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ROK 2011

INFORMACE PRO OBÈANY

Pozvánka
Zveme Vás na 19. reprezentaèní ples mìsta Petøvaldu,
který se bude konat v sobotu 11. února 2012
od 19 hodin v Kulturním domì v Petøvaldì.
Vstupné 400,- Kè. V cenì veèeøe, slané peèivo,
láhev vína pro 2 osoby, slosovatelná vstupenka.
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K tanci a poslechu hraje Zdenìk Krásný&band.

Pf 2012
... krásné Vánoce
a úspìšný nový rok
pøeje
vedení mìsta
Bohoslužby
v kostele sv. Jindøicha
do konce roku 2011
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1. 2012

ve 22.00 hodin
v 10.00 hodin
v 10.30 hodin
v 16.00 hodin
v 9.00 hodin

Pøedprodej vstupenek bude zahájen 9. ledna 2012
v budovì MìÚ, kanceláø è. 11, 2. poschodí, tel. 596 542 907.
Vstupenky si mùžete rezervovat již nyní.

Dopis pro podnikatele v našem mìstì
Vážený pane, vážená paní!
Mìsto Petøvald poøádá dne 11. února 2012 již v poøadí 19. reprezentaèní ples.
Stalo se již tradicí, že do tomboly, která je každoroènì bohatá, své
dárky vìnují také podnikatelé našeho mìsta. Stávají se tak sponzory
plesu a jejich jméno nebo logo firmy se objevuje i na seznamu firem,
které vìnovaly svùj sponzorský dar. Seznam je k dispozici na každém
stole pøi konání plesu a v neposlední øadì je zveøejnìn na stránkách
Petøvaldských novin a na internetové stránce našeho mìsta.
V pøípadì, že byste mìl(a) zájem být v tomto roce sponzorem našeho plesu, obrate se laskavì na starostku mìsta paní Jarmilu
Skálovou osobnì nebo telefonicky: 596 542 900.
Bude nám ctí, jestliže se našeho plesu osobnì zúèastníte.
Za Vaše pochopení pøedem dìkuje J. Skálová,
starostka mìsta Petøvaldu.

SLOVO STAROSTKY

Vážení obèané,
ani se tomu nechce vìøit a jsou
tu opìt Vánoce. A za nimi tiše pøichází nový rok 2012.
Je tedy èas na krátkou rekapitulaci celého roku 2011 a nadìje na
úspìšné vykroèení do roku nového.

Pro nìkteré z nás je rok dlouhá
doba a pro druhé naopak pøíliš
krátká. Já se obávám, že patøím
do té druhé kategorie. Když si uvìdomím, že je to už více než rok,
kdy jsem byla zvolena do funkce
starostky mìsta, nechce se mi to
ani vìøit. Ale to je fakt.
A co se nám všem povedlo?
Pokusím se ve struènosti zhodnotit právì prožitý rok 2011 v našem
mìstì.
Kromì jiného jsme si pøipomnìli dvacáté výroèí vydávání
Petøvaldských novin, vybrali jsme
na základì konkurzního øízení novou øeditelku Základní školy a
Základní umìlecké školy Petøvald,
Školní 246, podaøilo se nám sehnat 655 tis. Kè od Nadace ÈEZ
na vybudování nového dìtského
høištì na ulici Bøezinské, do oprav,
výmìn a rekonstrukcí na školských zaøízeních jsme použili
témìø 3.400.000 Kè, na opravy
místních komunikací jsme z rozpoètu mìsta vydali celkovou
èástku 1.744.400 Kè, a to na

opravy v ulicích ul. V Holotovci,
Podlesní, Na Hranici, Nad Doly, Na
Zaryjích a na køižovatku ul. U Høištì s ul. Polní. Na provoz a rekonstrukci veøejného osvìtlení byly vynaloženy finanèní prostøedky celkovì ve výši kolem 5 mil. Kè. Na
el. energii z toho mìsto vydalo 1,5
mil. Kè, kolem 900 tis. Kè bylo použito na rekonstrukci veøejného
osvìtlení vyvolané rekonstrukcemi sítì NN. Zbylé finance byly
použity na bìžnou údržbu a opravy.
Z operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika Polská republika 2007 - 2013
nám byla na spoleèný projekt s názvem Kulturní pohranièí - modernizace infrastruktur y v Petøvaldì,
Strumieni a Jasienici schválena
dotace ve výši 27 314 EUR (z toho
byla provedena modernizace ozvuèení kulturního domu (dále jen
KD), nouzové osvìtlení KD, zøízení
bezbariérového zaøízení WC v restauraci KD, nákup 30 stolù pro
sál v KD a modernizace osvìtlení
v KD).
Také byly vloženy finanèní prostøedky do oprav bytového fondu.
V domì s peèovatelskou službou

Pozvánka
ZŠ A ZUŠ Petøvald Školní 246,
p.o. a mìsto Petøvald Vás srdeènì zvou na

Novoroèní koncert

do kostela sv. Jindøicha v nedìli
8. 1. 2012 v 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
Jako host vystoupí hudební skupi-na VEGA - manželé Bøetislav a
Lenka Heèkovi.
Srdeènì zvou poøadatelé

JEDEME DO DIVADLA
Pojeïte s námi na skvìlý
americký muzikál

DIVOTVORNÝ HRNEC
v nezapomenutelné úpravì dvojice W+V. Divadlo Jiøího Myrona
sobota 28. 1. 2012 v 18.30 hod.
Více uvnitø PN.
èp. 1735 byly vymìnìny 3 ks vchodových dveøí za 150.760,- Kè,
oprava vchodových støíšek domù
èp. 1611 - 1615 na ul. Bøezinské
stála 35.200,- Kè, za 103.740,Kè byla opravena výmìna otopného systému pro TUV v kotelnì
domu èp. 559 na ulici Rychvaldské a na budovì èp. 929 (Èeská
pošta) probíhá oprava komínového tìlesa za cenu cca 70.000
Kè. A tak bych mohla pokraèovat
u každé kapitoly v rozpoètu mìsta…
Musím pøipomenout, že mìsto
Petøvald vydalo témìø 3 mil. Kè
z rozpoètu mìsta na ztrátu za náklady na odvoz pevného komunálního odpadu. Pøíznivá zpráva ale
dorazila z firmy Asekol. Již podruhé naše mìsto zvítìzilo v kategorii obcí a mìst od 2 000 - 10
000 obyvatel s poètem odevzdaného elektroodpadu v rámci Moravskoslezského kraje. Za to bych
vám chtìla všem podìkovat a požádat vás, abyste v tìchto aktivitách pokraèovali i nadále.
Nedá mi to, abych se na vás neobrátila s velkou prosbou. Jedná
pokraèování na str. 2
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SLOVO STAROSTKY
pokraèování ze str. 1

se o naše ètyønohé miláèky. Apeluji na vás, abyste s rozumem a
rozvahou zvážili poøízení tohoto
ètyønohého tvora - pøítele èlovìka.
Vím, že krásné štìòátko mùže být
pro mnohé z vás zdrojem zábavy a
zpestøení života. Nicménì, tady je
tøeba si uvìdomit, že je to starost
až do konce jeho života, tedy odhadem je to závazek na deset až patnáct let.
Velmi èasto se stává, že tento
kamarád èasem omrzí, protože
vlastnit pejska to není jenom radost, ale pøedevším starost. A
když nás nebo naše dìti pejsek
omrzí, mnozí se nerozpakují a
pejska vypustí do volné pøírody
nebo se ho zbaví i jiným zpùsobem. A když pejsek bloumá po
cestách a necestách, nastupuje
odchytová služba, se kterou má
mìsto smlouvu, a pejska odchytí.
Ten je následnì umístìn v zaøízení
této firmy. Potom musí následovat
prohlídka veterináøem a každodenní péèe zamìstnancù odchytové služby. A to vše stojí velké
množství penìz z rozpoètu mìsta.
V roce 2011 bylo pùvodnì na odchyt psù plánováno v rozpoètu
mìsta 250 tisíc korun. S pøibývajícími odchyty volnì pobíhajících
psù po mìstì se toto èíslo bìhem
roku zmìnilo na 500 tisíc Kè.
Stejná finanèní èástka je schválena v rozpoètu na rok 2012.
Zkuste si spoleènì se mnou spoèítat, kolik by se za to opravilo metrù místních komunikací, sloupù
veøejného osvìtlení, mohla by se
vybavit a modernizovat školská zaøízení…
Proto ještì dvakrát zvažte, když
vaše dítì bude škemrat o živou
hraèku - pejska, jaké výhody a nevýhody vám chov mazlíèka pøinese. A když se již rozhodnete pro
chov, potom se svému mazlíèku
vìnujte tak, aby mìsto nemuselo
doplácet ze svého rozpoètu na ty
z nás, kterým se již omrzel.
A teï trochu z jiného soudku.
Musím se pøiznat, že mne v poslední dobì v oblasti kultury potìšil Víkend s amatéry. Jak s oblibou

øíkám „mnoho muziky za málo penìz“. To znamená, že si každý
z nás mohl vybrat svùj oblíbený
žánr a zadarmo se potìšit na duši.
Celkem se za tøi dny pøišlo na amatéry podívat 774 divákù a finanèní
pokr ytí celé akce pøedstavovalo
nìco pøes dvacet tisíc korun.
Myslím si, že tato akce by se mìla
stát tradicí v našem mìstì. Ještì
více bych pøivítala, kdyby se našli
v našem mìstì amatéøi a svým vystoupením pøispìli svou troškou
do mlýna. Myslíte, že v sedmitisícovém mìstì by to bylo velkým
problémem založit amatérské divadlo? Pokud by o tom alespoò nìkdo zaèal pøemýšlet a pohrával si
s takovou myšlenkou, potom a se
obrátí na paní J. Burovou do støediska kulturních služeb.
Ujala se i nová nabídka zájezdù
do Karviné. Takže vyjíždíme kromì
Ostravy i do dalšího mìsta za kulturou. Pro ty, kteøí chtìjí jet svým
autem, objednáme vstupenku. Na
ostravské divadelní pøedstavení
Donaha! byl z vaší strany obrovský
zájem. Bylo velmi brzo vyprodáno.
Chtìla bych vás pozvat do kostela sv. Jindøicha na Novoroèní koncert dne 8. ledna v 15.00 hod. Na
koncertì vystoupí žáci ze ZŠ a
ZUŠ Školní Petøvald. Jako host se
pøedstaví hudební skupina Vega
pana Bøetislava Heèka.
V závìru mi dovolte, abych podìkovala za práci èlenùm zájmových,
spoleèenských a sportovních organizací, kteøí svými aktivitami pøispìli ke kolobìhu života ve mìstì.
Také mé podìkování za celoroèní spolupráci patøí všem zamìstnancùm mìsta, vedení školských zaøízení, èlenùm zastupitelstva mìsta, èlenùm komisí, èlenùm Jednotky sboru dobrovolných
hasièù mìsta Petøvald, pøíslušníkùm OO Policie ÈR v našem mìstì
a všem, kteøí se nìjakým zpùsobem podíleli na rozvoji mìsta
v roce 2011.
Pøeji Vám všem prožití krásných
a pohodových svátkù vánoèních a
mnoho zdraví, sil a elánu v roce
2012.
J. Skálová, starostka mìsta

Víte, že...
Od 1. ledna 2012 budou platit nové ceny vodného a
stoèného?
Voda pitná (vodné) 34,90 Kè (vèetnì 14 % DPH).
Voda odvedená (stoèné) 31,52 Kè (vèetnì 14 % DPH).

13. schùze Rady mìsta Petøvaldu
se konala 10. listopadu 2011
RM schválila
- rozpoèet Základní školy a
Základní umìlecké školy Petøvald
Školní 246, pøísp. org. a rozpoèet
Mateøské školy Petøvald 2. kvìtna, pøísp. org. na rok 2012 za
pøedpokladu, že bude zastupitelstvem mìsta schválen v pøedložené výši pøíspìvek;
- odpisový plán Mateøské školy
Petøvald 2. kvìtna 1654 pøíspìvkové organizace, na rok 2012.
RM rozhodla
- o zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta;
- o uzavøení Smlouvy o zøízení a
provozu sbìrného místa kolektivního systému EKOLAMP, kterou
se nahrazuje Dohoda o spolupráci a zøízení místa zpìtného odbìru použitých svìtelných zdrojù

pocházejících z domácností ze
dne 30. 3. 2007;
- o uzavøení smlouvy o nájmu vymezených prostor ZŠ Masarykova s nájemcem spoleènosti
MEEP.CZ s.r.o. o umístìní zaøízení a anténního systému pro distribuci datových služeb - internetu. Smlouva nabývá úèinnosti dne
1. 12. 2011, roèní nájem èiní
1,- Kè.
RM vyhlásila zámìr pronájmu nebytových prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží domu v Petøvaldì, ul. Závodní èp. 1504 na pozemku parc. è. 4640 v k.ú.
Petøvald u Kar viné, o výmìøe
588,56 m2 k datu 1. 1. 2012.
RM vzala na vìdomí pøedložený
výkaz o plnìní rozpoètu k 31. 10.
2011.

14. schùze Rady mìsta Petøvaldu
se konala 1. prosince 2011
RM rozhodla
- zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta;
- o uzavøení smlouvy o zajištìní
osvìtlení areálu Domova Bøeziny,
v Petøvaldì na ulici Rychvaldská
èp. 531, s pøíjemcem Domovem
Bøeziny, pøíspìvková organizace.
Smlouva nabývá úèinnosti 1. 1.
2012;
- poskytnout finanèní dar ve výši
1.000,- Kè tìmto petøvaldským
dárcùm krve: Martin Hanák Vladislav Kinast, Jan Krupa, Jana
Pencková, Ivana Powieœniková,
Lucie Rakusová, Vlastislav So-

bek, Jiøí Šobr, Radomír Vengláø;
- o spolupoøádání Krajských pøeborù školních ètyøèlenných družstev v šachu, který se uskuteèní
dne 19. 1. 2012;
- o úèasti zástupcù mìsta na 16.
Setkání hornických a hutnických
mìsta a obcí ÈR ve mìstì Chomutov, konaném ve dnech 20. až
22. dubna 2012.
RM stanovila poèet zamìstnancù mìsta Petøvald zaøazených do
mìstského úøadu a organizaèní
složky - Støediska údržby pro rok
2012.

Domov Bøeziny dìkuje za poskytnutí dotací
Domov Bøeziny, který je pøíspìvkovou or ganizací Moravskoslezského kraje, poskytuje komplexní sociální služby seniorùm a
osobám se zvláštním režimem.
Péèe o uživatele je èlenìna dle individuálních potøeb a stupni závislosti na poskytovaných službách.
Služby zahrnují ubytování, úklid a
praní, dietní stravování, individuální, pøímou ošetøovatelskou a léèebnì preventivní péèi vè. pøimìøené rehabilitace. Jsou vytváøeny
podmínky pro kulturní, zájmový a
spoleèenský život uživatelù.
Hlavní cílovou skupinou ve
zvláštním režimu jsou muži i ženy
ve vìku od 55 let s chronickým duševním onemocnìním nebo
osoby závislé na návykových látkách v neakutním stádiu nebo
osoby se staøeckou, Alzheimerovou nebo jinou demencí. A také
senioøi od 65 let, kteøí díky svému
zdravotnímu stavu potøebují nepøetržitou pomoc jiné osoby.
V souèasnosti èeká na pøijetí
do našeho zaøízení 102 žen a 38
mužù, èekací doba je individuální
a souvisí s nìkolika kritérii, která
jsou po podání žádosti hodnoce-

na. V prùmìru se pak èekací doba
pohybuje mezi 6 mìsíci až jedním
rokem.
Jedním z nejvìtších problémù
poskytovatelù sociálních služeb je
i pøes snahu o zvyšování kvality
dosáhnout vyrovnaného financování. Z tohoto dùvodu oslovil
Domov Bøeziny mìsta a obce, jejichž bývalým obèanùm komplexní
služby poskytuje, aby pøispìly alespoò na dofinancování úhrady
tìm, kteøí pro nízký dùchod a neexistenci zodpovìdné rodiny nemají na plnou úhradu. Výše dotace je hlavnì ovlivnìna poètem
obèanù níže zmínìných mìst.
Velké podìkování za poskytnutou dotaci patøí zejména mìstu
Havíøov, které nám v roce 2011
pøispìlo èástkou ve výši 58 tis.
Kè, dále pak mìstu Orlová za
50 tis. Kè, mìstu Petøvald rovnìž
za 50 tis. Kè a mìstu Bohumín
za 15 tis. Kè. Nemalou mìrou samozøejmì pomáhá také Moravskoslezský kraj, který je zøizovatelem Domova Bøeziny.
Ing. Pavel Zelek,
øeditel Domova Bøeziny
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Øeditelka ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org.
vyhlašuje zápis do 1. tøíd na školní rok 2012/2013 dle zákona è. 561/2004 Sb.
o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon)
ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Kdy: 20. ledna 2012 od 9.00 hodin do 16.00 hodin
Zákonní zástupci poèátkem ledna 2012 obdrží
obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítìte do první tøídy
b) èasový harmonogram zápisu dítìte
c) dotazník o nadání dítìte
d) dotazník pro rodièe žáka 1. roèníku
Zákonný zástupce vezme s sebou: obèanský prùkaz, rodný list dítìte.
Zákonní zástupci, kteøí budou žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítì, nejpozdìji do
31. 5. 2012 pøedloží na øeditelství ZŠ doporuèení
o odkladu dítìte (z PPP nebo dìtského lékaøe), kde

1. Nìkolik informací o škole:
Škola vyuèuje dle vzdìlávacího
programu Škola pro život, který je
zamìøen na enviromentální výchovu.
Jako základní škola poskytujeme základní vzdìlání, tj. nauèit
žáky dobøe èeskému jazyku a matematice, poskytujeme žákùm všeobecný pøehled o ostatních oborech a v souladu se souèasnými
trendy jim dáváme dobré základy
dvou cizích jazykù a seznamujeme
je uživatelským zpùsobem s prací
na poèítaèích. Ve škole existují
kroužky, které umožòují žákùm
více se seznamovat s výpoèetní
technikou. Dùraz škola klade na
mimotøídní aktivity nad rámec výchovnì vzdìlávacího standardu:
školy v pøírodì, lyžaøské kurzy, zájmové kroužky. Školní jídelna získala titul „Zdravý talíø“. Jsme
sponzory ZOO Ostrava - klokana
rudokrkého, finance získáváme
sbìrem starého papíru.
Školu navštìvuje 515 žákù,
kteøí chodí do 24 tøíd - prùmìrná
naplnìnost je 21,5 žáka na tøídu.
Škola má 16 odborných uèeben,
které jsou vybaveny moderní technikou. Škola je zapojena do výzvy
EU peníze školám. Školní družina
má 5 oddìlení, které navštìvují
žáci 1. stupnì.
Škola vyuèuje anglický jazyk a
nìmecký jazyk.
Ve škole pracuje 34 kroužkù od
1. do 9. roèníku. Na výchovnì
vzdìlávací èinnosti se podílí 34
pedagogù (vèetnì øeditelky školy,
zástupkynì øeditelky, vedoucí uèitelky místa poskytovaného vzdìlávání, z toho na 1. stupni vyuèuje
18 uèitelù a na 2. stupni 16 uèitelù, 5 vychovatelek školní družiny,
2 hospodáøsko techniètí pracovníci, vedoucí školní jídelny a 22
správních zamìstnancù.
Základní umìlecká škola poskytuje vzdìlávání 156 žákùm
v nìkolika hudebních, taneèním a
výtvarném oboru, které vyuèuje
11 pedagogù.
2. Výuka v 1. tøídì - probíhá
dle ŠVP Škola pro život,

jim bude vystaveno rozhodnutí o odkladu povinné
školní docházky. Žádost o odklad školní docházky
zákonný zástupce obdrží u zápisu a odevzdá pedagogovi, který bude zápis provádìt.
Vážení rodièe,
potìšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své
dítì do prvního roèníku na naši školu. Máme zájem
o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám
chceme poskytnout informace, které byste mìli
znát ještì pøed nástupem dítìte do základní školy.
Na vzájemnou spolupráci se tìší
Ing. Zdeòka Kozlovská, øeditelka školy

Uèební plán 1. tøídy:
Èeský jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické èinnosti
Tìlesná výchova

9 hodin
4 hodiny
2 h odiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
2 hodiny

V první tøídì lze vyuèovat jednotlivým pøedmìtùm v blocích
menších èasových celcích než
jedna vyuèovací hodina a jednotlivé øízené èinnosti kombinovat a
propojovat, ale pøi zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé
vyuèovací pøedmìty. Vyuèování
v první tøídì zaèíná v 8.00 hodin a
konèí zpravidla v 11.40 hodin.
3. Školní družina
Ve škole pracuje školní družina.
Školní družinu mùžou navštìvovat
žáci 1. stupnì podle zájmu zákonných zástupcù. Pøednost mají žáci
pr vní tøídy (nìkteøí žáci chodí
pouze na obìdy do školní jídelny).
Pracovní doba školní družiny je od
6.30 do 16.00 hodin.
Zápis do školní družiny probìhne pøi zahájení školního roku
2012/2013 u paní vychovatelky
školní družiny.
4. Je vaše dítì pøipraveno na povinnou školní docházku?
Spoleèenské pøedpoklady
n
je oblíbeno a pøijímáno ostatními dìtmi a nezaujímá agresivní
nebo muèednický postoj, když
musí èelit problémùm, má kamarádský postoj k ostatním,
n
umí se rozdìlit s ostatními, není sobecké,
n
je ochotno pomáhat doma i ve
škole a je schopné plnit jednoduché úkoly,
n
je spokojené, když si hraje se
skupinou pøátel,
n
umí si zajistit své osobní potøeby, jako napøíklad umytí a osušení
rukou,
n
když se nabízí nìjaká nová èinnost, je pøipraveno se zapojit,
n
pokud jsou dány pokyny, je srozumìno se jimi øídit, je pozorné,
poslouchá,
n
umí se pøimìøenì rychle oblék-

nout, použít WC se všemi hygienickými požadavky, svoje místo a
vìci udržuje v poøádku.
Fyzické pøedpoklady:
n
umí si poradit s knoflíky, zipy a
tkanièkami,
n
má šikovné prsty, umí støíhat
nùžkami, zvládne velkou tupou
jehlu a nit, umí navlékat korálky,
umí i jiné vìci, které patøí k manuální zruènosti,
n
umí chytit a hodit velký míè,
n
umí udržet rovnováhu, když jde
po zídce nebo kladinì,
n
umí poskoèit,
n
umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze,
n
není pøehnanì nesoustøedìné
nebo apatické,
n
je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obrácenì.
Psychické pøedpoklady:
n
umí hovoøit o nìjaké nedávné
události èi zážitku rozumnì, s urèitým stupnìm plynulosti,
n
má rádo pøíbìhy a je schopné je
poslouchat bez pøílišných projevù
neklidu,
n
rozezná barvy a zná jejich názvy,
n
zná své jméno a pøíjmení, orien-

tuje se ve své rodinì, popø. zná
adresu bydlištì,
n
pamatuje si, o èem asi jsou
jeho oblíbené pohádky,
n
správnì vyslovuje, artikuluje a
vytváøí vìty docela plynule,
n
umí nazpamì nìkteré dìtské
písnièky a øíkanky,
n
projevuje touhu èíst a zajímá se
o knihy a o vše, co se dá èíst,
kreslené pøíbìhy mu také docela
vyhovují,
n
zapojí se do her, které doma
hraje s ostatními dìtmi, když zaène hrát novou hru, jedná podle instrukcí.
Spolupráce rodiny a školy:
n
jednotná výchova rodiny a školy,
n
každodenní rozhovor o školní
práci,
n
dùsledná kontrola pomùcek,
n
dohled pøi psaní domácích úkolù,
n
pravidelné návštìvy tøídních
schùzek a individuálních pohovorù,
n
pøi obtížích žáka spolupracovat
s tøídním uèitelem a školním psychologem.
***
Mnoho zdraví a osobní spokojenosti v novém roce 2012 za
všechny pracovníky ZŠ a ZUŠ
Petøvald Školní 246, pøísp. org.
pøeje Ing. Zdeòka Kozlovská,
øeditelka školy

OZNÁMENÍ
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. oznamují,
že v termínu cca od 2.
1. 2012 - 30. 1. 2012,
bude v Petøvaldì provádìn pravidelný opis vodomìrù pracovníky
SmVaK Ostrava a.s.

PØIŠEL NÁM DOPIS...
Vážená paní starostko,
rekapituluji víkend, ve kterém jsem kromì rodinných a sportovních aktivit zvládla dvì kulturní události.
Tou první bylo Setkání kytaristù, které už 21 let poøádá moje kolegynì z MSOA, vyuèující matematiky, Mgr. Jarmila Èerná.
Netradiènì jsem se odreagovala u živé rockové hudby a na
workshopech nakoukla do života kytarových profesionálních hudebníkù.
Druhou kulturní událostí, která mì potìšila na duchu, bylo setkání amatérských divadel v Petøvaldì, jehož poøadatelem bylo opìt
mìsto Petøvald. I když jsem si z èasových dùvodù mohla vybrat
pouze jedno pøedstavení, zùstává ve mnì velké pohlazení po duši.
Pøijmìte prosím mé podìkování za velmi významné gesto, které
tímto poøadatelským poèinem vysíláte mezi nás, obèany.
Podìkování patøí také paní Káòové a paní Burové, které stojí za
peèlivou organizací divadelního setkání.
Vìøím, že se Vám podaøí zachovat tuto tradici i pro pøíští roky.
A možná se èasem budete moci pochlubit vlastním petøvaldským
ochotnickým spolkem, který bude tøešnièkou na dortu.
S pøátelským pozdravem
Sabina Paorková
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ZMÌNA ZÁKONA O FINANÈNÍM ARBITROVI
A JEHO NOVÉ PRAVOMOCI
Tisková zpráva ze dne 27. 11. 2011
Èasto øešeným tématem v poradnách Sdružení obrany spotøebitelù Moravskoslezského kraje
jsou pùjèky. Dá se øíci, že v období právì nadcházejících vánoèních svátkù je stále více dotazù
spojeno s pùjèkami a úvìry a otázkami, jak øešit pøípadné spory.
Vedle spotøebitelských úvìrù je
bìžné nakupování na dluh s kreditní kartou nebo s využitím kontokorentu. Za pùjèené peníze platíme nehorázné splátky mnohdy až
se 100% navýšením, ruèíme nemovitostmi, smìnkami a kdo ví, co
ještì. Nesplácíme-li, o vìci, kterými ruèíme, jednoduše pøijdeme.
Poslední roky se øada z nás zadlužila kvùli „drobnosti“ a vùbec
nepøemýšlela o tom, zda splátky
dokáže nìkolik let splácet èi nikoli.
Když si chceme pùjèit peníze, podepíšeme cokoli a doslova upíšeme
svoji duši poskytovateli pùjèky.
Jak ale øešit pøípadné spory a nìkolikatisícové pokuty?
Od èervence 2011 se zmìnil zákon o finanèním arbitrovi.
Touto novou právní úpravou dochází k rozšíøení pùsobnosti finanèního arbitra, který je specifickým státním orgánem urèeným
pro øešení vymezeného okruhu
sporù - na oblast spotøebitelského úvìrování.
Do této doby byl finanèní arbitr
Èeské republiky kompetentní
pouze k rozhodování sporù mezi
poskytovateli platebních služeb
(napø. banky nebo instituce vydávající elektronické platební prostøedky) a jejich klienty.
Jde o spory, které se týkají pøevodù finanèních prostøedkù, tj. napøíklad spor, kdy klient zjistil, že instituce neprovedla pøíkaz k úhradì
nebo spor, kdy klient složil hotovost na pøepážce ve prospìch jiné
instituce a následnì zjistil, že výše
uvedená èástka byla pøipsána na
její úèet tøeba až za 14 dní. Dále
také spor y, které se týkají problémù spojených s platební kartou, spory typu, kdy byla zneužita
platební karta v bankomatu nebo
u obchodníka, a to jak v tuzemsku,
tak v zahranièí.
Nyní do pravomocí finanèního arbitra podle novely zákona novì
spadá také øešení sporù ze spotøebitelských úvìrù a kolektivního financování. Jedná se tedy o spory
mezi bankovními, nebankovními vìøiteli, ale také zprostøedkovateli na
stranì jedné a spotøebiteli na
stranì druhé.
V souèasnosti spadá do pùsobnosti arbitra øádovì 170 institucí,
novì to jsou desetitisíce subjektù.
Arbitr bude také øešit spory mezi
spotøebiteli a investièními fondy, investièními spoleènostmi, zahranièními investièními spoleènostmi a
speciálními fondy kolektivního investování, které shromažïují penìžní prostøedky od veøejnosti.

Jaké spory arbitr øeší
Spory klientù s bankami - platební a kreditní karty (krádež, zneužití), špatný platební styk.
Spory s investièními spoleènostmi, podílovými fondy, ne však s jejich zprostøedkovateli.
Spor y s poskytovateli a zprostøedkovateli spotøebitelských úvìrù (nepøípustné sankce, špatná
smlouva, neprovìøení schopnosti
splácet). Platí však jen pro fyzické
osoby - podnikatelù se netýká.
Od èervence 2011 má kompetence øešit i spory spojené s pùjèkami a kolektivním investováním.
Sdružení obrany spotøebitelù
Moravskoslezského kraje upozoròuje:
Aby mohl arbitr pøípad øešit,
musí se spotøebitel nejdøíve sám
pokusit problém øešit reklamací.
Teprve když s reklamací neuspìjete, pøichází na øadu zahájení øízení
u arbitra.
Žádost mùže vyplnit do internetového formuláøe, poslat poštou
nebo pøinést osobnì do kanceláøe
v Praze.
Když pøípad spadá do kompetence arbitra
Pracovníci jeho kanceláøe si vyžádají stanoviska protistrany, popøípadì další dokumenty a spor øeší.
Snaží se o smír, když to nejde,
mùže arbitr udìlit pokutu, uložit zaplatit náhradu, úroky z prodlení
apod.
Kontakt:
Sdružení obrany spotøebitelù Moravskoslezského kraje
Tel./fax.: 596 111 252
mobil: 608 722 582
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, pøedsedkynì
SOS MS kraje, reichelova@sosmsk.cz, tel. 602 722 584
Sdružení obrany spotøebitelù
Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové obèanské sdružení, hájící zájmy spotøebitelù.
Poskytuje základní informace o reklamaèním øízení, o délce záruèní
doby, lhùtì k vyøízení reklamace
nebo podmínkách odstoupení od
kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz
nebo na poradenské lince 608
722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi mìstech Moravskoslezského kraje.
Kromì poradenství realizuje øadu
dalších aktivit, zamìøených na zlepšení postavení spotøebitelù a spolupracuje s øadou dalších neziskových organizací, které prosazují a
obhajují práva a zájmy obèanù
Sídlo: Støelnièní 8, 702 00
OSTRAVA, Tel./fax: 596 111 252,
E-mail: ostrava@sos-msk.cz
Poradní dny Ostrava:
Út: 14 - 16 hod.
Èt: 10 - 12 hod., tel. 596 111 252
E-mail pro dotazy:
poradna@sos-msk.cz

ADVENT A SVÍÈKY
Každoroènì dochází bìhem
prosincových dní k požárùm od
hoøících svíèek, pøedevším od
tìch umístìných na adventních
vìncích nebo vánoèních stromcích. Svìtlo svíèek mùže pøinést
do každého domova atmosféru
klidu, pohody, duchovna, ale
také mùže pøinést neštìstí, pláè,
ztráty na majetku, zdraví a nìkdy
i životech. Aby se pøedešlo nehezkým zážitkùm s ohnìm, je
nutné dodržovat nìkolik zásadních rad, jak se zapálenými svíèkami nakládat.
Je nutné si uvìdomit, že zapálená svíèka nemùže být pokládaná kamkoli a na cokoli. Svíèka
by mìla být umístìna na nehoølavé podložce v dostateèné vzdálenosti od hoølavé dekorace vìnce. Také je dùležité zohlednit
vzdálenost zapálených svíèek od
hoølavých pøedmìtù, jako jsou záclony, závìsy nebo obrazy. Dále
je nutné nezapomínat, že hoøící
svíèky nelze nechat bez dohledu.
Podobným zpùsobem je nutné
zacházet s klasickými svíèkami
na vánoèním stromku. Tyto
svíèky musí být opìt umístìny ve
stabilních, nehoølavých skøipcích
s miskou, která zachytí horký
vosk. Vždy je nutné dbát na to,
aby plamínek svíèky byl v dostateèné vzdálenosti od jehlièí a hoølavých vánoèních ozdob. Èastým
pøípadem požáru o Vánocích bývají také elektrické žárovky na vánoèních stromcích, proto je ne-

zbytné používat certifikované výrobky, které pøináší vìtší pravdìpodobnost nezapøíèinìní požáru.
Elektrické žárovky a už používané na vánoèních stromcích
nebo jako vánoèní dekorace domovù by také samozøejmì nemìly být nechávány bez dozoru.
V pøípadì odchodu z bytu by
mìly být tyto žárovky radìji vypnuty. Velmi nebezpeèné jsou
také prskavky. Pøi zapálení prskavek na stromeèku se nesmí zapomínat na umístìní nehoølavé podložky pod stromeèek. Rovnìž je
nutné nenechávat je zapálené
bez dozoru.
Nakonec je nutné upozornit, že
ještì 10 cm od plamene svíèky
teplota pøesahuje 200 °C, což
staèí k zapálení papíru, textilií,
plastù, sousední vìtvièky na vánoèním stromku atd. Proto
mìjme na pamìti, že se svíèky a
elektrické dekorace nesmí nechávat bez dozoru, že je nutné je
umístit v dostateèné vzdálenosti
od hoølavých materiálù, že by
mìly být umisovány na nehoølavých materiálech a že každý takovýto prodávaný výrobek (adventní vìnec, svíèka, elektrická
svìtýlka) by mìl být opatøen návodem na použití, kde by mìlo
být uvedeno, jak s pøedmìtem
bezpeènì zacházet a jak ho
správnì používat.
Ing. Lukáš Rylko, Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje územní odbor Karviná

PODÌKOVÁNÍ
Sportovní klub Slavia Orlová, oddíl kulturistiky, projevuje vøelé podìkování paní Zdeòce Janèiové, majitelce Stanice mìøení emisí pøi
Stanici technické kontroly v Petøvaldì u Karviné, za úèinnou finanèní
pomoc pøi juniorských republikových soutìžích v kulturistice.
Vladislav Vicherek, pøedseda oddílu kulturistiky

KALENDÁØ
svozu odpadù na 1. ètvrtletí 2012
1. Svoz odpadù ze 110 l (1100 l) nádob
Leden
Únor
Bøezen
3., 4.
1.
6., 7.
10., 11.
7., 8.
13., 14.
17., 18.
14., 15.
20., 21.
24., 25.
21., 22.
27., 28.
31.
28., 29.
2. Svoz (PET láhve) - žlutých pytlù

12. leden u
16. únor u
15. bøezen
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadù

31. leden u
28. únor u
27. bøezen
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Ve Strumieni mìli úspìch i dva básníci z našeho okresu

VÍTÌZ JE Z JIŽNÍCH ÈECH
Èeské èásti jedenáctého roèníku polské mezinárodní literární
soutìže, která se každoroènì poøádá v družební Strumieni, se letos zúèastnilo ètyøicet pìt autorù.
Zvítìzil v ní Petr Šulista z Oseku
u Strakonic s básní psanou ve slovenštinì „Jen s láskou má život
smysl“. Druhé místo obsadila Èechoamerièanka Renáta Pancner
z Fort Wayne v Indianì s básní
„Zahradní vzpomínky“, tøetí místo
získala Janina Borowska z Orlové
s básní „Chléb a hry“. Cenu mìsta Strumienì obdržel Jindøich Oleš
z Valašského Meziøíèí s básní
„Pomník ženám muklù“, Cenu
mìsta Petøvaldu Karel Sikora
z Karviné s básní „Zrada“.
Letošní vítìz Petr Šulista se narodil v Písku a žije v Oseku
u Strakonic. Tvorbì pro dìti se vìnuje od mládí, pozdìji rozšíøil pùsobnost i poezii a prózu pro dospìlé, øada jeho textù byla zhudebnìna. Vydal publikace „Povídání o králi Holci“, „Hrneèku vaø“,
„Je to pravda, je to tak“ a další knihy, v roce 2002 první sbírku básní
„Hledání“, dále knihy „Tvoøivá síla
strachu“, „Povídání o medvìdí rodinì“, „Letokr uh“ a „Vega hvìzda z bodlákù“. V Alise vydal
sbírku milostných básní „Zpovìï
zamilovaného blázna“ a podílel se
na almanaších Souèasná poezie
2004, Prameny a soutoky 2004,
Vycházející hvìzdy 2004, Milostná
poezie, Básníci tøetího tisíciletí,
Souèasná poezie 2005, Milostná
poezie 2, Erotická poezie, Básníci
tøetího tisíciletí 2, Milostná a erotická poezie, Souèasná poezie
2010, Stoupající hvìzdy 2011, a
Smyslná èeská poezie. Petr Šulista je trojnásobným držitelem
Ceny Kantrix Kingové a Ceny královny Alisy, dvojnásobným držitelem Ceny Benjamina Kinga a pøivezl si ètyøi ocenìní z mezinárodních literárních soutìží.
Držitel Ceny mìsta Petøvaldu
Karel Sikora žije v Karviné a celý život pracuje v hornictví. Poezii se
vìnuje ve volných chvílích, v básních vyznává lásku k ženì, obdivuje její krásu a miluje romantická
prostøedí. Obdivuje také Andersenovy pohádky pro jejich stále aktuální odkaz a svými verši se snaží
pøiblížit tento svìt i dnešnímu malému ètenáøi. V Alise se pøedstavil
v almanaších Stoupající hvìzdy
2011 a Smyslná èeská poezie. Za
svou básnickou tvorbu obdržel
Cenu Benjamina Kinga a v loòském roce získal Cenu mìsta
Strumienì.
Zajímavostí letošního roèníku
soutìže je, že autor napsal vítìznou báseò ve slovenštinì, do polštiny ji pøeložila - stejnì jako báseò, která se umístila na druhém
místì - Janina Borowska z Orlové.
Karel Sikora z Karviné zase pøeložil do polštiny báseò Jindøicha
Oleše, kter ý ilustroval více než

dvì desítky knih vydaných v Alise.
Zatímco Petr Šulista a Jindøich
Oleš jsou skalními kmenovými autor y Alisy od zaèátku, Renata
Pancner, která uèí ve fortwaynské
výtvarné škole dìti, maluje obrazy
a je spolumajitelkou galerie, patøí
spolu s Janinou Borowskou a
Karlem Sikorou z našeho okresu
k novì objeveným velkým talentùm. Èestná uznání za svou básnickou tvorbu obdrželi z našeho
kraje Jarmila Spáèilová a Jan
Káòa z Petøvaldu, Vìra Petrová
z Frýdlantu nad Ostravicí a Kateøina Supiková z Tøince.
Mezinárodní literární soutìž každoroènì vyhlašuje Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury ve Strumieni ve
spolupráci s mìsty Strumieò a
Petøvald, petøvaldským nakladatelstvím Alisa a rodinou básníøky
Emilie Michalské.
(vx)

Karel Sikora pøebírá Cenu mìsta Petøvaldu
z rukou spisovatele Vladimíra Kostihy

PETR ŠULISTA
LEN S LÁSKOU MÁ
ŽIVOT ZMYSEL
Hocikto si vopred všíma
akú že má èlovek tvár
že pod òou sa ve¾a skrýva
prizná iba ¾udí pár
Nie je nikto stopercentní
každý v srdci kríž svoj má
kto však vládne v duši láskou
beznádej vraj nepozná
Nech slepý si lebo hluchý
nezúfaj veï život máš
Netáraj že znáš len smútok
smútok poznáš keï to vzdáš
Príï neboj sa niekto a èaká
neváhaj vojs do dverí
Len s láskou má život zmysel
šastný kto jej uverí
JANINA BOROWSKA
CHLÉB A HRY
V tìch dobách pod Gírovou zrál
chléb
na políècích kamenitých chudobou
žlutavì zvrásnìn vìtrem
støežen bedlivým okem
ukoptìného strašáka
mateøským šepotem staré lípy
kolem šumìl les
hora katedrála
chléb v panácích na ježaté stráni
Dožínky
rozjuchaly suknì dìvèat
høíšnì kmitly stehny
zapálily chlapcùm dubové palice
matróny s oèima všude
stálice dobrých mravù
rozvážní hospodáøi
smíchem prohnuli lavice
Pec v døevìnce jen žhnula
pyšná pecny chleba
houf dìtí svítil oèima
hadrová panenka vypadla z ruky
a chléb
chléb vonìl

Petr Šulista

POBOÈKA KPHMO PETØVALD
PLÁN ÈINNOSTI NA ROK 2012
Schùzky poboèky se konají pravidelnì vždy druhý ètvrtek v mìsíci
v 15.00 hodin v Kulturním domì v Petøvaldì. Výjimkou jsou letní mìsíce
èervenec a srpen, kdy se schùzky nekonají, mìsíc záøí, kdy se setkáváme na høišti TJ HEPO v Petøvaldì pøi oslavì Dne horníkù (ve stejnou
dobu - v 15.00 hodin) a mìsíc prosinec, když z organizaèních dùvodù se
schùzka koná již první ètvrtek v mìsíci.
Leden - 12. 1. 2012
Beseda k 10. výroèí založení poboèky - pamìtníci všeobecnì
Únor - 9. 2. 2012
Události 17. listopadu 1939 - Ing. Ladislav
Bém pøímý úèastník
Bøezen - 8. 3. 2012
Putování po Èínì - Ing. Vilém Uher
Duben - 12. 4. 2012 Ortopedická onemocnìní - øeditel Hornické nemocnice Karviná a ortopéd nemocnice
Kvìten - 10. 5. 2012 Horolezectví - pan Milan Pìgøímek
Èerven - 14. 6. 2012 Dùlní záchranáøství ve svìtì - pan Václav
Smièka
Záøí - 13. 9. 2012
Den horníkù - Hepo Petøvald
Øíjen - 11. 10. 2012
Petøvaldské muzeum (Muzeum Tìšínska) - Mgr.
Kateøina Stenchlá
Listopad - 8. 11. 2012 Hornické muzejnictví ve svìtì - pan Vladimír
Markl
Prosinec - 6. 12. 2012 Hodnotící schùze
Za výbor poboèky S. Žák
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POD STØECHOU OBCHODNÍ AKADEMIE
Závìr roku je spojován s rekapitulací. Když se ohlédnu, vidím studenty a absolventy školy. Pøináším
Vám dnes rozhovor s jedním
z mnoha úspìšných absolventù,
Ing. Jakubem Bernadym, absolventem Moravskoslezské obchodní akademie v roce 1998.
1. Proè jste zaèal studovat
právì na naší škole?
Již na základní škole jsem byl
rozhodnut pokraèovat ve studiu na
škole s obchodním zamìøením.
Od kamaráda jsem se dozvìdìl
o MSOA v Petøvaldì. Po návštìvì
školy jsem byl rozhodnut, že chci
studovat právì tady i za cenu
témìø hodinového dojíždìní z Ostravy. Nejvíce mì oslovila rodinná
atmosféra a nadšení pana øeditele
Salvy, který mì školou provedl.
2. Jakube, jsem ráda, že patøíte mezi absolventy naší obchodní akademie. Jak hodnotíte
toto studium s odstupem èasu?
Na ty ètyøi roky vzpomínám
èasto a rád. Urèitì jsem nepatøil
k tìm nejpilnìjším studentùm.
V pøedmìtech, které mì bavily,

jako tøeba právo, úèetnictví nebo
marketing, jsem byl úspìšný, zato
tøeba v èeském jazyce nebo dìjepisu jsem profesorce pøíliš radosti
nedìlal. Nezapomenutelné byly hodiny matematiky pana øeditele
Jiøího Salvy. Z probíraného uèiva
nám nikdy nic neodpustil a laku
stavìl vysoko. Vždy však dokázal
vyuèovací hodiny obohatit o spoustu zajímavých životních zkušeností. Inicioval øadu mimoškolních
aktivit a na ty samozøejmì vzpomínám nejradìji. Mé vzpomínky na
školu vystihuje její souèasné motto, tedy „malá škola s velkým srdcem“.
3. Kam smìøovaly Vaše kroky
po absolvování MSOA?
Pokraèoval jsem ve studiu na
Vysoké škole báòské, ekonomické fakultì, obor management.
Zároveò jsem se vìnoval firmì,
kterou jsme založili s jedním spolužákem ještì na støední škole.
Zabývali jsme se stìhováním a rozvozem nábytku. Mám radost, že
firma pod vedením mého bývalého
partnera úspìšnì funguje dál a

PØISPÌJTE NA NOVOU BEZRUÈOVU
CHATU NA LYSÉ HOØE
Vážení pøátelé,
po mnohaletém úsilí se koneènì podaøilo získat souhlas obnovit Bezruèovu chatu na Lysé hoøe.
Pøípravné práce již byly zahájeny.
Obracíme se proto na Vás
s prosbou o pøíspìvek. Pøispìjte,
prosím, dle svých možností na
tento významný projekt. Investorem stavby je Klub èeských turistù. Rozpoètové náklady èiní asi
30 mil. korun.
Finanèní pøíspìvek je možné poskytnout:
1. Pomocí dárcovské SMS
Na èíslo 87777 se zašle tato
zpráva: DMSmezeraGIGULA
Cena DMS je 30 Kè, z toho pøíspìvek na Bezruèovu chatu èiní
27 Kè. Gigula je starý název Lysé
hory.
2. Bankovním pøíkazem
Na transparentní úèet u Raiffeisenbank:
3300100333/5500
Pro identifikaci mùžete uvést jako
variabilní symbol své rodné èíslo
nebo IÈO firmy.

3. Darovací smlouvou
Pro ty, kteøí chtìjí vyjádøit své podmínky pro dar, je možné pøipravit
darovací smlouvu pro KÈT. V tomto pøípadì se prosím spojte:
Na telefonním èísle:
604 984 577
Nebo na e-mail:
plusline@o2active.cz
Každému dárci (kromì dárcovských SMS) vystavíme na požádání doklad o poskytnutém daru
pro Vaše daòové pøiznání.
Každý dárce, který zašle èástku 10 000 Kè a více, bude navždy
zveøejnìn na tabuli cti v nové chatì.
Informace o stavu sbírky budou
uvádìny na webu:
www.bezrucovachata.cz, další
informace lze nalézt na webu
www.lysahora.cz
Prosíme všechny pøíznivce, aby
oznámili tuto informaci všem známým a pøátelùm a podpoøili tak
dobrou vìc.
Klub èeských turistù, oblast
Moravskoslezská

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 22. 11. 2011 byl na MìÚ Petøvald odevzdán èerný batoh
s bílými vzory
V batohu byly montérky modré barvy, pilka na železo, šroubovák
malý køížový, sada náhradních bitù na šroubovák v pouzdru, visací
zámek se 4 ks klíèkù, sada plastových lžièek
Místo nálezu: Petøvald poblíž ulice Lesní
Majitel se mùže informovat v kanceláøi è. 2 v budovì mìstského
úøadu nebo telefonicky na èísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

má dokonce poboèku v Praze.
4. Èemu se vìnujete v souèasné dobì?
Pøed témìø deseti lety jsme
s manželkou našli domov v podhorské obci Èeladná v Beskydech.
Zároveò jsme spolu s dalšími partnery založili developerskou firmu
a postavili v Èeladné více než dvì
stovky bytù, ale také tøeba novou
radnici. Realitami a developerskými projekty se zabývám dodnes.
5. Které znalosti a dovednosti
získané pøi studiu na naší škole
využíváte ve své praxi nejvíce?
Je obtížné øíct, co nejvíce, ale
jako manažer témìø dennì pracuji
s technikami marketingu nebo
tøeba s úèetnictvím. Také byl pro
mì dùležitý úvod do oblasti práva,
které je nedílnou souèástí nejen
podnikatelského života.
6. Je nìco dle Vašeho názoru,
co by mìlo být urèitì zaøazeno do
vzdìlávacích programù škol?
Primárnì jsou to dovednosti.
V praxi je potøeba nejen vìdìt, ale
umìt získané vìdomosti „prodat“
zamìstnavateli. Studenti by také

mìli být bìhem studia více konfrontováni s praxí, v pøípadì obchodních škol tedy s prostøedím firem èi státních úøadù.
7. Co byste vzkázal našim nynìjším studentùm?
A si užívají každý den svého studentského života, ale nezapomínají na to, že kdo je pøipraven,
není pøekvapen. V souèasném
svìtì se jen velmi obtížnì obejdou
bez znalostí cizích jazykù a komunikaèních dovedností.
8. V roce 2012 Moravskoslezská obchodní akademie
oslaví 20 let od svého založení.
Co byste jí popøál?
Populaèní køivka dnes není pro
støední školy pøíliš pøíznivá. MSOA
proto pøeji, aby si k ní studenti našli cestu.
Jakubovi jsem podìkovala za
rozhovor a popøála mu hodnì
osobních i pracovních úspìchù.
Závìrem bych chtìla popøát
spolu s uèiteli a studenty Moravskoslezské obchodní akademie
obyvatelùm mìsta dostatek
zdraví a štìstí v roce 2012.
Ing. Sabina Paorková,
øeditelka školy

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA INFORMUJE
Dne 11. prosince 2011 vchází v platnost nový Jízdní øád ODIS Ostravsko 2011/2012.
Ve všech prodejnách jízdních dokladù Dopravního podniku
Ostrava a.s. si mùžete od 5. prosince 2011 zakoupit:
- vázaný jízdní øád všech linek ODIS s plánem sítì ODIS vèetnì mapy
regionálních linek ODIS, cena 35 Kè.
- plán sítì ODIS vèetnì mapy regionálních linek ODIS, cena 15 Kè.
Vánoèní a novoroèní provoz
Sobota 24. prosince 2011 - provoz jako v sobotu s omezením po
17. hodinì.
Nedìle 25. prosince 2011 - provoz jako v nedìli s omezením do cca
8. hodiny ranní.
Pondìlí 26. prosince 2011 - provoz jako v nedìli.
Sobota 31. prosince 2011 - provoz jako v sobotu.
Nedìle 1. ledna 2012 - provoz jako v nedìli s omezením do cca 8.
hodiny ranní.
Po dobu vánoèních školních prázdnin, tj. od 23. 12. 2011 do 2. 1.
2012, nebudou vypravovány školní spoje a spoje v jízdním øádu oznaèené poznámkou „c“.
Od 1. ledna 2012 dochází k úpravì cen jízdného MHD:
- dlouhodobých zónových jízdenek (kuponù);
- krátkodobých a 24 hodinových jízdenek;
- jízdenek v doplòkovém prodeji u øidièe;
- sms jízdenek.
Platnost krátkodobých jízdenek:
- do 31. 1. 2012 budou platit všechny krátkodobé a 24 hodinové jízdenky, u nichž došlo ke zmìnì - po tomto termínu pozbudou platnosti;
- od 29. února 2012 bude možno nevyužité krátkodobé a 24 hodinové jízdenky vymìnit za nové ve vyšší nominální hodnotì s doplatkem ve všech prodejnách jízdních dokladù dopravního podniku
Ostrava a.s.
SMS jízdenky
Od 1. ledna 2012 platí pro nákup SMS jízdenek nová telefonní èísla.
70 min. (pro dospìlého), 27 Kè - text SMS: DPO Pošlete na èíslo:
902 06 27
70 min. (pro dítì od 6 do 15 let, 13 Kè - text SMS: DPO Pošlete na
èíslo: 902 06 13
Zlevnìná SMS jízdenka platí také pro psy a zavazadla.
Více na www.dpo.cz
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VÍTÁNÍ ADVENTU V PETØVALDÌ
26. listopadu
2011 se v našem
mìstì konala
akce Den pro dìtskou knihu vítá
advent. Na této výjimeèné akci se
podíleli žáci Základní školy a Základní umìlecké školy Petøvald,
Mìstská knihovna Petøvald, studenti Moravskoslezské obchodní
akademie, Mìstský úøad Petøvald a družební školy Jasienica a
Strumieò z Polska. Akce se zúèastnilo 60 dìtí naší školy, které
spolupracovaly na bohatém programu. V jeho rámci se podílely
na vánoèním workshopu v knihovnì, kde svým mladším spolužákùm pomáhaly vytváøet vánoèní
pøáníèka a nejrùznìjší ozdoby, jiní
žáci se zase pohybovali kolem
knihovny v roli „živých knih“, kter ými informovali kolemjdoucí

o nejoblíbenìjších knihách pro
dìti a mládež. Další skupina
žákù rozsvìcela svíèkami petøvaldské kaplièky, ve kterých byly
již tradiènì vystaveny kopie pùvodních obrazù køížové cesty,
které malovali žáci naší školy, a
proto se tyto kaplièky opìt staly
jakýmsi výstavním prostorem
spojující minulost a souèasnost
petøvaldského prostoru. Velká
skupina žákù se rovnìž podílela
na bohatém programu pøed kulturním domem, nìkteøí hráli divadlo, jiní zpívali nebo tancovali.
Mnoho žákù také pùsobilo na vánoèním jarmarku, který již druhým rokem nabídl petøvaldské veøejnosti výrobky zhotovené žáky
na Dni tradic, kter ý jarmarku
pøedcházel. Ve všech prostorách
této spoleèné akce se žáci naší
školy mohli setkávat a spolupracovat nejen se studenty Moravskoslezské obchodní akademie,
ale také s polskými vrstevníky,
kteøí na akci vystoupili v rámci
mezinárodní spolupráce našeho
mìsta s polskými mìsty Jasie-

Kynologická organizace Petøvald
poøádá každou sobotu od 10.00 hodin v areálu cvièáku v Petøvaldì ul. Na Hranici kynologický výcvik. V pøípadì zájmu se prosím
nahlaste pøedem na tel. èíslech 604 820 489 nebo 608 771 088.
Po dohodì možný i individuální výcvik.
Zveme všechny zájemce na èlenskou schùzi, která se koná 8. 1.
2012 v 10.00 hodin v areálu cvièištì.

Kynologické
cvièištì

nica a Strumieò. Vítání adventu
vyvrcholilo v 17 hodin rozsvícením vánoèního stromu pøed kulturním domem a nabídkou dìtských výrobkù na jarmarku. Akce
umožnila setkání lidí rùzných generací, a letos dokonce i národností v pøedvánoèním èase.
Mgr. Ivo Karásek, ZŠ a ZUŠ
Petøvald Školní 246, pøísp. org.
Akce se uskuteènila na ukonèení spoleèného èesko-polského
projektu s názvem „Kulturní pohranièí - modernizace infrastruktury v Petøvaldì, ve Strumieni a

Jasienici“, který je spolufinancován z prostøedkù Fondu mikroprojektu Euroregionu Tìšínské
Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski
Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika
- Polská republika 2007 - 2013.
V rámci tohoto projektu provedlo
mìsto Petøvald modernizaci
osvìtlení jevištì a sálu, modernizaci nouzového osvìtlení, bezbariérové sociální zaøízení v kulturním domì a nakoupilo do sálu
KD 30 ks nových stolù. Náklady
na tyto práce si vyžádaly cca 800
tis. Kè.

TJ SOKOL PETØVALD
si dovoluje popøát všem obèanùm mìsta
pøíjemné prožití svátkù vánoèních a
mnoho štìstí a zdraví v novém roce, a zároveò podìkovat všem sportovcùm za
pøízeò v uplynulém období. Podìkování
v neposlední øadì patøí též mìstu Petøvald za úèinnou pomoc pøi údržbì našeho objektu.
I když máme témìø plno, nìjaká volná
hodina se ještì najde. Zájemci se mohou
hlásit na tel. èísle 604 377 409.

EVROPSKÝ DEN JAZYKÙ
Dne 25. listopadu 2011 se žáci V.A a V.B naší školy zúèastnili projektu „Evropský den jazykù aneb Evropské hry bez hranic“, který poøádala Základní škola Mládí v Orlové Lutyni.
Tento projekt byl zamìøen na znalosti o Evropské unii.
Dìti ve skupinách postupnì procházely 27 stanoviš (tolik je státù
EU), na nichž plnily rùzné úkoly, napøíklad pracovaly s interaktivní tabulí,
lovily papírové rybièky, skládaly puzzle, pøiøazovaly ke státùm správné
vlajky, soutìžily ve slalomu èi skákaly na velkých míèích. Projekt byl zakonèen vyhodnocením a každé z dìtí si odneslo nejen diplom a dáreèek,
ale také nové vìdomosti o jednotlivých státech Evropské unie a v neposlední øadì i hezké zážitky z páteèního dopoledne.
Mgr. Martina Hrušová, ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246,
pøíspìvková organizace
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NÁMÌSTEK HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MIROSLAV NOVÁK
SLAVNOSTNÌ OCENIL NEJLEPŠÍ OBCE KRAJE V TØÍDÌNÍ ODPADÙ
Dne 1. 12. 2011 byly v Rothschildovì zámeèku v Ostravì za
úèasti 26 zástupcù nejlepších
obcí Moravskoslezského kraje vyhlášeny výsledky soutìží ve tøídìní odpadu O keramickou popelnici a O keramické sluchátko.
Obec Bolatice uspìla v letošním roèníku klání obcí v tøídìní
papíru, plastu, skla a nápojového kartonu z komunálního odpadu a stala se tak vítìzem soutìže O keramickou popelnici
2011 v kategorii nad 4 000 obyvatel. V kategorii obcí do 4 000
obyvatel pak zvítìzila obec Nové
Heøminovy. Souèasnì byly ocenìny i mìsta a obce s nejvìtší
výtìžností drobných elektrospotøebièù v pøepoètu na jednoho
obyvatele v rámci soutìže O keramické sluchátko 2011. Nejlépe se elektrozaøízení tøídí
v Úvalnì, Petøvaldì u Karviné a
Novém Jièínì.
Skokany roku jsou Ostrava,
Havíøov a Karviná.
Soutìžilo se v množství vytøídìného odpadu na jednoho obèana
za dané období v jednotlivých tøídìných komoditách tj. papír,
plast, sklo a nápojový kar ton.
V soutìži O keramickou popelnici
byly obce rozdìleny do dvou velikostních kategorií. V kategorii do
4 000 obyvatel zvítìzila obec
Nové Heøminovy (okres Bruntál),
jejíž obyvatele vytøídili v pøepoètu
54,7 kg/osobu/rok využitelných
komunálních odpadù. Kategorii

nad 4 000 obyvatel ovládla obec
Bolatice (okres Opava) s výtìžností 55,5 kg/osobu/rok. Novì
byla v letošním roèníku soutìže
zaøazena kategorie Skokan roku,
která hodnotí meziroèní výsledky
celkového množství tøídìného
sbìru využitelných odpadù. Mezi
nejlepší patøí Ostrava, Havíøov a
Karviná.
Nejlépe se elektrozaøízení tøídí
v Úvalnì.
V soutìži O keramické sluchátko byly obce rozdìleny do tøí
velikostních kategorií. V kategorii
obcí do 2 000 obyvatel zvítìzilo
Úvalno (okres Br untál), nad
2 000 obyvatel zvítìzil Petøvald
(okres Karviná), kategorii obcí
s rozšíøenou pùsobností vùbec popr vé ovládl Nový Jièín. Nejvíce
elektrozaøízení v pøepoètu na jednoho obyvatele v posledním roce
vytøídili obyvatelé Úvalna (okres
Bruntál), to celkem 4,56 kilogramù na osobu. Díky tomu se
Úvalno stalo celkovým vítìzem ve
všech hodnotících kategoriích.
„Ve sledovaném období se podaøilo obyvatelùm našeho kraje vytøídit 1 593 tun elektrospotøebièù. To je o 148 tun více než v minulém roce. Velkou zásluhu na
tomto zlepšení mají právì èer vené kontejner y“, informoval
1. námìstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák
(ÈSSD), který pøesnì pøed rokem
slavnostnì pokøtil vùbec pr vní
èervený kontejner v kraji.

Výsledky soutìže O keramické sluchátko 2011
Umístìní

Obec/mìsto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvalno
Radkov (okres Opava)
Petøvald (okres Karviná)
Trojanovice
Nový Jièín
Svìtlá Hora
Bílovec
Tøanovice
Háj ve Slezsku
Frýdlant nad Ostravicí

Odebrané
Odebrané
Soutìžní
elektroelektrospotøebièe spotøebièe na kategorie
celkem (kg) 1 obyvatele (kg)

4
2
7
7
77
4
22
3
9
26

365
100
254
941
968
614
870
000
464
964

4,56
4,24
3,88
3,59
3,21
3,05
3,04
3,00
2,88
2,79

A
A
B
B
C
A
C
A
B
A

A - do 2 000 obyvatel; B - nad 2 000 obyvatel; C - obec s rozšíøenou
pùsobností
3. místo v soutìži O keramické sluchátko, na kterém se naše
mìsto umístilo, je spojeno s finanèním darem ve výši 5 000 Kè,-. Tato
èástka bude použita na výsadbu stromù.
Z tiskové zprávy KÚ MSK
Zpracovala: Ing. Vìra Køístková, odbor výstavby a ŽP

Miroslav Novák pøedává ocenìní starostce mìsta

SOUTÌŽENÍ (NEJEN) V INFORMATICE
Dne 25. 11. 2011 se zúèastnil tým žákù ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní
Soutìžení jsme si poøádnì užili a jeli jsme domù sice bez medai246 soutìžního klání v oblíbené PC høe Trackmania, které se ko- le, ale s hromadou pìkných zážitkù. Navíc naši žáci získali infornalo na SOŠ NetOffice Orlová, spol. s r. o. v Orlové-Lutyni. Tým tvo- maci o chodu støední školy, o uèitelích, o vybavení školy a o možøili chlapci z IX. A tøídy Tomáš Plocek, Ondøej Matušínský, Bøetislav nostech, které studium na SOŠ Net Office Orlová nabízí.
Mikšan a Lukáš Strouhal. Nejmladším týmovým hráèem byl Ondøej
Mgr. Marie Hlavatá, ZŠ a ZUŠ Petøvald Školní 246, pøísp. org.
Filipczyk z VIII. C tøídy.
Trackmania je jednou ze svìtovì nejpopulárnìjších automobilových závodních her, ve které mùžete øídit v ohromujících rychlostech na neuvìøitelných tratích tvoøených skoky, zrychlovaèi a akrobatickými prvky. Hra s novými stavebními bloky a s vylepšenou grafikou pøináší závodníkùm silný zážitek z pøesného øízení, vysoké
rychlosti, závodního zápolení vèetnì proslulé akrobacie.
Z 35 hráèù z rùzných škol postoupili z našeho týmu do ètvrtfinále Ondøej Matušínský, Ondøej Filipczyk a Lukáš Strouhal. Tváøe
jim hoøely od zápolení a naprostého soustøedìní na trati. Zdolat
protivníky bylo stále tìžší. Drželi jsme pìsti a Ondøej Matušínský
postoupil v silné konkurenci do finále. Sledovali jsme rozjezdy
Ondry na projektoru a ani nedýchali, v závìru už to byla opravdu
hra nervù. Jeden bod mu chybìl k postupu do boje o 1. a 2. místo.
Nakonec se Ondøej umístil na krásném ètvrtém místì. Tým našich
žákù tak svedl èestný boj. Jako jejich uèitelka jsem pøi soutìži
mìla opravdu hodnì zaaté pìsti a byla na své hráèe pyšná.

PETØVALDSKÉ NOVINY
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KLUB DÙCHODCÙ DOLU FUÈÍK, podn. stø., ÚK poøádá

SPOLEÈENSKÝ VEÈER
v Kulturním domì v Petøvaldì
v sobotu 25. února 2012 od 18.00 do 01.00 hod.
Po ukonèení zábavy je zajištìn odvoz autobusem ve smìru na Šenov,
Havíøov 3, Havíøov 1, Havíøov - Šumbark a Petøvald - Podlesí.
Zve výbor klubu dùchodcù

STØEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB MÌSTA PETØVALD
Pøeji všem pøíznivcùm kultury (SKS Petøvald) a nadšeným spolupracovníkùm, kteøí v prùbìhu roku pomáhali vytváøet nebo zajišovat jednotlivé akce, krásné a pohodové Vánoce.
A do nového roku vykroème tou správnou nohou s humorem a úsmìvem - tak nám pùjde všechno lépe.
Tìším se na další dobré nápady a další spolupráci.
Zvláš dìkuji za spoleènou práci a zajišování velkých akcí knihovnicím, kantorùm i studentùm MSOA Petøvald, ZŠ Školní, pøedevším p. Kocurkové a
p. Karáskovi a jejich žákùm, a všem rodièùm, babièkám i dìdeèkùm a kamarádùm, kteøí pomáhali pøipravovat akce pro naše dìti i pro dospìlé.
A také dìkuji jménem všech naší novopeèené mamince paní Lucii Skrzyzalové,
která zajišovala akce SKS Petøvald a vedla náš taneèní soubor Petøvaldské srdce
v první polovinì roku a v letech minulých, a za všechny pøeji pøíští rok plný zdraví
a pohody…
Jolanda Burová

Struèná statistika z III. roèníku Víkendu s amatéry: 18. 11. - 20. 11. 2011

Tøetí víkend v listopadu se nesl
ve znamení divadelních radová-

nek. Letošní pøehlídka byla ve
znamení humoru a dobré nálady… všichni herci, kteøí na prknech našeho KD v rámci nesoutìžní pøehlídky vystoupili ze sebe,
vydali to nejlepší. Kdo z vás tam
byl, mùže potvrdit - bavili jsme se
všichni spoleènì. A tak jen malé
ohlédnutí:
Pátek:
3 pøedstavení, návštìvnost
233 divákù. Nejúspìšnìjší kus
pro dìti Èmelda a Brumda - karvinský divadelní soubor BAMBULES - 144 divákù.

Sobota:
3 pøedstavení, návštìvnost
250 divákù - nejvíce návštìvníkù
na pøedstavení o Daøbujánovi a
Pandrholovi, které nám pøijel zahrát Divadelní ochotnický soubor
pøi DDM Rychvald - 125 divákù.
Nedìle:
4 pøedstavení, návštìvnost
291 divákù - divácky zvítìzilo
pøedstavení Udìláte mnì to
znova? kar vinského souboru
K.V.A.S, pøedstavení, které je
v Karviné pokaždé vyprodáno -

113 návštìvníkù.
Pøekvapivì - na pøedstavení
v anglickém jazyce Locked down
èili UVÌZNÌNÝ ostravského divadelního souboru VicarsWhore pøišlo 50 návštìvníkù.
Nejdelší ovace - bohumínské divadlo BoBaN a jejich Nejkrásnìjší válka - závìreèné pøedstavení celé pøehlídky.
Všechny soubory byly výborné
a nám nezbývá, než se tìšit na
další roèník.
Fotografie z celé akce najdete
na www.eskaes.rajce.idnes.cz

pokraèování na str. 10
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STØEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB MÌSTA PETØVALD
pokraèování ze str. 9

JEDEME DO DIVADLA
Pojeïte s námi na skvìlý americký muzikál

DIVOTVORNÝ HRNEC
v nezapomenutelné úpravì dvojice W+V.
Divadlo JIØÍHO MYRONA
sobota 28. ledna 2012 v 18.30 hodin.
Cena vstupenek 155,- Kè a 145,- Kè + doprava.
Objednávky vstupenek tel.: SKS 596 541 648
v dopoledních hodinách
nebo KNIHOVNA tel.: 596 541 342.
Odjezdy autobusù:
Havíøov - Spoøitelna
Havíøov - Šumbark
Petøvald - Vodárna

17.15
17.28
17.32

Divotvorný hrnec Jana Wericha a Jiøího Voskovce je
upravená verze velmi úspìšného amerického muzikálu
Finian´s Rainbow. Svìtovou
premiéru mìl tento muzikál
roku 1947 na Broadwayi a 6.
bøezna 1948 byl v Èeskoslovensku poprvé uveden v Divadle V+W v Praze. Premiéra
mìla obrovský úspìch, Jan
Werich zde ztvárnil roli vodníka Èochtana a Jiøí Voskovec hru režíroval. Byla to zároveò poslední spoleèná divadelní hra této dvojice. Divotvorný hrnec byl první americký muzikál jak u nás, tak
v Evropì.
Dìj se odehrává v jihoamerickém státì Missitucky,
v údolí Štìdré doliny, kde
chce Josef Maršálek pomocí
ukradeného hrnce plného
zlata zajistit štìstí své dceøi
Káèi. Nejen, že je hrnec plný
zlata, ale umí také splnit tøi
pøání. Vše ale nakonec dopadne tak trochu jinak. Ostatnì - na to se pøijïte podí-

Petøvald
Petøvald
Petøvald
Petøvald

- Na kopci
- Parcelace
- Penny
- Kaple

PRO RODIÈE S DÌTMI a další zájemce nabízíme o jarních prázdninách
v úterý 7. 2. 2012
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO HOR.
Pojedeme smìr Mosty u Jablunkova, kde nás autobus vysadí. A tady
se nabízí nìkolik možností…
Turistický výšlap na chatu Gírová,
sáòkování nebo lyžování v areálu
Mosty u Jablunkova. Krátký výšlap do
opaèného svahu na chatu Zuzana
(cca 1.5 km) - možnost sáòkování.
Odjezd 8.30 od Penny Marketu (zastávka MHD), odjezd z hor 16.00 hodin. Cena zájezdu 110,- Kè/osoba.
Objednávejte co nejdøíve, výlet se
uskuteèní, bude-li dostateèné množství zájemcù. Tel. nejlépe v dopoled-

ních hodinách 596 541 648,
petrvald.sks@atlas.cz.
Turistická chata Gírová,
Jablunkovské mezihoøí
Turistická chata Gírová se nachází
pod stejnojmenným vrcholem nedaleko Mostù u Jablunkova (4,5 km) a
Hrèavy (6 km) na èesko - slovensko polském pomezí pod nejvyšším vrcholem Jablunkovského mezihoøí. K chatì Gírová (na vrchol Gírové, 840 m
ještì asi 500 do svahu) vede èervená
turistická znaèka z Mostù a Bukovce,
zelená z Jablunkova a Hrèavy.
V zimì je v provozu lyžaøský vlek
Tatrapoma v délce 350 m, který je od
chaty vzdálen asi 400 m.

17.35
17.40
17.45
17.50

vat sami.
Divotvorný hrnec v hudebním nastudování Bohumila
Vaòkáta mìl 8. øíjna 2010
premiéru v Divadle Jiøího
Myrona. Režijního nastudování se ujal Lumír Olšovský,
který zde v Ostravì vystudoval Ostravskou - dnešní Janáèkovu konzervatoø. Scénu
vytvoøil David Bazika a kostýmy pøipravila Sylva Zimula
Hanáková. Bìhem pøedstavení zazní velmi známé písnì. Napøíklad: U nás doma,
Tam za tou duhou, Ten, kdo
nemá rád, Nedostatek a
spousta dalších.
V ústøední roli vodníka
Èochtana se pøestavily dvì
ikony ostravského divadla - a
to Jiøí Sedláèek a Norber t
Lichý. V roli Káèi mùžeme
spatøit Ladu Bìláškovou,
O¾gu Bezaèinskou a Martinu
Šnytovou. Dále hrají: Libor
Olma, Roman Harok, Robert
Jícha, Pavel Liška, Marcel
Školout, atd.

REKREAÈNÌ SPORTOVNÍ AREÁL
MOSTY U JABLUNKOVA
Vozíková horská dráha - ideální tip
na rodinný výlet.
První vozíková dráha tohoto typu
v Èeské republice s délkou sjezdu
650 m a mnoha ostrými zatáèkami.
Maximální r ychlost vozíku je 45
km/h. Za jízdy vám horská dráha nabídne krásné pohledy na panoráma
beskydské pøírody.
Od èer vna 2006 jsou v areálu
v provozu nová lákadla. V areálu mùžete strávit celý den a nebudete se
urèitì nudit. Centrum rekreace, spor-

tu, zábavy, aktivního odpoèinku a adrenalinových zážitkù nabízí:
Bobová dráha
Bobová dráha tohoto typu byla
v roce 2004 první v ÈR. Délka sjezdu
bobové dráhy je 650 m, mùžete sjíždìt až 40 km/h rychlostí, provoz bobové dráhy je celoroèní. Dìti do 8 let
mohou být pøepravovány pouze v doprovodu dospìlé osoby, dìti do 6 let
mají bobovou dráhu zdarma.
Lanové centrum - 3 okruhy, 23 druhù
pøekážek. Celková délka je 210 m, 4
sjezdy o celkové délce 92 m.
Lezecké stìny - o výšce 5 m s 2 m
pøevisem.

PETØVALDSKÉ NOVINY

Okénko knihovny
Vánoèní pøání a podìkování
Pøejeme všem našim ètenáøùm (a nejen jim) krásné prožití vánoèních
svátkù a do nového roku 2012 vše nejlepší, hlavnì mnoho nádherných
chvil strávených nad dobrou knihou. Také bychom chtìli podìkovat
všem, kteøí nám nezištnì pomáhali s pøípravou nejrùznìjších akcí, protože jejich nadšení, ochota, šikovnost a píle jsou k nezaplacení. Malým
zadostiuèinìním za dobøe odvedenou práci jim mùže být to, že podporují
dobrou vìc, a to ètenáøství. Ještì jednou moc dìkujeme!!!
Upozornìní
Knihovna bude od 23. 12. 2011 do 30. 12. 2011 uzavøena.
Dìkujeme za pochopení a tìšíme se na Vás v novém roce 2012!!!

Probìhlo:
Den pro dìtskou knihu
V sobotu 26. 11. jsme oslavovali. Nebyla to jen tak ledajaká oslava, ale
dùvodem naší slávy byl Den pro dìtskou knihu, který je jednou z mnoha
akcí vyhlašovaných SKIP (Sdružením knihovníkù a informaèních pracovníkù) na podporu dìtského ètenáøství. Knihovna za podpory mìsta Petøvald
si spolu s SKS Petøvald, Moravskoslezskou obchodní akademií Petøvald, ZŠ Petøvald,
ZUŠ Petøvald a hlavnì spoustou hodných a zruèných dobrovolníkù z øad ètenáøù, pøátel
knihovny a studentù, kterým tímto patøí velké díky, pøipravila bohatý program.
V knihovnì dìti s rodièi a prarodièi vyrábìly vánoèní pøáníèka, svícny z jablíèek, jmenovky na dáreèky „decoupage“ technikou, ozdùbky na stromeèek a vystøihovánky do
oken. Dìti mohly napsat Ježíškovi, co by rády pod stromeèek, a zavítaly k nám i polské
dìti ze Strumienie a Jasienice, které si prohlédly naši knihovnu a vyrábìly pak s námi.
Výtvarné „dílnièky“ plné vánoèní vùnì a pohody probíhaly také v dalších prostorách SKS,
nechybìly vánoèní vìnce, perníèky, výrobky z vizovického tìsta, výroba šperkù z korálkù a
moduritu, náramky „pøátelství“ a svíèky z vèelího vosku. Své ruènì a s láskou šité výrobky nám pøedstavila chránìná dílna Manlomka s. r. o., originální panenky dovezla paní
Dáša až Èeského Tìšína, k vidìní byly obrázky malované na sklo a odlévané svíèky z pravého vèelího vosku. Dospìlí mohli svým dìtem koupit knížku pod stromeèek nebo udìlat
dobrý skutek zakoupením již tradièních vánoèních hvìzd, protože výtìžek z prodeje poputuje do Sdružení Šance - dìtské hematoonkologii Olomouc.
Pokud jste mìli štìstí, mohli jste zahlédnout „Živé knihy“, které pøedstavovali žáci ZŠ
Petøvald a ZUŠ Petøvald a studenti Moravskoslezské obchodní akademie. Tento projekt
mìl za úkol neotøelým zpùsobem pøedstavit veøejnosti oblíbené a nezapomenutelné
knihy pro dìti a mládež. „Knihy“ byly k vidìní v knihovnì a jejím okolí, doprovázely veøejnost k rozsvíceným kaplièkám a svou „osvìtovou pou“ zakonèily u kulturního domu.
Po dostateèném „vyrábìcím“ vyžití nás èekala procházka kolem rozsvícených kaplièek
vyzdobených obrazy dìtí a program s jarmarkem pøed kulturním domem. Na jarmarku
bylo k vidìní vánoèní zboží, které vyrábìly dìti ve školách v Petøvaldì a zhlédnout jste
mohli jejich vystoupení plné zpìvu, taneèkù, scének a básnièek. Kulturní program obohatily také dìti z polských družebních mìst. Celou akci slavnostnì zakonèilo rozsvícení vánoèního stromu.

Galerie Nad knihami:
Od pátku 4. 11. do pondìlí 19. 12. zdobily naši knihovnu obrazy a kresby Ing. Šárky
Zwardoòové. Doufáme, že výtvarná díla paní malíøky promìnila všední návštìvu knihovny
v nevšední umìlecký zážitek. Protože jste o osobu výtvarnice projevili zájem, uvádíme její
webové stránky, na kterých si mùžete prohlédnout i další její tvorbu:
http://zwardonova.cz/

Pøipravujeme:
Herní dopoledne s Shakes a Fidget, aneb poèítaèoví hrdinové ožívají!
Milé dìti rozmanitého vìku, nenuïte se o jarních prázdninách doma
a zavítejte do knihovny na herní dopoledne inspirované oblíbenou hrou
Shakes a Fidget. Vypravte se s námi za dobrodružstvím a získejte své
èestné místo v Síni slávy. Sraz ve ètvrtek 9. 2. 2012 v 10 hodin v dìtském oddìlení.

Klub maminek
Od ledna bychom chtìli obnovit Klub maminek. V prosinci probìhlo
jedno zkušební setkání, a to 13. 12. od 9 - 11 hodin. Vìnované bylo aktuálnímu vánoènímu cukroví. Maminky mají samozøejmì možnost vybrat si dobrou knížku èi èasopis
nebo jen tak „poklábosit“ s kamarádkami bìhem toho, co si jejich ratolesti hrají s ostatními dìtmi.

Galerie Nad knihami
V novém roce se mùžete tìšit na další pìknou výstavu. Jméno vystavovatele zatím
není známo, protože jsme ve fázi domlouvání a pøíprav. Berte to tedy jako malé novoroèní
pøekvapení.
Vaše knihovnice Lucie Šidlová a Monika Molinková
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PRANOSTIKY k
k
Pøijde-li svatý Martin na bílém koni, metelice za
metelicí se honí.
Mrzne-li na Kateøinu, na Barboru prší.
Chodí-li Kateøina po ledì, chodí Štìpán po blátì.
4.12.
Svatá Barborka, vyhání døevo ze dvorka. (Musí se
hodnì topit)
Jaké je poèasí na sv. Barboru, takové bývá až do
Vánoc.
Na svatou Barboru sanì do dvoru.
Po svaté Baruší støez nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboøe hus, snese o Vánocích
vùz.
5.12.
Svatý Mikuláš splachuje bøehy (pršívá).
O sv. Mikuláši snížek èasto práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se
kùò tøi mìsíce z øeky.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude pøíští rok
hodnì hrachu.
13.12.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepøidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též mìsíce pøíštího roku. (12 dní -12 mìsícù)
Když pøijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
24.12.
Na Adama a Evu èekejte oblevu.
Když na Štìdrý veèer snìží, na pytle se chmel tìží.
25.12.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Na Boží narození o komáøí zívnutí.
Na Boží narození o bleší pøevalení.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez promìny.
Vánoce:
Lepší Vánoce tøeskuté, než-li tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledì - Velikonoce na blátì.
Tmavé Vánoce - svìtlé stodoly.
Advent:
Když v první adventní nedìli nastane daleko široko
krutá zima, potrvá ètyøi nedìle. Je-li v první týden
adventní mrazivo, bude zima osmnáct nedìl trvati.
26.12.
Když svatý Štìpán vyfouká bláto, bude pìkné jaro
nato.
Jestli na Štìpána vìtry uhodí, pøíští rok se všecko
špatnì urodí.
28.12.
O Mláïátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláïátka mlha od Lysé hory, kobzole se
neurodí. Je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Prší-li na Mláïátka, budou dìtí møíti.
31.12.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám
dobrého vína se nadíti.
1.1.
Jan na Nový rok, tak po celý rok. Na Nový rok
o slepièí krok. Když je na Nový rok hezky, bude
tak i o žních.
Tøí králové
Na Tøi krále mrzne stále. Je-li na Tøi krále vìtrno,
zamíchá se planetami a bude úrodno. Je-li na Tøi
krále jasno, zdaøí se pšenice. Na Tøi krále o krok
dále.
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TJ Petøvald HEPO

FOTBALISTA ROKU 2011 - MUŽI

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,
Cena vstupenky: 200 Kè. Mùžete si ji objednat na tel. è. 604 610 146.
MUŽI
6. 11. mistrovské utkání okr. pøeboru (11. kolo)
H. Bludovice - TJ Petøvald 1:2 (0:2)
Sestava: P. Jonšta - O. Ševèík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jagláø (89.´
P. Svoboda) - M. Klimek (83.´J. Kostka), L. Chromik, J. Režòák,
T. Budina - T. Volný, P. Hlavinka (77.´M. Nalevajka).
Trenér: J. Klimecký, ved. m. - P. Šilhánek
Hepákùm se podaøil vstup do utkání skvìle, již v 6. min. poprvé rozvlnil
sí domácího gólmana T. Budina (as. M. Budina), v 17. min. pøidal 2. gól
L. Chromik (nádherná akce (p. Hlavinky a M. Klimka). Domácí se potom
dali dohromady, ale šance si vytváøeli Hepáci, jenže je nepromìnili. Po
zmìnì stran zaèal soupeø daleko dùraznìji a mìl i výraznou pøevahu
v poli. Naštìstí výbornì pracovala obrana a perfektnì chytal brankáø
P. Jonšta. Po brejcích se do šancí dostávali hráèi Hepa, jenže je znovu
nevyužili. Po jedné z nich, v 88. min., kdy tutovku zazdil L. Chromik,
domácí snížili na 1:2 a zaèalo drama. Rozhodèí totiž nastavil dalších
7 minut, aèkoliv se žádná prodleva nekonala…
Za stateèný výkon v utkání a podzimní sezonu patøí pochvala celému
mužstvu a realizaènímu týmu!
1. TJ Petøvald
2. ÈSAD Havíøov
3. I. Petrovice
4. H. Bludovice
5. FK Bohumín "B"
6. H. Žukov
7. B. Rychvald
8. Sn Orlová
9. Sj Rychvald
10. B. F. Orlová
11. Louky
12. Vìøòovice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
7
6
6
4
3
2
2
2
1

0
1
1
1
1
0
2
3
3
3
2
1

2
2
3
3
4
5
5
5
6
6
7
9

30:12
31:12
37:15
29:20
42:27
21:20
23:28
18:24
25:37
12:27
15:31
12:42

27
25
22
22
19
18
14
12
9
9
8
4

ROZLOSOVÁNÍ ZIMNÍHO TURNAJE SLAVIA ORLOVÁ 2012
15.1.
12:30
TJ PETØVALD - TÌRLICKO
22.1.
VOLNO
29.1.
12:30
TJ PETØVALD - I. PETROVICE
5.2.
8:30
TJ PETØVALD - D. DATYNÌ
12.2.
10:30
TJ PETØVALD - B. RYCHVALD
19.2.
10.30
TJ PETØVALD - SL. ORLOVÁ - DOROST
26.2.
8:30
TJ PETØVALD - DOUBRAVA

Fotbalistou roku 2011 - Ing. P. Jonšta
V anketì o Fotbalistu r. 2011, která je vyhlašována od r. 1980, zvítìzil
Ing. P. Jonšta s náskokem 171 minut pøed druhým L. Chromikem.
Jedná se už o 3. Petrovo vítìzství v anketì (r. 2OO7 - 3870 min.,
2009 - 3160 min.)
Se svými 452 zápasy, které za družstvo dospìlých Hepa odehrál, se
posunul v „Historické tabulce“ už na 9. místo. Svým brankáøským
umìním, pøíkladným a kamarádským chováním je vzorem všem
spoluhráèùm, dorostencùm a žákùm.
Pøejeme mu pevné zdraví a aby jako kapitán „A“ mužstva dovedl Hepo
v nejbližší dobì zpìt do krajské soutìže
P. Sekera

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

P. Jonšta
L. Chromik
M. Klimek
T. Volný
T. Budina
O. Ševèík
J. Jagláø
M. Budina
J. Doubek
L. Kawulok
L. Ligocki
J. Kostka
J. Režòák
M. Benda
P. Hlavinka
J. Pencek
O. Cudrák
J. Levánszký
D. Machala
M. Nalevajka
R. Budina
R. Mûller
J. Kièerka
S. Kostka
R. Kocur
J. Goldbricht
K. Benda
T. Bezdíèek
L. Mohyla
P. Svoboda

minuty

zápasy

3130
2959
2835
2407
2406
2340
2332
2315
2010
1710
1695
1638
1495
1415
927
897
785
707
669
628
540
499
470
343
327
315
45
30
15
14

38
37
37
30
34
31
32
31
31
25
22
26
19
18
11
17
12
14
14
17
6
14
11
7
10
4
1
1
1
2

góly
24 Král støelcù
3
14
9
3
1
3
4
6
1
7
2
3
2
1
1
1
2
-

Celkem odehráno utkání: 40 19 8 13 87:75
Z toho: pøípravné
18 6 5 7 41:41
mistrovské
22 13 3 6 46:34
Trenér: J. Klimecký, ved. mužstva - P. Šilhánek
Pøedseda oddílu kopané - P. Goroviè
DOROST
5. 11. - mistrovské utkání kraj.
soutìže (12. kolo)
TJ Petøvald - Frenštát p/R.
6:3
(2:1)
Sled branek: 3.´- 0:1, 25.´- 1:1
M. Procházka (as. L. Pavlas), 34.´
- 2:1 R. Horvát (O. Kostka), 48.´
- 2:2, 66.´- 2:3, 75.´- 3:3 L. Pavlas (D. Kašniar), 77.´- 4-3 O. Kostka (R. Horvát), 83.´- 5:3 O. Kostka
(D. Kašniar), 85.´- 6:3 O. Kostka
(J. Kantor).
Sestava: M. Slíva - J. Cífka, R. Pavlas, Fi. Marek, L. Pavlas (89.´
T. Matušík) - M. Procházka, M.
Dvoøák (86.´P. Bitala), D. Kašniar,
L. Vacek (58.´O. Pytlík) - O. Kostka
(89.´M. Sekera), R. Horvát (79.´
J. Kantor)
…výborný výkon!
12. 11. - mistrovské utkání kraj.
soutìže (13. kolo)
Stonava - TJ Petøvald
8:0
(4:0)
Sestava: M. Slíva - Fi. Marek
(45.´P. Bitala), R. Pavlas, L. Pavlas, J. Cífka - O. Cudrák, M.
Dvoøák, D. Kašniar, M. Sekera
(46.´J. Kantor) - R. Horvát, O. Pytlík.
…ostudný výkon!

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci TJ Petøvald (roèníky
1999 a 2000) pøezimují po podzimní èásti sezony na 4. místì
krajské soutìže. Pod vedením
trenérù Radislava Durczoka a
Pavla Šerudy tým získal 17 bodù
za 5 vítìzství a 2 remízy. Jen ve
dvou utkáních pak našel pøemožitele pøi celkovém skóre 23:15
a na vedoucí celek ztrácí pouhé
3 body.
Do tréninkù se na podzim zapojilo
celkem 25 hráèù a v mistrovských
utkáních nastoupilo 17 z nich.
Všech 9 zápasù odehráli 4 hráèi Mar ek Graf, David Dur czok,
Vojtìch Gellnar a Dominik Šeruda.
Nejlepšími støelci jsou Vojtìch
Gellnar (5 branek), Vladislav Vajdo
(4) a David Durczok, Dominik
Šeruda a Lukáš Pecha (po 3).
Nejvíce asistencí si pøipsali David
Durczok, David Lorenèiè a Dominik Šeruda (každý 3 asistence).
Všechny aktuální informace o týmu mladších žákù jsou k dispozici
na internetové adrese
www.hepomladsizacipetr vald.
e s t r a n k y. c z < h t t p : / / w w w.
hepomladsi zacipetr vald.
estranky.cz/>, kde jsou rovnìž
sestøihy ze všech utkání. Na jarní
èást sezony se tým nyní pøipravuje
v tìlocviènì naší základní školy.
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Myslivecké sdružení Haldy Petøvald
Vážení ètenáøi,
rok 2011 je již za námi, my
myslivci se ohlížíme zpìt a díváme se, jak jsme ve své honitbì hospodaøili, co se nám povedlo více, co ménì a zároveò
plánujeme, jak pokraèovat dále
ku prospìchu zvìøe a pøírody.
V našem mysliveckém sdružení máme 20 èlenù a tito mají
pøidìleny své úseky, o které se
starají. Vìtšina našich èlenù jsou
lidé, kteøí vedle svého koníèka myslivosti - chodí do práce. Èasu
tedy není nazbyt a je nutno stihnout také pravidelné pochùzky
honitbou a navíc v zimních mìsících pøikrmování zvìøe. Proto vítáme obrovskou pomoc obèanù,
Policie Èeské republiky a mìstské policie, kteøí nám pomáhají
informacemi o dìní v honitbì.
V minulém roce nám obèané na-

hlásili nìkolik kusù uhynulé zvìøe, která byla sražena auty, informovali nás o psech, kteøí štvali
zvìø a také o neoprávnìné støelbì. Strážníci a hlídky policie nás
informují ve dne v noci o srážkách zvìøe s vozidly, abychom
mohli vèas zasáhnout. Jsme rádi,
že zde máme obèany a policii,
kterým osud zvìøe a pøírody není
lhostejný.
Nemùžeme zapomenout ani
na nejmenší pomocníky. Jsou to
dìti z petøvaldských mateøských
škol , které na podzim sbírají pro
lesní zvìø žaludy a kaštany.
Všem obèanùm, policii a dìtem dìkujeme za pomoc, jejich
pøízeò a doufáme, že i v roce
2012 nám zùstanou naklonìni.
Podìkování patøí také Mìstskému úøadu v Petøvaldì a
v Orlové. Snaží se nám pomáhat

dle svých možností.
Na závìr chci podìkovat za
obìtavou práci pøi výkonu práva
myslivosti v honitbì Petøvald
pøedsedovi mysliveckého sdružení, èlenùm myslivecké stráže a
všem ostatním èlenùm sdružení

a jejich rodinám. Všem pøeji v novém roce 2012 pevné zdraví a
mnoho pøíjemných chvil strávených v myslivosti.
S pozdravem Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/ms
haldy

NÁVŠTÌVA V OBØADNÍ SÍNI
Dne 29. listopadu 2011 jsme pozvali 4 pøíslušníky OO PÈR
Petøvald do obøadní sínì našeho mìsta. Chtìli jsme jménem vedení mìsta podìkovat za velmi kvalitní a nadstandardní pracovní
výkon tìmto pøíslušníkùm obvodního oddìlení:
inspektoru Petru Wojnarovi
vrchnímu asistentu Radomíru Runèákovi
vrchnímu inspektoru Radislavu Durczokovi
inspektoru Martinu Gonèarovi
Jako hosté se do naší obøadní sínì dostavili také plk. Ing. Bc. M.
Pollak, zástupce vedoucího územního odboru PÈR Karviná, vedoucí OO PÈR v Petøvaldì Bc. J. Suchý a jeho zástupce Bc. R.
Koziel. V krátkém projevu starostka mìsta J. Skálová vyzdvihla
práci policie v našem mìstì a ocenila aktivní spolupráci s vedením
mìsta. Poté všichni v neformální besedì hodnotili bezpeènost v našem mìstì v souvislosti s komunikací ul. Ostravské, dále spolupráci v oblasti kriminálních a patologických jevù v našem mìstì.
Ještì jednou srdeèné podìkování všem výše vyjmenovaným, ale
i tìm ostatním, kteøí nepøetržitì slouží na OO PÈR v našem mìstì.

Taneèní 2011

Od poloviny záøí letošního roku
se v KD Petøvald pod vedením taneèního mistra p. Jaglarze a jeho
manželky Kateøiny uskuteènil kurz
tance pro dospìlé.
Do kurzu se pøihlásilo více než
15 párù. Až na pár výjimek v tomto
složení vydrželi až do závìreèné
„Šlus kolony“, která probìhla 25.
11. za úèasti rodinných pøíslušníkù a známých, kteøí pøišli naše
taneèníky podpoøit nejen potleskem, ale pozdìji i spoleèným tancem. Hudební doprovod obstarala
skupina Vega - manželé Heèkovi.
Aby si své taneèní umìní mohl vyzkoušet opravdu každý, tanèily se
tance standardní i latinsko-americké.
Jako pøekvapení a zároveò
i zpestøení si pro nás manželé

Jaglarzovi pøipravili vystoupení
mladého taneèního páru z Taneèního klubu Domino Orlová.
Velmi nás potìšila návštìva
paní starostky Jarmily Skálové,
která podìkovala všem za úèast a
zmínila také to, že vlastnì ani nedoufala v úspìch akce. O to vìtší
je však její pøekvapení, že se takto
vydaøila.
Co dodat na závìr? Snad jen, že
tato spoleèenská událost nezùstane jediná, ale mùžeme se spoleènì tìšit na pokraèování. Vìøíme, že zájem bude ještì vìtší.
Dìkujeme všem úèastníkùm taneèního kurzu a také samozøejmì
manželùm Jaglarzovým, kteøí fungovali po celou dobu jako naprostí
profesionálové a velice dobøí uèitelé.
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PODÌKOVÁNÍ

SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA

31. prosinec 2011 bude posledním pracovním dnem pro
pana Václava Macka, vedoucího organizaèní složky Støediska
údržby mìsta Petøvald. Od nového roku 2012 si bude užívat
zaslouženého starobního dùchodu. Zaèal pracovat na Dole
Fuèík 5. Prvního dubna 2012 uplyne 20 let od doby, kdy zaèal
pracovat jako zamìstnanec mìsta a od již uvedeného data se
stal vedoucím pracovníkem organizaèní složky mìsta Petøvald
- støediska údržby. Vedl kolektiv 25 pracovníkù. Když byli pøijati
pracovníci na veøejnì prospìšné práce, èíslo se navýšilo na
35 osob. Jeho hlavní náplní bylo vedení kolektivu pracovníkù,
kteøí se zabývají pøedevším údržbou mìsta, školských zaøízení
a bytových domù v majetku mìsta.
Chtìla bych touto cestou podìkovat za jeho pracovní aktivitu a za profesionální pøístup vedení èety údržby, které zcela
urèitì pøispìlo k rozvoji celého našeho mìsta. Moc dìkuji
panu Václavu Mackovi za celé vedení mìsta a pøeji mu zdraví
a mnoho krásných chvil v další etapì jeho života.
J. Skálová, starostka mìsta

VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveøe vzpomínek jsi nechal dokoøán.
Dne 10. prosince 2011 by se dožil 70 let
mùj manžel pan Jaroslav Grygerek.
25. øíjna 2011 uplynulo 6 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Anièka,
sestra Jiøina s rodinou a rodina Bìlicova.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 4. ledna 2012 vzpomeneme
páté výroèí úmrtí
pana Oldøicha Køístka.
S láskou vzpomínají manželka Ludmila
a syn Jiøí s rodinou.

OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme,
že dne 28. listopadu 2011 zemøela
ve vìku 82 let
paní Jaroslava Davidová.
Dcera Martina s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince 2011 vzpomínáme
5. výroèí úmrtí pana Jana Kotase.
Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Nikdy nezapomene manželka s rodinou.

VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 30. prosince 2011 by se
dožil pan Miloš Kaèor 71 let.
S láskou a úctou vzpomínají sestøenice
Jana a Kvìtka s rodinami,
rodina Lipkova a Mendlíkova.

Blahopøejeme jubilantùm
Marie Wilczková
90 let
Alenka Dziková
80 let
Eliška Kokošinská
80 let
Oldøich Èerný
85 let
Našim jubilantùm pøejeme do dalších let hodnì zdraví a osobní pohody.
Narozené dìti
Dominik Sanak
Dominik Œpíwok
Rodièùm blahopøejeme
k narození dìátka.

VZPOMÍNKA
Kdo byl milován,
není nikdy zapomenut.
Dne 20. prosince 2011
by se dožila 100 let
paní Aloisie Knyblová.
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
dcery Marie, Anna
a Zdenka s rodinami.

Uzavøená manželství
Lukáš Balický a Petra Pøeèková
Roman Sasyn
a Drahoslava Skupeòová

Zemøeli obèané
Vincent Berky
Martin Guèa
Bedøich Kempný
Oldøich Kokošinský
Milan Kreisel
Libuše Rjimanová
Drahomíra Voznicová

70 let
59 let
64 let
89 let
84 let
87 let
82 let

Pozùstalým vyslovujeme
upøímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
Dne 27. prosince 2011 uplyne 100 let
od narození mého tatínka
pana Františka Holuba.
Dne 15. 10. 2011 jsme vzpomnìli
30. výroèí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu spoleènì
s námi tichou vzpomínku.
Dcera Jarmila s manželem,
vnouèata Ivana s manželem a Tomáš.

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.
Dne 23. prosince 2011 vzpomeneme 13. výroèí
úmrtí našeho tatínka pana Raimunda Majdy.
Vzpomínají synové Petr, Jiøí a Miroslav s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 20. prosince 2011 uplynulo již 8 let
od úmrtí mého manžela
pana Ing. Otakara Bernatíka
...odešel jsi bez rozlouèení
a zùstal stesk i tiché vzpomínání, ...
však co jsi zanechal tu stále žije s námi,
jen tys tu zùstal již jen ve vzpomínání.
Vzpomíná manželka Zdenka,
synové Petr a Jiøí s rodinami.
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PETØVALD MÁ SVÙJ FLORBALOVÝ ODDÍL
Florbal je kolektivní halový sport
podobný pozemnímu hokeji. Hraje
se speciálními florbalovými holemi
a lehkým dutým plastovým míèkem. Protože je Èeská republika
na vrchních pøíèkách v poètu hráèù, není divu, že se jeho pøíznivci
našli i v našem mìstì.
V tìlocviènì TJ Sokolu Petøvald
se již nìkolik let scházíme, abychom si zahráli tento v dnešní
dobì èím dál známìjší spor t.
Zlomový však byl loòský rok, kdy
jsme se rozhodli vyzkoušet, co
v nás opravdu døímá a porovnat
své kvality s jinými týmy. Prvním
krokem bylo neoficiální založení
oddílu Florbal Sokol Petøvald. Po
pár pøátelských zápasech s celky
z okolních mìst jsme dostali nabídku úèastnit se amatérské soutìže pod názvem Podbeskydská
florbalová liga, která se koná ve

Frýdlantì nad Ostravicí. Zde jsme
v loòském roce nabírali zkušenosti a postupnì formovali tým,
který v letošním roce opìt reprezentuje naše mìsto ve zmínìné lize. Ta získává na prestižnosti, protože se do ní pøihlásilo již ètrnáct
týmù z deseti mìst a obcí Moravskoslezského kraje.
V tìchto dnech probíhají první
turnaje. Všechny informace naleznete na webových stránkách oddílu. Také je zde aktuální pøehled
všech odehraných i budoucích zápasù, zajímavosti z života klubu
i hráèù a kontakt pro pøípadnou
podporu a sponzoring.
Florbal Sokol Petøvald
web: www.fspetrvald.webnode.cz
e-mail: fspetrvald@email.cz
adresa:
Sokolská 858, 735 41 Petøvald.
Petr Lehner

VÝHRA V SOUTÌŽI NA GYMNÁZIU V ORLOVÉ
V pondìlí 14. 11. nám paní uèitelka øekla, že 17. 11. jedeme na soutìž na orlovské gymnázium. Nikdo z nás nevìdìl, co tam budeme dìlat,
ale sestavili jsme v každé tøídì ètyøèlenné družstvo a zaèali se tìšit. Ve
støedu pro nás k Mìstskému úøadu v Petøvaldì pøijel ráno o pùl 9 autobus, provezl nás nìkolika mìsty, kde jsme nabrali další úèastníky, a zamíøil do Orlové. Pøed gymnáziem nám paní psycholožka, která nám dìlala doprovod, øekla: „Dìcka, tak jsme se právì rozhodli vyhrát, jo? Tak
si to všichni pamatujte.“ My jsme se zaèali strašnì smát a šli dovnitø.
Pùvodnì jsme si mysleli, že máme mít dvì ètyøèlenná družstva. Na
místì jsme se ale dozvìdìli, že tøi z nás mají udìlat projekt o 2. svìtové
válce a zbytek bude plnit ostatní úkoly. Naše tøi dìvèata vyhrála za projekt 3. místo. Zbylé pìtièlenné družstvo obcházelo sportovní i vìdomostní stanovištì a vedlo si znamenitì. Po seètení bodù jsme na tabuli
uvidìli 1. místo - Petøvald. Zaèali jsme všichni radostnì skákat. Pøebrali
jsme si ceny a diplomy a odjeli zpìt do školy, kde nás pochválili všichni,
které jsme potkali, v èele s paní øeditelkou. Paní psycholožce bychom
chtìli podìkovat, že nám tak vìøila.
Za IX. A a IX. B Kateøina Kosòovská

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

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

Ládi Bubíka

Doga 11. 11. 11
- 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

Oddlužíme, vyplatíme exekuce
a jiné nevýhodné zástavy.
Konsolidace vašich stávajících
pùjèek a úvìrù.

Tel.: 737 422 086
e-mail: servisfinanci.ov@seznam.cz

Pøímo v tento magický den odstartovala skupina Doga své první
vystoupení v petøvaldském KD, pøedkapelou jí bylo mladé nadìjné
seskupení Orchidea z Orlové. Koncert probìhl naprosto perfektnì,
pouze fandové mohli pøijít ve vìtším poctu, urcitì však dostanou
pøíležitost, protože chystáme spoustu dalších akcí a vystoupení. Máte
se na co tìšit.
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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

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

608 370 379

Prodám
rodinný dùm
v Petøvaldì 4+kk
(obytná plocha
130 m2)
novostavba kolaudace 6/2011.
Ihned
k nastìhování.
Cena 4 100 000,- Kè
(k jednání).
Informace
na telefonním èísle:
737 434 516.

MASÁŽE

V Petøvaldì, Odborù 1180
provádíme regeneraèní
a rekondièní masáže.

Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
Masáže jsou cílené a to dle potíží každého jedince. Øešíme potíže
s krèní, hrudní, bederní páteøí i s klouby ramen, loktù, kyèlí, kolen,
srovnání délky nohou atd... Pracujeme rùznými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal
touch, Rolfing atd...

Lze se kontaktovat na tel. èísle 777 080 358
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz
//www.sweb.cz/dzpc.reiki

KAMENICTVÍ PLOSZEK

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA

Pomníky, žula, mramor, teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobù,
broušení terasa, pracovní desky.

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

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377

Tel.: 603 294 123

ZÁMEÈNICTVÍ Vala & Tøos

mechanik:
p. R. Holaò, mobil: 605 140 362

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.

Opravy provádíme v lokalitách: Petøvald, Rychvald,
Orlová, Dìtmarovice, Bohumín a Ostrava.

e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

Opravy chladnièek a mraznièek
v BYTÌ ZÁKAZNÍKA
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