Petřvaldské noviny č. 3
Informace pro občany
Z obsahu:
• Humanitární sbírka
• Z jednání samosprávy
• Policie ČR apeluje na občany
• Český svaz ochránců přírody v Petřvaldě informuje
• Sport
Příjemné prožití svátků velikonočních přeje vedení města a redakční rada PN.
POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 4. května 2011 v 15.30 hod. v
kulturním domě.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Petřvald a ZO ČSŽ Petřvald
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
•
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
•
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
•
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
•
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
•
obuv – veškerou (nepoškozenou)
Věci, které nedávejte:
•
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
•
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
•
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve Středisku kulturních služeb v Petřvaldě.
Dne: 12. a 13. dubna 2011
Čas: 9.00 až 17.00 hod.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, pro azylové ubytování (i
pracovní příležitost).
Více na www.diakoniebroumov.org

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2011/2012.
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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte k vyplnění si
zákonní zástupci dětí vyzvednou v době od 9. května 2011 na vybrané mateřské škole denně
takto:
2. května 1654 (Březiny) od 6 do 16 hodin
K Muzeu 257 (U kostela) od 6 do 16 hodin
Závodní 822 (Pustky) od 6.30 do 16 hodin
Šenovská 356 (Nová dědina) od 6 do 16 hodin.
Vyplněné podklady odevzdají v Mateřské škole 2. května 1654 (Březiny)
ve středu 18. května a ve čtvrtek 19. května od 8. do 16. hodiny.
K docházce se přihlašují děti zpravidla od tří let věku. Rodiče si s sebou přinesou občanský
průkaz a rodný list dítěte.
J. Budíková, ředitelka mateřské školy

Víte, že...
•

•
•
•
•

na zimní údržbu se čerpalo z rozpočtu města za období od 1. 1. – 31. 12. 2010 cca 602 tis.
Kč?
město Petřvald vydává měsíčně celkem 2700 ks Petřvaldských novin (dále jen PN)?
jsou PN dodávány do domácností zdarma od března 2007?
od ledna 2003 jsou PN vydávány v jednobarevném provedení první a poslední strany
výtisku?
za rok 2010 vydalo město Petřvald z rozpočtu na PN cca 170 tis. Kč?

OČKOVÁNÍ PSŮ
Termín: 17. května 2011
Stanoviště:
zastávka U Kaple
08.00 – 08.30 hod.
u hřiště HEPO
09.00 – 09.30 hod.
Podlesí, prostranství u fa TRIAS 10.00 – 10.30 hod.
Březiny, hasičská zbrojnice
11.00 – 12.00 hod.
městský úřad
13.30 – 16.00 hod.
Cena očkování 100,- Kč, nový očkovací průkaz 5,- Kč
Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků.
Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem. Psa musí předvést osoba
fyzicky způsobilá k zajištění potřebné fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz
o očkování k dalšímu záznamu.
D. Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM PŘI VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE
Pokud jede občan v dopravním prostředku Dopravního podniku Ostrava a.s. (autobus č.30) v den,
kdy je vyhlášena smogová situace, je třeba dávat pozor na výstražnou ceduli, která je umístěna za
předním sklem u řidiče (oranžová tabule s nápisem SMOG). V tento den se v dopravních
prostředcích neplatí, ale pozor, pouze v zónách 1 – 4. Našeho města se týká zóna 2, která však
platí ve směru z Ostravy pouze do nástupní stanice U Kaple. To znamená, že občané cestující
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z Ostravy nemusí označit jízdenku po tuto zastávku, pokud však pokračují dále směr Březiny
(zóna 16), jsou povinni si od této zastávky jízdenku označit. Stejná situace je i v opačném směru,
pokud nastupujete v úseku Petřvald Březiny - Petřvald Důl Fučík 1 (popř. lékárna). Musíte
označit jízdenku, stačí však pouze 15 minutová a od zastávky U Kaple je to již bezplatně.
R. Gojová, odbor výstavby a ŽP

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 16. 2. 2011 byl odevzdán mobilní telefon zn. Siemens stříbrné barvy.
Místo nálezu: Petřvald, ulice Podlesní.
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle
596 542 905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 14. dubna 2011
v 15.00 hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Termicky aktivní odvaly.
Přednáší Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
3. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. února 2011
RM rozhodla
• zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení zakázky a uzavření
smlouvy o dílo na „Výměnu zařízení měření a regulace pro řízení vytápění v jednotlivých
místnostech objektu ZŠ Masarykova, ul. Závodní 822, Petřvald“ s uchazečem M. E. R.,
s.r.o., Frýdek – Místek za cenu max. přípustnou 2 135 904,- Kč vč. DPH;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemních smluv na dvě uvolněné
bytovou jednotky v Domě s pečovatelskou službou;
• o uzavření „Prohlášení o partnerství“ s městem Strumień;
• o podání žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013, Prioritní osa: 3 Podpora
spolupráce místních společenství, Oblast podpory: 3.3: Fond mikroprojektů na projekt
s názvem „Kulturní pohraničí – modernizace kulturní a sportovní infrastruktury
v Petřvaldě, ve Strumieni a v Jasienici“ a doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit 800
tis. Kč z rozpočtu města k realizaci tohoto projektu;
• o uzavření dodatku ke smlouvě o odchytu a ustájení psů a koček a sběru uhynulých
zvířat mezi firmou MIRPAL, spol. s.r.o. a objednatelem městem Petřvald, kterým se mění
cena za odchyt psa a sběr uhynulého zvířete na 210,- Kč + 20% DPH, za dopravu za 1 km
na 13,- Kč/km + 20% DPH a cena za pobyt psa v útulku na 110,- Kč/rok + 20% DPH;
• snížit o 50 % poplatek za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na Kulturní ulici
č.p. 26 Klubu českých turistů Ferda Mravenec Orlová při konání výroční členské schůze
dne 16. 1. 2011 a při společenském večírku dne 5. 2. 2011;
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•

o prominutí nájmu za sál v Kulturním domě v Petřvaldě v době konání plesů, pořádaných
Sdružením rodičů žáků při ZŠ Školní 246 a Sdružením rodičů žáků při ZŠ Masarykova, a
to na dobu neurčitou;
• o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 520,- Sdružení rodičů žáků při ZŠ Masarykova
na úhradu nákladů spojených s pořádáním školního plesu;
• o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4 800,- Sdružení rodičů při ZŠ Školní 246 na
úhradu nákladů spojených s pořádáním školního plesu;
• snížit o 50% poplatek za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na ulici
Kulturní č.p. 26 neziskové organizaci Českého svazu žen, Okresní radě v Karviné, při
příležitosti setkání žen pod názvem Ženy sobě, dne 18. 3. 2011;
• o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií mezi
městem Petřvald a Dalkii Česká republika, a.s. pro objekty Dům s pečovatelskou službou,
byty ul. Březinská a Kulturní dům v Petřvaldě na rok 2011;
• o uzavření darovací smlouvy o přijetí finančního daru ve výši 25.902,- Kč se společností
Advanced World Transport, a.s., Moravská Ostrava, účelově vázaného pro potřeby
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald;
• o udělení Pamětního listu města Petřvaldu za dlouhodobou činnost v redakční radě
Petřvaldských novin paní Iloně Karkoškové, Ivo Tvrdoňovi, Jindřichu Pravdovi a za
dlouhodobou spolupráci a fotografickou činnost panu Pavlu Římánkovi a Otakaru
Kochanovi.
RM vzala na vědomí
• vyhodnocení smluv uzavřených s Dalkií Česká republika, a.s. o nájmu, provozování a
údržbě tepelného hospodářství a na prodej tepla za rok 2010;
• přehled veřejných zakázek realizovaných v roce 2010;
• zprávu o činnosti knihovny za rok 2010.

3. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 23. února 2011
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2/11.
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 k zabezpečení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem, kterou se mění článek 7, odstavec 2, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007. JUDr.
Hana Kotová, tajemnice MěÚ, informovala členy zastupitelstva o důvodu změny ustanovení
článku 7, odst. 2, OZV č. 1/2007, kdy vznikaly nejasnosti ze strany občanů o uložení množství
stavebního odpadu. V původní OZV byla stanovena podmínka bezplatného odevzdání tohoto
odpadu na fyzickou osobu a množství maximálně 1 m3 jednou ročně ve sběrném dvoře našeho
města. Nově se navrhuje bezplatné odevzdání stavebního odpadu v množství maximálně 1 m3 na
domácnost, a to jednou ročně.
Zastupitelstvo města jednohlasně rozhodlo o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, kterou se mění článek 7, odstavec 2,
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007.
ZM rozhodlo o úplatných převodech pozemků.
ZM vyhlásilo záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 5813/2 a části pozemku parc. č.
5546 kat. území Petřvald u Karviné.
ZM schválilo Program rozvoje města Petřvaldu pro volební období 2010 – 2014.
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ZM vydalo v souladu s § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, „Zásady
pro poskytování cestovních náhrad“ pro rok 2011.
ZM rozhodlo
• vyčlenit 800 tis. Kč z rozpočtu města na realizaci projektu s názvem „Kulturní pohraničí
– modernizace kulturní a sportovní infrastruktury v Petřvaldě, ve Strumieni a v
Jasienici“;
• uzavřít smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Petřvald, o poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 120.000,- Kč. Dotace je určena na činnost TJ Petřvald v roce 2011;
• schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120 tis. Kč Tenisovému klubu o.s.,
Petřvald. Dotace je účelově určena na mzdy správce a uklízečky sportovního areálu veřejné části.
ZM vzalo na vědomí
• informace npor. Bc. Jaroslava Suchého, vedoucího Policie ČR OO Petřvald o činnosti
Policie ČR OO Petřvald;
• závěrečnou zprávu ústřední inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků
města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací;
• informace starostky, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Zastupitelstvo města Petřvaldu, které se konalo 23. února 2011 schválilo
Program rozvoje města Petřvaldu pro volební období 2010 – 2014
1. Rozvoj města
• vytvářet podmínky pro zahájení výstavby centra města nad kulturním domem
- podpoříme výstavbu projektu pod názvem „Radnice, zpevnění ploch a
inženýrské sítě v Petřvaldě“
• podporovat výstavbu nových bytových jednotek ve městě
• vytvářet podmínky k rozvoji podnikatelských aktivit na území města (nabídkou
majetkové spoluúčasti, pozemků, různých výhod a pobídek)
2. Propagace města
• zajistit vydání propagačních materiálů o městě
• účastnit se spolu s ostatními městy okresu akcí propagujících region
• pokračovat ve vydávání Petřvaldských novin (občanům zdarma)
• využít regionální periodika a internet k propagaci města
3. Samospráva a státní správa
• nejméně jedenkrát ročně organizovat setkání občanů se zastupiteli města za
účelem zlepšení informovanosti o jednáních a rozhodnutích městských orgánů
• vhodnými formami usilovat o získání názorů občanů na řešení problémů města
- ankety pro občany na webových stránkách města
• zkvalitnit technickou úroveň pracovišť městského úřadu a zabezpečit vstřícné a
kvalitní služby občanům
• jedenkrát ročně prezentovat přehled výběrových řízení za daný rok
4. Finance a hospodaření s majetkem města
• navrhovat rozpočet tak, aby výdaje byly kryty zdroji
• zaměřit činnost orgánů města na hledání cest a způsobů povýšení rozpočtových
příjmů (dotace, granty, nadace a pod.)
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5.

6.

7.

8.

• systematicky kontrolovat hospodaření právních subjektů ZŠ a MŠ s finančními
prostředky a majetkem města
• nepřipustit neúměrné zadlužení města
• podpořit postupné zateplování budov v majetku města
Doprava a bezpečnost
• zabezpečit postupnou rekonstrukci místních komunikací a chodníků ve města,
zajistit jejich bezbariérovost
• usilovat o integraci spojů ČSAD Karviná, ČSAD Havířov a Dopravního podniku
Ostrava a zabezpečit dopravní spojení s okolními městy alespoň ve stávajícím
rozsahu
• připojit se ke komplexnímu programu prevence
kriminality(pokračovat v terénním programu Pomocná ruka)
• důsledně dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek
• spolupracovat s OO Policii ČR při zajišťování ochrany majetku občanů a města
včetně zajištění veřejného pořádku
Výchova a vzdělávání, kultura a sport
• pokračovat ve spolupráci s polskými partnery
• zachovat síť předškolních a školních zařízení v závislosti na demografickém
vývoji s cílem zajištění jejich hospodárného provozu
• vytvářet podmínky pro využívání zařízení škol i jako středisek pro využití volného
času
• usilovat o revitalizaci školních zahrad a dvorů
• zachovat úroveň podpory kulturního dění ve města (KD, SKS, ZUŠ)
• finančně, případně materiálně podporovat sportovní a zájmové organizace ve
městě, zabezpečit dostupnost sportovišť široké veřejnosti
• usilovat o realizaci programů pro využití volného času všech věkových kategorií
• udržovat v dobrém technickém stavu historické objekty
Oblast sociálně zdravotní
• zabezpečit zachování stávající zdravotnické péče o občany ve městě
• podpořit případný zájem o vznik zařízení sociální péče nestátního charakteru
• maximálně využít všech dostupných dotačních programů k obnově (opravě) a
rozvoji bytového fondu
• řádnou údržbou a opravami bytového fondu zkvalitňovat bydlení a zajišťovat
dosažení energetických úspor
• ve spolupráci s úřadem práce zařadit dlouhodobě nezaměstnané do VPP
Životní prostředí
• podporovat aktivity zájmových organizací a hnutí, které nabízejí pomoc při
zkvalitnění životního prostředí
• řádně pečovat o stávající městskou zeleň, vynucené kácení dřevin nahrazovat
novou výsadbou
• věnovat trvalou pozornost zneškodňování odpadů ve městě, osvětou,
informovaností a kontrolou zamezit vzniku černých skládek
• v souvislosti s přijetím směrnice Rady č. 91/271 EHS zajistit odkanalizování
aglomerací nad 2000 EQ
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realizovat odkanalizování města dle projektu pod názvem“Kanalizace a
rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě
uhlí v Petřvaldě.“

KALANDÁŘ SVOZU ODPADŮ na 2. čtvrtletí 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben
5., 6.
12., 13.
19., 20.
27., 28. středa - čtvrtek
Květen
3., 4.
10., 11.
17., 18.
24., 25.
31.
Červen
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
14. duben
12. květen
16. červen
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
26. duben
Květen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
Červen
6., 7.
13., 14.
21., 20.
27., 28.

18. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA PETŘVALDU
V sobotu 12. února 2011 se konal v Kulturním domě v Petřvaldě v pořadí již 18. reprezentační
ples města Petřvaldu. Tento ples je jednou z aktivit společného projektu JA-PE. Partnerská
spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE2. Projekt je
spolufinancován z prostředků
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Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013. Proto byli našimi vzácnými hosty i přátelé
z polské Jasienice. Hosté z dalšího partnerského města Strumień účast přislíbili, ale nakonec pro
nemoc nedorazili.
Celkem 210 účastníků si přišlo zatančit a pobavit se. A soudě podle úsměvných pohledů se
všichni skvěle bavili. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Raffael Music Band pod
taktovkou pana Rafaela Valečka. V úvodu plesu zatančila děvčata z tanečního souboru
Petřvaldské srdce. Poté všechny přítomné přivítala kulturní referentka paní Lucie Skrzyžalová.
Zpestřením plesu bylo kouzelnické vystoupení pana Jakuba Vosáhla. Nechyběl prodej výborných
zákusků od paní Karly Pětrošové z Cukrárny Fuchsie v Orlové. Mnozí účastníci si odnesli krásné
ceny, které mohli vyhrát na slosovatelné vstupenky.
Tady je na místě poděkovat sponzorům, kteří věnovali sponzorské dary: Dalkia Česká republika,
Divize Karviná; Stavební a obchodní společnost STASPO; Interiéry David Matušík; Net Office
Systémy, Ing. Stanislav Pietroszek; SSKA, Stavební společnost Karviná; Potraviny Ludmila
Ročkárová; ELMEN, Rudolf Mendlík; Úprava a údržba travnatých ploch, Jana Pulcerová;
Kulturní dům, Břetislav Hečko; Autopříslušenství, Ing. Petr Toman; STAVBA, Jiří David;
Autoservis, Petr Stankuš; umělečtí řezbáři Vlasta Koběrská a Jiří Veselý; Ing. Petr Vícha, senátor
P ČR za ČSSD; Metal Management; Gastop, Jan Folvarčný; DEPOS, Horní Suchá; MUDr. Justin
Chudoba; QT Technik; Pokrývačství-klempířství, Jiří Dvořák; EKOMVO; Eiffage Construction
Česká republika; Ing. Alfréd Michalík, poslanec P ČR za ČSSD; ARBOR Moravia; Pánské,
dámské, dětské oděvy, Ivana a Břetislav Sojkovi; Lékárna Camilla, manželé Danačíkovi; CANIS
SAFETY, pracovní-oděvy-obuv-rukavice; Luceo; Petr Přeček, členy rady a zastupitel města;
Zahradnictví, Jana a Bohumil Šedovi; manželé Dagmar a Stanislav Bierští; Kosmetika Martina;
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec P ČR za ODS; Petr Dvořáček, zastupitel města; Poštovní
spořitelna; Autokredit; Smíšené zboží, Marcela Gattnarová; KOVOLUX, Martin Kuzma;
nakladatelství ALISA, Vladimír Kostiha; PEGRES, Ing. Petr Gřeš; KRSERVIS střechy, izolace;
MOTO MAŠINKY.CZ, Rostislav Kempný; Jan Káňa; Cukrárna Fuchsie, Květoslava Pětrošová;
Tiskárna na Kamčatce, Kamila Vyšenková.
Už dnes Vám můžeme prozradit, že 19. reprezentační ples města Petřvaldu se bude konat 11. 2.
2012. Těšíme se na Vás.
Red. rada

Policie ČR apeluje na občany,
aby v případě podezření, že je páchán trestný čin či přestupek, neváhali a tuto skutečnost ihned
oznámili na tel. linku místního obvodního oddělení PČR 974 734 791, popř. na tísňovou linku
158. Včasnost oznámení mnohdy přispěje přímo k dopadení pachatele. Právě dne 13. 2. 2011
kolem 20.00 hod si neznámý pachatel vytipoval rodinný dům v Petřvaldě. Nejprve zazvonil na
domovní zvonek. Jelikož se doma nacházely pouze dvě ženy, které měly strach a neotevřely,
pachatel se domníval, že je dům prázdný. Proto vnikl na pozemek domu a odcizil měděné okapy
a svody. Majitelka domu nejdříve věc telefonicky sdělila svému synovi, který na místo přijel
z Havířova a s matkou posléze okolí domu prohledal. Když zjistili odcizení zmíněných věcí,
oznámili věc Policii ČR. Od skutku do učinění oznámení na policii uplynula časová prodleva,
která zabránila včasnému zásahu hlídky OOP Petřvald. Opakovaně žádáme a nabádáme
spoluobčany města Petřvald k včasnému telefonickému oznámení na výše uvedená čísla.
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Pomůžete nejen sami sobě, ale i Policii ČR. Pachatelé trestných činů si uvědomí, že občané města
Petřvald nejsou lhostejní ke svému majetku, případně k majetku svých spoluobčanů.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR
Městská policie
Tísňové volání
Záchranná služba
Hasiči
Linka důvěry Havířov
Linka důvěry Ostrava
Linka bezpečí pro děti
Národní linka prevence AIDS
Rodinná poradna Karviná
Rodinná poradna Havířov
Lék. pohotovost (dospělí) Karviná
Lék. pohotovost (děti) Karviná
Lék. pohotovost (dospělí) Havířov
Lék. pohotovost (děti) Havířov
Lék. pohotovost Orlová
El. proud
Plyn
Voda

158
156
112
155
150
596 410 888
596 618 908
800 155 555
800 144 444
596 317 575
596 432 210
596 311 218
596 311 113
596 812 444
596 812 555
596 521 337
840 114 115
1239
840 111 125

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
Mnoho domácností uvažuje o výměně nebo nákupu nových spotřebičů. Při výběru konkrétního
modelu však existuje řada parametrů, které konečný nákup ovlivňují, jako jsou cena, značka,
velikost, funkce nebo deklarovaná spotřeba energie. Rozhodnutí o nákupu spotřebiče však
častokrát předchází dlouhá úvaha, dokonce až nerozhodnost, protože pokud starý, původní
spotřebič ještě funguje, nezdá se být skutečný důvod uvažovat o novém. Jaké jsou tedy výhody a
nevýhody výměny starých spotřebičů za nové? Kdy se investice do nového spotřebiče vrátí
z hlediska spotřeby energie? Jaké nové spotřebiče z hlediska jejich spotřeby energie hledat a kde
tyto informace najdeme? Kam se starým spotřebičem?
Průměrné stáří hlavních domácích elektrospotřebičů v českých domácnostech se pohybuje
v rozmezí 8 až 10 let. Od pračky sedmdesátých, respektive chladničky devadesátých let došlo ve
srovnání s nejúspornějšími novými modely spotřebičů až k trojnásobnému snížení provozní
spotřeby energie. Nejúspornější nové spotřebiče jsou označovány energetickými třídami A++,
předpokládá se zavedením energetické třídy A+++. V roce 2009 se energetická třída A a A+
podílela z více než 90-95% na prodeji všech chladniček, praček a myček v zemích střední a
východní Evropy. Energetická návratnost výměny starého spotřebiče za nový se pohybuje u
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praček a chladniček v rozmezí od 3 do 6 let, podle typu a stáří spotřebiče. U chladniček se
projevuje stárnutí spotřebičů (zejména izolační pěny), které může způsobovat zvýšení spotřeby o
1-2% ročně. Recyklací vysloužilé pračky se v průměru ušetří 165 kWh elektrické energie.
Výroba materiálů přímo z nerostných surovin je energeticky velmi náročná. Zejména v případě
železa dokáže výroba z druhotných surovin ušetřit až 80% energie.
Při nákupu a využívání nových spotřebičů proto doporučujeme zajímat se o nákup nového
spotřebiče dříve, než ten původní fyzicky doslouží, vyhledávat spotřebiče s vhodnou
provozní kapacitou (velikost, hmotnost náplně, apod.) a s nízkou provozní spotřebou
energie (podle energetického štítku), spotřebiče instalovat na vhodná místa, správně je
obsluhovat a vysloužilé spotřebiče odevzdat do míst zpětného odběru k jejich následné
recyklaci.
A. Hekelová, poradkyně SOS MS kraje

Kam odevzdat vysloužilý spotřebič?
Máme dvě možnosti. Nejjednodušší možností je při nákupu nové chladničky či mrazničky
odevzdat starý spotřebič prodejci. Výrobci domácích spotřebičů, včetně chladniček, jsou
zodpovědní za ekologickou recyklaci a zpětný odběr vysloužilých spotřebičů. Při koupi nového
spotřebiče se dozvíte jak vysoká je částka, kterou za něj musí výrobce zaplatit do systému
zpětného odběru, tzv. příspěvek na historická elektrozařízení (PHE). Další možností je odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče do sběrných dvorů ve vaší lokalitě nebo při mobilních svozech
odpadu.
Seznam
míst
zpětného
odběru
je
uveden
také
na
adrese
Na
http://www.elektowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html
příslušném obecním úřadě pak poskytnou informace o termínech mobilního svozu. Vysloužilý
spotřebič je třeba odevzdávat kompletní! Kompletní spotřebič musí obsahovat všechny
základní komponenty. Pokud ne, jedná se o odpad a kolektivní systém ELEKKTROWIN tento
elektroodpad nepřebere.
A. Hekelová, poradkyně SOS MS kraje

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo 23. 2. 2011, informoval npor.
Bc. J. Suchý, vedoucí OO PČR Petřvald členy zastupitelstva a přítomné občany o bezpečnostní
situaci ve věstě:
• využití radaru – provedeno 32 kontrol, vybráno 52 tis. Kč pokut, i nadále budou
pokračovat v kontrolách nejen na ul. Ostravské, ale také na dalších ulicích;
• trestná činnost – nárůst vloupání do rodinných domů (včetně rozestavěných) 119x v roce
2010, v Petřvaldských novinách byla zveřejněna výzva občanům, aby byli všímaví a
pokud zjistí nějaké podezřelé okolnosti, volat policii;
• provádění kontrolní činnosti ve spolupráci s městem – ve večerních hodinách byla
provedena kontrola v restauracích, zda se nepodává alkohol mladistvým,zda mladiství
nehrají na VHP apod.
• podal informaci o problematice bezdomovců ve vztahu k požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství a v autobusových čekárnách např. u Penny Marketu
• činnost OO Police – ve větší míře se pohybují pěší hlídky ve městě, v noci slouží hlídka
ve vozidle.
V závěru zodpověděl dotazy zastupitelů i občanů města týkajících se instalace zpomalovacích
retardérů na místních komunikacích, parkování vozidel v obytných zónách, problematiky
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kolonie Pokrok. Zdůraznil, že policisté vykonávají službu zodpovědně, rozhodně nedochází
k tomu, že by se bavili se sociálně nepřizpůsobivými osobami nebo s nimi kouřili.

JAKO V RESTAURACI
Prohlížím si jídelní lístek, čtu, v duchu vybírám… vepřové maso BAC–CAN, kuře na citronu
s dušenou rýží, ruský biftek, pizza se šunkou. A polévky? Toulonská z cizrny, francouzská
mrkvová s kuřecím masem, pekingská polévka, gruzínské charčo. Nabídka dobré nápadité
restaurace.
Vyruší mě hluk, horda dětí se řadí u dveří. Nejsem v restauraci, sedím v naší školní jídelně, nad
výdejním okénkem vlajka s nápisem Týden cizí kuchyně a plakát propagující zvolenou zemi.
Francouzský, řecký, italský, čínský a ruský den v Petřvaldě.
Naštěstí si nemusím vybírat, nabídku máme rozloženou do celého týdne, a tak si můžeme
pochutnávat postupně. Chutná mi moc, pilně si chodím pro recepty.
Obdivuhodný nápad se spoustou práce, a to v době, kdy mnozí vidíme svět kolem sebe černě.
Paní kuchařky nám připravily barevný, voňavý a výjimečný týden. Paní učitelka Mgr. Kateřina
Rašová s žáky v hodinách zeměpisu připravila
propagační materiály, které se týkaly
kulinářských a kulturních tradic země.
L. Kocurková, pedagog ZŠ a ZUŠ Školní 246

Vybíráme ze zprávy POLICIE Karviná - roční bilance z dopravy
JAK SE JEZDILO, CO NÁS TRÁPILO
Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Karviná dohlíží na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích v teritoriu zhruba 1 500 km (celý bývalý okres Karviná).
Do této oblasti spadají komunikace rychlostního typu, dále silnice I., II. a III. tříd, místní
komunikace a účelové komunikace. „Celé naše teritorium je rozdělené na okrsky. Dopravní
policisté na své okrsky jsou přidělováni po dvou, jeden je specialistou šetřící dopravní nehody,
druhý je policistou zabývající se dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.“:
říká Daniel Sekanina, vedoucí karvinského dopravního inspektorátu.
Karvinský dopravní inspektorát se během loňského roku zabýval celkem 5 846 přestupky v
dopravě. Z toho ve 1 671 případech se jednalo o překročení povolené rychlosti jízdy. V
uvedeném období bylo zaznamenáno 303 případů řízení vozidla pod vlivem alkoholu a 29
případů řízení vozidla pod vlivem drog. Tyto údaje se týkají celého Karvinska.
Okrsek Orlovsko - Orlová, Dolní Lutyně, Doubrava, Petřvald
Ani v tomto okrsku nemáme nebezpečné úseky, které by pro označení „nebezpečné“ splňovaly
předem daná kritéria. Během roku bylo policisty zjištěno několik závad na dopravním značení a
pozemních komunikacích. Všechny byly oznámeny příslušným správcům komunikací. V
uplynulém roce bylo uskutečněno celkem 17 dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na
kontrolu řidičů, zda před jízdou nebo během jízdy nepožili alkoholické nápoje anebo jiné
návykové látky. Při akcích bylo zjištěno celkem 125 přestupků.
por. Mgr. Z. Viačková

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Čertíci měli KARNEVAL, připravili slavný BÁL.
V mateřské škole ve svém peklíčku pod kotlem přihřívali polívčičku.
Hodovali, jedli, pili, disko hudba zpříjemňovala chvíli.
Zaburácel i Lucifer – poslal psaní s pytlem plným přání.
Překvapení bylo veliké – CUPY, DUPY, BLÉ, BLÉ – vřískali čerti s chlupy.
HEJ, HEJ, HEJ, veselý byl čertí REJ!
D. Sikorová, vedoucí učitelka, Mateřská škola Šenovská 356
Také Mateřská škola 2. května (Březiny) měla svůj karnevalový den. Sešly se masky ze
všech pohádek, ze všech dobrodružných příběhů i ze života… Letos nás provázeli
karnevalovým rejem naši noví kamarádi a bylo nám s nimi hezky veselo. Pobavili jsme
se, nasmáli, zatančili… A za rok, za rok zase znovu přivítáme náš veselý karneval!
J. Budíková

Český svaz ochránců přírody v Petřvaldě informuje
V naší zemi bychom našli jen málo míst, které člověk svou prací nezměnil. V každé krajině lze
najít něco hezkého, podivuhodného...
Vztahy ptáků s ostatními složkami přírody jsou velmi různorodé a někdy velmi složité. Jejich
všeobecná úloha v dění přírody je však prospěšná. V podmínkách neporušené přírody by ptactvo
pomoc člověka nepotřebovalo.
Kampaň „Pták roku“ organizuje ČSO (Česká ornitologická společnost) od r. 1992.
A je to zase člověk, který může své chyby napravit a poskytnout ptákům v určitém měřítku to, co
se jim na druhé straně bere! Našli bychom všichni mnoho zajímavých závislostí a zajímavostí
učit se stále z nekonečné knihy - přírody.
M. Ševčík, předseda ČSOP Petřvald

PTÁK ROKU
Ptákem roku 2011 je strnad obecný.
Titul Ptáka roku 2011 získal poměrně běžně rozšířený strnad obecný.
„Bohužel se jedná o živočicha, jehož počty se v celé Evropě kvůli intenzivnějšímu využívání
krajiny stále zmenšují“, uvedl v úterý ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk
Vermouzek.
Strnada vybrala ČSO jako široce rozšířený druh, jehož výskyt je pro většinu lidí samozřejmostí.
Přitom za posledních 30 let se jeho početnost na území Česka snížila o půl až jeden milion
jedinců. Podle ornitologů to ukazuje, k čemu dochází v celé Evropě v důsledku intenzivního
zemědělství.
Problém pro strnady představuje hlavně stále větší míra využívání umělých hnojiv a herbicidů.
„Vzniká tak sterilní krajina, která sice produkuje žádané suroviny, ale neposkytuje místo k životu
broukům, motýlům, ptákům ani dalším obyvatelům přírodního prostředí,“ shodují se
ornitologové.
Strnad obecný je pták zhruba velikosti vrabce. Nejtypičtějším znakem samců je citrónově
zbarvená hlava a žlutavá spodina těla, rozsah žluté barvy je značně variabilní. Při odletu na ocase
nápadně zasvítí bílé okraje. Na jaře a v létě na sebe upozorňujeme především zpěvem.
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Prostřednictvím akce Pták roku se ČSO snaží získat více informací o těchto vybraných druzích,
proto brožury vydávané k vyhlášení obsahují i speciální dotazníky s otázkami na jejich výskyt a
hnízdění. Od roku 2003 doprovázejí vydání brožury i akce na webu ČSO.
Dosud vyhlášené druhy od roku 1992
2010 - kukačka obecná
2009 - skorec vodní
2008 - racek chechtavý
2007 - slavík obecný
2006 - orel mořský
2005 - skřivan polní
2004 - rorýs obecný
2003 - vrabec domácí
2002 - strnad obecný

Muzeum Těšínska si Vás dovoluje pozvat na výstavu
NEJSME NA TO SAMI
Výstava potrvá do 31. srpna 2011.
Technické muzeum Petřvald, tel.: 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz
Otevřeno: po – pá 8 – 12 hod. a 12.30 – 16.30 hod.
Ke každodenním činnostem člověka patří péče o domácnost. I když se to nezdá, jedná se o
záležitost časově i fyzicky náročnou. Proto byly v minulosti hledány cesty, jak si různé pracovní
postupy zjednodušit a urychlit jejich proces. Postupný rozvoj techniky v 19. století přinesl řadu
vynálezů, které lidem začaly usnadňovat život. To se odrazilo i na předmětech denní potřeby
užívaných v domácnosti. Dnes pohlížíme na mnohé z nich jako na samozřejmost, ale ve své době
se jednalo o převratné technické novinky. Většinou prošly dlouhodobým vývojem, který se
odrazil na jejich technických parametrech a způsobu obsluhy.
Můžeme říci, že největší míra odpovědnosti za chod domácnosti byla vždy na paní domu.
Hospodyňky trávily nejvíce času v kuchyni. Uvítaly proto rozvoj postupně se zdokonalujícího
kuchyňského náčiní, které se vyvinulo v mlýnky, určené pro zpracování koření, kávy, ovoce,
masa apod., dále mechanické šlehače a s využitím elektrické energie kuchyňské roboty. Také
v oblasti o údržbu a čistotu prádla to neměly jednoduché. Se zvyšujícími se nároky na střih a
materiál oděvu se vyvíjela technika praní a žehlení prádla. Významnou pomůckou při praní se
stala valcha. První pračka na ruční pohon vznikla v 19. století a až do roku 1920 se součástí
praček staly elektromotory. Rovněž žehličky prošly několika vývojovými stupni, od litinových
přes žehličky na uhlí, žehličky s duší a nahřívací s odnímatelnou rukojetí až po elektrické
s napařovacím systémem. S péčí o prádlo a oděv souvisely také drobné opravy a šití oděvů.
Velkým pomocníkem hospodyněk se stal od poloviny 19. století šicí stroj. Uklizená domácnost
byla rovněž vizitkou každé ženy. S nároky na zařízení a vybavení bytu stoupaly i požadavky na
úklidovou techniku. Převratnou událostí bylo vynalezení vysavače. Jako první si nechal
patentovat mechanický vysavač v roce 1901 anglický konstruktér H. C. Booth a stal se tak
průvodcem masového vstupu vysavačů do domácností.
Výstava představí drobnou kuchyňskou techniku (mlýnky, šlehače, kuchyňské roboty), prací a
žehlící techniku, šicí stroje, které byly nezbytnou součástí každé domácnosti a pýchou každé
hospodyňky, a také předměty související s úklidovými pracemi. Exponáty z období 19. do druhé
poloviny 20. století nám přiblíží vývoj jednotlivých předmětů denní potřeby, zdůrazní změny
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v použití různorodých materiálů a ukáží využívání nových zdrojů energie. Návštěvníci zhlédnou
různé typy mlýnků – na maso, strouhanku, kávu, různé typy žehliček a mnoho dalších přístrojů,
které dlouho a dobře sloužily v domácnostech našim prababičkám a babičkám.
Předměty pro výstavu zapůjčilo Ostravské muzeum a Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.
Mgr. I. Pavelková

PETŘVALDSKÝ DATEL NA OBCHODNÍ AKADEMII V PETŘVALDĚ
Letošní 3. ročník talentové soutěže byl v očekávání souboje výkonů žáků dvou základních škol,
ve kterých se psaní na klávesnici vyučuje prostřednictvím výukového programu ZAV, ZŠ
Dělnická, Karviná a ZŠ Zašová, okres Vsetín. Během 30minutového psaní v programu ZAV se
ve vedení střídali Pavel Konopka (vítěz minulého ročníku) a Vojtěch Kucza, oba ze ZŠ Karviná.
Jedním zaváháním se Pavlovi nepodařilo náskok před ostatními udržet a do vedení se hbitými
prsty dostal budoucí absolvent ZŠ Zašová Petr Beňo.
Do konce soutěže se měnilo obsazení dalších míst, ale pozice vítěze byla stále více zřejmější. Petr
chybu neuděl a se svými 134 cvičeními dosáhl rekordního výsledku v historii naší talentové
soutěže a zařadil tento výsledek k republikově nejlepším.
Soutěžní atmosféru zpestřil student 4. ročníku naší školy Jiří Šebesta, loňský držitel 5. místa na
Mistrovství republiky v grafických disciplínách v kategorii opis, který pojal soutěž jako trénink
na další kolo letošního mistrovství.
I když vítězem může být jen jeden, malou pozorností jsme ocenili snahu všech soutěžících.
Soutěž svojí účastí podpořila také starostka města paní Jarmila Skálová, která každému
účastníkovi věnovala knihu o historii našeho města. Ti nejlepší ze všech základních škol si navíc
odvezli domácí verzi výukového programu ZAV, kterým mohou spolu se svými kamarády
hravou formou dosáhnout klávesnicové gramotnosti. Při vyhodnocení soutěže jsme se společně
dohodli na začlenění další kategorie, a to opis z papírové předlohy v příštím ročníku talentové
soutěže.
Milí čtenáři, máte-li snahu se klávesnicové gramotnosti naučit také, využijte nabídky
bezplatné individuální výuky v prostorách naší školy na Šenovské ulici. Bližší informace
Vám podám na telefonním čísle 596 541 490.
Ing. S. Paťorková, ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o.

1. DUBEN - DEN PTACTVA
Všichni chovatelé zpěvných kanárů, barevných kanárů, exotů a chovatelé všech papoušků by si
měli uvědomit, že by měli být i ochránci ptáků v přírodě. Máme ptáky užitečné i takové druhy,
které působí hospodářské škody.
Mezi velmi užitečné patří sýkory, rehci, konipasi, lejsci a jiní. Mezi škodlivé můžeme zařadit
vrabce domácího, špačky.
Chci se zmínit o jedné užitečné sýkorce. Je to naše sýkora koňadra.Usadí se v našich zahradách,
parcích, v lesích, u vod a vysoko v horách. Právě my chovatelé máme být nápomocní tím, že
zhotovíme budky a vyvěšujeme je hlavně v zahradách a parcích.
Na jaře žijí sýkory koňadry v párech. Je to v době hnízdění a vyvádění mláďat. Samička snáší 13
až 16 vajíček červenohnědé kropenatých na bílém podkladu. Po 14 dnech sezení se líhnou holá a
nevidomá mláďata. Tím okamžikem však pro rodiče končí doba klidu a začíná 20 dnů perného
shánění potravy. Mláďata jsou neustále při chuti, rodiče je od rána do večer krmí a oddychnou si
jen na pár minut. Dospělá koňadra, která váží 17 až 20 g, spotřebuje denně asi 130 housenek 3 až
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4 cm dlouhých. Rostoucí mláďata však svou žravostí předčí. Je zjištěno, že první dny po
vylíhnutí přilétají staří ptáci s potravou 100 až 200krát denně. Ale v dalších dnech se nároky
mláďat ještě stupňují.. Již desátý den je krmí rodiče 450 až 500krát. Bylo zjištěno, že před
opuštěním hnízda spolykalo 9 mláďat více než 900 soust. Při každém příletu (a těch bylo za 19
dnů asi 7 800) přinesli rodiče 1 až 2 kusy hmyzu, většinou housenek, což představuje 0,85 kg
živé potravy. Můžeme říct, že ročně jeden pár koňadry odchová 15 až 20 mláďat. Všechny se
příštího roku nedožijí, protože nepřátel je mnoho a zima je krutá. Koňader by mohlo být víc.
Stačí k tomu docela málo. Vyrobit pro ně dostatek umělých dutin k hnízdění - budky. Za
celoroční hubení škůdců ovocných a jiných stromů si to rozhodně zaslouží. Proto vyzývám
všechny chovatele ptáků, aby každý zhotovil minimálně 1 až 2 budky pro naše milé sýkorky.
Závěrem bych chtěl říct rozměry budek pro koňadry. Zhotovíme je z prkének 2 cm silných.
Vnitřní rozměry budky jsou 12x12x20 cm. Vletový otvor o průměru 26 až 28 mm vyhotovujeme
menším sýkorám (modřinka, parukářka, úhelníček). Otvor vletový pro koňadru je 32 až 32 mm.
Otvor výletový se vyvrtá 3 až 4 dm od horního okraje uprostřed přední nebo boční stěny.
R. Scholz, chovatel

OPĚT VÝBORNÝ ÚSPĚCH ČLENA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZPĚVNÝCH
HARCKÝCH KANÁRŮ ZO PETŘVALD
Ve dnech 3. ledna - 9. ledna 2011 se konala již 75. jubilejní mezinárodní a mistrovská soutěž ve
zpěvu harckých kanárů České a Slovenské republiky. Konala se ve Vrútkách na Slovensku na
ubytovně „Fatra“. Nutno podotknout, že tato soutěž se koná nepřetržitě od roku 1936 - i přes
válku!
Celkem soutěžilo 44 kolekcí, z toho 12 kolekcí ze Slovenska a 32 z České republiky. Jednu
kolekci kanárů tvořili čtyři kanáři, kteří museli během 25 minut zazpívat svoje túry.Posuzovalo
se do od 9,00 do 18,00 hodin. Chovatel mohl získat nejvýše 360 bodů.
Posouzení provedla mezinárodní komise ve složení: Ryszard Rychter (Polsko), Jiří Tomica
(Česká republika), Alexandr Primjak (Česká republika), Marek Petráš (Slovensko).
Soutěžící za naši ZO ČSCH Petřvald byli: Rudolf Scholz, Ladislav Svoboda a Milada Scholzová.
Nejlepšího výsledku 75. jubilejní soutěže ve Vrútkách dosáhl Ladislav Svoboda se ziskem 354,5
bodů. Tím získal titul „Mezinárodního mistra“ a „Mistra České republiky“.
V loňském hodnocení 74. mezinárodní a mistrovské soutěže v Čáslavi, kde získal 2. místo, jsem
mu osobně popřál, aby zvítězil i na Slovensku. A to se mi splnilo a všichni členové ZO ČSCH
Petřvald mu to přejí z celého srdce.
Pořadí umístění našich členů. 1. místo Ladislav Svoboda (354,5 bodů), 12. místo Rudolf Scholz
(350 bodů), 36. místo Milada Scholzová (330 bodů).
V soutěži družstev, kterých bylo 12 po 3 členech, naše družstvo ve složení Ladislav Svoboda,
Rudolf Scholz a Milada Scholzová skončilo na 4. místě s počtem 1034,5 bodů. Myslím si, že
jsme reprezentovali město Petřvald velmi dobře.
Příští 76. mezinárodní mistrovská soutěž se bude konat v Havířově v lednu 2012.
Přeji našim členům hodně chovatelských úspěchů a především hodně zdraví.
R. Scholz, předseda ZO ČSCH ZK Petřvald

VELBLOUD CECIL ANEB VYTVOŘME SI SPOLU ZOO
Technické muzeum v Petřvaldě uspořádalo 8. března pro děti zábavnou akci Velbloud Cecil aneb
vytvořme si spolu ZOO.
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Po desáté hodině dopoledne si k nám přišly svou vysněnou zoologickou zahradu vyrobit děti
z Mateřské školy Petřvald (pracoviště K Muzeu 257). Musíme uznat, že se jim žirafy, krokodýli,
zebry, velbloudi a tygříci opravdu velice povedli. Dětská fantazie nezná hranic, a tak vznikala
spousta zajímavých variací zvířátek všeho druhu a je nesmírná škoda, že je nemůžeme najít
v opravdových ZOO. Během tvoření jsme si s dětmi povídaly o tom, kterou zoologickou zahradu
navštívily a co se jim tam nejvíce líbilo. S přehledem zvítězila ZOO v Ostravě. Spokojené děti si
svá vyrobená zvířátka hrdě odnesly domů, kde je jistě za svá dílka čekala velká pochvala a sladká
odměna.
M. Gawlasová, M. Piechová, Technické muzeum Petřvald

Myslivecké sdružení HALDY Petřvald
Z naší činnosti - duben
Prvním dubnem začíná nový myslivecký rok. Dubnové počasí nás vyzývá k započetí prací v
honitbě. Měli bychom zajistit v honitbě maximální klid. Objevují se mláďata, samice se
připravují na kladení, některé již sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně
rušit.
Zvěř postupně přestává navštěvovat přikrmovací zařízení. Z těchto zařízení odstraníme zbytky
starého krmiva a provedeme jejich asanaci. U větších krmelců vyčistíme a upravíme jejich okolí,
malé krmelce přemístíme na jiné místo.
V dubnu je nezbytné provést revizi a výstavbu loveckých zařízení. Stará a nepoužívaná zařízení
raději úplně odstraníme. Ta, která jsou ve špatném stavu, opravíme a na vhodných místech
vybudujeme nová.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

HASIČI BUDOU KONTROLOVAT OBYTNÉ DOMY
Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se
snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném
požáru v bytovém domě vzniká značné množství toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo
velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch
zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s méně zodpovědným nájemníkem nebo
vlastníkem bytu.
I přes zvýšenou preventivní aktivitu hasičů v předchozích letech a jejich častá upozornění
směřující na vlastníky a provozovatele bytových domů, jak mají zajistit požární bezpečnost ve
svých prostorách a na co upozornit obyvatele bytů, se počet požárů v bytových domech nedaří
snížit. V loňském roce bylo v obytných domech v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem
145 požárů s celkovou škodou 16 843 500 Kč.
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Při požárech v bytových domech byla v roce 2010 usmrcena 1 osoba a zraněno dalších 51 osob.

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma
bezpečně a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená
cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou
toxickými zplodinami hoření. Dalším faktorem pro nelichotivá čísla o požárech v bytových
domech je i nedostatečné vybavení bytových domů hasicími přístroji, neprovozuschopnost
hydrantů či nemožnost jejich použití z důvodu uzamčení. Velkým problémem jsou rovněž
neprůchodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumožňují obyvatelům bytových domů
včas opustit nebezpečný prostor, ale také brání hasičům v rychlém a účinném protipožárním
zásahu.
Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje rozhodli zaměřit svou pozornost v roce 2011 také na bytová
družstva a společenství vlastníků, kde budou provádět kontroly dodržování předpisů o požární
ochraně. Hasiči se tentokrát nezaměří pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či
společenství vlastníků, ale také na ta menší „jednovchodová“.
HZS MSK územní odbor Karviná

IV. RETRO PLES
18. 2. se konal v kulturním domě již IV. Retro ples. Předem bylo zřejmé, že je o něj mimořádný
zájem hlavně proto, že je tak trochu liší od tradičních plesů. Jak již z názvu „Retro“ vyplývá, lidé
měli zcela volnou ruku ve výběru kostýmů z dob dřívějších i dávno minulých.
O zábavu se skvěle postarala skupina Rafael show band, která byla jako vystřižená z pořadů
Suchého a Šlitra.
Nesmíme zapomenout také na umělce, kteří přispěli k příjemné atmosféře večera. Tentokrát
vystoupil řecký zpěvák Statis Prusalis ze skupiny Athény a finalisté pořadu Talentmania Martin
Hauk se svým tančícím letadlem a duo Hybrit screw s electric boogie. Celým večerem provázel
Roman Jendřejčík.
Vyvrcholením večera bylo zvolení dobového krále Retro plesu, o kterém rozhodli sami plesající.
Pro vítěze pak byla připravena výhra - horské kolo, které daroval společně s KD Petřvald Tomáš
Šeda.
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Chceme poděkovat všem sponzorům za opravdu bohatou tombolu. Hlavní sponzor 1. ceny - Zenit
reality s.r.o., dále město Petřvald, Radegast, Pepsi cola, Dalkia, Miroslav Fukala, fa. Alvaris,
textil Sojkovi, Vinné sklepy Lechovice, TIVA Invest Real s.r,o., Autodoprava Blacha,
Zahrádkářské služby p. Čupová, kadeřnictví Marta, Auto Kelly, RESA Ostrava, Potraviny
Ochman, Pedikúra p. Liptáková, Kosmetika p. Feherová, Dřevo Hobby Dronski, GIS - Stavinvex
a.s., velkosklad Vavřík, KD Petřvald.
Už nyní připravujeme další, v pořadí V. Retro ples, který se bude konat 18. 2. 2012. Věříme, že
i když letos byl ples mimořádně povedený, ten příští bude, hlavně díky Vám, ještě povedenější.
Lenka a Břetislav Hečkovi, KD Petřvald

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
13. 2. – zimní turnaj v Orlové (3. kolo)
TJ Petřvald – D. Lutyně
1:3 (0:2)
Sestava: Jonšta – M. Budina (46´. Cudrák), M. Benda, Klimek, Kocur (46´. Kičerka ) - Doubek
(60´. M. Budina ), Volný, Kawulok, T. Budina – Goldbricht, Chromik.
Branka: Goldbricht
20. 2. – zimní turnaj v Orlové (4. kolo)
Doubrava – TJ Petřvald
6:2 (4:2)
Sestava: Jonšta – K. Benda (46´. Machala ), M. Benda, Klimek, T. Budina – Doubek (55´. M.
Budina ), R. Budina, Kawulok, Chromik – S. Kostka (46´. Goldbricht ), Volný.
Branky: R. Budina, S. Kostka.
27. 2. – zimní turnaj v Orlové (5. kolo)
TJ Petřvald – Věřňovice
3:3 (1:1)
Sestava: Jonšta – Machala, Cudrák, M. Budina, M. Benda – S. Kostka, Volný, Klimek, Doubek
– Chromik, T. Budina
Branky: L. Chromik, O. Cudrák
6. 3. – zimní turnaj v Orlové (6. kolo)
TJ Petřvald – D. Datyně
0:2 (0:0)
Sestava: Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, M. Benda, Machala – Doubek, Volný, Kawulok, T.
Budina – Chromik, J. Kostka.
Družstvo TJ Petřvald obsadilo na turnaji v Orlové 6. místo ze 7 účastníků.
Dorost - Fotbalista roku 2010
Příjmení a jméno
minuty
1. Svoboda Petr
2238
2. Müller Richard
2122
3. Ligocki Lukáš
2070
4. Kostka Jan
2061
5. Frosztega Matěj
2048
6. Levánszký Jakub
1909
7. Kostka Ondřej
1853
8. Kičerka Jakub
1333
9. Sklepek Jan
1170
10. Procházka Marek
1105
11. Pencek Jan
1038

zápasy
26
25
23
24
25
23
25
18
13
22
13

góly
3
10
6
8
2
4
1
4

poznámka

král střelců

pouze jaro
podzim A mužstvo
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12. Nalevajka Miloš
13. Pavlas Libor
14. Maňák Aleš
15. Pavlas Radim
16. Cífka Jakub
17. Ševčík Ondřej
18. Pytlík Ondřej
19. Kawulok Lukáš
20. Kašniar David
21. Doležal Lukáš
22. Sekera Michal
23. Cudrák Ondřej
24. Matušík Tomáš
25. Vacek Lukáš
26. Dutko Ondřej

961
958
951
928
858
700
360
348
334
83
55
54
33
12
5

12
19
22
13
23
9
4
5
9
8
6
6
2
1
1

6
2
1
1
1
1
1
-.
-

brankař st. žák
přeřazen do A mužstva

skončilo hostování
pouze jaro

Mladší žáci
Mladší žáci (ročníky 1998 a 1999) trénovali během zimní přestávky 2x týdně pod vedením
trenérů R. Durczoka a P. Šerudy v tělocvičně ZŠ.
Pro zpestření přípravy se zúčastnili dvou halových turnajů v Ostravě. V konkurenci týmů
převážně z vyšších soutěží obsadili vždy 6. místo.
Mezi střelce se na těchto turnajích zapsali: D. Kršák 2, R. Citnar, M. Sobík, D. Šeruda a J.
Poledník.
Jarní část sezony začíná pro mladší žáky v sobotu 9. 4. 2011 utkáním v Hrabůvce.
Termíny všech zápasů a další aktuální informace jsou k dispozici na internetových stránkách
(www.hepomladsizacipetrvald.estranky.cz <http://www.hepomladsizacipetrvald.estranky.cz> ).

OKÉNKO KNIHOVNY
NOC S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ
V pátek 1. dubna od 19.00 prožije 20 dětí s několika „dospěláky“ a dvěma knihovnicemi veselé
a kouzelné NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ…
Protože letos slaví výročí spisovatel Václav Čtvrtek, budou tématem akce jeho pohádky a
postavičky.
RUMCAJS -TO BYL PRVNÍ SKAUT,
V LESE ON SI DĚLAL RAUT.
I KDYŽ JE TO K NEVÍŘE,
POTKAL TAM I RYTÍŘE - TAKY ZAJDU , VLKA , LIŠKU…
A PRÝÝÝ I STAROSTKU….
V přírodním a pohádkovém duchu si budeme letos s dětmi hrát a soutěžit dlouho přes půlnoc…
až do rána bílého…
A pro ty, na něž se letos s nocováním v knihovně nedostane, je tady tradiční večerní pohádková
stezka. A proto zveme celé rodiny - staňte se nočními hrdiny, přijďte do naší knihovny a buďte
dobrovolnými aktéry veselého soutěžního spektáklu
RUMCAJS, MANKA A CIPÍSEK SBÍRAJÍ BOBŘÍKY STATEČNOSTI
Masky v duchu pohádkových postaviček Václava Čtvrtka jsou vítány…
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BATERKY S SEBOU… posvítíme si na noční skřítky a strašidla….
Sraz na zahájení Andersena v knihovně v 19.00 hodin.
Vyrážíme od knihovny ve 20.00 hodin.

VELIKONOCE V SKS a KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 21. dubna od 10.00 zveme všechny milovníky malování vajíček, velikonočního
zdobení a pletení karabáčů na společný veliký HON NA VELIKONOČNÍ SLÍPKU
Budeme soutěžit o nejkrásnější vajíčko (vajíčka s sebou),
nejhezčí karabáč (kdo má vrbové pruty, tak také s sebou),
nejveselejší velikonoční koledu a nejchytřejšího koledníka…

ČARODĚJNICKÝ SVÁTEK V KNIHOVNĚ
Zveme všechny své čtenáře a příznivce (děti – do 100let, dorost i dospěláky – nad 1000let)
v pátek 29. 4. 2011 od 16.00 ke knihovně na
ČARODĚJNÉ ROJENÍ
ČEKAJI SE VELCÍ, MALÍ,
ČEKAJÍ SE NOVÍ , STÁLÍ,
ČEKAJÍ SE DOMÁCÍ, ČEKAJÍ SE CIZÍ,
ZKRÁTKA NA TEN VELKÝ LET
ČEKÁ UŽ TEĎ CELÝ SVĚT.
ROK JE NÁM JAK TISÍC LET.
Na programu bude už tradičně čarodějné klání o putovní košťátko, ochutnávka kouzelných
lektvarů, testy z dějin čarodějné literatury, volba miss čarodějka a mnoho dalších magických
činností . Nakonec si opečeme kouzelnou klobásu.

VÝSTRAHA: netopýři, žáby, kočky a jiné domácí potvory na shromáždění mohou pouze
s platným přeočkováním proti lidské laskavosti a dobrotě…
Upozorňujeme lidské zvědavce, že zdržování se poblíže reje provozují
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Těší se na Vás Vaše kouzelné knihovnice.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
4. dubna 2011 v 16.00 hodin v Kulturním domě v Petřvaldě veselá pohádka pražských herců
divadla KRAPET (v Petřvaldě již 2x hráli Příběhy včelích medvídků) - Velryba Lízinka vstupné 30,- Kč.
30. 4. 2011 premiérový taneční koncert Petřvaldského srdce
v 15.30 a v 18.00 hodin v sále Kulturního domu v Petřvaldě. Vstupné 50,- Kč dospělí, 20,- Kč
děti do 15-ti let.
Předprodej ve Středisku kulturních služeb - tel: 596 541 648, 596 541 342.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
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Milan Křístek
80 let
Josef Sebera
80 let
František Foltyn
95 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Dominik Juchelka
Natálie Kotasová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Vlasta Bartková
86 let
Pavel Lorenčič
58 let
František Mirga
65 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 25. dubna 2011 oslaví své krásné životní jubileum paní Anna Herdová.
Hodně štěstí, zdraví a životního elánu do dalších let Ti přejí dcery Zdeňka a Jiřina s manžely,
vnučky Petra, Dagmar, Andrea a Denisa s manžely, pravnoučata Veronika, Klaudie, Toníček,
Andrejka a Adámek.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. března 2011 oslavila své krásné životní jubileum 75 let paní Ludmila Polanská.
Chceme Ti touto cestou upřímně poděkovat za lásku a pohodu, kterou vytváříš mezi námi. Prostě
díky za to, že jsi mezi námi. Máme Tě moc a moc rádi.
Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, stálý životní optimismus, lásku, štěstí a spokojenost.
Manžel Oldřich, syn Oldřich, dcera Iveta s Radkem, vnuk Martin se Simonou, vnučka Terezka a
pravnouček Sebíček.
VZPOMÍNKA
Dne 8. dubna 2011 uplynou již dva roky od úmrtí naší drahé manželky, maminky, babičky a
prababičky paní Aleny Salamonové. S láskou stále vzpomínají manžel Jan, dcera Šárka a syn
Martin s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 15. března 2011 jsme vzpomněli nedožitých 90. let pana Josefa Ondrucha. Všem, kdo
vzpomenou s námi, děkuje manželka Jarmila a syn Jiří s rodinou.
VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrátí co vzal,
jen vzpomínka zůstane v srdci dál.
Dne 21. dubna 2011 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí naší maminky, tchýně, babičky,
prababičky paní Zdeňky Kocurové.
30. března 2011 by se dožila 90 let.
Vzpomínají dcera Pavla s manželem Karlem a rodina.
VZPOMÍNKA
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18. března 2011 by se dožil 90 let pan Alois Pavlita. Dne 26. dubna 2011 vzpomeneme 25 let od
úmrtí jeho ženy paní Aloisie Pavlitové.
S láskou a úctou vzpomíná syn Petr s celou rodinou.
VZPOMÍNKA
Léta běží, vzpomínka zůstává.
31. března 2011 je to již 25 let, co bez slůvka rozloučení navždy odešel pan Jan Michalík.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery Marie a Pavla s rodinami.
VZPOMÍNKA
Když jaro začalo hýřit květem,
tys loučil ses s tímto světem.
Když probouzel se nový den,
tys usnul svůj věčný sen.
Dne 25. března 2011 uplynul rok od úmrtí mého manžela pana Ladislava Hvizdoše.
Vzpomíná manželka Božena a celá rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 5. dubna 2011 to bude již 10 let, kdy nás opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička paní Olga Havlásková.
Stále s láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Jaroslav a dcera Hana s rodinou.
VZPOMÍNKA
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 14. března 2011 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí pana Milana Tomáše. S láskou a
úctou vzpomínají manželka Marie, syn Milan s rodinou a dcera Marie s rodinou.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dne 29. března 2011 by se dožil krásných 70 let pan Miroslav Skyba.
Nikdy na Tebe nezapomenou manželka Marie, syn Radomír, dcery Mirka, Táňa, Sylva a Kamila
s rodinami, čtyři vnučky a šest vnuků.
VZPOMÍNKA
Dne 27. března 2011 jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí naší babičky a prababičky paní Marie
Judasové.
Vzpomíná vnučka Pavla s rodinou.
VZPOMÍNKA
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 9. dubna 2011 vzpomeneme na 2. smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna, tatínka,
dědečka pana Jaromíra Pawlase.
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S láskou a úctou vzpomínají rodiče Jiřina a Rudolf, dcera Jaroslava s rodinou a dcera Miroslava
s vnučkou Terezkou.
VZPOMÍNKA
Uplynulo již 7 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek, manžel, vnuk a
kamarád pan Tomáš Volný.
Za celou rodinu vzpomíná manželka Andrea a syn Matěj.
VZPOMÍNKA
Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 25. února 2011 jsme vzpomněli 25. výročí, kdy nás nečekaně opustil náš milovaný manžel,
tatínek, tchán a dědeček pan Miroslav Kika z Petřvaldu.
Nikdy nezapomenou manželka, dcery a syn s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 21. března 2011 uplynulo 20 let od smrti mého otce pana Otakara Budiny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomíná syn Miroslav a dcera Pavla
s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 29. března 2011 by se dožil 70. narozenin náš drahý tatínek a dědeček pan Miroslav Skyba.
S láskou stále vzpomínají dcera Táňa, vnučka Nelka, Tomáš, Dáša a Vašek Kowalští.

INZERCE:
Občanské sdružení TULIPÁN se sídlem v Bohumíně hledá pro svoji činnost v oblasti města
Petřvald vhodné prostory k pronájmu příp. k odkoupení v blízkosti lokality Pokrok v Petřvaldě o
výměře cca od 60 do 150m2. V případě nabídky kontaktujte p. Holubovou na tel. 603 500 390.

Petřvaldské lazebnice
Gábi, Věruš a Jaruš Vás zvou na

7. Májový ples lásky
a opět MAŠKARNÍ téma „Pohádkové bytosti".
„Supr“ zábava, skvělá večeře, dobroty,tombola, kde každý vyhrává.
K pohodě a k tanci hraje již tradičně skupina FLASH.
************************************************************
30. dubna 2011 od 19.00 hod v sále klubovny zahrádkářů.
Cena s večeří 370,-Kč.
Prodej vstupenek na kosmetice a pedikúře od 21.3.2011
****************************************************************
Informace na 603427165 nebo 774331148
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ŽIJEME TANCEM – STAR DANCE
ZUMBA – každou středu od 17.30 a pátek od 18.00 na ZŠ Vrchlického Radvanice.
ZUMBA VÍKEND s tancem v polském Namyslowě v termínu od 1. 4. do 3. 4. Cena 1990,- Kč
s dopravou, ubytováním, plnou penzí a tréninky. Přihlášky u trenérů v TŠ.
MEZINÁRODNÍ LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA – pro dospělé, mládež a děti v hotelu v
Palkovských hůrkách a termínu od 14. 8. do 20. 8.
Informace na www.tspalas.com, tel. 604 503 817

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

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

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

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

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
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www.rehabilitace-senov.cz

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

Kulturní dům Petřvald pořádá průzkum zájmu o

Kurz tance
pro všechny generace (od 15ti do 100 let)
Měl by se konat od konce září pod dohledem profesionálních tanečních mistrů.
Kurzovné, zahrnující 10 lekcí + „závěrečnou“, bude za 890,- Kč na osobu.
Zájemci si mohou rezervovat kurz buď emailem - info@kdpetrvald.cz , tel. 596 541 393,
nebo přímo v KD, kde si vypíšou nezávazný formulář.

MANLOMKA s.r.o. nabízí práci pro ČID, PID (montážní práce, práce se dřevem, údržba
zeleně, úklidové práce, evidence).
Tel. 608 737 736. Přednostně pro osoby z Petřvaldu.
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