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Údržba místních komunikací v zimním období 2011-2012
Mìsto Petøvald vydává na provádìní zimní údržby nemalé finanèní
prostøedky, aby tak zmírnilo závady vznikající povìtrnostními vlivy
a podmínkami ve sjízdnosti a
schùdnosti místních komunikací
v prùbìhu zimního období. Pøesto
se ze strany dodavatele setkáváme se stížnostmi na automobily
parkující na místních komunikacích (zejména v obytných zónách
napø. Marjánka, Holubova kolonie,
Na Svahu, Finské domky a dalších). Z tìchto dùvodù upozoròujeme øidièe motorových vozidel na
dodržování zákona è. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích a provádìcí vyhlášky è.
30/2001 Sb. k výše zmínìnému
zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde
jsou vytváøeny pøekážky jak v silnièním provozu, tak i pøi provádìní
zimní údržby místních komunikací
(pluhování) a odvozu komunálního
odpadu. Zároveò Vás upozoròujeme, že v pøípadì neprùjezdnosti
nebude na této místní komunikaci provádìna zimní údržba ani
náhradní svoz odpadu.
Údržba místních komunikací
v zimním období 2011 - 2012
bude provádìna v souladu se
schváleným operaèním plánem
zimní údržby a uzavøenou smlouvou mezi mìstem Petøvald a

Janou Pulcerovou (vèetnì dodatkù).
Pro informaci uvádíme seznam
poøadí dùležitosti udržovaných komunikací pro zmíròování závad ve
sjízdnosti místních komunikací.
Operaèní plán odklízení snìhu
z místních komunikací
I. poøadí dùležitosti - údržba je
provedena do 4 hodin od spádu
snìhu nebo vytvoøení náledí, a to
na celé šíøce vozovky: ul. Buèinská, Gen. Svobody, J. Holuba,
Klimšova, Ludvíkova, Podlesní,
Závodní.
II. poøadí dùležitosti - údržba je
provedena do 12 hodin od spádu
snìhu nebo vytvoøení náledí, a to
na celé šíøce vozovky: ul. 2. kvìtna, A. Blachy, Bøezinská, Bužkovská, Do Kopce, Dolní, Družstevní,
Hornická, K Muzeu, K Pískovnì,
K Ubytovnám, Kovalèíkova, Kulturní, Lejskova, Na Hranici, Na
Parcelaci, Na Zaryjích, Nad Doly,
Nejedlého, Panelová, P. Bezruèe,
Prostøední, Ráèkova, Radvanická,
Sokolská, Školní, Topolová, U Samoobsluhy, Zahradní.
III. poøadí dùležitosti - údržba je
provedena po ošetøení místních
komunikací I. a II. poøadí, nejpozdìji však do 48 hodin od spádu
snìhu nebo vytvoøení náledí: ul.
Brigádnická, Èer vená, Domkaøská, Hnìdá, Hranièní, Hurtíkova,

Chalupnická, Jindøišská, J. Rohla,
K Trati, Krajní, Krátká, Lesní,
Malá, Marjánka, Mezi Poli, Modrá,
Na Návrší, Na Poøadí, Na Pustkách, Na Svahu, Na Úboèí, Nová,
Nízká, Odborù, Okalová, Okrajová,
Parys, Pod Lesem, Polní, Porubská, Poslední, Sklonìná, Slezská,
Støední, Šachetní, U Høištì, U Kina, U Kovárny, U Kulturního domu,
U Letištì, U Stružky, U Vodojemu,
U Výhybky, V Gaïoku, V Holotovci,
V Olšinì, V Zimném dole, Ve
Finských, Vocelkova, Vodárenská,
Vysoká, Zelená.
Zimní údržbu na silnicích tj. ul.
Ostravská, Michálkovická, Rychvaldská, Šenovská a Šumbarská
zabezpeèuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, støedisko
Karviná.
V pøípadì vyhlášení kalamitní situace, kdy vìtšina místních komunikací je nesjízdná a neschùdná,
není údržba provádìna dle plánu
zimní údržby, ale operativnì dle povìtrnostních podmínek a situace
na místních komunikacích.
Upozoròujeme obèany, že mìsto Petøvald nezabezpeèuje zimní
údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.
Dìkujeme všem obèanùm za pochopení a spolupráci pøi zajišování zimní údržby ve mìstì Petøvald.
R. Gojová, odbor výstavby a ŽP
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POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání
zastupitelstva mìsta,
které se bude konat
14. prosince 2011
v 15.30 hod. v kulturním domì.

UPOZORNÌNÍ
Protože prosincové Petøvaldské noviny (PN) vyjdou
døíve než v obvyklém termínu, upozoròujeme ètenáøe a
dopisovatele PN na to, že pøíspìvky do vánoèního èísla PN
budeme pøijímat nejpozdìji
do 6. 12. 2011.
Redakèní rada

USPÁVÁNÍ PETØVALDSKÝCH BROUÈKÙ

Letos se už poètvr té studenti
naší obchodní akademie (MSOA)
stali organizátory lampionového prùvodu Petøvaldem. Tentokrát však
spoleènì se Støediskem kulturních
služeb mìsta Petøvald a Knihovnou
mìsta Petøvald, ve kter ých našli
spolehlivého partnera. Letošní lampionový prùvod byl ve znamení uspávání petøvaldských brouèkù. Nápad
s papírovými beruškami, které mìly
dìti zavìšeny na krku, byl milým
zpestøením, a úkoly na stanovištích
nejen zábavné, ale také pouèné.
Obrovská úèast pøítomných nás
velice potìšila a popravdì také zaskoèila - je to zvláštní a v rozporu
s regionálním zpravodajstvím, které
hlásalo, že se letos v Petøvaldì urodilo velmi málo berušek.
Díky pìknému podzimnímu poèasí byla procházka Petøvaldem
s rozsvícenými lampiony pøíjemným
ukonèením páteèního veèera. K veselé náladì pøispívaly také dobrodružné jízdy v lampionovém koèáøe,
který s radostí sobì vlastní za se-

bou vláèel koník pana školníka
Boøek.
Na úplný závìr se nám s dìtmi podaøilo v knihovnì berušky uspat,
zbaštit všechny buchty, koláèky, bábovky, záviny a ostatní dobroty,
které pro nás upekly maminky a babièky našich studentù a malých ètenáøù (moooc dìkujeme), vypili veškerý èaj, rozdali balíèky sladkostí
dvìma nejmenším petøvaldským
brouèkùm, poslechli si pohádku
o brouècích na dobrou noc a rozešli
se domù, do vlastních postýlek.
Nejvìtší dík za spolupráci patøí
paní Jolandì Burové, kulturní referentce MìÚ Petøvald, a knihovnicím
paní Monice a sleènì Lucce, se kterými se už teï tìšíme na další spoleèné setkání, které mùže být hned
po zimì, když se brouèci budou probouzet a my mùžeme být opìt pøitom …
Eliška Galambicová, vyuèující
na obchodní akademii Petøvald,
také hlavní beruška

POZVÁNKA
V pondìlí 12. prosince 2011 v 15.00 hodin srdeènì zveme
obèany našeho mìsta do klubovny zahrádkáøù na pøednášku

Pìstování a odrùdy jabloní s ochutnávkou
(cca 30 odrùd). Pøednáší Oldøich Jankù, odborný instruktor
ÈZS pøi ÚR ÈZS Karviná.
Zve výbor ÈSZ v Petøvaldì
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
11. schùze Rady mìsta Petøvaldu
se konala 13. øíjna 2011
RM vyhlásila zámìr pronájmu
èásti pozemkù parc. è. 4754, è.
4755, è. 4756, è. 4757, è.
4759, è. 4946/1, è. 4955/124,
è. 4955/125 a è. 4955/127, vše
v kat. území Petøvald u Karviné.
RM rozhodla
- o uzavøení dodatku ke smlouvì
o dílo ze dne 24. 9. 2010 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 vypracování žádosti tak, že žádost o dotaci bude vypracována z programu
Ministerstva životního prostøedí
115D271“ Povodnì 2010“ ;
- ponechat výši roèního nájemného nebytových prostor za m2
podlahové plochy v roce 2012 na
stávající úrovni;
- o výši náhrady za výdaje jednotlivým souborùm, spojených s jejich

úèasti na III. roèníku nesoutìžní
pøehlídky amatérských divadelních skupin Víkend s amatéry, a
to 2000,- Kè pro každý zúèastnìný soubor;
- o vyøazení dvou poèítaèù, svìtelné rampy a køovinoøezu Husqvarna 343 R z evidence majetku
mìsta.
RM schválila pøijetí úèelové neinvestièní dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje pro rok
2011 na zabezpeèení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasièù Petøvald v celkové
výši 1 400,- Kè.
RM vzala na vìdomí
- pøedloženou Výroèní zprávu
Základní školy a Základní umìlecké školy Petøvald Školní 246,
pøíspìvkové organizace za školní
rok 2010/2011;
- pøedložený výkaz o plnìní rozpoètu k 30. 9. 2011.

8. zasedání Zastupitelstva mìsta Petøvaldu
se konalo 26. øíjna 2011
ZM vyhlásilo zámìr prodeje pozemkù parc. è. 1250/3, è. 1250/7
a è. 644/18 a èásti pozemku parc. è. 644/2; parc. è. 3791; parc.
è. 5107 a è. 5108/1; parc. è. 5444 vše kat. území Petøvald u Karviné.

JUBILANTI V KULTURNÍM DOMÌ
Byl pátek 21. øíjna 2011 a do
kulturního domu našeho mìsta míøili jubilanti v doprovodu svých blízkých. Tìšili se na setkání s vrstevníky a kamarády. Slavnostního odpoledne se zúèastnili všichni, kteøí
se narodili v roce 1936 a 1941.
Setkání jubilantù zorganizovala
paní matrikáøka I. Tomková ve spolupráci s paní J. Burovou, kulturní
referentkou mìsta Petøvaldu, a komisí pro obèanské záležitosti.
V úvodu všechny srdeènì pøivítala starostka mìsta paní Jarmila
Skálová. Pøednesem básnì vyjádøila vše, co chtìla jubilantùm popøát.
Jubilantùm
Jeleni už v horách troubí,
že máme jít blahopøát,
našim milým jubilantùm,
øádnì rukou potøepat.
Upøímnì Vám vinšujeme,
a se rychle vyplní,
každé Vaše tajné pøání,
co se v srdci zavlní.
Zhubnìte, když chcete zhubnout,
nebo trochu pøiberte,
a Vám banka nezkrachuje,
radìj penìz užijte.
Nakupte si vitamíny,
kosmetièku navštivte,

jezte hodnì zeleninyto Vás zkrásní zajisté.
Zùstávejte dobré mysli,
trampotám se vysmìjte,
a jste mrštní jak veverky,
a v životì okøejte.
Hodnì štìstí, lásky a pohody
a milý úsmìv na tváøi,
radost a dáváte svým drahým
jako to sluníèko ve své záøi.
Poté paní starostka pozvala na
pódium umìlce z agentury Viola
Olomouc. Byli to dva pánové, kteøí
mìli za úkol naše jubilanty pobavit
a alespoò na chvíli je zbavit starostí a vrásek. Musím sebekriticky
pøiznat, že tento úkol byl nad jejich
síly. Zkrátka výkon, který odvedli,
byl velmi slabý. Ale i to patøí k životu. I když jsme chtìli pro naše jubilanty to nejlepší, tento kulturní program se moc nepodaøil. Je to pro
nás i jisté ponauèení do budoucna. Lépe provìøovat umìlecké kvality pozvaných umìlcù.
Ale pøesto doufám, že jubilanti
si odnesou vzpomínku na spoleènì strávené páteèní odpoledne
v kulturním domì.
Tak ještì jednou, milí jubilanti:
„Živjo, živjo, živjo... .“
JaS

Mìsto Petøvald
starostka mìsta

vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení funkce
tajemníka
Mìstského úøadu Petøvald
Místo výkonu práce:
Mìsto Petøvald
Termín nástupu:
1. 3. 2012 nebo dle dohody
Požadovaná kvalifikace: Vysokoškolské
Jiné požadavky:
n
Splnìní požadavkù dle § 4 a § 5 zákona è. 312/2002 Sb. o úøednících územních samosprávných celkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù
n
Splnìní dalších požadavkù podle § 2 a 4 zákona è. 451/1991 Sb.
v platném znìní
n
Znalost fungování samosprávy a výkonu státní správy, znalost pøíslušných právních pøedpisù (ZOZ pro vedoucí úøedníky je výhodou )
n
Pokroèilá znalost práce s PC (Microsoft Office - Word, Excel)
Uchazeè je povinen podat písemnou pøihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, pøíjmení, titul
- datum a místo narození
- státní pøíslušnost
- místo trvalého pobytu
- èíslo OP nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana
- druh práce (pracovní místo), o kterou se uchází
- datum a vlastnoruèní podpis
K pøihlášce pøipojte:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností
- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce; u cizích
státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením,
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání
- ovìøená kopie osvìdèení dle zák. è.451/1991 Sb. v pl. znìní
Platová tøída: 11
Lhùta pro podání pøihlášky: 5. 12. 2011
Místo a zpùsob podání pøihlášky: poštou nebo osobnì na adresu
Mìstského úøadu Petøvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petøvald
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbìrové øízení i bez uvedení dùvodù kdykoliv v jeho prùbìhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazeèù.
Jarmila Skálová, starostka mìsta

PODÌKOVÁNÍ
V Kulturním domì v Petøvaldì se v pátek 21. øíjna 2011 uskuteènilo slavnostní setkání letošních jubilantù. Každý oslavenec obdržel
kvìtinu, bohatì prostøený stùl a procítìná slova paní starostky
J. Skálové zùstanou v našich myslích jako krásná vzpomínka. Srdeènì dìkujeme všem, kteøí se na akci podíleli. Velký dík patøí také
panu P. Øímánkovi za jeho perfektní fotografie.
D. Karkošková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OS KARVINÁ - OSTRAVA
Výstava se koná dne 17. 12. 2011 v Rychvaldì v sále tìlocvièny TJ
Baník Rychvald (vedle fotbalového høištì)
Program výstavy:
9.00 zahájení výstavy
14.00 vyhodnocení sezony 2011
15.00 vyhodnocení výstavy
17.00 ukonèení výstavy
Vystaveni budou první tøi holubi z každého závodu, nejlepší holubi
v olympijských a sportovních kategoriích v rámci OS Karviná Ostrava.
Dále bude vystavena kolekce mistra OS.
Souèástí výstavy bude tombola. Bohaté obèerstvení zajištìno.
Zajištìn prodej chovatelských potøeb. Zájemcùm bude umožnìn
prodej holubù v holandské dražbì.
Srdeènì zvou poøadatelé
ZO CHPH Rychvald + ZO CHPH Petøvald

PETØVALDSKÉ NOVINY
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Sbìrný dvùr
- aktuální informace
„INDIVIDUALIZACE A INOVACE VE ŠKOLE PRO ŽIVOT“
Základní škola a Základní umìlecká škola v Petøvaldì na ulici
Školní 246 se zapojila do výzvy EU
Peníze školám - 1.4 Operaèní program vzdìlávání pro konkurenceschopnost.
Projekt bude probíhat od 1. 7.
2011 do 31. 12. 2013.
Na základì autoevaluace - hodnocení vedoucích vzdìlávacích oblastí, kde byly vyhodnoceny silné a
slabé stránky žákù v oblasti ètenáøské a informaèní gramotnosti,
matematické gramotnosti, znalosti cizích jazykù a využívání ICT
ve výuce - je tento projekt plnì
v souladu se souèasným stavem
znalostí a dovedností našich žákù.
Pøi zpracovávání zámìru jsme vycházeli rovnìž ze závìreèné zprávy
Èeské školní inspekce, z hospitaèní a kontrolní èinnosti øeditele
školy a dotazníku. Projekt je v souladu s naším ŠVP Škola pro život,
RVP, vychází z cílù Strategie školy
a Dlouhodobého plánu školy.
Cílem našeho projektu je zvýšení ètenáøské a informaèní gramotnosti žákù, a to v rámci individualizace, inovace a zkvalitnìní výuky pøedmìtù èeský jazyk, informatika, dìjepis; zamìøíme se na
rozvoj výuky cizích jazykù - anglický
jazyk, nìmecký jazyk v rámci individualizace, nebo znalost cizích jazykù je nezbytnou podmínkou pro
budoucí studium a uplatnìní v praxi. Cílem je také zvýšit úroveò matematické gramotnosti dìtí inovací
a zvýšením kvality výuky matematiky na prvním i druhém stupni ZŠ,
zvýšit finanèní gramotnost žákù a
v neposlední øadì implementace
vìtšího využití ICT v rámci výuky
vìtšiny pøedmìtù, vytvoøit nové zajímavé výukové materiály a tím do-

cílit inovaci a zkvalitnìní výuky a
zvýšit zájem o studium. Zároveò
proškolíme uèitele v oblasti digitálních technologií, aby byli kompetentní vytvoøit kvalitní výukové materiály a umìli využít moderní technologie ve výuce. Naším zámìrem
je v nìkterých tøídách na prvním
stupni ZŠ dìlit hodiny ètení tak,
aby si žáci mohli plnì rozvinout,
vzhledem ke svým možnostem, dovednost ètení, nauèili se porozumìt textu, vyhledávat v nìm dùležité informace a v neposlední øadì
aby byli vedeni i k práci s moderními technologiemi. Chtìli bychom
žáky motivovat ke ètení jako zálibì.
Dále se pak v rámci inovace zamìøíme na rozvoj ètenáøské a informaèní gramotnosti v pøedmìtech èeský jazyk, dìjepis a informatika na druhém stupni ZŠ.
Budeme pøipravovat hodiny zamìøené na rozvoj tìchto dovedností
v souladu s kurikulární reformou,
zohledníme moderní trendy výuky.
Její realizace bude založena na inovativních vyuèovacích metodách a
formách práce.
Pro navrhované vzdìlávací aktivity zajistíme vhodné technické a
materiální podmínky zakoupením
uèebnic, didaktických pomùcek,
programù a doplníme ICT vybavení
školy tak, aby prostøednictvím
tìchto pomùcek byli žáci vedeni
k rozvoji ètenáøských, informaèních, jazykových a matematických
dovedností.
Bližší informace o projektu jsou
a budou zveøejòovány na našich
školních stránkách
www.zsazuspetrvald.cz
Ing. Z. Kozlovská, øeditelka ZŠ
a ZUŠ Petøvald

Upozornìní pro zákonné
zástupce žákù
Rádi bychom Vás informovali o zøízení emailových adres zamìstnancù ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org. Od minulého mìsíce má každý pedagogický a THP pracovník zavedenu novou
e-mailovou adresu. Adresy najdete na stránkách www.zsazuspetrvald.cz nebo si je mùžete odvodit dle pøiloženého návodu:
Jmeno.Prijmeni(z)zsazuspetrvald.cz

Jméno uèitele, bez diakritiky Pøíjmení uèitele, bez diakritiky
(èárek a háèkù)
(èárek a háèkù)

Zamìòte (z)
za znak @

Tyto zøízené adresy slouží ke zkvalitnìní a zrychlení komunikace
mezi školou a veøejností
(omlouvání žákù, rùzná sdìlení, dotazy,…). Doufáme, že je budete hodnì využívat.
Ing. Z. Kozlovská, øeditelka školy

Provozní doba:
Zimní období (1. 11. - 31. 3.)
pondìlí - pátek 9.00 - 17.00 hod.
sobota, nedìle 9.00 - 16.00 hod.
Letní období (1. 4. - 31. 10.)
pondìlí - pátek 9.30 - 18.00 hod.
sobota, nedìle 9.30 - 16.30 hod.
Zavírací dny: 1. 1., Velikonoèní pondìlí, 1. 5., 8. 5., 28. 10., 17. 11.,
24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12.
Otevøeno ve dnech státních svátkù:
5. 7., 6. 7.

Biologicko-rozložitelný
odpad - mobilní svoz
Pøipomínáme obèanùm, že
od listopadu 2011 až do konce
mìsíce dubna 2012 bude
probíhat svoz biologicko-rozložitelného odpadu jednou
mìsíènì dle svozového kalendáøe, který je zveøejòován
v Petøvaldských novinách, na
vývìsních tabulích a na internetových stránkách mìsta
www.petrvald.info.
D. Szotkowská,
referent odb. výst. a ŽP

ZPÌTNÝ ODBÌR PNEUMATIK
V souèasné dobì se množí dotazy obèanù, co se starými použitými
pneumatikami.
Pneumatiky nejsou odpadem komunálním, a tudíž mìsto nemá dle
zákona o odpadech povinnost zajišovat jeho likvidaci.
Na použité pneumatiky se vztahuje povinnost zpìtného odbìru, což
znamená, že poslední prodejce (i pneuservis pøi výmìnì pneumatik)
je povinen od spotøebitele pneumatiky odebrat nebo jej informovat
o nejbližším místì zpìtného odbìru pneumatik, bez vázání na nákup
nového zboží. Místem zpìtného odbìru jsou v blízkém okolí napø.
provozovny firmy Conti Trade Services, s.r.o., v Havíøovì, Karviné,
v Ostravì - Heømanicích, kde je však odevzdání vìtšího poètu použitých pneumatik omezené. Je proto nutno využít odevzdání pneumatik
v místì jejich výmìny. Platí to i pro nákup pneumatik v e-shopech.
Použité pneumatiky je možno v jakémkoliv množství odevzdat na øízené skládky odpadu, kde jsou podle odevzdané váhy zpoplatnìny. Do
sbìrného dvora použité pneumatiky již nelze odkládat!

MÍSTNÍ A OKRESNÍ SOUTÌŽ VE ZPÌVU HARCKÝCH
KANÁRÙ V KULTURNÍM DOMÌ PETØVALD
Ve dnech 27. - 29. 12. 2011
se bude konat již tøicátá místní
soutìž a dvacátá tøetí soutìž
okresní. Celkem bude soutìžit asi
30 kolekcí. Jednu kolekci tvoøí 4
kanáøi - samci. Vyhlášení výsledkù
obou soutìží se bude konat v I. patøe Kulturního domu Petøvald.
Vítìzùm budou pøedány pohár y,
taktéž budou pøedvedeny ètyøi nejlepší kolekce místní a okresní.
Zaèátek je v 17.30 hodin.
Srdeènì Vás zveme na tyto soutìže ve zpìvu kanárù. Chceme
upoutat a vzbudit zájem o chov
zpìvných harckých kanárù pøedevším v øadách mládeže. Také Vám
chceme umožnit nákup kvalitních
kanárù pro chov. Vìøím, že na naší
soutìži naleznete uspokojení
z krásného zpìvu kanárù a vítìzných kolekcí, že strávíte pøíjemné

chvíle mezi našimi chovateli. Již
pøedem vám dìkujeme za návštìvu našich soutìží.
Chceme upozornit, že èlenové
naší ZO ÈSCH ZK Petøvald se zúèastní ve dnech od 2. - 8. 1. 2012
76. Mezinárodní mistrovské soutìže Èeské a Slovenské republiky.
Soutìž se koná v hotelu Impuls
v Havíøovì. Pro veøejnost se budou
pøedvádìt vítìzné kolekce dopoledne a odpoledne 7. 1. 2012
v hotelu Impuls. V sobotu 7. 1.
2012 od 18 hodin bude slavnostní vyhodnocení a pøedávání
cen, poté bude následovat taneèní zábava.
Pøeji všem chovatelùm hodnì
úspìchù v soutìžích.
S pozdravem „Chovu zdar!“
Rudolf Scholz, pøedseda ZO
ÈSCH ZK Petøvald
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KULINÁØSKÉ OKÉNKO
Makový kynutý závin
25 až 30 dkg hladké mouky, 11 dkg
másla, 2 dkg kvasnic, 2 vejce, mléko, 2
dkg mouèkového cukru, citronovou kùru,
1/4 l máku
Máslo a cukr utøeme s jedním vejcem a jedním žloutkem a troškou citronové kùry. Pak
pøidáme kvasnice vykynuté ve 4 lžících mléka
oslazeného kostkou cukru. Dále pøimícháme
nahøátou mouku, špetku soli a menší hrnek
vlahého mléka, aby bylo tìsto vláèné. Dobøe
je vypracujeme a necháme asi pùl hodiny kynout. Mezitím umeleme mák, pøidáme k nìmu vlahé mléko, utøeme a pøidáme ještì žloutek, citronovou kùru, 2 kusy tluèeného høebíèku, trošku skoøice, 2 lžíce rozpuštìného
másla a cukr podle chuti.
Vykynuté tìsto tence rozválíme na moukou
posypané vìtší utìrce, pomažeme je pøipraveným mákem a stoèíme do závinu.
Dáme na pøipravený plech a necháme ještì
ètvrt hodiny dokynout. Povrch závinu namažeme rozpuštìným máslem, posypeme mandlemi a peèeme asi 45 minut. Je to pochoutka.
Italský závin
25 dkg polohrubé mouky, 5 dkg cukru
mouèky, 1,5 sklenièky olivového oleje,
špetka soli, vlažná voda dle potøeby, jabl-

ka, rozinky, piniové oøíšky nebo pražené sekané mandle
Z mouky, cukru, oleje, soli a vody vypracujeme vláèné tìsto. Vyválíme tenouèkou placku, doprostøed položíme nastrouhaná jablka,
rozinky a oøíšky.
Zarolujeme závin, stoèíme ho do tvaru podkovy, položíme na vymazaný plech a upeèeme ve støednì vyhøáté troubì.
Babièèin štrùdl
250 g hladké mouky, špetka soli, 1 lžíce
sádla, 1 lžíce octa, 1 dl teplé vody, 1 vejce
a sádlo na potøení
Na náplò: jablka rozkrájená na plátky,
strouhanka (nebo rozdrcené piškoty), skoøice, rozinky, citronová kùra
Na vál prosejeme mouku, udìláme dùlek, do
kterého vlijeme sádlo rozpuštìné v teplé vodì, ocet, vejce a sùl. Nožem zpracujeme tìsto, které nesmí být pøíliš tuhé, ale také se nesmí chytat válu. Tìsto pøikryjeme nahøátým
kastrolem a necháme chvíli odpoèinout. Pak
ho na utìrce posypané moukou rozválíme a
ještì vytáhneme hodnì dotenka.
Tìsto pomastíme, posypeme strouhankou,
jablky, skoøicí, rozinkami a citronovou kùrou.
Tìsto na utìrce stoèíme, závin pøendáme na
vymazaný plech, potøeme sádlem a v pøedehøáté troubì zvolna upeèeme.

POZVÁNKA
Klub pøátel Hornického muzea v Ostravì - poboèka
Petøvald Vás zve 1. prosince 2011 v 15.00 hodin
do Kulturního domu v Petøvaldì na HODNOTÍCÍ SCHÙZI.

PØIŠEL NÁM DOPIS...
Vážená paní starostko,
byl jsem povìøen výborem Klubu dùchodcù
v Petøvaldì na Bøezinách podìkovat mìstu
Petøvald za umožnìní zájezdu, který se uskuteènil v polovinì øíjna.
První zastávka zájezdu byla ve Vsetínì ve
výrobním družstvu IRISA. Družstvo vyrábí
sklenìné ruènì vyrábìné vánoèní ozdoby.
Rozsáhlý sortiment vánoèních ozdob nabídl
za plného provozu dùchodcùm pohled na výrobu volnì foukaných ozdob rùzných tvarù
(koule velikostí 4 - 10 cm, olivy, zvonky, špièky, volnì foukané tvary a výrobky foukané do
forem), jejich malování a koneènou úpravu.
Nabídka firmy pøedstavuje 15 000 vzorkù.
Prùbìh výroby sklenìných vánoèních ozdob
je zapoèat samotným foukáním, kdy je každý
pøedfoukaný polotovar nad plamenem vytvarován do požadovaných tvarù. Takto vyfoukané èiré ozdoby pak mohou jít pøímo do výroby, kde se smáèí do rùzných odstínù barevných lakù a matù. Velká øada z nich však odchází ke støíbøení, které má efekt zrcadla a
pak se dále smáèí. Na povrch malíøky ruènì
malují dekor y, jejichž škála je obrovská.
Podívat se na jejich práci je zážitkem. Širší
kolekce je prezentována ve vzorkovnì v prostorách sídla firmy. Mezi nejvìtší zahranièní
odbìratele patøí USA, Itálie, Švédsko,
Francie, Nìmecko, Rakousko a další. V prostorách firmy je malá podniková prodejna, ve
které je možno nakoupit vánoèní ozdoby od

jednokusových krabièek po krabice s 22
kusy ozdob. Prodejní cena je výhodná, je na
hranici výrobní ceny výrobku. Prodejní nabídka byla plnì využita.
Další zastávkou bylo lázeòské mìsteèko
Luhaèovice. Toto kouzelné mìsteèko je støedem pozornosti nemocných i zdravých, lékaøù i hoteliérù, architektù i umìlcù a dùchodcù z Petøvaldu. Nejen prameny, ale i pøírodní klimatické podmínky dìlají z této „Perly
Moravy“ jedineèné místo pohody a pøíjemného naladìní. Luhaèovice usilují o zapsání
do seznamu chránìných památek UNESCO.
Koneènou zastávkou byl vinný sklípek
v Polešovicích u pana Františka Bartošíka,
bývalého pracovníka VOKD, se kterým se nìkteøí dùchodci po létech znovu setkali a zavzpomínali na staré èasy na šachtách Fuèík,
Doubrava, Darkov. Pan Bartošík je také hornický dùchodce, je majitelem vinice, vinného
sklípku a rùzných druhù vín. Pøivítal dùchodce z Petøvaldu skvìlou slivovicí, provedl informaci o pìstování vinné révy, exkurzi ve sklípku, zajistil obèerstvení, pøipravil i ochutnání
rùzných vín a umožnil nákup vynikajícího vína. O zábavu se postarali úèastníci sami.
Pìkný den byl zakonèen na zpáteèní cestì
zpìvem, až nìkteøí ochraptìli. Na pohodovém zájezdu se podílel i øidiè a majitel autobusu pan Petr Kobierský, též fuèíkovský dùchodce.
Za Klub dùchodcù v Petøvaldì
na Bøezinách dìkuje Aleš Vínovský

Pìvecký sbor
KEEP SMILING GOSPEL
ORLOVÁ
zve srdeènì
petøvaldské obèany na
své adventní koncerty:
3. 12. 2011 (sobota)
v 17 hod. do evangelického
kostela v Šenovì
(naproti MìÚ).
13. 12. 2011 (úterý)
v 17.30 do evangelického
kostela v Orlové 1
(smìr Kopaniny).
Kromì gospelu
vystoupí
dva dìtské pìvecké sbory
ZŠ K. Dvoøáèka z Orlové 4.
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Jak správnì topit a nedýmit? Co dýcháme v Ostravì?
Ostrava - uhlí, døevo, brikety, peletky èi další? Kter ým z tìchto
druhù paliva, když je pøiložíme do
kotlù v rodinných domcích, škodíme ovzduší nejvíce?
„Jednoznaèná a jednoduchá odpovìï neexistuje. Záleží tøeba na
tom, jestli do kotle pøikládáte vysušené døevo, nebo oheò dusíte mokrým døevem. V tom druhém pøípadì pak škodíte ovzduší více, než
pokud kvalitnì spalujete uhlí v automatickém nebo zplyòovacím kotli,“ vysvìtluje Jiøí Horák, vedoucí
zkušebny Výzkumného energetického centra Vysoké školy báòské
Technické univerzity Ostrava.
Ètyøi faktory
Podle nìj jsou pro dobré spalování, které je úèinné a vypouštíme
pøi nìm nejménì škodlivin do
ovzduší, klíèové ètyøi faktory.
Tím prvním je to, v èem palivo
spalujeme. Tedy jaký máme kotel,
kamna, krb. Druhým je pak palivo,
které do nìj dáváme. Hodnì záleží
i na tom, kdo kotel obsluhuje a jak
se o kotel a komín stará.
„Musím ale upozornit, že všechny zmínìné vìci spolu souvisejí.
Takže ani když budete mít nejmodernìjší a kvalitní kotel, do kterého budete dávat palivo špièkové
kvality a budete se o kotel a komín
solidnì starat, tak vše mùžete pokazit tím, že jej nebudete umìt
správnì obsluhovat,“ vysvìtluje
Horák a doplòuje to pøímìrem: „Je
to podobné, jako když v drahém
autì pojedete do prudkého kopce
na pìtku, i takový vùz pak bude
kouøit a špatnì pojede.“
Poøád platí pouèka, která øíká,
že nejlevnìjší je teplo, které jsme
nespotøebovali. To znamená zateplovat domy, mìnit v nich okna a
rùznì se snažit zabránit únikùm
tepla.
„Poøád ještì z minulosti pøetrvává to, že lidé chtìjí mít doma vyhøáté prostøedí, kterému mùžeme
pracovnì øíkat kalhotková teplota.
Když si ale uvìdomíme, že snížení
teploty v místnosti o jeden stupeò
Celsia znamená úsporu zhruba
šesti procent nákladù na vytápìní,
tak ta kalhotková teplota asi ideální nebude,“ míní odborník.
Domovní odpad
A jak je to podle nìj s èasto
hodnì diskutovaným pálením domovního odpadu?
„Obecnì mùžeme øíci, že odpady na bázi plastù, starý nábytek, natøené rámy oken a další

jsou vynikající palivo s vysokou výhøevností. Toto palivo ale patøí do
spaloven odpadù, které je umìjí
kvalitnì spálit, vyèistit spaliny a
s vysokou úèinností využít teplo
v nich obsažené. Rozhodnì nepatøí do kotlù a kamen, které mají
lidé v rodinných domcích. Když ty
plastové lahve ještì nìkteøí koumáci pøípadnì naplní pilinami
s olejem, pak do ovzduší vypouštìjí odpudivý kouø, který je prozradí na první nádech. Že to je špatnì, to asi dodávat nemusím,“ pokraèuje Horák.
Podle nìj odhady hovoøí o tom,
že tøetina tuhých zneèišujících látek (prachu) vypouštìných do
ovzduší pøipadá na rodinné domky
a jejich vytápìní pomocí tuhých paliv. Zbylé dvì tøetiny pøedstavují
emise prachu z dopravy a velkých
zdrojù (elektrárny, teplárny, hutì a
dalších).
Pøesnost tìchto èísel mùže být
diskutabilní, ale podle Horáka není
dùležité, jestli je tento podíl o nìco vyšší èi nižší. „Je zøejmé, že
malá spalovací zaøízení produkují
nezanedbatelné množství zneèišujících látek. Ve výzkumném centru øíkáme, že za to mohou nejenom ti velcí, ale i malí zneèišovatelé ovzduší. Chceme lidem ukázat, že mohou sami ovlivnit to, co
vypouštìjí do ovzduší ze svého komína,“ dodává vedoucí zkušebny
výzkumného energetického centra.
Kotel na tuhá paliva mùže za sezonu vypustit i stovky kilogramù
prachu
Moderní automatické kotle na
tuhá paliva èi zplyòovací kotle vyprodukují pøi správné obsluze a splnìní dalších požadavkù na provoz
podle Jiøího Horáka z VŠB-TUO odhadem deset kilogramù prachu.
„Starý kotel, ale tøeba i novì koupený kotel se zastaralou technologií mùže za topnou sezonu vypustit
do ovzduší i stovky kilogramù prachu. Výhodou automatického kotle
je samozøejmì i vyšší úèinnost.
Když je v domì už dostateèná teplota, dokážou snížit výkon celkem
rychle. Když máte ale naládovaný
uhlím klasický kotel, tak mùžete
omezit výkon tím, že jej takzvanì
pøidusíte a omezíte pøívod vzduchu. Dùsledkem je to, že vám zbyteènì uniká komínem oxid uhelnatý, který mohl shoøet, a z vašeho
kotle udìláte tak trochu výrobnu
døevìného uhlí. Nemluvì o tom, že

z vašeho komína uniká více škodlivých látek a ještì jej zanášíte dehtem. Tady se ale už dostáváme
k otázce poøizovací ceny moderních typù kotlù a k návazným vìcem,“ dodává odborník.
K TÉMATU
Podle Jiøího Horáka je døevo
skvìlé palivo pro vytápìní domkù,
ale je podstatné, abychom spalovali døevo suché. „Pøed tím, než jej
vložíme do kotle èi kamen, bychom jej mìli sušit alespoò dva
roky. Takové døevo má vyšší výhøevnost a také jej kvalitnìji a úèinnìji doma spálíte. Po pøiložení je
dùležité nechat oheò rozhoøet, ne
jej hned takzvanì pøidusit tím, že
uzavøeme pøívody spalovacího
vzduchu. Výhodnìjší z pohledu produkce emisí je pøikládat palivo do
kotle èi kamen èastìji a po menších dávkách,“ dodává Jiøí Horák.
Co dýcháme v Ostravì, a co
tøeba v Èeladné nebo Šilheøovicích?

Deset mikrogramù prachových
èástic PM 10 na metr krychlový
vzduchu namìøil speciální vùz ostravského zdravotního ústavu v sobotu hodinu po poledni na hýlovském kopci v Klimkovicích.
„Tìch deset mikrogramù je
opravdu nízká hodnota. Bìžné
èíslo pro Beskydy nebo tøeba
Vysoèinu je totiž patnáct mikrogramù prachových èástic PM 10
na metr krychlový. Žádná ze sledovaných zneèišujících látek se bìhem sobotního mìøení ani neblížila limitu. Nejvyšší namìøená hodnota pro prach bìhem celého sobotního dopoledne dosáhla dvaceti mikrogramù, ètyøiadvacetihodinový limit je padesát mikrogramù. Pøitom vítr foukal smìrem od
Ostravy,“ komentoval výsledky mìøení Jiøí Bílek ze Zdravotního
ústavu Ostrava. Podle nìj mìøení
dosud ukázala, že v mimoostravských lokalitách, napøíklad v Èeladné, Šilheøovicích nebo také
v Klimkovicích dole ve mìstì, je
v létì zneèištìní ovzduší na padesáti procentech toho, co dýchají

Sdružení rodièù pøi Základní škole na ul. Školní 246
Vás co nejsrdeènìji zve na

„TRADIÈNÍ ŠKOLNÍ PLES“,

lidé v Ostravì. Jak vypadají zimní
hodnoty, se ukáže v následujících
týdnech, ale podle pøedchozích náhodných mìøení se bìžnì dostávají až na stav, jaký bývá bìžný
v Ostravì.
Podle zdravotního ústavu je to
vlivem lokálních topeniš rodinných domkù a bytových domù,
která zneèišují ovzduší zejména
klasickými škodlivinami, jako jsou
tuhé zneèišující látky, oxid siøièitý,
oxidy dusíku nebo oxid uhelnatý,
ale také tìžkými kovy a organickými látkami vèetnì karcinogenních polycyklických aromatických
uhlovodíkù. „Zejména pøi zhoršených rozptylových podmínkách tak
mùže docházet k výskytu zdravotnì významných koncentrací
škodlivin v ovzduší. To, co se vypustí z jednoho komína, pak obtìžuje sousedy ve vedlejším domì a
naopak. Ale zdravotní problémy to
zpùsobuje všem,“ míní Bílek. Ostravský zdravotní ústav loni v polovinì roku zahájil projekt mìøení,
který by mìl dát ucelenou pøedstavu o stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji. „Mìl by poskytnout informace o stavu ovzduší
i v tìch místech kraje, kde se zatím žádná mìøení nedìlala, a navíc sleduje i látky, které se dosud
nemìøily. Stav ovzduší se mìøí
v devìtatøiceti vybraných lokalitách. Tøi z mìøicích stanic jsou pevné, a to v nejvíce postižených ostravských èástech Mariánské Hor y,
Pøívoz, Radvanice a Bar tovice.
V dalších šestatøiceti bodech vèetnì Klimkovic se mìøí vždy týden,
stanice by se do daného místa
mìla vrátit bìhem roèního mìøení
asi ètyøikrát. Mìøení v tìchto místech budou zajišovat tøi mobilní
stanice a trvat budou pìt let.
Podle Bílka se tak podaøí vytvoøit velmi hustou sí mìøení, která
v Moravskoslezském kraji ještì nikdy v minulosti nebyla. Pomocí modelování pak specialisté zhotoví
pøesnou mapu stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji a získají konkrétní data o plošném zneèištìní
ovzduší látkami pocházejícími
z prùmyslu, dopravy i lokálních topeniš. Pøevzato z Moravskoslezského deníku - Moje Ostravsko
Autor: Bøetislav Lapisz

KALENDÁØ
svozu odpadù na 4. ètvrtletí 2011
1. Svoz odpadù
ze 110 l (1100 l) nádob
Prosinec
6., 7.
13., 14.
20., 21.
28., 29.

který se koná dne 14. 1. 2012 v 19.00 hod. v Kulturním domì mìsta Petøvald.
K tanci a poslechu hraje skupina RAFAEL MUSIC BAND
Bohatá tombola a obèerstvení zajištìno.

2. Svoz (PET láhve jen od nápojù)
- žlutých pytlù

Vstupné 150,-. Vstupenky je možno zakoupit na sekretariátu ZŠ (tel. 596 541 349)

6. prosinec

15. prosinec
3. Svoz biologicky rozložitelných
komunálních odpadù
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DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORLOVÉ
V rámci Týdne sociálních služeb, který probìhl v období od 10. do 16. 10. 2011, se konal dne 11. 10. 2011 od 10.00 do 16.00 hodin Den sociálních služeb na námìstí 28.
øíjna v Orlové.
Zde prezentovali poskytovatelé sociálních
služeb z Orlové a spádových oblastí Petøvald
a Dolní Lutynì své služby, které poskytují
svým obèanùm - pobytové, ambulantní i terénní služby.
Své stánky zde mìly domovy pro seniory Domov Bøeziny, Domov Vesna, Dùm seniorù
Pohoda, Ambrosie, Domov pro senior y
Slezské humanity, ale i další poskytovatelé Domácí péèe SOS, Nestátní denní zaøízení
Duha, Azylový dùm pro matky s dìtmi
Hannah, Denní stacionáø a Raná péèe Eunika
Slezské diakonie, Sociální služby mìsta
Orlové, NSP Karviná - oddìlení sociálních služeb v Orlové, obec Dolní Lutynì - peèovatelská služba, Benjamín -zaøízení pro dìti a mládež s mentálním postižením, sociální odbor
mìsta Orlové, VZP a RBP.

Ve stánku mìsta Petøvald, které zde prezentovalo peèovatelskou službu, dùm s peèovatelskou službou a Klub dùchodcù Petøvald Bøeziny, byly vystaveny ruèní práce obyvatelek
DPS a èlenek klubu dùchodcù. Rovnìž byla
možnost nahlédnout do pìknì vedených kronik Klubu dùchodcù na Bøezinách, k dispozici
byly informaèní letáky o poskytovaných službách, mapy a pohlednice našeho mìsta.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
v Domì s peèovatelskou službou v Petøvaldì
Dne 13. 10. 2011 v odpoledních hodinách
se konal Den otevøených dveøí v Domì s peèovatelskou službou na ulici Ráèkovì v Petøvaldì. Akce byla spojena s velice pìknou výstavkou ruèních prací obyvatelek DPS.
Popr vé se konal den otevøených dveøí
v DPS v roce 2009 a za celý den se akce zúèastnilo jen pár zájemcù o bydlení v DPS.
V loòském roce byl dne 6. 10. v odpoledních hodinách vyhlášen Den otevøených dveøí
v Klubu dùchodcù na Bøezinách a do klubovny
se nepøišel podívat nikdo.
O to více potìšila letošní úèast zájemcù
o bydlení v DPS, kdy se pøišlo podívat na byty
asi 20 obyvatel našeho mìsta.
Dìkuji tímto peèovatelkám za pomoc a organizaci výstavky. Dík patøí rovnìž obyvatelùm peèovatelského domu, kteøí umožnili zá-

jemcùm prohlídku svých bytù. Tìším se na
další akci za rok.
Bc. Ivana Rajdusová, sociální pracovnice

SMARAGDOVÁ SVATBA

manželé Miroslav a Danuše Gureètí

Pøed padesátipìti léty nastoupili manželé
Miroslav a Danuše Gureètí na spoleènou cestu životem plni radostných oèekávání a mladistvého
odhodlání. Jejich tváøe byly tenkrát bez vrásek,
vlasy bez šedin.
Seznámili se v roce 1953 v pìveckém souboru
Èeského svazu mládeže Dolu Pokrok a manželství uzavøeli 20. 10. 1956 na tehdejším Mìstském národním výboru v Petøvaldì.
Pan Miroslav pracoval jako konstrukèní zámeèník - sváøeè v Ústøedních dílnách OKD Ostrava Pøívoz. Paní Danuše pracovala nejprve jako soustružnice kovù ve Vítkovických železárnách a pozdìji jako chemièka kvasných výrobkù v n.p. Seliko
- Radvanice.
Do manželství se narodily dvì dìti - Nadìžda a
Pavel. Za pomoci svých maminek a spolupráce rodiny si postavili v Beskydech chatu, kterou dnes
hojnì využívají k odpoèinku a realizaci svých koníèkù.
Tak plynula léta, desetiletí, život šel v radostech i starostech. Dnes v podzimu svých let se dívají vyrovnanì na všechny nesnáze, které spolu
prožili a mají velkou radost z každého úspìchu
svých vnukù Jana a Filipa a vnuèek Evy, Elišky a
Lucky.
Pøestože syn i dcera mají dnes svùj život, nezapomínají na nì a jsou nápomocni pøi všech èinnostech, na které už oni sami nestaèí, zaè mají jejich vøelé podìkování.
Pøejeme smaragdovým manželùm, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna pøíští léta, aby prožili pøíští dny a roky ve zdraví, štìstí,
klidu a spokojenosti.
Za komisi SPOZ Mgr. Šárka Nìmcová

POD STØECHOU OBCHODNÍ AKADEMIE
V letošním školním roce navázala naše obchodní akademie spolupráci s Obchodnì podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné. Vzhledem ke skuteènosti, že podle našeho prùzkumu pøibližnì víc jak polovina studentù ètvrtého a tøetího roèníku plánuje po absolvování studia na Moravskoslezské obchodní akademii pokraèovat ve studiu na vysoké škole, pøedstavuje tato spolupráce pøirozenou souèást našich vzdìlávacích a výchovných aktivit. Naším spoleèným cílem je zvyšování odborné vzdìlanosti studentù naší školy.
Záleží nám však také na budoucnosti tìch
studentù, kteøí se rozhodnou jít jinou cestou.
Nejenom pro nì jsme pøipravili cyklus besed a
odborných pøednášek pod názvem „Okénko
do života“. Jedná se o setkání s odborníky
z praxe - podnikateli, øediteli organizací, personalisty a dalšími partnery naší obchodní
akademie. Na nì u nás èeká obtížný úkol v podobì zvídavých a èasto tzv. otázek „na tìlo“.
Zároveò si naši studenti v témìø reálných podmínkách vyzkouší pøijímací pohovor, jednání
s obchodním partnerem, výbìr optimálního
dodavatele a další praktické pøíklady z bìžného pracovního èi podnikatelského života.
Tím se dostanou do úzkého kontaktu s ekonomickou realitou oboru, který studují.
Dne 8. listopadu 2011 probìhla v poøadí
první beseda na téma „Podnikání a obchodování v souèasné dobì“. S manažerkou spoleènosti ALEMA H.O.O.P paní Hanou Ma-

liarikovou vedli studenti 3. a 4. roèníku debatu o zpùsobech a možnostech založení
vlastního podnikání, zpùsobech financování
podniku a výbìru zamìstnancù, možnostech
získání krátkodobého pracovního uplatnìní
v dobì studia nebo budoucího zamìstnání
v uvedené spoleènosti. Zajímavými byla další
témata jako obchodování se zahranièím,
úvìry a možné pøekážky, které pøináší dnešní
legislativa a hygienické pøedpisy. Debata byla
èasto velice vzrušená a studenti sami neustále iniciovali další myšlenky a témata k diskusi.
Aktivity školy však smìøujeme také k našim
budoucím studentùm, a to žákùm devátých
tøíd základních škol. V letošním školním roce
jsme pro nì pøichystali pøípravný kurz, ve kterém v osmi blocích netradièním zpùsobem
pøedstavíme studium na obchodní akademii.
Nejen že se spoleènì pokusíme proniknout
k základùm ekonomického a kritického myšlení, finanèní gramotnosti, jazykové komunikace, a to jak v cizích jazycích, ale zejména v jazyce èeském. Dáme ale také pøíležitost fantazii, s pomocí které na základì dosavadních
znalostí a zkušeností žáci vytvoøí svùj „ideální
svìt“, ve kterém by se dobøe žilo a který by po
všech stránkách fungoval. Už teï se tìšíme
na netradièní zpùsob práce a hlavnì na nové
studenty.
Eliška Galambicová, vyuèující
ekonomických pøedmìtù

PODÌKOVÁNÍ ZA OBNOVENÍ
MANŽELSKÉHO SLIBU
Vyjadøujeme touto cestou upøímné podìkování Mìstu Petøvald, zejména paní magistøe
Š. Nìmcové a paní matrikáøce I. Tomkové, za
obnovení našeho manželského slibu u pøíležitosti smaragdové svatby. Zároveò dìkujeme
za pøednesení básnì a krásný hudební doprovod, který zpestøil náš slavnostní den a zanechal v nás tu nejkrásnìjší a trvalou vzpomínku.
Manželé Dana a Miroslav Gureètí
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VIDÌLI JSTE OSKERUŠI?
Tento „Strom Slovácka“ vidìlo
a jeho plody ochutnalo jen málo
èlenù KÈT Petøvald. Jejich návrh
poznat jej zblízka, a tak poznat
i krásu krajiny Kopanic a Dolòácka, vedl k uskuteènìní tøídenního
putování po tomto nádherném kraji. A k tomu ten barevný podzim soulad èervených bukù, žlutých javorù, tmavých dubù osamìle strojících v mírné krajinì zdobené na
horizontu vìží rozhledny, salaše
s ovcemi, vše uklidòující a milé na
pohled - ano, to vše se opravdu
událo ve dnech 28. - 30. 10.
2011. Až 51 turistù mìlo možnost
na trasách obdivovat nejen pøírodu, ale i bohaté kulturní památky
kraje, tøeba unikátní vìtrný mlýn
v Kuželovì, Slovácký Slavín
v Knìždubu, rozhlednu Traviènou
(177 schodù) a koneènì muzeum
oskeruší ve Tvarožné Lhotì - a to
vše první den bìhem 20km po-

chodu. Odborný výklad o významu
„Stromu Slovácka“, podaný vedoucím muzea, vysvìtlil vše potøebné a obohatil oblast poznání
nás všech o pojem „Oskerušovica“ a další delikatesy, vyrobené
z jeøábu - oskeruše.
Všechny dojmy prvního dne se
promítaly v myslích úèastníkù pøed
usínáním v pøíjemném penzionu
Onyx v Lednici na Moravì a s oèekáváním akcí pøíštího dne. Aè itineráø vše pøedpovìdìl, nároènost
druhého dne vyzývala k zamyšlení
- „kterou trasou se vydám, kam pojedu, co chci vidìt“. Tento výbìr
mohl vést k pochybnostem, zda je
vše stihnutelné. Pochyby byly však
brzy rozptýleny!
Druhého dne se nìkteøí vìnovali prohlídce zámku a krásného
okolí s rybníky a minaretem, jiní
smìøovali trasou kolem drobných
staveb v lužním lese - saletù - až

do Valtic, mnozí další si v Dolních
Vìstonicích prohlédli archeologické muzeum a cestou kolem vinic, vápencových skal, skalních
stepí, typickými pro Pálavské
vrchy, v chùzi obdivovali scenérie,
jež jim pøíroda pøed miliony let vytvoøila, vèetnì zøícenin hradù - díla
lidských rukou, aby v odpoledních
hodinách ještì dojeli do Valtic a
zdokumentovali Kolonádu na
Reistnì i Rande - vous - skvosty
mezi salety (drobné architektonické skvosty v krajinì).
Den plný turistických zážitkù byl
obohacen ještì zážitkem kulturním. Veèerní sofistikovaný pohled
na moravská vína v podání profesionálního someliéra byl dalším
skvìlým obohacením cest za poznáním, tøeba i prostøednictvím
chuových bunìk. A k tomu všemu
výborná cimbálová muzika, plná
zvuèných a melodických moravských písní, dotvoøila skvìlou atmosféru veèera i celého dne.
Den tøetí nabídl všem další tu-

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETØVALD
Z naší èinnosti
Vážení ètenáøi naší myslivecké rubriky a pøátelé lidové myslivosti!
V samém zaèátku tohoto pøíspìvku Vám chci jménem svým i celého mysliveckého sdružení Haldy podìkovat za vìrnost, kterou chováte
k naší organizaci i této myslivecké
rubrice. Doufám, že èlánky zde po
celý rok pøedkládané se Vám alespoò trochu líbily a pøispìly k Vašemu lepšímu pohledu na myslivce, nebo Vaše kladné mínìní o lidech,
kteøí se v okolní pøírodì myslivostí zabývají, je potøebné pro pøežití jejich
milovaného koníèka, kterým tradièní Èeská myslivost bezesporu je
i v dnešní uspìchané dobì.
Nyní mi dovolte na závìr tohoto
roku pøedložit ještì nìkolik informací o mysliveckém hospodaøení
vztahujícím se právì k tomuto období. Sníh brzy odøízne volnì žijící zvìø
od zdrojù potravy. Myslivci proto
musí peèovat o zvìø, pravidelnì pøedkládat pøimìøené množství krmiv a
kontrolovat spotøebu. Pøikrmujeme
zvìø zejména jadrnými krmivy (oves),
která jsou velmi dùležitá právì
v tomto období, nebo dodávají zvìøi
potøebnou energii a zásobní látky.
Krmíme jimi intenzivnì pøibližnì do
konce prosince a potom až v pøedjaøí
pro obnovení správné funkce žaludeèních bakterií a prvokù (bachoøci)
žijících v bachoru srnèí zvìøe, majících za úkol trávení rostlinné vlákniny. Je pro to hned nìkolik dùvodù,
nejdùležitìjší je minimalizace škod
na zemìdìlských a lesních kulturách. Tam, kde je pøikrmování zvìøe
provádìno správnì, jsou škody
témìø nulové. Zvláštní péèi vyžaduje
zajeèí zvìø a ihned po napadnutí
snìhu je nutné instalovat malé krmeleèky naplnìné senem a další otýpky
sena pøivázat ke keøùm. Zajíci rovnìž rádi okusují mladé vìtve ovocných stromù, které se po oøezání ne-

chají ležet na zemi. Mezi další povinnosti patøí doplòování slanisek. Tak
se øíká zaøízení pro pøedkládání soli,
které je nejèastìji v podobì rozøízlého kmínku stromku, do jehož vidlice se kamenná sùl vkládá a zvìø ji
olizuje.
Nezapomínáme ani na zpìvné
ptactvo, které pøikrmujeme olejnatými semeny a živoèišným tukem,
což je prospìšné pro tepelnou izolaci v nastávajícím mrazivém období.
Poèet støetù vozidel se zvìøí na silnicích narùstá, jsou zpùsobeny
zejména nepøizpùsobením rychlosti
vozidla za snížené viditelnosti a kluzkému povrchu vozovky. Srnèí zvìø je
seskupená do tlup, a proto mùže pøecházet vozovku hned nìkolik kusù.
Pokud øidiè vidí pøecházet jeden kus
srnèího, je nutné vždy zpomalit, protože je vysoce pravdìpodobné, že
bude následovat další. V noci rychle
pøepneme osvìtlení na tlumené.
Z mysliveckých tradic se k vánoènímu èasu váže štìdrodenní procházka honitbou spojená s pøikrmováním zvìøe, kdy jí pøedkládáme nìjaký ten pamlsek ve formì ovoce, kapusty, krmné øepy, nebo mrkve, ale
radìji v menším množství, abychom
jí spíše neuškodily. O Silvestru provádíme pøibližnì totéž s tím rozdílem, že se myslivec louèí se starým
rokem prožitým v naší pøekrásné pøírodì.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

ristické trasy Bílými Karpaty a
Kopanicemi z obce Strání, pøes
Velký Lopeník s rozhlednou (20m),
až na Mikulèin Vrch. Pùvabná
cesta po hranicích naší republiky
byla díky nízké oblaènosti jen
s omezenými rozhledy na Bojkovsko, Bošacu a Uherskobrodsko.
Co øíci závìrem? Byla to vydaøená akce? Zajisté! Podìkování
autorùm akce i øidièi Jiøímu Holubovi z øad pøítomných turistù
bylo dokladem spokojenosti všech
„na palubì“.
Jan Paloch

Nová výstava v muzeu - Tradice hornictví
Èerné uhlí je jedním z úžasných darù pøírody. Jeho existence, objev a následné využití pøineslo lidem netušené možnosti, ohromující prùmyslový rozmach i zmìnu životního stylu.
Èernouhelné hornictví je souèástí každodenního života obyvatel Tìšínského Slezska už po více než dvì staletí. První nesmìlé krùèky a nálezy uhlí byly uèinìny a písemnì doloženy
v údolí Buròa v Polské (dnes Slezské) Ostravì v roce 1763,
o 13 let pozdìji pak v Karviné. Expozice seznamuje s dolováním èerného uhlí, s jeho poèátky i technickým pokrokem v dobývání, øadou dùlních podnikù, životem v koloniích, tìžbou
uhlí v souèasnosti, zmìnami krajiny a dalšími zajímavostmi.
Pøedstavuje hornické tradice i slavnosti, které jsou dodnes
živé a které jsou spojeny s hornickými kapelami a spolky.
Expozice znázoròuje hornický život v celé jeho každodennosti
i pestrosti.
Technické muzeum v Petøvaldì, K muzeu 89, 735 41
Petøvald (tel.: 596 541 092)
Bližší informace: http://www.muzeumct.cz
Otevøeno: po - pá 8 - 12 h a 12.30 - 16.30 h
Od 24.12.2011 do 1.1.2012 uzavøeno!
Projekt Dvì mìsta - jedna tradice / Dwa miasta - jedna tradycja.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostøedkù
ERDF prostøednictvím Euroregionu Tìšínské Slezsko - Œl¹sk
Cieszyñski.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 7. 11. 2011 byl na MìÚ Petøvald odevzdán tento nález:
- skládací kolo modré barvy
- èerný batoh s nefunkèním zipem
- èervená zneèištìná zimní bunda
Místo nálezu: Petøvald u boèní branky plotu høbitova poblíž husitského kostela
Majitel se mùže informovat v kanceláøi è. 2 v budovì
mìstského úøadu nebo telefonicky na èísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní
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STØEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB V PROSINCI POØÁDÁ
V SOBOTU 3. 12. 2011 ZÁJEZD NA
MEGAKONCERT PRO VŠECHNY BEZVA LIDI RADIA ÈAS - OSTRAVA
Radio Èas má 13 let.
Pøijïte s námi slavit na Megakoncert pro všechny bezva lidi.
Místo: ÈEZ Aréna Ostrava
Èas: od 17.00 hodin
Cena: 149,- Kè. Dìti do 130cm v doprovodu rodièù mají vstup zdarma.
Vystoupí: Nazareth, Vìra Špinarová, Kristina, Peter Nagy, Ewa Farná,
Dìda Mládek Illegal Band, František Nedvìd, Markéta Konvièková...
Odjezdy autobusù
Petøvald - Finské domky 15.48
Havíøov - Spoøitelna
15.30
Petøvald - Penny
15.53
Petøvald - Vodárna
15.45
Petøvald - U kaple
16.00
5. 12. 2011
MIKULÁŠ S HOPSALÍNEM
14.30 a 17.00 v kulturním domì. Oblíbené mikulášské setkání
s HOPSALÍNEM spojené s nadílkou dìtem.

pokraèování na str. 9
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STØEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
V PROSINCI POØÁDÁ
pokraèování ze str. 8
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Okénko knihovny
4. listopadu jsme se v hojném poètu sešli na uspávání „Petøvaldských
brouèkù“. Akce probìhla ve spolupráci s Moravskoslezskou obchodní
akademií v Petøvaldì, které tímto dìkujeme za milou spolupráci.
Uspávaèù bylo tolik (více než 250), že se
nám ani nevešli do knihovny. Ale brouèci
usnuli a my se mùžeme tìšit na vánoèní
èas plný kouzel a romantiky. Ètení knížek si
mnozí nejlépe vychutnají u vánoèního stromeèku s miskou cukroví na stole a s vùní
purpury a punèe všude kolem.
Pøestože v prosinci nechystáme žádnou
velkou akci, knihovna èeká na své ètenáøe
vánoènì naladìná, vonící a pøipravená pøispìt svým dílem k vánoèní pohodì všeobecnì vládnoucí kolem nás.

Galerie Nad knihami
pøi knihovnì mìsta
Petøvald Vás
srdeènì zve na výstavu
ing. Šárky Zwardoòové.
Výstava trvá
od 4. 11. 2011
do 19. 12. 2011.

Upozornìní pro ètenáøe
knihovna bude od 23. 12. 2011 do 30. 12. 2011 uzavøena.
Pøejeme všem našim ètenáøùm (a nejen jim) krásné prožití vánoèních svátkù a do nového roku 2012 vše dobré, hlavnì mnoho nádherných chvil strávených s knížkami.
Vaše knihovnice Monika Molinková a Lucie Šidlová

TJ Petøvald HEPO
Výbor oddílu kopané TJ Petøvald srdeènì zve širokou veøejnost

na tradièní Sportovní ples,
který se koná 28. 1. 2012 v Kulturním domì v Petøvaldì od 19 hod.
K poslechu a tanci hraje DUO WEGA,
vstupenky si mùžete objednat na tel. èísle 604 610 146.

pokraèování na str. 10
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pokraèování ze str. 9
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Ládi Bubíka

- bohatá tombola s hlavní cenou - notebook
- retro i tuzexové ceny nápojù a piva
- veèeøe formou retro rautu
- hlavní cena pro nejlepší retro kostým – jízdní kolo

Lístky v pøedprodeji v KD Petøvald

AKCE od 1. 12. do 12. 12., cena lístku 360,- Kès.
VZPOMÍNKA
Krutý byl osud, když nám Tì vzal,
malièké dìti jsi tady tenkrát zanechal.
Z oèí Ti záøila vždy láska a dobrota,
budeš nám chybìt do konce života.
Dne 30. listopadu 2011 vzpomínáme
20. výroèí úmrtí našeho milovaného syna,
manžela, tatínka, synovce a bratrance
pana Jiøího Sebery.
Vzpomínají a nezapomenou maminka, manželka
Pavla, synové Martin, Honza a celá rodina.

VZPOMÍNKA
To, že se rány zahojí, je jen zdání,
v srdci nám zùstává bolest a vzpomínání.
Jak krásné by bylo Vám doma blahopøát,
jak tìžké je však u hrobu stát, na Vás vzpomínat.
Vzpomínáme 16. výroèí úmrtí
pana Jiøího Sebery. Vzpomínají a
nezapomenou manželka Emilie, snacha
Pavla, vnuci Honza, Martin a celá rodina.

VZPOMÍNKA
5 let již tomu, co odešels bez rozlouèení,
odešels tam, odkud již návrat není.
Zanechal jsi jen smutek a tiché vzpomínání.
Ta rána v srdci stále bolí a už nikdy se nezahojí.
Dne 5. prosince 2011 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dìdeèka pana Vladislava Ožany.
Vzpomínají manželka Helena, synové
Vladimír, Václav, dcera Soòa s manželem
Jirkou, vnouèata Vendulka s Pavlem,
Verunka, Michael a celá rodina.
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BLAHOPØÁNÍ
Dne 3. prosince 2011 oslaví krásných
88 let paní Božena Matušková.
Hodnì zdravíèka a spokojenosti pøejí Petr,
Marta a synové Robert a Jan s rodinou

BLAHOPØÁNÍ
Dne 28. øíjna 2011
oslavila naše maminka
paní Pavla Rudolová
krásné životní jubileum 70 let.
Hodnì zdraví, síly a optimismu
do dalších let pøejí dcery Šárka,
Pavla a Jana s rodinami.

OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme,
že dne 18. øíjna 2011 po dlouhé nemoci
zemøela ve vìku 77 let
paní Drahomíra Folvarèná.
Zarmoucená rodina.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem pøíbuzným a známým,
že nás dne 12. listopadu 2011 navždy opustil
ve vìku 64 let po krátké tìžké nemoci
pan Bedøich Kempný.
Vzpomeòte s námi, kdo jste jej znali.
Manželka Ludmila, dcera Lenka,
synové Petr a Rostislav s rodinami.

VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínku, bolest a žal.
Dne 1. prosince 2011 si pøipomínáme
8. výroèí úmrtí paní Heleny Serafínové.
Vzpomínají maminka, dcera, syn
s rodinou a sestra Pavla s rodinou.
Zároveò vzpomeneme 3. výroèí úmrtí
jejího otce pana Gabriela Štìrby.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Marie a dcera Pavla s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 8. prosince 2011 vzpomeneme
nedožitých 45 let našeho milovaného syna
pana Libora Izaiaše.
Všichni, kdo jste jej znali,
vìnujte mu spoleènì s námi tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají rodièe, syn
Tomáš, bratøi Rosa a Tonda.

VZPOMÍNKA
Utichlo srdce, zùstal jen žal,
kdo Tì mìl rád, vzpomíná dál.
Dne 1. prosince 2011 by se dožila
70 let naše milovaná sestra
paní Helena Kaèorová roz. Klimková.
S láskou vzpomínají sestry
Kája a Mirka s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dny plynou jak tiché øeky proud,
bolest v srdci nedá zapomenout…
Dne 13. 12. 2011 by se dožila
70 let paní Ilona Mikulcová,
a dne 14. 12. 2011 vzpomeneme
15. výroèí úmrtí pana Oldøicha Mikulce.
Kdo jste je znali, vìnujte tichou
vzpomínku.
Za celou rodinu dcera Pavlína a syn Libor.

BLAHOPØÁNÍ
Dne 1. listopadu 2011 oslavila
své krásné 30. narozeniny
paní Martina Bednáøová.
Do dalších spoleèných let
Ti pøejeme jen to nejlepší,
lásku, zdraví, štìstí a splnìní
všech tajných pøání.
Moc Tì všichni milujeme
a jsme rádi, že Tì máme.
Manžel Pavel a dìti Danielka,
Matýsek, Daneèek a Terezka.

SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA
Blahopøejeme jubilantùm
Josef Kotas
80 let
Olga Konvièková
85 let
Našim jubilantùm pøejeme do dalších let hodnì zdraví a osobní pohody.
Narozené dìti
Vojtìch Friè
Lukáš Prokop
Michaela Skrzyžalová
Sára Stošková
Jakub Vajdjak
Rodièùm blahopøejeme k narození
dìátka.

Zemøeli obèané
František Foltyn
Drahomíra Folvarèná
Otakar Fusek
Erika Hoskovcová
Anna Veselá

95 let
77 let
67 let
88 let
73 let

Pozùstalým vyslovujeme
upøímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvé srdíèko, utichl Tvùj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 19. prosince 2011 vzpomeneme
nedožité 53. narozeniny pana Jana Šèerby.
S láskou vzpomínají manželka Anna,
synové David se Šárkou, Honza,
dcera Žaneta s manželem Lukášem
a vnouèata Lukášek, Terezka, Adámek,
Adrianka a Sabinka.

VZPOMÍNKA
Prázdné je místo mezi námi, zùstalo jen vzpomínání.
Dne 28. listopadu 2011 jsme vzpomnìli
5. smutné výroèí úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, tchána a dìdeèka pana Josefa Ondrucha.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila
a syn Jiøí s rodinou.

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 22. listopadu 2011 jsme vzpomnìli
10. výroèí úmrtí pana Zdeòka Pavlíka.
Vzpomínají a nezapomenou manželka
Rùžena, synové Vlastimil
a Zdenìk s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 7. prosince 2011 vzpomeneme
páté výroèí úmrtí
paní Emilie Ševèíkové z Petøvaldu.
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životì,
velká ve své lásce a dobrotì.
Vzpomínají s láskou dcera Jarmila
a vnuci Danka, Aleš a Táòa s rodinami.

PETØVALDSKÉ NOVINY
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VETERINÁRNÍ
ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková
Zahradní 1552, Petøvald
Tel.: 725 573 752
pro Vás spustila veterinární
internetový obchod.
Nabízíme prodej krmiva,
veterinárních klinických diet,
chovatelských potøeb,
antiparazitik a dalšího zboží.

www.aapet.cz
Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- èištìní kobercù
a sedacích souprav
- pùjèování stroje Kärcher
- žehlení s rozvozem

Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 731 490 561

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

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

Potøebujete èas a prostor pro své podnikání?
Zajímá Vás, jak to dìlají jinde?
Pokud si odpovíte alespoò na jednu otázku ANO,
je nejvyšší èas nás navštívit!!!

Úèetní kanceláø p. Anny Bezdíèkové Vám garantuje
individuální pøístup, profesionální jednání.
Ale hlavnì ruèíme za svou práci!
Zpracováváme úèetnictví fyzickým i právnickým osobám,
plátcùm DPH, spotøebních daní.
Poskytujeme zpracování mezd i výkazù INTRASTAT.
Za zavolání to stojí!
Kde nás najdete?
Orlová - Lutynì - centrum vedle ÈSOB banky
Tel.: 603 169 282
e-mail: anna.bezdickova@seznam.cz

AXA Représentants nová obchodní interní služba
AXA Èeská republika z dùvodu expanze v rámci ÈR
hledá nové obchodníky a manažery.
Nabízíme nejvyšší provize na trhu s nadstandardními bonusy.
Služební automobily Mercedes, CCS karty,
dovolenou u moøe, podporu inzerce.

Životopisy zasílejte na info@axa-representants.cz

KD Petøvald nabízí každodenní rozvoz
poledního menu v rámci mìsta Petøvald.
Rozvoz v dopoledních hodinách (10.30 - 11.30) po - pá.
Možnost výbìru ze 4 druhù jídel (již od 68,- Kè s dovozem!!!)
Možnost zajištìní jídlonosièù.

Informujte se na tel. èísle: 605 548 423
nebo u obsluhy KD Petøvald.
http://www.kdpetrvald.cz/kdjlistek/tydmenu.htm

NAVŠTIVTE

Koupím dùm i v horším stavu
nebo parcelu popø. chatu.
Platím hotovì, možno i zadlužený.
Za nabídku dìkuji

608 370 379

!!!KOSMETIKA MARTINA!!!
Nabízím ošetøení chemickým peelingem,
který øeší problémy: akné, jizvy, vrásky,
hyperpigmentaci, korekce výrazových linek.
Pøípravky podporují bunìènou obnovu,
nádhernì projasní ple, redukují vrásky
a zanechá pokožku krásnìjší, jemnìjší a záøivìjší.

Objednávky a tel. èísle: 737 852 923

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

Tel.: 603 294 123
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MASO - UZENINY na Ostravské - PETR HLAVATÝ
Pøeje všem svým zákazníkùm klidné Vánoce
a šastný nový rok plný pohody a dobrého jídla.
Tìšíme se na Vaši návštìvu i v novém roce 2012.
Maso, uzeniny, zabíjaèkové speciality z Krnova,
domácí uzené z komína.
... u nás víte, co nakupujete
... u nás mùžete ochutnat

Daruji garáž v Petøvaldì.
Dùvod - bydlím nyní mimo Ostravsko.
Tel: 731 882 959

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

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

SLUŽBY HODINOVÉHO MANŽELA
737 556 161 graf.tomas@email.cz
kutilskeprace.webnode.cz

Zahradnické centrum ARBOR
MORAVIA s.r.o. Petøvald nabízí:
F
Širokou

nabídku adventních vìncù
F
svícny, girlandy a jiné vánoèní dekorace
F
svíèky, stuhy a rùzné vánoèní pøízdoby
F
keramika a drobné dárkové zboží
F
vánoèní hvìzdy, kaktusy, bramboøíky
a další hrnkové rostliny
Vánoèní inspiraci jsme pro Vás pøipravili
na www.arbormoravia.cz
Tel: 605 248 991, 596 542 098

e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz
//www.sweb.cz/dzpc.reiki

KVÌTINY KLEOPATRA
3. 10. 2011 - JSME OTEVØELI
PRODEJNU KVÌTIN
Najdete nás na ulici Ostravská
- naproti èerp. stanice Benzina
Marcela Uhrová - tel.: 604 205 003
Web: www.kvetinykleopatra.webnode.cz

TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU !

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