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Vážení čtenáři,
dnes se Vám do rukou dostává mimořádné vydání Petřvaldských novin, které jsme
připravili v barevném provedení. A proč mimořádné? Právě v únoru tomu bylo 20 let,
kdy Petřvaldské noviny poprvé vyšly samostatně. V té době byly přílohou novin Fučík,
vydával je koncernový podnik Dolu Julius Fučík, nositel Řádu republiky a Řádu práce a
řídila je redakční rada. Vedoucím redaktorem byl Jaroslav Pech.
V závěru měsíce února 2011 jsme pozvali širokou veřejnost na výstavu, která probíhala ve
Středisku kulturních služeb v Petřvaldě. Zde si návštěvníci mohli prohlédnout všech dvacet
ročníků vydání našeho měsíčníku i několik čísel novin Fučík. Také jsme při této
příležitosti nechali návštěvníky nahlédnout do kronik města Petřvaldu od roku 1990 do
současnosti. Tuto výstavu pro veřejnost připravili pracovníci Městského úřadu v
Petřvaldě ve spolupráci s fotografy p. Pavlem Římánkem a p. Otakarem Kochanem.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se po celou dobu aktivně zapojovali do práce s naším
měsíčníkem. Velké poděkování patří paní Iloně Karkoškové, která prováděla korekturu
Petřvaldských novin až do roku 2008, členům redakční rady p. Ivovi Tvrdoňovi a p.
Jindřichu Pravdovi, fotografům p. Pavlu Římánkovi a p. Otakaru Kochanovi. Dále
nesmím zapomenout na paní Miladu Římánkovou, která převzala žezlo po paní
Karkoškové a je v současné době korektorkou PN. Poděkování patří také paní Vyšenkové a
paní Laštůvkové z firmy PRINT na Kamčatce, které se starají o vydávání našich novin.
JaS

VZPOMEŇTE S NÁMI...
Každoročně se začátkem března scházíme u památníku prvního prezidenta Československé
republiky Tomáše Garriguea Masaryka, abychom uctili jeho památku, položili kytičku a rozžali
svíčky. Také letos se sejdeme u příležitosti 161. výročí jeho narození v pondělí 7. března 2011
v 16.30 hodin. Srdečně zveme k účasti i petřvaldské občany.
MS ODS Petřvald

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že popelové nádoby, ve kterých bude horký popel, nebudou vyvezeny.
Hrozí zde vznik požáru ve svozovém vozidle.
D. Szotkowská, odb. výst. a ŽP
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POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 10. března 2011
v 15.00 hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Muzeum - změna vlastnických
stavů, přednáší Mgr. Rodan Broskevič.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé
v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný
rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10
EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii
obvyklá ).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se
vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření,
nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost
využívat osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je online nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VE MĚSTĚ
PETŘVALD V ROCE 2011
Nakládání s odpady ve městě Petřvald se řídí zákonem č.185/2000 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů a Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 1 /2007.
Komunálním odpadem (dále jen KO) se rozumí veškerý odpad, který vznikne při běžné činnosti
všech občanů města. Sběr a svoz KO zajišťuje firma DEPOS Horní Suchá a.s. na základě
uzavřené smlouvy s městem Petřvald. Svoz KO je prováděn 1x týdně dle svozového kalendáře,
který je na jednotlivá čtvrtletí zveřejňován na úředních a vývěsních deskách města,
v Petřvaldských novinách, na webových stránkách města (www.petrvald.info).
Co odkládáme do „popelových nádob“?
Do typizovaných 110 l nebo 1100 l nádob odkládáme tzv. ostatní komunální odpad, který vzniká
v domácnostech, např. popel, obaly z potravin, čistících prostředků, nepotřebné drobné spotřební
předměty. Postupnou výměnu těchto nádob zajišťuje město Petřvald dle technického stavu.
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U P O Z O R N Ě N Í: Nepatří zde vytříděné složky z KO jako je sklo, papír, plasty (jako např.
PET-láhve, obalové fólie od potravin, plastové kelímky), kartonové obaly od mléka a džusů,
odpad ze zahrad, nebezpečné složky KO, velkoobjemový a stavební odpad, kov, textil, baterie,
léky s prošlou lhůtou apod. Nelze zde také odkládat horký popel nebo uhynulá zvířata.
Kam odkládáme jednotlivé vytříděné složky KO?
Sklo, papír včetně kartónových obalů (např. od mléka a džusů) a plasty jako jsou duté obaly
do obsahu 5 litrů-plastové láhve a kanystry od autochemie, nápojů, bytové chemie a kosmetiky
(např. od tekutých mýdel, pracích, čistících, avivážních přípravků) a dále obalové fólie od
potravin - tyto vytříděné složky odkládáme do označených sběrových nádob rozmístěných ve
městě nebo do sběrného dvora odpadů. Do nádob a pytlů na plasty nelze odkládat obaly od
kečupů a hořčice, tuby od silikonů a tmelů, kelímky, vědra a podobné nádoby stolní a kuchyňské,
hračky, přepravky, mikrotenové sáčky a polystyren.
Plasty můžeme také odkládat do žlutých plastových pytlů, jejichž svoz probíhá v lokalitách
zastavěných rodinnými domy jednou měsíčně dle svozového kalendáře. Pytle dodává svozová
firma nebo je možno si je vyzvednout na MěÚ v Petřvaldě, dveře č. 1.
Biologicko-rozložitelný komunální odpad (zahradní a kuchyňský odpad, např. tráva, listí,
padané ovoce, zbytky jídel, vyjma zbytků živočišného původu) kompostujeme na vlastním
pozemku nebo jej můžeme odložit do sběrného dvora. U zástaveb s vícepodlažními nájemními
domy jsou umístěny hnědé kontejnery označené “BIO“. V době vegetace je v zástavbě
rodinnými domy také prováděn mobilní svoz biologicko-rozložitelného komunálního odpadu.
Ke shromažďování tohoto odpadu jsou určeny černé pytle, které občané obdrží při zahájení
svozu. V případě, že občanům jeden pytel nestačí, mohou tento odpad dát i do jiných
dostatečně pevných pytlů, nebo si občané černé pytle dokoupí.
Nebezpečné složky KO (např. mazací a motorové oleje, zbytky barev a ředidel, baterie,
autobaterie, nekompletní elektrozařízení apod.) mohou občané odevzdat do sběrného dvora
odpadů.
Léky s prošlou expirační dobou lze odevzdat v lékárně.
Velkoobjemový odpad (jednotlivé kusy nábytku, koberce a pod.) je možno odložit do sběrného
dvora odpadů předem upravené tak, aby měly co nejmenší objem.
Stavební odpad z drobných stavebních činností, pro které neplatí ohlašovací povinnost ze
stavebního zákona, mohou občané odkládat do sběrného dvora odpadů v množství max. 1 m3 na
domácnost jednou ročně. V ostatních případech jsou občané povinni zajistit jeho likvidaci na
vlastní náklady.
UPOZORNĚNÍ: stavební odpad není odpadem komunálním, a tudíž město nemá dle
zákona o odpadech povinnost zajišťovat jeho likvidaci, proto je nutné uvedené množství
dodržovat.
Povinnost zpětného odběru se vztahuje na tyto výrobky: pneumatiky, oleje (jiné než
surové minerální a surové oleje z živičných nerostů), elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie, výbojky a zářivky a elektrozařízení z domácností.
Zpětný odběr pneumatik - na použité pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného
odběru, což znamená, že poslední prodejce (i pneuservis při výměně pneumatik) je povinen
od spotřebitele pneumatiky odebrat nebo jej informovat o nejbližším místě zpětného odběru
pneumatik, to vše zdarma a bez vázání na nákup nového zboží. Místem zpětného odběru jsou
v blízkém okolí např. provozovnách firem ContiTradeservices, s.r.o., např. v Havířově,
Karviné, v Ostravě – Heřmanicích, kde je však odevzdání většího počtu použitých pneumatik
omezené. Je proto nutno využít odevzdání pneumatik v místě jejich výměny. Platí to i pro nákup
pneumatik v e-shopech. Použité pneumatiky je možno v jakémkoliv množství odevzdat na řízené
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skládky odpadu, kde jsou podle odevzdané váhy zpoplatněny. Do sběrného dvora použité
pneumatiky již nelze odkládat!
Zpětným odběrem elektrozařízení se rozumí odebírání použitých elektrozařízení
pocházejících z domácností na určeném místě zpětného odběru. Tímto jsou místa jejich
prodeje. Poslední prodejce níže uvedených výrobků je povinen spotřebitele informovat o
způsobu zajištění zpětného odběru použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen jej
bezplatně odebrat.
Místem zpětného odběru ve městě je sběrný dvůr. Vyřazené elektrozařízení musí být předáno
v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí.
Seznam elektrozařízení, které lze odložit do sběrného dvora:
•
velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, sporáky, mikrovlné trouby, sporáky, myčky
nádobí, elektrická topidla, ventilátory a pod.)
•
malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, holící strojky, fritovací hrnce, el. nože,
kávovary a pod.)
•
zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (počítače, monitory,
tiskárny, kopírovací stroje, faxy, telefony a pod.)
•
spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, videorekordéry a pod.)
•
osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky a pod.)
•
elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, sekačky, šicí stroje a pod.)
•
hračky a vybavení pro volný čas a sporty (videohry, elektrické vláčky, soupravy
závodních autíček, ruční ovládání videoher a pod.)
Provoz sběrného dvora:
zimní období (1.11. – 31.3.)
letní období (1.4. – 31.10.)
pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.
pondělí – pátek
9.30 – 18.00 hod.
sobota, neděle 9.00 – 16.00 hod.
sobota, neděle
9.30 – 16.30 hod.
Zavírací dny: 1.1., velikonoční pondělí, 1.5., 8.5., 28.10., 17.11., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.
Otevřeno ve dnech státních svátků: 5.7., 6.7.
Do sběrného dvora odpadů mohou občané Petřvaldu (po předložení dokladu o trvalém pobytu) a
občané vlastnící nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (po předložení
dokladu o zaplacení poplatku) bezplatně odevzdat velkoobjemový odpad (jednotlivé kusy
upravené, aby měly co nejmenší objem), stavební odpad v omezeném množství (max. 1 m3
jednou ročně), biologicko-rozložitelný odpad ze zahrad, nebezpečný odpad, papír včetně
kartonových obalů, sklo, PET-láhve, plastové obaly, pěnový polystyren, vyřazené elektrozařízení
(viz výše uvedený seznam) a plechovky např. od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Autovraky – každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám (firmám),
které mají pro tuto činnost oprávnění. Provozovatel „autovrakoviště“ vystaví doklad o převzetí.
Bez tohoto dokladu odbor dopravy příslušného úřadu vozidlo nevyřadí. V nejbližším okolí mají
oprávnění provozovat „autovrakoviště“ např. tyto firmy:
• Autovrakoviště Petřvald u Karviné, ul. Ostravská, tel. 800 101 154 (odvoz i likvidace
zdarma)
• Autovrakoviště Bartovská, areál bývalé panelárny, Karviná – Nové Město
• Zařízení ke sběru a využívání autovraků v areálu ČSAD, ul. Bohumínská, Karviná
• ŽDB a.s., Bezručova 300, Bohumín

5
U P O Z O R N Ě N Í: Fyzické osobě, která se zbaví vraku jiným způsobem než je výše
uvedeno, je možno uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.
Vytříděný odpad je možno také odevzdat do sběrných surovin. V provozovně na ulici
Ostravské jsou vykupovány železné a barevné kovy, akumulátorové baterie a tříděný papír.
V provozovně na ulici Šenovské jsou vykupovány pouze barevné kovy.
Případné další informace týkající se nakládání s odpady je možno získat v kanceláři č. 1 na
Městském úřadu v Petřvaldě nebo na tel. číslech 596 542 913 a 596 542 909.
***
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2011
Každý občan, který má ve městě trvalý pobyt (za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem), platí poplatek ve výši 492,- Kč na osobu a rok. Občan, který nemá v
Petřvaldě trvalý pobyt a má na katastru města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, platí poplatek ve výši 500,- Kč za nemovitost a rok. Poplatek je splatný
nejpozději do 28.2. nebo ve čtyřech stejných splátkách do 28.2., 31.5., 31.8., a 30.11. každého
roku. Případné další informace týkající se poplatku je možno získat v kanceláři č. 9 Městského
úřadu v Petřvaldě, nebo na telefonním čísle 596 542 925.
Aktivním přístupem ke správnému třídění a odkládání komunálního odpadu může každý přispět
nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také ke snížení celkových nákladů na nakládání a
likvidaci komunálních odpadů v našem městě.

2. SCHŮZE RADY MĚSTA PETŘVALDU se konala 11. ledna 2011
RM rozhodla
• zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci díla Petřvald - Podlesí – sesuv vypracování
DUR a podání žádosti o podporu z OP ŽP, se zhotovitelem G-Conzult, spol. s.r.o., OstravaPřívoz, kterým se mění termín dokončení díla - do 30. 6. 2011;
• o uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci grafického informačního systému s firmou Digis
s.r.o., Ostrava – Poruba za cenu 289 200,- Kč vč. 20% DPH;
• o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na ulici Kulturní
č.p. 26 Tělovýchovné jednotě – oddílu kopané při konání sportovního plesu dne 29.1.
2011;
• o podání žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení Oranžové hřiště, které pro
rok 2011 vyhlásila Nadace ČEZ;
• nevyhovět žádosti o dofinancování provozních nákladů Integrovanému sociálnímu ústavu
Komorní Lhotka, p.o.;
• o řešení regulace ústředního vytápění v objektu ZŠ Masarykova.
RM souhlasila se zveřejněním informací o městě Petřvaldu včetně fotografií v publikaci, kterou
v rámci Operačního programu Česká republika – Polská republika 2007-2013 bude realizovat
město Karviná a powiat Wlodzisławski.
RM jmenovala v souladu s § 102 písm. h) zákona o obcích v pl. znění členem komise dopravy
pro volební období 2010 – 2014 Mgr. R. Torže a R. Durčoka.
Vzala na vědomí
• výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění za
rok 2010;
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•

výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2010.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA PLESECH A AKCÍCH S VĚTŠÍM POČTEM OSOB
V poslední době se často setkáváme s porušováním předpisů v oblasti požární ochrany při
pořádání plesů a ostatních podobných kulturních akcí, proto je vhodné si připomenout, co musejí
z hlediska požární ochrany splňovat kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé obci.
Kulturní akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve
stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet
a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů
a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
Další povinnosti provozovatelů společenských akcí s větším počtem osob jsou nově stanoveny
vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách staveb (nabyla účinnosti 1.7.2008).
Příloha č. 6 část B uvedené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad místy, kudy
unikají osoby, a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru nesmí být
použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo
odpadávají. V případě, že prostor není určen ke shromažďování většího počtu osob, platí, že
v jiných prostorech, určených pro více než 10 osob, nesmí být použity hořlavé látky na více než
30 % plochy pod stropem, při čemž tyto nesmí být instalovány v prostoru přede dveřmi a za
dveřmi a to v ploše odpovídající trojnásobku šířky dveří vymezené částí kruhu k ose dveří.
Rovněž nad venkovním shromažďovacím prostorem nesmí být použity hořlavé látky nebo látky,
které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. Zde je nutné zdůraznit, že
citovaná vyhláška je nadřazena nařízením kraje nebo obecně závazným vyhláškám obcí, které
nemohou stanovit nižší úroveň bezpečnosti.
Stejně jako v minulosti jsou organizátoři v průběhu akce povinni zabezpečit především zřetelné
označení směru úniku osob, únikové cesty musí být udržovány neustále volné, nesmí být
zastaveny žádným materiálem ani se nesmí užívat k žádným jiným účelům. Dveře na únikových
cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí být zamčené nebo jinak zajištěné. Je
důležité si uvědomit, že únikové cesty neslouží jako skladiště, ale mají zajistit bezpečnou
evakuaci osob ohrožených požárem a rychlé a účinné záchranné práce zasahujících jednotek
požární ochrany.
Dále organizátor musí mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky
a pořadatele. Pokud jsou realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor
provést další bezpečnostní opatření. Je zakázáno plnění balonků plyny, které ve směsi se
vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík či acetylén). Takto naplněné balonky
nesmí být používány ani jako výzdoba.
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200
osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 a dále v obecně závazných
vyhláškách obcí.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit
preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé
osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem
objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasebních prostředků (hasicích přístrojů,
hydrantů) a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme,
aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a
dobrovolných hasičských jednotek.
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Provozovatel činnosti, tj. organizátor akce, nesmí zahájit akci při zjištění nedostatků v dodržování
podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, rovněž musí akci
přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, zejména v případě znemožnění
úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátor akce má povinnost odpovídajícím
způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními
k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými cestami, únikovými východy, umístěním
hasicích přístrojů, vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, apod. Účastníci akce jsou
povinni stanovené pokyny respektovat.
Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních bezpečnostních
opatřeních stanovených jejím organizátorem. Chráníte život a zdraví Vás i Vašich blízkých… je
pozdě se po vzniklém neštěstí ptát, zda bylo vše v pořádku, zda se něčemu nedalo předejít.
Ing. K. Štemberková, Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná

Vážení spoluobčané města Petřvaldu,
chceme Vám poděkovat za Vaši přízeň. Pro zlepšení komunikace mezi námi jsme
vytvořili internetové stránky, kde najdete kontakty na čelní představitele naší
organizace ve městě.
Vítáme všechny připomínky, názory i kritiku z Vaší strany.
Rovněž zde nabízíme poradenskou službu občanům a možnost bezplatného
právního zastupování ve vybraných případech. Očekáváme Vaše náměty. Můžete
se také na nás obrátit s problémy, s kterými se potýkáte.
Naše webové stránky: www.kscmpetrvald.estranky.cz
Jiří Novák, radní města Petřvald

BAREVNÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DOPLNÍ
KONTEJNERY NA ELEKTRO

ČERVENÉ

Dnešní den lze označit za průlomový oblasti třídění odpadu. V Moravskoslezském kraji byl totiž
pokřtěn a uveden do provozu nový typ kontejneru na tříděný odpad. Do červených nádob
ASEKOLu mohou lidé vkládat staré elektrospotřebiče. V Ostravě byli zároveň vyhlášeni vítězové
soutěže O keramické sluchátko. Elektrozařízení v Moravskoslezském kraji nejlépe třídí v Bílovci,
Petřvaldu u Karviné a Úvalně.
Obce a města Moravskoslezského kraje soutěžily o KERAMICKÉ SLUCHÁTKO
V Ostravě dne 7. ledna 2011 byli vyhlášeni vítězové soutěže O keramické sluchátko z řad měst a
obcí Moravskoslezského kraje. Nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem v soutěži hodnotí nejlepší města a obce ve výtěžnosti zpětného
odběru starých elektrozařízení v období od července 2009 do června 2010 v přepočtu na jednoho
obyvatele. V kategorii obcí do 2 000 obyvatel zvítězilo Úvalno, mezi obcemi nad 2 000 získal
první místo Petřvald u Karviné, v kategorii obcí s rozšířenou působností bylo nejlepší město
Bílovec. „Ve sledovaném období se v Moravskoslezském kraji vytřídilo celkem 1 445 tun
elektrospotřebičů. Každý občan kraje tak v průměru odevzdal více než 1 kg cenných surovin ke
zpracování“, informoval 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
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Kde a jak budou sloužit ČERVENÉ kontejnery?
V Moravskoslezském kraji se nově objeví celkem 230 červených kontejnerů, do kterých mohou
občané vhazovat drobnější elektroodpad, například mobilní telefony, klávesnice a další menší
elektrospotřebiče. Kromě zabezpečeného otvoru pro elektrospotřebiče mají kontejnery také
integrovaný box pro vhození použitých baterií a monočlánků. Červené kontejnery budou mít
stejně jako ostatní nádoby na tříděný odpad zajištěn pravidelný svoz. Nové červené nádoby se
objeví celkem v 24 městech v kraji, nejvíce jich bude umístěno v Ostravě (77), Havířově (21),
Karviné (15), Frýdku-Místku (14) a Opavě (14). „Cena jednoho červeného kontejneru je 17 150
korun, všechny kontejnery na elektrozařízení tedy přijdou na necelé 4 milióny korun“, uvedl
regionální zástupce ASEKOLu Zdeněk Kovářík.
Odevzdané elektrozařízení zpracovávají tělesně postižení lidé
Po vytřídění se elektrozařízení odvážejí k recyklaci. Ve specializovaných dílnách se
elektrospotřebiče rozebírají na jednotlivé díly, které se dále třídí, zvlášť se oddělují plasty, dřevo,
kabeláž, železo, ale také barevné kovy jako jsou měď, hliník nebo zlato. Pouhých 15 % odpadu
ze starých elektrozařízení není možné dále recyklovat. V areálu společnosti OZO v Ostravě
funguje chráněná dílna Charity svatého Alexandra, která má na starosti zpracování elektroodpadu
z Ostravy a dalších 33 měst a obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. V chráněné dílně našlo
zaměstnání celkem 20 lidí s tělesným postižením, ti pracují v rámci dvousměnného provozu.
„Chráněná dílna na zpracování elektroodpadu u nás funguje od roku 2003. Jen v roce 2009 její
zaměstnanci zpracovali 1 575 tun elektra, v letošním roce by to mělo být podle propočtů 1 340
tun“, upřesnil Ivo Stoszek z OZO Ostrava.
Výsledky soutěže O keramické sluchátko 2010
Odebrané
Odebrané
Soutěžní
elektrospotřebiče
elektrospotřebiče
Umístění Obec / město
kategorie
celkem (kg)
na 1 obyvatele (kg)
1.
ÚVALNO
4 460
A
4,66
2.
PETŘVALD okres Karviná 24 840
B
3,54
3.
BÍLOVEC
23 000
C
3,06
4.
TROJANOVICE
6 576
B
2,97
5.
BARTOŠOVICE
4 590
A
2,84
6.
JABLUNKOV
15 425
C
2,71
FRÝDLANT NAD
7.
25 867
C
2,68
OSTRAVICÍ
8.
NOVÝ JIČÍN
68 107
C
2,61
9.
TŘINEC
92 460
C
2,46
10.
FRÝDEK-MÍSTEK
129 394
C
2,19
A – do 2 000 obyvatel; B – nad 2 000 obyvatel; C – obec s rozšířenou působností
ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR
jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní,
telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas
a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 3
950 městy a obcemi a 3 390 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly
díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10
000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých
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elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2009 vybral ASEKOL od každého
občana ČR průměrně 1,64 kg elektroodpadu.

Krajský šachový přebor školních družstev v Petřvaldě
Družstvo dětí naší základní školy uspělo v okresním přeboru školních družstev v šachu 1. - 5.
tříd a z druhého místa se probojovalo do krajského přeboru. Protože škola i město má velice
dobrou spolupráci se šachovým oddílem SK Slavia Orlová, dohodly se tyto organizace, že se
zúčastní společně výběrového řízení na pořádání krajského přeboru v kategorii 1. – 5. tříd.
Vzhledem k aktivitám a zkušenostem s pořádáním podobných akcí SK Slavia Orlová získalo
pořadatelství tohoto turnaje město Petřvald.
Celý turnaj probíhal v prostorách velkého sálu KD a technickou organizaci zabezpečoval šachový
oddíl z Orlové. Celkem se zúčastnilo osm družstev z možných dvanácti. Jako pořadatelé jsme
měli nárok na divokou kartu, takže si zahrála dvě družstva z Petřvaldu. Obě naše družstva byla
poměrně mladá a ještě značně nezkušená, ale přesto se naše děti neztratily a uhrály své body.
Všechny děti, které reprezentovaly školu, navštěvují šachový kroužek pod vedením pana Nováka.
Město zakoupilo poháry, medaile a každé družstvo dostalo upomínkové předměty města.
Vítězem celého turnaje se stalo družstvo z Frýdku -.Místku, které postoupilo na MČR škol.
Celý turnaj probíhal organizačně na výši a děti získaly zkušenosti do dalších turnajů.
JINO

Moravskoslezský kraj v roce 2011 opět podpoří včelaře
Včelaři v Moravskoslezském kraji budou moci v roce 2011 opět žádat o příspěvek v rámci
„Dotačního programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji
pro rok 2011“.
Program schválili krajští zastupitelé na svém posledním jednání. Příspěvky mají pomoci
stabilizovat a následně zvýšit stav včelstev v regionu a budou poskytovány jednotlivým včelařům
na pořízení včelstev a úlů. Začínajícím včelařům bude dále poskytnut příspěvek na pořízení
voskových mezistěn, včelařského kuřáku, jedné úlové váhy a ochranných pomůcek.
Moravskoslezský kraj poskytne v roce 2011 dotaci začínajícím včelařům ve výši 75 %
a stávajícím včelařům ve výši 50 % prokazatelně vynaložených nákladů zaplacených v období od
16. května 2011 do 15. července 2011 včetně. Za začínajícího včelaře je pro účely tohoto
programu považována fyzická nebo právnická osoba, která včelstvo nevlastnila do
31. prosince 2010, ale ke dni podání žádosti o poskytnutí příspěvku včelstvo vlastní. Žadatelé
mohou získat jednorázový příspěvek ve výši nejméně 3.000 korun, vrchní hranicí je
25.000 korun. Žádost o poskytnutí příspěvku na podporu včelařství mohou včelaři podat
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v termínu
od 16. května 2011 do 15. července 2011 včetně.
V. Křístková, referent odboru výstavby a ŽP

Kalendář svozu odpadů na březen 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Březen
1., 2.

10
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Svoz ( PET láhve ) – žluté pytle
17. březen
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
29. březen

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY Petřvald
Z naší činnosti
Po předešlých chladných dnech je zvěř unavená a čerpá poslední zásoby tukové energie. V těle
samic probíhá vývoj zárodků. Musíme se především postarat o klid v honitbě.
Zima ještě neskončila a my musíme zajistit, aby spárkatá zvěř měla v krmelcích dostatek
kvalitního a čerstvého objemového krmiva. Předkládáme srnčí zvěři jadrné krmivo(oves a
ječmen) v pravidelných malých dávkách. Kontrolujeme solníky, aby bylo dosti soli.
Přikrmujeme rovněž zvěř drobnou.
Čas strávený při pochůzkách v honitbě věnujeme kontrole mysliveckých zařízení, čtením stop na
sněhu, sledováním a sčítáním zvěře.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy
FOTO

PO ROCE OPĚT MÍSTNÍ SOUTĚŽ A OKRESNÍ SOUTĚŽ VE ZPĚVU HARCKÝCH
KANÁRŮ
Měsíc prosinec bývá převážně určen k soutěžím harckých kanárů. Náš odbor zpěvných kanárů
ZO ČSCH Petřvald opět uspořádal ve dnech 13. – 14. 12. 2010 tuto soutěž v Kulturním domě v
Petřvaldě. Byla to již 29. místní a 22. okresní soutěž.
Vzhledem k malému počtu kolekcí kanárů trvala soutěž s bodováním jen jeden den. Celkem
soutěžilo 20 kolekcí, z toho 5 chovatelů v okresní a 7 chovatelů v místní soutěži. Celkem 80 kusů
kanárů a jedna kolekce mimo soutěž. Byla to kolekce našeho nového člena Karla Koníka, který
napoprvé získal 349 bodů.
Posouzení obou soutěží provedl pan Jiří Tomica z Řepiště u Frýdku - člen sboru posuzovatelů
zpěvných harckých kanárů. Výstavní výbor tvořili: předseda Rudolf Scholz, členové Ladislav
Svoboda a Josef Ličman.
Členové ZO ČSCH Petřvald mají v úmyslu vzbudit mezi občany Petřvaldu, hlavně z řad
mládeže, zájem chovat zpěvné kanáry - třeba jako koníček po své náročné práci. Doporučujeme
taky starším občanům, aby měli aspoň jednoho kanára, který by svým zpěvem zpestřil atmosféru
jejich bydlení.
Snažíme se utužit vzájemné přátelské vztahy mezi jednotlivými členy a ostatními příznivci.
Taktéž nabídnout a poradit v chovu harckých kanárů i. jaké zařízení si opatřit a umožnit
zájemcům nákup kvalitních kanárů do svého chovu.
Výsledky obou soutěží:
Místní soutěž roku 2010:
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1. místo Ladislav Svoboda (360 bodů)
2. místo Rudolf Scholz (359 bodů)
3. místo Helmut Jaroš (336 bodů)
4. místo Josef Křiváček (330 bodů, nevzali některé túry)
5. místo Josef Ličman (271 bodů)
6. Milada Scholzová (247 bodů, jeden kanár nezazpíval)
Z celkového počtu získalo 7 členů limit pro celostátní Mezinárodní mistrovskou soutěž ČR a
Slovenska, která se konala 3. – 9. 1. 2011 ve Vrútkách na Slovensku. Zúčastnily se jí tři kolekce
ze ZO ČSCH Petřvald.
Výsledky okresní soutěže:
1. místo Milada Scholzová (358 bodů)
2. místo Rudolf Scholz (351 bodů)
3. místo Josef Křiváček (306 bodů)
4. místo Ladislav Svoboda (298 bodů)
5. místo Josef Ličman (223 bodů)
Úroveň nebyla taková jako loni (někteří členové byli nemocní, tím byl omezen chov i počet
vystavených kanárů). I přesto přítel Ladislav Svoboda získal plný počet bodů (tj. 360 bodů),
Rudolf Scholz 359 bodů a Milada Scholzová 358 bodů.
Dne 14. 12. 2011 v 19 hodin byly předány vítězům poháry. O předání poháru vítězům byla
požádána starostka města paní Jarmila Skálová. Velmi nás i ostatní přítomné potěšila její účast.
Předala také upomínkové dary za město Petřvald. Jí i městu Petřvald patří poděkování
Zúčastnili se i členové jiných ZO kanárů – z Havířova, Ostravy, Třince, také občané měst
Orlové, Karviné, Hlučína a Bohumína.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem soutěžícím, chovatelům, posuzovateli Jiřímu Tomicovi,
chovatelům z jiných organizací a přítomným občanům za účast při vyhodnocení soutěže. Také
děkujeme celému kolektivu servírek a vedoucímu panu B. Hečkovi za obsluhu.
Děkujeme všem za návštěvu naší soutěže, přejeme hodně zdraví a chovatelům hodně úspěchů
v chovech. Budeme se těšit na příští soutěž, kterou naše ZO ČSCH ZK Petřvald opět uspořádá
před 76. Mezinárodní mistrovskou soutěží České republiky a Slovenské republiky harckých
kanárů, která se bude konat začátkem ledna 2012 v Havířově.
Chovu zdar!!!
R. Scholz, předseda ZO ČSCH ZK Petřvald

ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PETŘVALD V ROCE 2010
Celkem 9 členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Petřvald odpracovalo v roce 2010
1281 brigádnických hodin - převážně na údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje a na údržbě
hasičské zbrojnice. Připravili požární Tatru na technickou prohlídku. Podíleli se na zdárném
průběhu cyklistických závodů. Zajišťovali preventivní požární hlídky při pořádání kulturních a
společenských akcí ve městě. Vymalovali hasičskou zbrojnici a provedli následný úklid a mytí.
Jednotka SDH Petřvald vyjížděla v letošním roce 17x k požárům, 5x k likvidací bodavého
hmyzu, 3x k likvidaci spadlých stromů, 3x k odčerpáváni vody. V důsledku nepříznivého
deštivého počasí 4 dny hasiči pomáhali při povodních v Karviné.
V měsíci srpnu zorganizovali soutěž v požárním sportu za účasti 6 družstev z okolních obcí. Na
soutěž přijelo i družstvo z Jasienice. Zúčastňovali se soutěží v požárním sportu v okolních
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obcích. V rámci spolupráce s Polskem se v srpnu zúčastnili cvičení v Jasienici, v září 1. ročníku
česko-polské soutěže v Doubravě a v říjnu preventivní akce proti povodním v Českém Těšíně.
Cílem akce bylo naplnit 1000 pytlů pískem a přepravit je do skladu civilní obrany.
Ve spolupráci s HZS MSK Karviná a dobrovolnými jednotkami z okolních obcí se zúčastnili
námětového cvičení v ZŠ v Rychvaldě. Organizovali V. ročník výstavy spolkové a klubové
činnosti v kulturním domě.
Členové jednotky SDH Petřvald se pravidelně účastnili odborné přípravy v hasičské zbrojnici.
Velitel jednotky a velitel družstva jeli na do Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, kde
absolvovali dvoudenní cyklickou odbornou přípravu určenou pro velitele jednotek SDH.
K. Canibalová, odbor správní

CITERY U NÁS A V EVROPĚ
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald uspořádal 13. ledna v Kulturním
domě v Petřvaldě přednášku předního znalce citery Doc. Ing. Jana Folprechta, CSc. na téma
„CITERY U NÁS A V EVROPĚ“. Přednášku doprovázela zvuková nahrávka skladeb,
užívaných v zemích českých, Bavorsku, Rakousku a Německu, přičemž přednášející
představoval autory skladeb hry na citeru a zároveň komentoval vývoj stylu tvorby, týkající se
především české citerové školy. Přednášku vhodně doprovázela slečna Nováková, studující na
konzervatoři a gymnáziu v Ostravě hru na hoboj, která předvedla několik skladeb na koncertní
citeru, za což sklidila upřímný potlesk. Kladem večera se stala velká návštěvnost, což jistě
potěšilo aktéry a organizátory této hodnotné kulturní akce.
Autor přednášky odkryl společensko-politické pozadí, které se v průběhu 20. století
rozhodující měrou přičinilo o téměř úplné vymýcení citer z českého hudebního instrumentáře. Je
útěchou, že už není druhého takového hudebního nástroje, který by se tak nešťastně zapletl do
národnostně-politických zvratů, které Evropou zmítaly celé dvacáté století.
Roku 2002 se podařilo manželům Folprechtovým zřídit citerové muzeum pod názvem „Citera
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“.
Vzniklo i s podporou Nadace Landek a současně se nachází na Masarykově náměstí v Ostravě.
Muzeum je z hlediska střední Evropy zcela ojedinělým kulturním zařízením, neboť jako jediné
uchovává a dokumentuje překvapivě bohatou kulturní tradici citer v českých zemích. Právě
Folprechtovou velkou zásluhou je, že se přičinil o zachování kulturní paměti našeho národa a
základní formou přístupu k historii nám umožnil získat nový pohled na minulost.
V závěru akce proběhla diskuse, ve které autor přednášky za přispění petřvaldského hudebního
skladatele PhDr. Leona Juřici vysvětlil, proč tuto přednášku pořádá Klub přátel Hornického
muzea právě v Petřvaldě. Vysvětlení je v tom, že v minulosti citera byla téměř v každé hornické
domácnosti a později z různých důvodů se z hornického prostředí vytrácela. Další vysvětlení
možno spatřit i v tom, že v Petřvaldě v roce 1930 působil „Kroužek citeristů“ a „Kvarteto
citeristů Radioklubu v Petřvaldě“ s vedoucím J. Bednaříkem. Je však velkou škodou, že
podrobnější údaje o počtech členů a o veřejných akcích obou kroužků nebyly dosud dohledány.
V závěru diskuse Otakar Kochan z vlastního archivu předal docentu Folprechtovi
obrazový
dokument, zobrazující hrajícího citeristu Františka Havláska z roku 1930, který byl lidovým
komponistou. Před nedávnem vzniklo CD pod názvem „Zdař Bůh“ s hornickými písněmi, které
upravil PhDr. Leon Juřica. Mezi hornickými písněmi se nachází havířská ukolébavka, kterou na
slova Ing. J. Rohla složil právě František Havlásek. Autor těchto úprav použil jako doprovod
citeru a složil mimo jiné pro zpěv a citeru cyklus hornických písní.
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Každá kulturní a umělecká práce potřebuje svého Jana Křtitele i uměleckého šiřitele. Je tomu tak
i u citerové hry. Pro české citeristy se jím stal Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc., který v krátké době
svůj zájem o citery rozvinul.
Klub přátel Hornického muzea vyslovuje Doc. Ing. Janu Folprechtovi, CSc. dík a uznání za jeho
sympatické vystoupení, které u přítomných posluchačů zanechalo dobrý dojem.
Otakar Kochan

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ PETŘVALD ZA ROK 2010
Za uplynulý rok 2010 bylo firmou DEPOS Horní Suchá a.s., která smluvně zajišťuje pro naše
město svoz a zneškodnění komunálního odpadu, odvezeno celkem 3838 tun (pro porovnání
v roce 2009 to bylo 4411 tun odpadu).
Z toho:
tun za rok 2010
tun za rok 2009
směsný komunální odpad (z popelnic)
1915
2042
objemný odpad
745
908
stavební a demoliční odpad (ze sběrného dvoru)
305
439
biologicky rozložitelný odpad
760
888
nebezpečné odpady
3
4
papírové a lepenkové obaly
34
46
skleněné obaly
49
52
plastové obaly
20
22
Dále bylo do sběrného dvora našimi občany odevzdáno v rámci zpětného odběru vyřazeného
elektrozařízení a následně předáno k recyklaci společnostem ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN
a.s., níže uvedené elektrozařízení, pocházející z domácností.
437 ks televizí
1726 kg malých spotřebičů (např. kalkulačky, wolkmeny, mobilní telefony)
104 ks chladniček
Za výše uvedené množství odevzdaných obalů (papírové a lepenkové, skleněné a plastové)
uhradila obalová společnost EKO-KOM a.s. našemu městu finanční částku ve výši 177 374
Kč. Tato částka je dále použita na sběr tříděného odpadu.
Z rozpočtu města byla na svoz a zneškodnění komunálního odpadu vynaložena celková
finanční částka 6 731 106 Kč, z toho uhradili trvale bydlící občané částku 3 081 688 Kč,
majitelé objektů jako jsou např. zahrádkářské chatky uhradili 66 751. Úhrada za smluvní vztah
mezi podnikatelskými subjekty a městem činila 479 092 Kč.
Sběrný dvůr v roce 2010 využili občané 6 908 krát.
V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI ZVLÁDLI INOVOVANÝ ZÁPIS NA JEDNIČKU
Žáci narozeni do srpna v roce 2005 se se svými zákonnými zástupci zúčastnili zápisu k povinné
školní docházce dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 15.ledna 2011.
Aby se netvořily fronty, zákonní zástupci obdrželi od ředitelství školy pozvánku, na které měli
vypsanou hodinu i školu, na kterou se mají dostavit k zápisu. Rozeslali jsme 91 pozvánek, z toho
se nedostavilo 5 zákonných zástupců se svými dětmi. O odklad požádalo 16 zákonných zástupců.
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Do 1. ročníku tedy nastoupí 70 žáků. Třídními učitelkami budou I.A Mgr. Věra Winklerová, I.B
Mgr. Šárka Planková a I.C Mgr. Iva Šárová.
V čem jsme inovovali zápis?
Od letošního roku působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Jana Lehnerová. Právě ta se
zúčastnila i zápisu. Nejdříve požádala zákonného zástupce o souhlas vyšetření školní zralosti.
V čem to spočívalo? Slečna psycholožka s úsměvem uvítala budoucího prvňáčka a ten měl za
úkol nakreslit nějakého pána a pak měl zkusit opsat napsaný jednoduchý text. Posledním úkolem
bylo vedle namalovaných puntíků nakreslit totéž. Většina budoucích prvňáčků to zvládla na
výbornou. Po tomto vstupu již na ně čekaly budoucí paní učitelky prvních tříd a pokračovaly
dalšími úkoly (poznávání barev, tvarů, skládání obrazu z nepravidelných dílků...). V době, kdy se
paní učitelky věnovaly dětem, zákonní zástupci vypisovali různé dotazníky – jeden z nich se
týkal i nadání dítěte a zájmu o prohloubení svého nadání na ZUŠ.
Zápis navštívila i paní starostka Jarmila Skálová, která pohovořila s budoucími školáky i rodiči.
Pokud rodiče měli zájem prohlédnout si školu, školní družinu, jídelnu, ochotně jim v tom vyhověl
ředitel školy.
Závěrem bych rád poděkoval za vzornou spolupráci se ZŠ paní ředitelce MŠ J. Budikové a paní
P. Bierské z MěÚ za připravený seznam budoucích prvňáků.
Zbývá nám už jen popřát našim prvňáčkům a obětavým rodičům super spolupráci se školou a ať
1. září vykročí tou správnou nohou.
Mgr. Rudolf Torž, ředitel ZŠ a ZUŠ Petřvald
Rozhodnutí o přijetí žáka/žákyně k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce dítěte
vyzvednout od pondělí do pátku, od 7.00 do 14.30 hod. u asistentky ředitele školy paní Miroslavy
Budinové na ZŠ Školní 246.

RŮŽIČKOVÝ BÁL
Dne 22. 1. 2011 se uskutečnil v Kulturním domě v Petřvaldě jako již každým rokem školní ples,
letos pod názvem „RŮŽIČKOVÝ BÁL“. Venku ještě vládla paní zima, ale u nás v sále rozkvetly
stovky růží. Chtěli jsme jimi udělat radost každé dámě či slečně, která přišla na náš ples. Vedle
živých růží byly i dekorace na stolech, za které bych chtěla poděkovat školní družině ZŠ Školní,
jmenovitě paní vychovatelce Janě Dostálové. Děvčata z Petřvaldského srdce přichystala skvělou
podívanou formou předtančení. Celým večerem nás provázela kapela RAFFAEL MUSIC
BAND. Za to jim všem moc děkujeme. Doufám, že nálada byla skvělá a že se všem „Růžičkový
bál“ líbil.
Dovoluji si poděkovat i všem sponzorům a dárcům, kteří věnovali dárky do naší tomboly, která v
letošním roce byla bohatá a pestrá.
Děkuji vedení školy, všem třídám a třídním učitelům naší základní školy a všem firmám a
dárcům - město Petřvald, město Bohumín, Drogerie p. Gattnarová, Autodoprava p. Sihlovec Havířov, Fa PEGRES obuv s.r.o., p. Gorovič - zastupitel města, Kadeřnictví p. Harabaszová,
Trafika p. Svrčina, Pedikúra p. Liptáková, Kosmetické studio p. Macháčová, Pizzerie 777 Petřvald, Dřevo Hobby s.r.o., Lékárna Kamila, Trafika p. Župníková, Pavlína a Tomáš Šedovi,
Autosalon Kudrna - Orlová, Čalounictví p. Mařec, p. Pavlitová, Ort Art s.r.o., Iva a Břetislav
Sojkovi, Ballsport, p. Bdžochová, Ligmi s.r.o., Grem Trade s.r.o., Pedikúra p. Pyreňová, masérka
p. Pavlovská, Zahradnictví Šedovi, Květiny Ivana, p. Hrušovská, Rychvaldská pekárna s.r.o. Rychvald, Ing. Petr Toman - Petřvald, Luke elektric s.r.o. - Dětmarovice, Ankra s.r.o. - Petřvald,
Canis Safety a.s., - Petřvald, Gold Fixing s.r.o. - Havířov, Pohřební služba p. Blachová, p. Novák
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- radní města, p. Helerová, Single Finance s.r.o. - Petřvald, p. Poláčková, Transeurope p. Škuta Bohumín, p. Chrobáková, IVL s.r.o. - p. Hradilík, Autoškola Jiří Ondruch.
Poděkování patří i všem členům sdružení rodičů, maminkám a tatínkům, kteří pomáhali s celou
přípravou školního plesu a p. Vlčkové, naší tetě v bufetu.
Těším se na další spolupráci při pořádání školního plesu 2012:-)
Miroslava Kršáková, předsedkyně SR

Představujeme Vám Mgr. Marii Polochovou, od roku 2011 kronikářku města
Petřvaldu
Ze sbírky zákona č.132/2006 ze dne 14. března 2006 se dovídáme, že každá obec vede kroniku
obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro
informaci i poučení budoucím generacím. Tento složitý úkol byl svěřen pí. Iloně Karkoškové,
která od roku 1990 do konce roku 2009 zpracovávala informace pro kroniku města.
Protože se v roce 2010 vzdala tohoto zodpovědného úkolu, kroniku za rok 2010 zpracovala
místostarostka pí. Jarmila Skálová. Po celý rok probíhalo intenzivní hledání osoby, která by
plnohodnotně nahradila paní I. Karkoškovou. A dílo se podařilo.
Od 1. 1. 2011 nastoupila do funkce kronikářky města Mgr. Marie Polochová, občanka našeho
města.
Paní Polochová, pokuste se představit občanům našeho města…
Jmenuji se Marie Polochová a celý můj život je spojený s městem Petřvaldem. Narodili se zde mí
rodiče a žili a žijí zde moji příbuzní. Pracovala jsem 40 let ve školství jako učitelka na ZŠ a nyní
jsem již ve starobním důchodu.
Mezi mé zájmy patří péče o květiny - a to jak pokojové, tak i zahradní. Mám dva vnuky a ve
chvíli, kdy budou čtenáři PN číst tento výtisk, bych měla být babičkou třetího vnoučka.
Z nich se velmi těším a také v případě potřeby je ráda pohlídám.
A co dodat k vedení městské kroniky?
Snad jen to, že moje předchůdkyně dělala tuto práci velmi kvalitně a fundovaně a navázat na ni
je pro mne na jedné straně velká čest, ale i velká zodpovědnost, protože práce kronikáře je
soustavná, pravidelná a velice zavazující. Doufám, že události našeho města budu líčit věrně a
opravdově a přála bych si, aby těch dobrých zpráv bylo více než těch špatných.
Poděkovala jsem M. Polochové za krátké představení své osoby čtenářům PN a popřála jsem jí
mnoho úspěchů při shánění informací do kroniky našeho města. K tomu nechť jí slouží pevné
zdraví.
JaS

STOUPAJÍCÍ HVĚZDY 2011
To je název publikace, kterou v únoru vydalo petřvaldské nakladatelství Alisa. Představuje se v
něm jedenasedmdesát českých básníků a samostatná kapitola je věnována mladé ruské básnířce
Jekatěrině Zverevové z Moskvy.
Z petřvaldských autorů se v almanachu představuje spisovatel Vladimír Kostiha dvěma
povídkami a bajkou a básníci Jarmila Spáčilová a Jana Káňa svými verši, nechybí ani báseň
petřvaldské rodačky Dagmar Čížové. Kniha má 312 stran, obálku navrhl známý kopřivnický
výtvarník Zdeněk Babinec, ilustrace jsou z dílny neméně známého ilustrátora Jindřicha Oleše z
Valašského Meziříčí.
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V almanachu se setkáváme jak se známými jmény autorů, tak s novými básníky. Z našeho kraje
se do almanachu probojovaly básně Víta Adamuse z Frýdku-Místku, který již zvítězil v literární
soutěži o Cenu královny Alisy, Janiny Borowské z Orlové, Marcela Háby z Moravského
Berouna, Moniky Hoňkové z Jistebníku, Šárky Konvičné z Kopřivnice, Ivy Savkové a Jaroslava
Minky z Havířova, Věry Petrové z Frýdlantu nad Ostravicí, Naděždy Rýcové z Nového Jičína,
Karla Sikory z Karviné a Evy Tížkové z Tísku. Iva Savková, Naděžda Rýcová a Karel Sikora se
umístili na předních místech v mezinárodních literárních soutěžích, které pořádá MiejskoGminny Ośrodek Kultury ve Strumieni ve spolupráci s petřvaldským nakladatelstvím Alisa a
městskými úřady obou měst. Mezi nadějné objevy z našeho okresu patří zejména bilingvální
autoři Janina Borowska a Karel Sikora.
Stoupající hvězdy 2011 a úspěšnou knihu Petřvaldský muzikus (o životě a díle PhDr. Leona
Juřici) lze zakoupit přímo v nakladatelství Alisa nebo objednat na webové stránce
www.alisabooks.cz.
(vx)

BAJKA O ZLATÉ RYBCE (VLADIMÍR KOSTIHA)
Ovdovělý starý muž chytil zlatou rybku. Když ji vytáhl, rybka promluvila lidským hlasem:
„Když mě pustíš, splním ti tři přání!“
Starý muž se zamyslel. „Dobrá,“ řekl pak. „Chci být zase mladý a zdravý!“
Ozvalo se cinknutí a ze starého muže byl zdravý mladý muž.
„Jaké je tvé druhé přání?“ zeptala se zlatá rybka.
„Proměň se v krásnou princeznu!“ řekl mladík.
Cink! - a ze zlaté rybky byla krásná princezna s korunkou ve vlasech a se zlatými střevíčky na
nohou.
Mladíkovi spadla úžasem čelist. „Bože, ty jsi krásná!“
Princezna se usmála. „Zbývá ti poslední přání!“
Mladík byl dosud ohromen její krásou. „Teď si přeji, abys mi dala podobu, v níž se ti budu líbit
nejvíc!“
Cink! - a z mladíka byla zlatá rybka.
Princezna ji špičkou střevíčku odkopla do vody. Potom si pozvedla šaty, aby si je neumazala, a
vydala se dobývat svět.

KRÁDEŽE, VLOUPÁNÍ...
Jako hub po dešti přibývá i našem městě vloupání do objektů a krádeží všeho druhu.
V minulém týdnu jsem si všiml, že se na budovu restaurace Chalenger instalují bezpečnostní
kamery. Plně chápu majitele pana Jaroslava Jančího, že se snaží snížit riziko vloupání na
minimum. Ale je to řešení pouze pro tento objekt, přece si nemůžeme všichni všude bezpečnostní
zařízení instalovat. Nehledě na to, že zabezpečení není levná záležitost a mnozí si ho ani
nemůžou dovolit.
Proto apeluji na vedení města Petřvaldu, aby ve spolupráci s Policií ČR přispělo k větší
bezpečnosti v našem městě. Určitě se najde nějaké řešení.
Věřím, že v příštím období bude situace v tomto směru podstatně lepší.
Pavel Římánek
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TJ PETŘVALD HEPO
Sportovní ples
29. 1. 2011 uspořádal oddíl kopané TJ Petřvald tradiční sportovní ples. O jeho zdárný průběh se
postarali především manželé Hečkovi, členové oddílu kopané s manželkami a personál KD
v Petřvaldě, za což jim patří velké poděkování. Jako hosté vystoupili a program plesu obohatili:
děvčata z tanečního souboru Petřvaldské srdce, Noční hvězda slečna Sandra a amatérská
skupina ASPRO. Všichni byli odměněni potleskem. Výbor oddílu kopané děkuje všem
zúčastněným za bezproblémový průběh plesu a všem sponzorům, kteří se podíleli na bohaté
tombole: starostka Petřvaldu – p. J. Skálová a město Petřvald, Nerez výroba JEŽ s.r.o.,
Zahradnictví Šeda, manželé Hečkovi, Kadeřnictví – MARTA, FA Baránek a spol., Cyklo P. + T.
Šedovi, FA RABEN, Arbor Moravia, FA Elektro – DNO, VŠB – TUO – FBI, TRAFIKA – p.
Župníková, Lékárna – KAMILA, p. Gattnarová, chovatelé, Ing. O. Polanský, Pedikúra p. Věrka,
p. Pavlitová a oddíl kopané TJ Petřvald.
Výbor oddílu kopané.
Muži
Družstvo mužů TJ Petřvald se připravuje na novou sezonu pod vedením nového trenéra – p. J.
Klimeckého (v dresu dospělých Hepa odehrál 261 utkání a dal 8 branek), který ve funkci
vystřídal dvojici O. Cudrák – M. Budina. V rámci přípravy hrají Hepáci na zimním turnaji
v Orlové na umělé trávě.
22. 1. – 1. kolo zimního turnaje v Orlové.
TJ Petřvald – MFK Havířov 1:3 (1:0)
Branka: L.Chromik.
Sestava: Jonšta – Doubek, Cudrák, Volný, Kocur (46.´ Klimek ) – Jaglař, S. Kostka, Chromik, T.
Budina (46.´M. Benda ) – J. Kostka, J. Goldbricht
30.1. – 2. kolo zimního turnaje v Orlové.
L. Petrovice – TJ Petřvald 0:5 (0:2 )
Branky: T. Budina 2, O. Cudrák, J. Goldbricht, L. Chromik
Sestava: Jonšta – Machala (30.´M. Budina), M. Benda, Klimek, Kocur (46.´Doubek) – J. Kostka
(46.´Kawulok ), Volný (46.´Cudrák ), R. Budina, T. Budina (60.´Bezdíček ) – J. Goldbricht,
Chromik.
… výborný výkon celého týmu!
Dorost
Halový turnaj - ŠENOV
Dorost se 22. 1. zúčastnil tohoto turnaje s těmito výsledky:
TJ PETŘVALD : Michálkovice 2:3 Kašniar, Cudrák
TJ PETŘVALD : Václavovice 2:0 Kašniar 2
TJ PETŘVALD : D. Datyně 2:3 L. Pavlas, O. Kostka
TJ PETŘVALD : Šenov
3:3 O. Kostka 3
TJ PETŘVALD : MFK Havířov 2:6 L. Pavlas, O. Kostka
Turnaj vyhrál MFK Havířov bez ztráty bodu, naše družstvo obsadilo 4. místo.
Na tomto turnaji nás reprezentovali tito hráči: Pytlík, R. Pavlas, Cífka, Kašniar, O. Kostka,
Cudrák, L. Pavlas, Sekera, Kantor.
ROZLOSOVÁNÍ- JARO 2011 - MUŽI
13. kolo 2.4. sobota 15.30 SL.Rychvald - TJ PETŘVALD

18
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo

9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
12.6.

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle

15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

TJ PETŘVALD - ČSAD Haviřov
F. Orlová - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - Věřňovice
H. Žukov - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - Sl. Petřvald
Bohumín B - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - H.Bludovice
Doubrava - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - Sn. Orlová
I. Petrovice - TJ PETŘVALD

Starší žáci
29.1. – halový turnaj v Šenově (systém : každý s každým na 1 x 15´se 4 hráči a brankářem).
1. TJ Petřvald – Václavovice 0:0
2. TJ Petřvald – D. Datyně
0:1
3. TJ Petřvald – Šenov
0:1
4. TJ Petřvald – MFK Havířov 3:3
Branky: O. Pytlík 3!
5. TJ Petřvald – Michálkovice 1:1
Branka: M. Kutra.
6. TJ Petřvald – ČSAD Havířov 2:1
Branky: Fi. Marek, P. Bitala
Tabulka turnaje
1. MFK Havířov 16 b.
2. Šenov
11
3. D. Datyně
11
4.Václavovice
8
5. TJ Petřvald
6
6. ČSAD Havířov 3
7. Michálkovice 2
Oddíl a město na tomto turnaji reprezentovali: O. Pytlík, Fi. Marek, A. Kereškéni, P. Bitala, M.
Kutra, R. Citnar, J. Citnar, M. Paluv, T. Sklepek a J.Čevela.
Mladší přípravka
30. 1. 2011 halový turnaj v Horní Suché TJ Petřvald - H. Žukov 2:2
Branky: J. Volný 2
TJ Petřvald - MFK Karviná 0:3
TJ Petřvald - Těrlicko 0:2
TJ Petřvald - H. Suchá 0:6
TJ Petřvald - Č. Těšín 0:2
TJ Petřvald - MFK Havířov 0:0
Nově založená mladší přípravka, která spolu trénuje jen pár měsíců,byla na turnaji rovnocenným
soupeřem.
Starší přípravka
5. 2. 2011 halový turnaj v Šenově
TJ Petřvald - MFK Havířov 0:8
TJ Petřvald - ČSAD Havířov 1:4
Branky: V. Gellnar
TJ Petřvald - Šenov A 3:3
Branky:V. Gellnar,V. Strouhal 2
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TJ Petřvald - Šenov B 2:0
Branky: V. Gellnar, J. Volný
Rádi přivítáme nové zájemce ročníků 2000 a mladší.
Trenéři: K. Pokorný, I. Vlček, P. Sztymon a V. Strouhal tel.: 608 602 143

OKÉNKO KNIHOVNY
Víte, že…. Čtení sluší každému?…
V měsíci březnu, který je už tradičně spojen s knihou, knihovnou a
čtenářstvím, zveme všechny příznivce čtení a knih k návštěvě petřvaldské knihovny.
Víte, že se stále ještě najdou lidé, (tedy občané Petřvaldu), kteří v u nás ještě nebyli? Možná, že
mají velkou rodinnou knihovnu, navštěvují knihovnu v jiném městě anebo zkrátka a dobře
nečtou… Ale pro milovníky knih, kteří si den bez čtení nedokáží představit, jsme tady my –
KNIHOVNA s ročním přísunem více než tisíce nových titulů všech žánrů… a desítek titulů
časopisů.
Tolik knih jako my domů zkrátka kupovat nemůžete… a tak vzhůru provětrat naše regály.
Přijďte nás navštívit, podívat se, seznámit se… JSME TADY PRO VÁS…
VYHLAŠUJEME AKCE MĚSÍCE BŘEZNA
MAMI, TATI, POJĎ SE MNOU DO KNIHOVNY Pro všechny zvídavé a čiperné děti… popadněte doma „dospěláka“ a přiveďte ho do knihovny,
můžete si u nás založit společný rodinný průkaz - nebo se přihlásit každý zvlášť - ale tak i tak
máte u nás rok půjčování zdarma… a originální čtenářskou „placku“.
Rodiče, podpořte své děti a přijďte se s nimi podívat, co vše můžeme nabídnut jim i vám.
VYPÁTREJ ZTRACENOU OVEČKU...
Jsi–li čtenář knihovny - najdi a ulov „ovečku“ – najdi ve škole spolužáka, který čtenářem není,
přiveď ho do knihovny - ukaž mu, jak to u nás vypadá a co všechno tady najde… od komiksů
přes odborné knihy po časopisy…
Podaří-li se ti ho zaujmout, aby se stal čtenářem - dostaneš odměnu-originální „placku“, kterou
jinde neseženeš… a přihlášený kamarád má rok čtení bez poplatků.
ČTENÍ NETRADIČNĚ - ANEB
ČTEME SMYSLUPLNÉ KNIHY NA NESMYSLNÝCH MÍSTECH.
Výzva všem šprýmařům a milovníkům legrace… fotoaparát má už dneska každý a když ne,
můžeme fotit i mobilem. Zkuste najít a vyfotit ČTENÁŘE na netradičních místech (na střeše,
na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji… ) anebo v netradičních pozicích (třeba na
hlavě)… nebo zachytit čtenáře v netradičních chvilkách… Povedená fota můžete posílat do
knihovny mejlem, nebo přinést na flešce. Ukončení soutěže ve středu 30. března.
S INTERNETEM LETEM SVĚTEM
Nezapomněli jsme ani na milovníky internetu, hojně využívajících služeb PC v knihovně. I oni
jsou většinou našimi čtenáři, a proto připravíme nějaké překvapení i pro ně. Naši bystří senioři se
naučili na PC mnohé. Sledujeme jejich pokroky a radujeme se z nich spolu s nimi.
HESLO MĚSÍCE - Knihovna je zkrátka NAŠE
J. Burová
Zkrátka těšíme se na vás - těšte se na nás…

Knihovna v Petřvaldě vás zve na posezení:

„ČÍNOU NA VLASTNÍ OČI“
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Ve středu 16. března 2011 od 17.00 se můžete s námi zaposlouchat do
vyprávění paní Evy Kubisové o putování velkou Čínou, studijní návštěvě Wudangských hor,
a zhlédnout projekci fotografií zajímavých míst i těch, jejichž prohlídku cestovní kanceláře
nenabízejí…
inf. tel. 596 541 342
POZVÁNKA PRO VŠECHNY SENIORY (A NEJEN PRO NĚ)
Umíte zapnout televizi? Pokud ano, pak umíte i ovládat počítač!!! Právě tak jednoduché jako
zapnout televizi je i ovládat počítač. Ten vám však umožní nejen dozvědět se, co se stalo doma i
ve světě, kdy už konečně bude hezky, co uvařit dobrého k obědu nebo jak to s oblíbeným
seriálovým hrdinou nakonec zase dobře dopadne.
Prostřednictvím počítače můžete komunikovat se svými dětmi a vnuky, pozdravit staré známé,
najít spolužáky, domluvit sraz po mnoha letech, poslechnout si svůj oblíbený evergreen nebo
dokonce zdarma telefonovat kamkoli do světa.
Na počítači můžete být také kreativní – stahovat a tisknout fotky, vytvářet obrázky a mnoho
jiných zajímavých aktivit. A to vše pod vedením zkušené lektorky, paní Marie Koběrské, která
vše potřebné vysvětlí srozumitelně všem.
Mnozí z nás mají s používáním počítače možná negativní zkušenost způsobenou právě špatnými
učiteli, kterými bývají zpravidla naše děti narozené v éře počítačové techniky a přesvědčené o
tom, že výrazy jako úesbéčko, dédéeska, hacknout a podobně jsou nám důvěrně známé a rychlost
jejich překlikávání nestíháme sledovat. Po takovéto výuce nám připadá ovládnutí práce na
počítači vzdálenější než kdy předtím a nabudeme dojmu, že neopatrným kliknutím můžeme
způsobit v lepším případě destrukci celého počítače, v horším asi celého domu.
To vás ale v knihovně v počítačové školičce paní Koběrské určitě nečeká, naopak frekventanti
minulých kurzů v krátkém čase nabyli potřebnou jistotu a dnes již surfují (po našem šmejdí) po
internetu zcela samostatně.
Máte – li tedy v oblasti počítačové techniky mezery a pouze ostych vám brání se zúčastnit –
neváhejte. I v případě, že počítač nevlastníte a vlastně jste ho nikdy ani pořádně neviděli – stojí
za to naučit se něco nového.
Použití počítače stejně jako celý kurz je pro účastníky zcela zdarma. Výuka běží stále, takže stačí
přijít kterýkoli pátek mezi 9.00 – 11.00 do knihovny a začít. Docházení do kurzu není časově
nijak omezeno, někdo chodí půl roku, někdo dva roky. Kromě osvojení si počítačových
dovedností si můžete samozřejmě v knihovně vypůjčit i zajímavou knihu nebo potkat staré (ale i
nové ) přátele. Roční členství v knihovně stojí 80,- Kč (důchodci) a 100,- (ostatní dospělí).
A protože březen je měsíc knihy (a internetu), máte možnost se v jeho průběhu přihlásit do
knihovny a získat tak roční členství bez placení ročního poplatku.
Těšíme se na vás.

LIDOVÉ PRANOSTIKY
Březen - první měsíc jara.
Jaro snad všichni považujeme za nejkrásnější období v roce. Už pouhé vyslovení tohoto slova
v nás navozuje očekávání a celou směsici příjemných pocitů slunečního tepla a vůní. Vyhlížíme
první zelené výhonky a taky první vracející se ptáky.
Nejznámější březnovou pranostiku snad netřeba ani připomínat… Březen, za kamna vlezem…
V BŘEZNU SEDLÁK STROMY OŘEZÁVÁ, ALE KABÁT JEŠTĚ NESUNDÁVÁ.
BŘEZEN POCHOVÁ (vyseje) - SRPEN USCHOVÁ.
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KDO SEJE HRÁCH V MARCU - NEMÁ PRÁZDNÝCH HRNCŮ.
SUCHÝ BŘEZEN A MÁJ MOKRÝ DĚLAJÍ ROK DOBRÝ.
1. 3. JAKÝ 1. BŘEZEN – TAKÉ BUDE CELÉ JARO.
11.3. MRZNE-LI NA DEN ČTYŘICETI MUČEDNÍKŮ – PŘIJDE JEŠTĚ 40 RANNÍCH MRAZÍKŮ.
12.3. O SVATÉM ŘEHOŘI MRAZY VŠE UMOŘÍ.
19.3. SVATÝ JOSEF S TVÁŘÍ MILOU ZAKONČUJE ZIMU PLNOU
a MRÁZ PO SVATÉM JOZEFU MŮŽE UŠKODIT KVĚTU, ALE NE ČLOVĚKU.
22.3. NA KAZIMÍRA POHODA - NA KOBZOLE ÚRODA. (Slezská pranostika)
A na závěr jedno ptačí přísloví… NA JAŘE SLYŠÍ-LI KDO KUKAČKU KUKAT A POČÍTÁ,
KOLIKRÁTE ZAKUKALA, TOLIK ROKŮ BUDE ŽIV.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Pro milovníky Divadla
Divadlo Jiř. Myrona uvádí dne 10. března 2011
Florimond Hervé
MAMZELLE NITOUCHE
Francouzská veselá opereta - vaudeville ve třech dějstvích.
Cena 180,- Kč včetně dopravy.
Objednávky ve Středisku kulturních služeb od 28. února 2011 na tel: 596 541 648, 596 541 342.
zastávky:
Havířov Spořitelna 17.20
Petřvald Vodárna 17.30
Samoobsluha 17.32
Březiny 17.37
Parcelace 17.41
Benzina 17.43
MěÚ (Penny) 17.44
HEPO 17.45
Město Petřvald Vás zve na zábavný pořad
„Kožíšek je jako Hrom“.
Výborný zpěvák Vladimír Hron a iluzionista Pavel Kožíšek Vás přijedou společně pobavit do
Petřvaldu. V programu také vystoupí modelka Hana Mašlíková nebo Martina Dvořáková.
Ve čtvrtek 24. března 2011 v 18.00 hodin. Kulturní dům v Petřvaldě. Vstupné 230,- Kč
(předprodej od 28. 2. 2011 ve Středisku kulturních služeb, vždy v pondělí a ve středu - tel: 596
541 648, 596 541 342).
Zájezd na muzikál - Praha 14. 5. 2011
V letošním roce se nám podařilo zajistit vstupenky na tyto muzikály:
PRODUCENTI - Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
HELLO, DOLLY! - Divadlo Hybernia
www.studiodva.cz/hellodolly
KAT MYDLÁŘ - Divadlo Broadway
www.muzikal-katmydlar.cz
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Objednávky volejte ihned!
Záloha 600,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 15. března 2011.
Bližší informace na tel: 596 541 648 nebo petrvald.sks@atlas.cz

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat pracovnicím petřvaldské pošty za to, že poctivě vrátili moji peněženku,
kterou jsem zapomněla ve středu 9. 2. 2011 v odpoledních hodinách u přepážky.
Vřelý dík!
Zdenka Matasová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Václav Křepela
80 let
Alois Zdebský
80 let
Milada Káňová
85 let
Josef Mička
85 let
Vlasta Janečková
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Richard Briestenský
Jakub Ďuráš
Josef Ďuráš
Maxmilián Pastor
Adam Slenčka
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Jaroslav Bužek
61 let
Bohumil Cífka
65 let
Kurt Fassl
79 let
Hedvika Kantorová 97 let
Marie Karkošková
85 let
František Suchý
85 let
Zdenka Zienčová
81 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 8. ledna 2011 opustil ve věku 78 let náš
milovaný pan Stanislav Handl.
Zarmoucená rodina.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 26. ledna 2011 navždy opustil ve věku 65 let pan
Bohumil Cífka.
Zároveň poděkování synům Bohumilovi, Rostislavovi a snachám Anně a Gabriele za vzornou
péči při opatrování v těžké nemoci.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, kamarádům, spolupracovníkům a známým, kteří se přišli rozloučit
s naším drahým synem Václavem Brodou, který nás náhle opustil dne 11. ledna 2011 ve věku 54
let.
Děkujeme všem za účast při posledním rozloučení, za projevenou soustrast a květinové dary.
Zarmoucená rodina
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem příbuzným, přátelům, bývalým spolupracovníkům a sousedům za účast na
posledním rozloučení s mým manželem Josefem Píseckým.
Rovněž děkuji za květinové dary a paní Blachové za organizaci pohřbu.
Manželka Irena.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu primáři oddělení ARO orlovské nemocnice, všem ošetřujícím lékařům, zdravotnímu
a pomocnému personálu za příkladnou, odbornou a ohleduplnou péči při hospitalizaci mého
manžela pana Stanislava Handla v lednu letošního roku.
manželka
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu MUDr. Justinu Chudobovi a jeho zdravotní sestře paní Jarmile Ožanové za
dlouhodobou zdravotní péči a ohleduplný přístup, který věnovali mému manželovi panu
Stanislavu Handlovi po dobu jeho nemoci a zejména v posledních dnech jeho života.
manželka
VZPOMÍNKA
Kdo splatí maminko náš velký dluh, kéž klidný spánek Ti dopřeje Bůh.
Za tvou věčnou lásku, maminko, péči o nás, za všechna milá slova, zachováme v srdci vždy Tvůj
obraz a pocit neskonalé vděčnosti.
Dne 8. března 2011 vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy od nás navždy odešla moje vroucně
milovaná manželka, nenahraditelná maminka a nejhodnější babička paní Anna Kapustová
z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Karel, dcera Ludmila s manželem a
vnuk Dalibor.
VZPOMÍNKA
Když jaro začalo hýřit květem,
tys loučila se s tímto světem.
Když probouzel se nový den,
tys usnula svůj věčný sen.
Dne 21. března 2011 uplyne jeden rok od úmrtí naší milované maminky, tchýně, babičky a
prababičky paní Milady Vránové z Petřvaldu.
Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.
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VZPOMÍNKA
V srdcích Tě stále máme, s láskou a bolestí vzpomínáme...
Dne 12. února 2011 by se dožila 73 let naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička
paní Marie Kothajová. Dne 19. října 2010 jsme vzpomněli 1. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 2. února 2011 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí paní Květoslavy Marenčákové.
S láskou vzpomínají manžel Miroslav, dcera Jarmila Pyrchalová s rodinou, syn Ladislav
s rodinou a celá rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 14. února 2011 uplynuly dva roky od úmrtí pana Miloše Farany z Petřvaldu, který by se dne
21. února 2011 dožil 85 let. S láskou vzpomíná manželka Zdenka, dcera Jaroslava a syn Vladimír
s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dotlouklo tvoje srdíčko, utichl tvůj hlas,
ale vzpomínka na tebe bude žít v nás.
Dne 15. března 2011 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička paní Irena Sobková. S láskou vzpomínají manžel Otakar, dcera
Ivana s rodinou a syn Vlastík s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 8. března 2011 by se dožila 70. narozenin naše drahá manželka, maminka, babička a
prababička paní Alena Salamonová. S láskou stále vzpomínají manžel Jan, dcera Šárka a syn
Martin s rodinami.
VZPOMÍNKA
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“ (F. Hrubín)
Dne 11. března 2011 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí pana Františka Koběrského. S láskou
a úctou vzpomíná maminka Karla, manželka Marie, dcery Zdeňka a Vlasta, Tomáš s rodinou a
celá rodina.
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INZERCE:
 Zpracování daňových přiznání
 Vedení účetnictví
 Daňové poradenství

•

• Rychle, kvalitně a odborně
• V blízkosti Vašeho domova
TEL: 775 284 891, MAIL: stolovaj@seznam.cz
Jitka ŠTOLOVÁ, K Pískovně 1517, Petřvald
Člen svazu účetních Ostrava

RAMSES OSTRAVA spol. s r.o.
Potřebujete opravit Vaši střechu?
RAMSES OSTRAVA Vám ji opraví za

AKČNÍ ZIMNÍ CENY.
Volejte tel.: 602 572 902
E-mail: zakazka@ramses-ostrava.cz
www.ramses-ostrava.cz

NAVŠTIVTE REHABILITAČNÍ CENTRUM ŠENOV
MUDr. KATEŘINA ŠOCHOVÁ
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Vráclavská 1601, 739 34 Šenov
NOVÁ ČÁST ZDR. STŘEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY
TEL. 602 544 939, 596 811 289
www.rehabilitace-senov.cz

KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377
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Opravy chladniček a mrazniček v BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. R. Holaň,
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách:
Petřvald, Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Bohumín a Ostrava.

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž.
Závodní 227, Petřvald
4. dům od Penny, směr Havířov
Tel. 603 294 123

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

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
čištění koberců a sedacích souprav
půjčování stroje Kärcher
žehlení s rozvozem
Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 731 490 561

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

ARBOR MORAVIA, s.r.o.
prodej palivového dříví. Po prokázání trvalého bydliště v obci doprava zdarma. Cena je
550Kč/m3 volně loženého dřeva v kontejneru o objemu 10m3.
Tel.: 605 248 990, 991, 992
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KD Petřvald pořádá v sobotu 19.3. (na Josefa)

SRNČÍ HODY
Rezervujte si včas místo.
Pro všechny Josefy 20% sleva na vše!!!
Tel. 596 541 393, info@kdpetrvald.cz

UPOZORNĚNÍ !!!
ČESKÁ POJIŠŤOVNA, PETŘVALD,
budova Střediska kult. služeb (nad poštou)
oznamuje
Nová provozní doba od 1. 3. 2011:

STŘEDA:

9.00 – 11.30
13.00 – 17.00

Marie Mráčková – tel. č. 734 447 266
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