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POZVÁNÍ
Klub zastupitelů za KSČM spolu se ZO KSČM v Petřvaldě Vás zvou na „Slavnostní položení
květin“ k pomníku rudoarmějců u příležitosti 66. výročí osvobození města Petřvaldu od německé
okupace a konce II. světové války.
Akce se koná 1. května 2011 od 10.30 hodin za přítomnosti členů Klubu vojenské historie
z Bohumína. Slavnostní projev přednese poslankyně parlamentu ČR za KSČM PaedDr. Milada
Halíková.
Zároveň zveme na předmájové posezení při stavbě májky do zahrady hospůdky U Rudolfa na
Podlesí, které se bude konat 30. dubna 2011 od 15.00 hodin.
Na obě akce srdečně zveme všechny naše spoluobčany.
JINO

NÁHRADNÍ VÝSADBA LIP
Jako náhradní výsadba za 3 pokácené dřeviny na ulici Topolové z důvodu realizace vodovodní
přípojky k výstavbě nových rodinných domů v této lokalitě byly dne 3. dubna 2011 vysazeny na
pozemku města pod kulturním domem tři lípy. Výsadbu dřevin financoval investor stavby.
Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

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
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Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2011/2012.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte k vyplnění si
zákonní zástupci dětí vyzvednou v době od 9. května 2011 ve 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

POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 12. května 2011
v 15.00 hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Nadace Landek. Přednáší Ing.
Josef Kimer, CSc.

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ VODŇORA, ORLOVÁ – PORUBA
PRVNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Zveme Vás na tradiční rybářské závody pořádané naším sdružením dne 30. 4. 2011 od 7.00
hodin.
Sponzoři: Pekárna Rychvald; Rybářské potřeby RS Fish, Havířov; Večerka Fialka, Orlová –
Poruba; REZ Servis s.r.o., autodoprava, recyklace, Bohumín; Restaurace Na Zátiší, Orlová;
Autoškola Aleš Ježíšek, Dolní Lutyně; Restaurace Ve Štole, Orlová; Pneuservis Zdeněk Stoklasa,
Dolní Lutyně; Autodoprava René Sedláček, Bohumín.
Občerstvení zajištěno. Vodní nádrž Vodňora je bohatě zarybněna (včetně JESETERA).

Byli jsme gratulovat...
panu Františku Foltynovi, který se dožil 95 let. Narodil se 29. 3. 1916 v Loukách nad Olší.
Pochází ze čtyř sourozenců. V roce 1947 se oženil. Se svou ženou Helenou prožil 55 let a má dvě
dcery, z jednou z nich dnes bydlí v rodinném domku. Dále má 3 vnuky a jednoho pravnuka. V
roce 2002 ovdověl. Celý život pracoval jako horník na Dole 1. máj v Karviné.
V 55 letech odešel do invalidního důchodu, ale nikdy nesložil ruce do klína. K jeho zájmům
patřila vždy zahrádka a kutění. Nyní už síly nestačí a zrak neslouží, tak k jeho zájmům především
patří poslech zpráv a sportovních pořadů.

4. schůze Rady města Petřvaldu se konala 10. března 2011
RM vzala na vědomí rozbor hospodaření Mateřské školy Petřvald 2. května 1654 a rozbor
hospodaření Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 za rok 2010.
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RM schválila
• zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Petřvald 2. května 1654 za rok 2010 ve
výši 13.925,97 Kč;
• zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246 za rok 2010 ve výši 63.199,23 Kč;
• převod zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací do jejich rezervních
fondů.
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou bytovou
jednotku - ul. Březinská a na uvolněnou bytovou jednotku - ul. Ráčkova;
• o udělení Plakety Jana Ámose Komenského paní Pavle Chládkové, vedoucí učitelce
pracoviště MŠ Závodní 822, Petřvald, za dlouhodobou pedagogickou činnost;
• o neposkytnutí neinvestiční dotace Moravskému národnímu kongresu, o.s., Brno Řečkovice na vydání Moravského historického sborníku – Ročenky Moravského
národního kongresu za léta 2006 – 2010;
• o neposkytnutí neinvestiční dotace nakladatelství Alisa, Petřvald na vydání sbírky básní
pod názvem „Podej mi svou dlaň“;
• o realizaci opravy ochozu kulturního domu.
Vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2011.

KALANDÁŘ SVOZU ODPADŮ na 2. čtvrtletí 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
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
12. květen
16. červen
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Květen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
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Červen
6., 7.
13., 14.
21., 20.
27., 28.

DEN UČITELŮ
V úterních odpoledních hodinách 29. března 2011 se sešli všichni pedagogové a správní
zaměstnanci z našich škol do kulturního domu u příležitosti „Dne učitelů“. Město Petřvald
pořádá tuto akci v rámci projektu JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE
2 reg.č. PL.3.22/2.2.00/08.00704, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007-2013.
Všechny přítomné pozdravila kulturní referentka paní Lucie Skrzyžalová. Poté se slova ujala
starostka města Jarmila Skálová a ta řekla (cituji):
Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
28. březen, den výročí narození velkého středověkého myslitele Jana Ámose Komenského, je
příležitostí připomenout široké veřejnosti význam a nezastupitelnou úlohu učitele při výchově a
vzdělávání budoucí generace. A nic na tom nemění to, že u data 28. 3. už není v našem kalendáři
napsáno „Den učitelů“.
Uplynul rok a máme z pohledu vedení města opět příležitost setkat se se zástupci pedagogické
veřejnosti, která v Petřvaldě představuje velké množství obětavých lidí. Každodenně se postaví
před své žáky, aby jim ze svých vědomostí a schopností předali pro jejich budoucí život co
nejvíce.
Děkuji, že jste přijali naše pozvání na dnešní malou oslavu. Věřím, že spolu se správními
zaměstnanci strávíme příjemný podvečer v tomto sále kulturního domu.
Ocenění si svým způsobem zaslouží každý z vás. Nicméně rada města rozhodla, že ho dostane
učitelka MŠ paní Pavla Chládková, která v letošním roce bude odcházet do starobního důchodu.
Ani se tomu nechce věřit, že tato vedoucí učitelka mateřské školy má za sebou dlouholetou
úspěšnou pedagogickou kariéru - téměř čtyřicetiletou. Jejíma rukama prošly stovky dětí, kterým
předala své vědomosti a schopnosti.
Ne vždy se Vám učitelům dostane ze strany rodičů pochopení, uznání a poděkování. Přesto
nepropadáte skepsi a ve Vašich přístupech k dětem nadále převládá optimismus.
Vážení učitelé, již Johan Wolfgang Goethe řekl: „Učitel, který dokáže vzbudit zájem o jeden
jediný dobrý skutek, o jednu jedinou dobrou báseň, udělá víc než ten, kdo Vám předá podobu a
jméno celých říší podružných přírodních výtvorů.“
A já Vám říkám jediné slůvko - děkuji.“
(Konec citace)
Poté pozvala starostka města paní Pavlu Chládkovou na pódium a předala jí pamětní plaketu J. Á.
Komenského. Květiny a věcný dar předala také paní Libuši Bačové a Emílii Filipové, správním
zaměstnankyním základní školy.Tyto kuchařky také odcházejí do starobního důchodu. Tak ještě
jednou, hodně zdraví a ať se vám daří v této odpočinkové části života. Ačkoliv pořád slyším, že
důchodci nemají čas…
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V závěru vystoupení se starostka města podělila o zážitky z dopolední části dne. Byla pozvána
spolu s ředitelem ZŠ Školní 246 na Slezskoostravský hrad v Ostravě. Právě na toto dopoledne
pozval hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas pedagogické pracovníky z Moravskoslezského kraje u
příležitosti „Dne učitelů“. Byli pozváni ti, kteří byli vybráni odbornou komisí
Moravskoslezského kraje. Zde jsme se dověděli, že bylo podáno 113 návrhů a pouze 25
pedagogů bylo oceněno.A mezi nimi byl i pan ředitel Mgr. R. Torž. Možná, že někteří z vás ani
neví, že pan ředitel pracuje ve školství již od roku 1974. Ještě jednou mu moc gratulujeme.
A program pokračoval zdravicí paní ředitelky MŠ Jiřiny Budíkové a ředitele ZŠ Mgr. Rudolfa
Torže. Také zástupkyně z polských přátelských měst Jasienica a Strumień přednesly pozdravy a
předaly květiny.
Pak začal kulturní program pro všechny pozvané hosty, který uhradilo město Petřvald. Našim
hostům přijel zazpívat a zavzpomínat na svého otce Pavel Novák – junior. Myslím si, že to byla
dobrá volba, u mnohých z hostů jsme viděli i slzy v očích.
Učitelé si tuto pozornost od města určitě zaslouží. Tak zase za rok…
JaS

PRVNÍ PETŘVALDSKÝ BENJAMÍNEK
Prvním narozeným petřvaldským občánkem letošního roku je Natálie Kotasová.
Své prvenství oslavila v doprovodu rodičů a blízkých v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě
dne 19. března 2011, kde se konalo slavnostní vítání občánků. Starostka města Jarmila Skálová
přivítala prvního petřvaldského benjamínka svým proslovem prokládaným přednesem Heleny
Šmídové a zpěvem Ľubice Oczkové za doprovodu varhanice Mgr. Reginy Bednaříkové. Obřad
byl završen zápisem do pamětní knihy a předáním pamětního listu a drobných dárků.
Rodičům přejeme, aby jim dcera Natálka přinesla co nejvíce radosti a štěstí a milé Natálce
přejeme vše jen to nejlepší do vínku.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD
Z naší činnosti - květen
Nastal nádherný měsíc zvláště pro pozorování přírody. I v květnu se staráme o klid v honitbě.
Srnčí zvěř začíná klást mláďata, hnízdí bažanti, zajíci mají druhé vrhy. V květnu vznikají často
škody na zvěři při kosení pícnin. Z vlastní iniciativy vcházíme do kontaktu se zemědělci a
nabízíme pomoc při sečení. Procházením krytiny se psy se pokoušíme škody minimalizovat.
V období květen – červenec prosíme všechny pejskaře o hlídání svých miláčků při procházkách v
přírodě. Na loukách a v porostech mohou být mláďata.
Naši psi.
Členové našeho mysliveckého sdružení vlastní lovecky upotřebitelné psy, které bychom vám
postupně rádi představili. Máme tři ohaře, dva skotské retrievery a jednoho borderteriéra.
Prvním naším ohařem je Candy z Klokočky-Kubát . Německý ohař krátkosrstý – fenka. Zkouška
z výkonu - podzimní zkoušky, lesní zkoušky. Majitel Václav Lýko.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy
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Činnost Klubu důchodců PS a ÚK závodu J. Fučík v roce 2011
Členská schůze Klubu důchodců závodu J. Fučík se konala 23. března 2011 v 15.00 hodin v sále
kulturního domu. Zúčastnilo se jí 69 členů. Schůzi zahájil a uvítal přítomné místopředseda klubu
p. Novotný. Jako host nás navštívila paní Jarmila Skálová, starostka města. Hned v úvodu se
ujala slova, pozdravila přítomné a seznámila nás s nejbližšími akcemi, které bude město Petřvald
organizovat. Pro větší informovanost pozvala přítomné na pravidelná zasedání zastupitelstva
města a také na kulturní akci, na níž budou mít důchodci volný vstup. Protože měla ještě další
úřední akci, musela ze schůze odejít dříve.
Poté následovalo hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ v Petřvaldě pod vedením paní učitelky
Jany Bajgarové. Děti hrály na klavír, flétny a zpívaly za klavírního doprovodu. Přítomní odměnili
vystupující potleskem, předseda klubu a kulturní referent poděkovali za vystoupení dětem
sladkostmi a paní učitelce kytičkou. Výbor klubu se těší na další spolupráci s vedením ZUŠ.
Minutou ticha byla uctěna památka na zesnulé členy klubu v roce 2010. Jednalo se o pana
Vladislava Brylu a pana Jaroslava Bystroně.
V hlavní části programu schůze vystoupil předseda klubu p. Broda, který hodnotil jednotlivé akce
v roce 2010, hospodaření klubu podle jednotlivých položek a podle zprávy, zpracované revizní
komisí. Předseda přednesl návrh rozpočtu pro rok 2011, který byl v příjmech i vydáních členskou
schůzí schválen.
Zájezdy budou v tomto roce v měsíci květnu a srpnu. První květnový zájezd se uskuteční 19. 5.
2011 směrem Štramberk a Nový Jičín.
Týdenní pobyt pro členy a další zájemce plánujeme ve dnech 25. 6. do 2. 7. 2011 v Horní Bečvě
v hotelu Bečva.
Kronika a alba s fotodokumentací byla předložena přítomným k prohlédnutí. V závěru schůze
bylo podáno občerstvení a následovala volná zábava.
Za výbor KD PS a ÚK, D. Novotná

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 12. 4. 2011 byl odevzdán tento nález:
• elektrická ruční bruska zn. Kömag EHS 100 s ustřiženým přívodním kabelem
• kovová stříkací pistole s nádobkou červené barvy bez přívodní hadice
Místo nálezu: Petřvald, ulice Kovalčíkova
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle
596 542 905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

ZDAR ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ!
Každoročně se snažíme pro naše žáky (přednost mají sedmáci) zajistit lyžařský výcvikový kurz.
Organizaci převzala paní Mgr. Kateřina Rašová. Kurz se konal v krásném prostředí Beskyd
v „Hotelu Polanka“. Program LVK vycházel ze školního vzdělávacího programu „Škola pro
život“. Téměř polovina žáků stála na lyžích poprvé. Skoro všichni se naučili základním
lyžařským dovednostem a v závěru byli všichni schopni bezpečně sjet svah. Účastníci LVK měli
radost z každého sebemenšího úspěchu. Ve středu děti měly odpočinkový den. Jejich nenáročný
výlet směřoval na oblíbenou chatu Gírovou, kde je již očekávali s horkou čokoládou a velkým
kopcem šlehačky. Na zpáteční cestě vznikla velká koulovačka, která kromě mokrých kalhot
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skončila dobře. Všichni byli z turistického výletu příjemně unaveni. Čtvrtek byl vyhrazen pro
„Polanský sjezd“. Tento závod byl pro některé náročný, ale do cíle dojeli nakonec všichni celí a
zdraví. A co s večery? Žáci si připravovali večerní programy, které zpestřoval svými hudebními
nápady pan učitel Roman Pluta.
Jediným negativem byly sněhové podmínky, protože ve druhé polovině týdne se utvořilo
obrovské náledí, které výuku moc neusnadnilo a také nepřispělo k příjemnému lyžování.
Při pátečním odjezdu se jen potvrdilo, že se účastníkům zájezdu LVK líbil. Vůbec se jim nechtělo
domů a pedagogický dozor je musel neustále pobízet k rychlejšímu tempu, aby vůbec stihli domů
přijet včas.
Velké poděkování patří Mgr. Kateřině Rašové, Mgr. Petře Kynclové, Romanu Plutovi
(pedagogové ZŠ), kteří se vzorně starali nejen o žáky, ale také o pestrý kulturní program po dobu
celého kurzu. Odměnou jim bude, doufám, že se rozroste počet lyžařů, kteří budou radostně
brázdit naše zasněžené hory.
Mgr. R. Torž, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246

Světový den spotřebitelských práv
Spotřebitelé na celém světě si 15. března připomněli Světový den spotřebitelských práv.
Americký prezident J. F. Kennedy vyhlásil 15. března 1962 základní teze spotřebitelských práv,
čímž zahájil éru novodobé ochrany spotřebitelů.
Spotřebitel je ve vztahu s profesionálním dodavatelem zboží či služby obvykle v nevýhodě.
Proto byla prezidentem J. F. Kennedym definována 4 základní spotřebitelská práva:
• právo na bezpečnost výrobků a služeb
• právo na informace
• právo na výběr
• právo být slyšen
Na počest této události byl v roce 1983 právě 15. březen vyhlášen Světovým dnem práv
spotřebitelů.
Celosvětová spotřebitelská organizace Consumers International postupně doplnila ještě další čtyři
práva pro zohlednění všech zájmů spotřebitelů:
• právo na uspokojení základních potřeb
• právo na náhradu
• právo na spotřebitelskou výchovu
• právo na zdravé životní prostředí
Takto definovaná práva spotřebitelů staví jako základ své činnosti spotřebitelské organizace po
celém světě, včetně Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje pozitivně hodnotí, že se díky
implementaci evropské legislativy během minulých let rozšířila zákonná práva spotřebitelů
v České
republice.
Zkušenosti z poraden SOS MS kraje bohužel potvrzují, že problémem spotřebitelů v České
republice je stále obtížná dosažitelnost práva. Přetrvávají problémy ve vztahu mezi spotřebiteli a
podnikateli, neznalost práv na obou stranách komplikuje řešení problémů.
Stále nemalé množství českých spotřebitelů často nezná svá práva, mnohdy bohužel netuší, že
prodávající je povinen vyřídit jeho reklamaci do 30 dnů, že od smlouvy uzavřené mimo prostory
obvyklé k podnikání může odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, že má nárok na proplacení
nákladů spojených s reklamací
apod.
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V našem městě i kraji zájem o rady v situaci, kdy občan neví, jak postupovat, roste. Občané se
nejvíce zajímají o spotřebitelské poradenství, zejména o práva vyplývající ze Zákona o ochraně
spotřebitele či z Občanského zákoníku. Počet stížností podle oblastí výrobků se příliš nemění, na
předních místech se střídají problémy s obuví a elektronikou, následují potíže s mobilními
telefony a s počítači, rostou také stížnosti na oblast financí a telekomunikací.
V Ostravě a okolí mohou spotřebitelé využívat zdarma služby poradny na Střelniční ulici 8
v Ostravě. Spotřebitelé Moravskoslezského kraje se mohou obrátit na další poradny v kraji- v
Bohumíně, Českém Těšíně, Novém Jičíně, Frenštátě p.R., Opavě a Frýdku-Místku.
Kontakt: Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, tel/fax.596 111 252, mobil
602 722 584.
Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MS kraje, reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé, neziskové občanské
sdružení, IČ 22831738 registrované u Ministerstva vnitra ČR, hájící zájmy spotřebitelů.
Provozuje své poradny v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje
řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou
dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.
Sídlo: Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA, tel./fax: 596 111 252, 608 722 582, e-mail: ostrava@sosmsk.cz, web: www.sos-msk.cz
Poradní dny:
Ostrava : Út: 14-16 hodin, Čt: 10-12 hodin, tel. 596 111 252, 608 722 582
E-mail pro dotazy : poradna@sos-msk.cz

PODĚKOVÁNÍ
U příležitosti mých osmdesátin jsem byla s pěti dalšími občany pozvána k oslavě jubilea do
obřadní síně MěÚ v Petřvaldě.
Oslava byla velmi pečlivě připravená. Zahájena hudbou, recitací, přivítáním oslavenců a jejich
příbuzných, kteří se oslav zúčastnili.
Projevy paní starostky J. Skálové a paní Mgr. Š. Němcové byly procítěné. Zhodnocovaly náš
uplynulý život s přáním všeho dobrého do dalších let.
Zpestřením oslav byl vzájemný přípitek, hudba a zpěv manželů Hečkových, předání dárků a
kytičky s blahopřáním. Následovalo společné fotografování pro vzpomínku na tento den.
Chtěla bych poděkovat za tuto oslavu, která byla projevem váženosti si občana.
Přeji dalším jubilantům také tak krásnou oslavu narozenin, jakou nám 19. 3. 2011 připravil
Městský úřad v Petřvaldě.
Vlasta Janečková

Díky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu
surovin.
V roce 2010 občané města Petřvald odevzdali k recyklaci 724 televizí a 408 monitorů.
Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné
televize a monitory. Od společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
elektrozařízení odevzdaných občany ve sběrném dvoru odpadů, město obdrželo „Certifikát
k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2010“. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně
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jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace
nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za
čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo
zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu
sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala
společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 724 televizí a 408 monitorů. Tím jsme uspořili 169 MWh
elektřiny, 3 337 litrů ropy, 848 231 litrů vody a 7 615 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 45 tun, CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 171
tun.“
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí
představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží
všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej
do sběrného dvora.
Z podkladů ASEKOL s.r.o. připravila: Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP
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Tisková zpráva z 16. 2. 2010
Chystá se spuštění unikátního Informačního monitorovacího systému průmyslového
znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji
Projekt má zmapovat situaci v celém kraji s ohledem na dopad průmyslového znečištění na
kvalitu ovzduší. Proto bude zaměřen i na látky, které se obvykle neměří a nejsou o nich
dostatečné informace. To jsou například dioxiny, nebo některé těžké kovy. Unikátnost
projektu spočívá v plošném rozsahu monitoringu, který zahrnuje 39 bodů v celém kraji.
V systému budou 3 měřící stanice stálé, na kterých bude probíhat měření nepřetržitě po
celý rok a 36 míst pro umístění stanic mobilních. Tak hustá síť ještě nikdy nebyla v rámci
Moravskoslezského kraje realizována. Cílem projektu je získat data o plošném znečištění
ovzduší látkami, které pocházejí zejména z průmyslu, dopravy a lokálních topenišť.
Výsledky budou k dispozici odborné i laické veřejnosti prostřednictvím veřejného webu.
Projekt bude spuštěn v roce 2010, testování proběhne v druhé polovině roku. Ostrý provoz
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je naplánován od roku 2011. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Příspěvek je poskytnut na nákup monitorovací techniky a vytvoření
informačního systému. Celková výše příspěvku EU činí 25 062 000,- Kč.
Zdravotní ústav je jediným řešitelem projektu. Jeho povinností je vybrat a pořídit potřebnou
techniku, provozovat celý informační systém a poskytnout laboratorní a expertní zázemí pro
řešení projektu. Na realizaci webového portálu bude Zdravotní ústav spolupracovat
s renomovanými odborníky. Po zprovoznění celého systému monitorování se předpokládají dva
roky intenzivního proměřování v celém rozsahu a poté nejméně další tři roky v podobě
ověřovací. V této době se budou měřit v menší četnosti zejména dioxiny a PCB.
,,Po pěti letech, kdy musí být projekt udržitelný, se budeme snažit pokračovat v měření po dohodě
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a městy. V tuto chvíli nelze předpokládat, že se
kvalita ovzduší v našem kraji skokově změní, takže důvody k cílenému monitoringu
pravděpodobně nepominou,“ řekla RNDr. Šárka Doškářová, vedoucí Centra hygienických
laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.
Měřené škodliviny:
Měřit se bude prašný aerosol PM10 a PM2,5, dále těžké kovy (arsen, olovo, kadmium atd.),
polyaromatické uhlovodíky (zejména nebezpečný benzo(a)pyren), polychlorované bifenyly
(PCB), těkavé organické látky (benzen), dioxiny a furany.
,,Výsledkem by měly být objektivní informace o skutečném znečištění ovzduší v
Moravskoslezském kraji. Zároveň předpokládáme využití výstupů projektu pro další územní
plánování v kraji, ale i pro prostou informaci občanům, kteří se například rozhodují pro bydlení v
konkrétní oblasti. Je to tedy ucelený veřejný informační systém,“ vysvětluje Mgr. Jiří Bílek,
odborný garant za ovzduší při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.
RNDr. Šárka Doškářová upozorňuje, že největším strašákem MS kraje je prašný aerosol, tedy
prach v ovzduší. Monitoring je tedy zaměřen na koncentraci prachu o různé velikosti částic a na
látky v prachu obsažené. ,,Prach má totiž dvojí účinek. Podle velikosti částic vstupuje do
dýchacích cest a jako nosič s sebou nese polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další
látky. Ty se pak dostávají dále do těla, kde se zpravidla ukládají a můžou způsobit zdravotní
potíže,“ dodává vedoucí Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.
Projekt se netýká jen samotné Ostravy. Zapojeny do něj mají být i další obce Moravskoslezského
kraje. Konkrétní umístění měřících bodů bude vždy projednáno s obcemi a městy a samozřejmě
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Zdravotní ústav bude klást důraz na to, aby výběr
konkrétních bodů byl v rámci kraje co nejvíce objektivní. Měřit se mají lokality zatížené
průmyslem, sledovány budou dálkové přenosy Moravskou branou, plánuje se monitorování
oblastí v podhůří Beskyd a Jeseníků. Zacíleno bude i na lokality, kde se plánuje další průmyslový
rozvoj.
,,Pouze tři stanice budou po celou dobu projektu na jednom místě. V Bartovicích, Mariánských
Horách a v jedné, zatím neurčené oblasti v blízkosti Ostravy. Ostatní technika je mobilní a bude
postupně převážena tak, aby každý z 36 bodů byl proměřen alespoň 30 dní v roce,“ říká Mgr. Jiří
Bílek. Velká část výsledků bude k dispozici ihned a to formou on-line prezentace na webových
stránkách http://ims-msk.cz. Další data budou vstupovat do informačního systému přímo z
laboratoře. Speciální výstupy, jako např. mapové prezentace, odhady vývoje atd. budou
vytvářeny vždy jednou za rok, po získání ročních průměrných koncentrací škodlivin. Jednou za
rok bude také vytvořena komplexní zpráva. ,,Projekt samozřejmě myslí i na veřejnou publicitu.
Budou proto organizovány semináře pro laickou a odbornou veřejnost. Průběžně chceme o
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výsledcích informovat i média,“ doplnil na závěr Mgr. Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě.
D. Rojan
Informace
k projektu
monitorování průmyslového
znečištění ovzduší
v Moravskoslezském kraji
V návaznosti na uvedenou tiskovou zprávu Státního zdravotního ústavu v Ostravě uvádíme, že
v našem městě bude umístěna mobilní monitorovací stanice k měření kvality ovzduší
pravděpodobně v měsíci září nebo říjnu letošního roku. O průběhu projektu budou
podávány pravidelné informace.
Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

ŽENY SOBĚ
Pod tímto názvem připravila Okresní rada žen v Karviné (dále jen ORŽ) pro své členky a členky
základních organizací Českého svazu žen v okresu Karviná kulturní akci. Uskutečnila se 18.
března 2011 v kulturním domě města Petřvald.
Předsedkyně ORŽ paní Jarmila Skálová předala „Pamětní list“ těm členkám, které byly
navrženy z jednotlivých základních organizací. Celkem jej obdrželo sedmdesát členek.
Zároveň jsme mezi námi přivítali paní Dášu Tomáškovou, staronovou předsedkyni základní
organizace ČSŽ Petřvald - Podlesí. Tato organizace přestala pracovat před dvaceti lety a nyní
obnovila svou činnost. Historicky tak začínají ve městě Petřvald pracovat dvě základní
organizace ČSŽ. Nově pracující organizace čítá 34 členek a ZO ČSŽ Petřvald - sídliště má 40
členek.
Paní D. Tomášková byla odměněna bohatým potleskem. Potleskem bylo odměněno i vystoupení
amatérského souboru ZO ČSŽ z Dolní Datyně. Členky této organizace připravily aktuální téma
svého divadelního vystoupení. Vše ještě podtrhovalo použité nářečí, ve kterém mnohé z nás
vyrůstaly a už je slyšet jen výjimečně. Všechny jsme se od srdce zasmály…
Zkrátka - bylo to fajn. Ženy si dopřály páteční oddychové odpoledne jen pro sebe. A to byl hlavní
cíl akce, kterou ORŽ ČSŽ Karviná pro ženy připravila.
J. Skálová, předsedkyně ORŽ ČSŽ Karviná

Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních
škod po těžbě uhlí v Petřvaldě
Dne 19. 1. 2011 pod čj. SMO/016058/11/OŽP/Po bylo vydáno právoplatné povolení o nakládání
s vodami a povolení stavby vodního díla „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy
v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“.
Předmětem této stavby je rekonstrukce kanalizační soustavy poškozené v důsledku dozvuku
důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě. Na základě zjištěných skutečností a ověření značného
poškození kanalizační soustavy vlivy poddolování – poklesy území v průběhu dobývání černého
uhlí a následnými dozvuky po ukončení těžebních prací, je v předloženém projektu navrženo
vybudování kanalizační sítě v lokalitách nefunkční kanalizace. Celé území je rozděleno na
severní a jižní povodí. Severní povodí bude napojeno na stávající kanalizační systém
nepoškozený důlní činností ve městě Petřvald, který odvádí odpadní vody na stávající ČOV
Petřvald na kú. Orlová. Splaškové vody z jižního povodí budou částečně odváděny, vzhledem
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k výškovému rozpětí a poddolovanému území, na nově budovanou ČOV na kú. Bartovice. Toto
řešení je jednoznačně nejvhodnější k životnímu prostředí dané lokality. Realizace celého projektu
bude sloužit k neškodnému odvedení splaškových vod na ČOV a bude mít jednoznačný kladný
vliv na kvalitu života a životní prostředí města.
Z pohledu technické charakteristiky se jedná o rekonstrukci splaškové kanalizace o celkové délce
15.425 m a 950m kanalizačních odbočení. Součástí stavby je osm čerpacích stanic a ČOV, která
bude realizována v oploceném areálu o výměře 700m2. V rámci rekonstrukce budou rovněž
provedeny opravy vozidlových komunikací, chodníků a celková rekultivace dotčeného území.
V současné době je projektová dokumentace odeslána na Ministerstvo financí, které je
zadavatelem veřejné zakázky pro výběr dodavatele celé stavby. Předpokládaný začátek realizace
akce je v roce 2012.
O dalším průběhu stavby včetně následné možnosti napojování na tuto rekonstruovanou
kanalizaci budeme občany aktuálně informovat.
M. Šopová, odbor výstavby a ŽP
(mapa k nahlédnutí na webových stránkách města: www.petrvald.info)

„ŽIVJO“ OSLAVENCŮM
Setkání jubilantů v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě patří již k tradičním slavnostním
událostem města. Obřadní síň se zaplnila oslavenci tentokrát v sobotu 19. března 2011 přesně
v poledne a účast byla hojná, přestože venku panovalo stále ještě nevlídné zimní počasí. Komisí
pro občanské záležitosti byli pozvání ti občané, kteří oslavili v prvním čtvrtletí letošního roku své
krásné životní jubileum - 80, 85, 90, 95 let.
Jubilanty s jejich rodinnými příslušníky přivítala v obřadní síni starostka města Jarmila
Skálová. Po představení jubilantů matrikářkou pronesla paní starostka poutavý projev, který
okořenily přednesem členka zastupitelstva města Mgr. Šárka Němcová a svým zpěvem Ľubica
Oczková za klavírního doprovodu Mgr. Reginy Bednaříkové. A co by to bylo za oslavu bez
přípitku? Ten milým jubilantům přednesla paní starostka a nechyběla ani typická gratulační píseň
„Živjo“. Zlatým hřebem sobotního poledne bylo vystoupení hudební skupiny Duo Wega
Břetislava a Lenky Hečkových, kteří potěšili přítomné několika písněmi ze svého repertoáru. Na
závěr tohoto setkání byly rozdány dárečky, které nesmí na žádné oslavě chybět. Každý jubilant
obdržel nástěnný keramický zvoneček z dílny p. Dalibora Ustohala, kytici a gratulaci.
Doufáme, že se všichni návštěvníci obřadní síně po celou dobu dobře bavili, protože pro členy
„Komise pro občanské záležitosti“ je spokojenost a úsměv na tvářích jubilantů tou nejhezčí
odměnou.
Ještě jednou přejeme všem jubilantům do dalších let mnoho štěstí, zdraví a životního elánu.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Kriminalisté orlovské služby kriminální policie a vyšetřování po velmi náročné práci zatkli
pětici mužů.
Proti pachatelům ve věku od 24 do 35 let komisař zahájil trestní stíhání pro porušování domovní
svobody ve stadiu dokonaném i pokusu, přečinu krádeže vloupáním a poškozování cizí věci.
Skupina se dopustila několika vloupání do rodinných domů.
Během měsíce ledna tři z této pětky (24, 29 a 35) se vloupali do rodinných domů v Orlové Porubě na ulicích Zátiší a Těšínské. V jednom domě vykopli dveře a byli vyrušeni alarmem.
Poškozením vstupních dveří majiteli způsobili škodu ve výši 10 000 Kč. Ve druhém domě se
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pokusili vypáčit plastové okno v přízemí, což se jim nepodařilo. Nicméně majitelů způsobili
škodu ve výši 25 000 Kč. Další dům, který v lednu vykradli, stojí v obci Dětmarovice. Dovnitř se
pokusili dostat páčením vstupních dveří, krádež se nezdařila, škoda poškozením byla vyčíslena
na 6000 Kč. Jeden z této party, muž ve věku 29 let, se někdy v červenci minulého roku vloupal
do rodinného domu v Orlové - Porubě na Dukelské ulici sám. Z domu odnesl elektroniku
a šperky v hodnotě 57 000 Kč.
V období od prosince jsme zaznamenali, že v regionu narůstá vloupání do rodinných domů.
Nejpostiženější město a obce byla Orlová, Rychvald, Petřvald a Dětmarovice. Policie zahájila
preventivní kampaň pro majitele rodinných domů. Občany jsme o tomto trendu upozorňovali
a informace prezentovali zároveň s preventivními doporučeními. Kriminálka vloupáním věnovala
velkou pozornost po své linii.
V březnu se dostavil úspěch. V Rychvaldě na Orlovské ulici pět pachatelů ve věku 24, 27, 29, 30
a 35 let vypáčili vstupní dveře a rozbili okno u rodinného domu. Uvnitř odcizili šperky a peníze.
K odnesení si připravili elektroniku a mince. Majitelům domku způsobili škodu ve výši 4 700
Kč.
Po tomto vloupání byli všichni, policisty orlovské kriminální služby, zadrženi.
Minulost muže 29 let - Okresním soudem v Karviné byl v červenci 2007 pravomocně odsouzen
za spáchání trestného činu krádeže vloupáním k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí
svobody v trvání 10 měsíců, z výkonu trestu byl propuštěn v dubnu 2009.
Minulost muže 24 let - Okresní soudem v Karviné byl v roce 2005 pravomocně odsouzen pro
provinění krádeže k odnětí svobody na dobu 20ti měsíců podmíněně na dobu dvou let, trest byl
změněn na odnětí svobody nepodmíněně a výkon trestu vykonal v roce 2009.
Minulost muže 27 let - Okresním soudem v Karviné byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí
svobody v trvání jednoho roku za majetkovou trestnou činnosti.
Muži ve věku 30 a 35 let mají za sebou také kriminální minulost.
Po zadržení soudce vyhověl návrhu a všech pět mužů vzal do vazby. Pro policisty práce na
případu zdaleka nekončí. Budou nadále prověřovat další vloupání do rodinných domů. Budou se
srovnávat a vyhodnocovat zajištěné stopy, kriminalisté musí prověřit spoustu indicií a informací.
Informace o zadržení pachatelů mohly být uvolněny z taktických důvodů až teď.
por. Mgr. Z. Viačková

KYBERŠIKANA – BESEDY PRO ŽÁKY 4. – 6. ROČNÍKŮ
31. 1. 2011 proběhly v multimediální učebně prvního stupně besedy s žáky 4. – 6. tříd. Žáci
vyplnili anketu mapující to, jak využívají Facebooku a znají nebezpečí, jež jim může přinášet.
Zhlédli krátké video o únosu dívky, která si domluvila přes chat schůzku s neznámým chlapcem,
z něhož se vyklubal nebezpečný zločinec. Následovala prezentace žáků 6. A. Ti si pro své
spolužáky připravili povídání o kyberšikaně a seznámili je se způsoby, jak se mohou na internetu
proti ní bránit. Ve zbytku besedy měli možnost žáci zjistit, jak jsou jejich profily na Facebooku
chráněny, kolik informací o sobě ostatním dávají. Názornou ukázkou jsme na několika profilech
ostatním ukázali, jak si své soukromí mohou chránit a která nebezpečí jim nezabezpečené údaje
přinášejí.
Žákům bylo sděleno, že tato sociální síť má v podmínkách uveden minimální věk 13 let, tudíž by
měli doma s rodiči zvážit, zda profily vytvořené před tímto věkem nedeaktivovat či zrušit.
Někteří tak učinili. Škola chce touto preventivní akcí vybavit mladší žáky informacemi, jak se
chránit před nebezpečím na internetu. Dále je na rodičích, jak se svými dětmi domluví pravidla
pro používání počítače a účastnění se na sociálních sítích.
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Nejlepším způsobem, jak své dítě proti útokům přes internet ochránit, je otevřeně s ním o všech
nástrahách hovořit a vytvořit mu prostředí plné zájmů a kroužků, které ho zabaví lépe než
zbytečné vysedávání „na síti“.
Děkuji za spolupráci paní učitelce Julii Jankové a žákům 6. A, kteří zvládli bravurně svým
vrstevníkům přednášet.
Mgr. J. Lehnerová (školní psycholog)

ZAHRÁDKÁŘI BILANCOVALI…
V klubovně zahrádkářů se 14. 3. 2011 konala výroční členská schůze, na které byla zhodnocena
činnost za uplynulé období.Zúčastnilo se jí 45 členů z celkového počtu 66 členů.
Začátkem roku jsme si zatančili na společenském plese, který byl zahájen předtančením skupiny
Petřvaldské srdce. O tento ples byl velký zájem z řad našich členů i ostatních občanů našeho
města.
V měsíci březnu se konala výroční členská schůze, byla provedena inventarizace majetku, kterou
provedla revizní komise, jejímž předsedou je p. Evžen Podstavka.
V květnu jsme na zahradě smažili vaječinu a věřte, že všem chutnalo.
V červnu se uskutečnil jednodenní zájezd do včelína v Chlebovicích. Byl spojený s promítáním
filmu a zajímavou přednáškou. Zážitkem se stalo i ochutnávání včelího moku a nákup zboží
z včelích produktů. Potom jsme cestovali na Palkovické hůrky do malebného hotelu na chutný
oběd. Také jsme si užili pěkné odpoledne s opékáním párků. Počasí nám přálo, celý den svítilo
sluníčko a my jsme se plni nových zážitků vraceli v podvečer domů.
Druhý zájezd se uskutečnil v září. Byl to dvoudenní zájezd na jižní Moravu. Zastavili jsem se ve
Veselí na Moravě, kde byla zajištěna projížďka po Baťově kanálu. Ubytování bylo v penzionu
Rotunda v Břeclavi. Po snídani jsme odjeli do Hodonína a poslední zastávka byla v Kroměříži.
S dobrou náladou a pěknými dojmy jsme se vrátili domů.
V září jsme vystavovali výpěstky ze zahrádek na „Výstavě spolkové a klubové činnosti“
v kulturním domě.
Sešli jsme se také na Mikuláše, nastrojili stromeček, rozdali dárky a u reprodukované hudby jsme
se pobavili.
Nezapomínáme na jubilanty s přáním a dárkem.
Během roku se ale také setkáváme při různých pracovních aktivitách – uklízeli jsme zahradu,
vymalovali klubovnu, zhotovili skříň v šatně, zbourali jsme na zahradě „boudu“, odvezli vše do
sběru, natáhli pletivo až ke garáži MěÚ. Bohužel jsme letos nemoštovali, protože úroda ovoce na
zahrádkách byla velmi slabá.
A na závěr kuriozita. V říjnu došlo k vloupání do sklepa klubovny. Po vypáčení okna se zloděj
dostal do skladu, kde vypáčil i dveře, ale nic si neodnesl.
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Děkujeme všem členům výboru za obětavou a záslužnou činnost.
Výbor zahrádkářů

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.
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
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PAPÍR SNESE VŠECHNO
Vážení spoluobčané všichni dostáváme do svých poštovních schránek každý měsíc PN, ve
kterých nás zastupitelstvo informuje o své práci pro město i občany. Dne 23. 2. 2011 jsem byl
přítomen na tomto jednání a tudíž bych chtěl poopravit některé nepřesnosti, které se z toho to
zasedání dostaly do PN.
Po úvodním slovu starostky pí Skálové přítomné informoval npor. Bc. Suchý o narůstající
kriminalitě v tomto městě a práci policistů. Na můj dotaz, že se ve městě porušuje vydána
vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti, hlavně ve středu města,
v prostranství autobusových čekáren, u místních železářství, a taktéž nad ČS. Mi bylo řečeno,
nejen náčelníkem policie, ale také starostkou a místostarostou, že s tímto problémem nejde nic
dělat, že na to nejsou žádné páky a tudíž jako slušný občan se s tím musím smířit. Děkuji!
Jedna dobrá zpráva pro občany tu, ale přesto je, že když se nedaří objasnit trestné činy, jako
krádeže, loupeže atd. přesto bylo policii vybráno několik desítek tisíc od neukázněných řidičů,
což svědčí o tom, že proti některým občanům nejen našeho města páky jsou. Po odchodu
náčelníka policie a ukončení oficiální části byla otevřená diskuze. Můj první nesouhlas byl
s omezeným množství odběru stavebního odpadu a suti do sběrného dvora navrhované pí. JUDr.
Kotovou s občana na rodinu v množství 1m3. Ne každý občan si objedná na větší množství
kontejner dle rady pí starostky, ale bude se podílet na vzniku černých skladek tak jako to bylo a je
u ojetých pneumatik. Černá skladka je za Radvanickým mostem a taktéž směrem na pilu Bučina.
Další můj dotaz se týkal opravy zřizování chodníku, opravy místních komunikací na území města
a zřizování zpomalujících retardéru v obytných zónách. Na opravy chodníků a komunikací nejsou
peníze dle vyjádření ing. Holečka, dotázal se nás občanů co se nám na stávajících chodnících
nelíbí. Co se týče retardéru prohlásil, že by mohly vadit zahrannému systému. Je zajímavé, že
retardéry jsou ve městech s obytnými zónami a nikomu to nepřekáží v činnosti. Pí. Starostka
k tomu dodala, že i po instalaci budou řidiči jezdit jako blázni. K poškozeným autobusovým
zastávkám se vyjádřila v tom smyslu, že naposledy zajistí jejich opravu (zasklení). Při dalším
poškození budou zaplechovány – 100% řešení.
Jako občan bych se chtěl zeptat našich zastupitelů, proč není Penny market rozšířen o pultový
prodej masa a masných výrobků, taktéž pečiva a cukrářských výrobků jako je u jiných.
Finanční prostředky na sport, družbu, rekonstrukci osvětlení KD, odkup stavebních pozemků, na
výměnu regulační techniky ZŠ – Masaryková jsou, ale proč nejsou prostředky pro zvelebení
našeho města. Mam dojem, že zastupitelé našeho města nezajímá jak naše město bude vypadat
v budoucnu. Za těch posledních 20 let se toho moc nezměnili. Možná, že je to bude zajímat, až
bude stát nova radnice za 60 000 000.
Vážení spoluobčané. Dne 3. 2. 2011 jsem měl schůzku s pí. Skálovou a ing. Holečkem ohledně
porušování místní vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejnosti. Bohužel nedošlo ke shodě
názorů.
Po slovní přestřelce s ing. Holečkem mi položil otázku cituji „Pane, vy si myslíte, že my na
radnici nic neděláme“
Pane inženýre jsem přesvědčen, a ne jenom já, že za těch 20 let Vašeho působení jako radní jste
pro občany a blaho města toho moc nevykonal. Měl byste Vy i starostka přehodnotit své setrvání
v dosavadních funkcích a uznat, že této obci a občanům nemate co nabídnout a z tohoto důvodu
odstoupit z vedení radnice. Tímto aktem prospějete jak této obci, tak občanům.
Lubomír Velička
(doslovný přepis)
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
20. 3. – přípravné utkání hrané na umělé trávě v Orlové.
TJ Petřvald – Těrlicko
4:3 (2:0)
Branky: T. Volný 2, L. Chromik 2
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Benda (70´. M. Budina), M. Klimek, J. Jaglař – J. Doubek
(65´. D. Machala ), O. Cudrák, R. Budina, T. Budina (60´. R. Kocur) – T. Volný, L. Chromik.
26. 3. – přípravné utkání.
TJ Petřvald – B. Rychvald 3:0 (3:0)
Branky: J. Kostka, O. Cudrák, T. Budina.
Sestava: Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, Klimek, Jaglař – Doubek (46´. Machala ), Cudrák,
Kawulok, T. Budina (60´. Kocur ) – Chromik, J. Kostka (65´. Horniak).
…výborný výkon v generálce na mistrovskou sezonu.
V zimním přípravném období sehráli muži TJ Petřvald celkem 8 zápasů s bilancí 3 1 4 19:20.
O branky se podělili: L. Chromik 5, T. Budina 3, O. Cudrák 3, T. Volný 2, J. Goldbricht 2, J.
Kostka 2, R. Budina 1 a S. Kostka 1.
2. 4. – mistrovské utkání okr. přeboru (12. kolo)
Slavoj Rychvald – TJ Petřvald 0:1 (0:1)
Branka: 38´. L. Chromik.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Klimek, O. Cudrák, J. Jaglař (80´. M. Benda ) – J. Doubek
(75´. J. Kostka ), L. Kawulok, R. Budina, T. Budina – T. Volný, L. Chromik.
…výborný výkon celého družstva.
…utkání bylo odehráno na škváře…!
Po 12. kole jsou muži Hepa na 6. místě se 17 body.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald zve všechny příznivce fotbalu na (poslední?) mistrovské derby
mezi Hepem a Slavojem Petřvald, které se hraje v sobotu 7. 5. 2011 v 16. 30 hodin na Hepu.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald.
Dorost
Mistrovské utkáni
14. kolo JABLUNKOV - TJ PETŘVALD 1:0/1:0
Sestava: Frosztega – Pavlas, R Svoboda, Ševčík, Múller – O. Kostka, Ligocki, L. Pavlas, Kičerka
– Kašniar, Nalevajka. Střídáni – 49. min. Sklepek – Kašniar, 65. min. Cifka – O. Kostka. Na
úvod sezony vyrovnané utkání, domácí v 35. min vstřelili šťastný gól s přispěním brankáře
Frosztegy. V druhém poločase jsme měli šance na vyrovnáni, ale neproměnili jsme je.
15. kolo BOHUMÍN - TJ PETŘVALD 2:0/1:0
Sestava: Frosztega – Levanszký, Svoboda, Pavlas, R Múller – O. Kostka, Ligocki, L. Pavlas,
Kašniar – Kičerka, Nalevajka. Střídáni – 54. min. Sklepek – L. Pavlas, 72. min. Cífka –
Levanszký, 84. min. Cudrák - Nalevajka
V tomto utkáni jsme si vytvořili spoustu gólových šancí, ale žádnou neproměnili, domácí z jediné
šance v 42. min. proměnili a vedli 1:0. Druhý poločas pokračoval s naší strany opět zahazováním
tutových šancí - to co nedal Miloš Nalevajka, kdy byl dvakrát sám před brankářem a neproměnil.
Domácí z druhé své šance nám přidali v 77. min druhý gól. Neproměnit tolik šancí nás může v
závěru sezony mrzet.
Trenéři: Weiss, Sobek
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Mladší žáci
Přípravné utkání, sobota 2. 4. 2011, hřiště TJ Petřvald (HEPO), 10.00 hod.
TJ Petřvald - TJ Heřmanice 0:5 (0:2)
Sestava (2 x 40 min.): V. Zajíček (80) - D. Lorenčič (75), D. Durczok (80), M. Krupa (50), V.
Cieplik (60) - J. Citnar (60), T. Sklepek (80), V. Vajdo (50) - D. Kršák (80), D. Šeruda (55), M.
Sobík (80)
Střídali: J. Poledník (30), J. Crlík (30), M. Graf (25), F. Káňa (25), L. Pecha (20)
Trenéři: Ing. P. Šeruda, R. Durczok
Fotbalista roku 2010 – přípravka
Jméno
Body
Počet
Odehrané
Branky
Asistence
tréninků
minuty
1. V. Strouhal
3.806
59
856
6
3
2. V. Gellnar
3.714
56
914
16
9
3. P. Hrachovec
3.449
55
699
0
1
4. B. Stoklasa
3.352
58
452
3
3
5. D. Číž
2.965
55
215
0
0
6. D. Ševčík
2.899
51
349
1
0
7. J. Rusoň
2.718
52
118
1
2
8. P. Čarnecký
2.500
50
0
0
0
9. M. Mikulášek
2.400
48
0
0
0
10. M. Šebesta
2.233
40
233
3
3
11. P. Polhoš
2.192
32
592
5
9
12. J. Fujala
2.136
41
86
2
0
13. V. Rusoň
1.450
29
0
0
0
14. D. Pokorný
1.400
28
0
0
0
15. D. Sliwka
1.327
21
277
0
0
16. K. Kuzma
1.250
25
0
0
0
17. J. Volný
1.220
21
170
3
1
18. J. Mrázek
1.150
23
0
0
0
19. T. Erben
1.135
16
335
0
1
20. M. Ježek
1.050
21
0
0
0
21. V. Sommer
1.000
20
0
0
0
21. J. Zborovský
1.000
20
0
0
0
23. L. Dvořáček
850
17
0
0
0
24. O. Fajkoš
600
12
0
0
0
25. B. Šimek
500
10
0
0
0
25. R. Šimek
500
10
0
0
0
27. L. Válek
200
4
0
0
0
28. D. Klos
100
2
0
0
0
Ve dnech 25. - 27. 3. 2011 se přípravka zúčastnila tradičního soustředění v Horní Lhotě. Všem
zúčastněným chci poděkovat za velmi pohodovou a nezapomenutelnou atmosféru.
Trenéři: V. Strouhal, P. Sztymon, I. Vlček a K. Pokorný
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OKÉNKO KNIHOVNY
Andersen 2011
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádějí v konkurenci populárnějších
médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě
příliš nepřeje. Knihy soupeří s mnoha akčními lákadly - od bezduchého vysedávání před televizní
obrazovkou k počítačovým hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že
dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími
výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou
hůl nad rozvojem čtenářských návyků.
A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr. V. Mertin) dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče,
nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás vedla k první
noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy,
který se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského
pohádkáře.
Letošní Noc s Andersenem proběhla z 1 na 2.dubna a byla v pořadí již jedenáctá, v naší knihovně
se nocovalo posedmé.
Vše ale začalo večerní stezkou, kterou již tradičně pořádáme pro všechny děti a jejich rodiče,
nejen pro ty, které u nás v knihovně nocují. Letos nám večerní stezku skvěle připravili havířovští
skauti pod vedením Ivana Fabrika. Stezka byla dobrodružná, velmi zajímavá a dětem se moc
líbila. Jeden ze zúčastněných ji dokonce přirovnal k faktoru strachu. Rozdělili jsme se do
skupinek po 5 – 6, jeden byl vždy dospělý, abychom se v té tmě neztratili. Postupně jsme
obcházeli 7 stanovišť, které byly označeny čajovými svíčkami. Na jednotlivých stanovištích jsme
plnili úkoly, jako například – běh na gumovém laně, střelba z foukačky na terč, pití vzhůru
nohama, lanová dráha, lovení kulatých žvýkaček tyčinkami, zabíjení hřebíků a umění rovnováhy.
A to ještě zdaleka nebylo všechno. Na každém stanovišti jsme dostali za splněný úkol kartičku
s kvízem, kterou bylo třeba vyplnit. Po správném vyplnění tajenky všichni obdrželi od skautů
dárečky. To nejlepší nás ale přesto teprve čekalo, protože naproti knihovny přistál drak, přesněji
řečeno jeden ze skautů, který doopravdy chrlil oheň. A bylo to (jak podotkl jeden malý
chlapeček) „jako ve filmu“. Havířovským skautům patří náš velký dík za spolupráci, která, jak
doufáme, bude dále pokračovat. Možná jednou vznikne skautský oddíl i v Petřvaldě.
Ale teď zpět do knihovny.
Snažíme se, aby každá noc byla v něčem jiná a přesto pro všechny zúčastněné nezapomenutelná.
Pravidlem je, že se každý dětský čtenář může zúčastnit jen jednou (aby se dostalo na všechny),
někdy se ale dostane i na náhradníky, kteří se nahlásí v dostatečném předstihu (když někdo
onemocní na poslední chvilku). Někteří šťastlivci tak mají možnost nocovat v knihovně i dvakrát.
Zájem je každoročně velký, letos v petřvaldské knihovně nocovalo 20dětí, 2 knihovnice a 2 tety
pomocnice. Vše probíhalo v duchu pohádek Václava Čtvrtka, který by se 4. 4. dožil 100 let. Měli
jsme v knihovně Manku, vodníka, vílu Amálku trochu přerostlého Cipíska, Křemílka a spoustu
legrace. Soutěžili jsme, tančili, četli, malovali obrázky, které zkrášlí naše dětské oddělení a přes
speciální chat se kamarádili s ostatními dětmi, které nocovaly v jiných knihovnách. Číst nám
přišla i paní starostka Jarmila Skálová, v jejímž podání ožil vodníček Václava Čtvrtka opravdu
kouzelně. V průběhu celého večera jsme se občerstvovali dobrůtkami.
Některé jsme nakoupily my a některé napekly maminky zúčastněných dětí, kterým tímto
děkujeme. Před půlnocí obdržely všechny děti speciální andersenovské tričko, kterým se může
pyšnit pouze účastník této kouzelné noci. Již v tričkách v červené a žluté barvě jsme se vydali
hledat poklad, který se ukrýval ve starodávné truhle v půjčovně. V truhle byl pro každého malý
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dáreček. Před spaním jsme zhlédli neplánované divadelní představení v provedení jedné
z účastnic večera, dvou asistentek, krtečka a dvou neidentifikovatelných plyšáků. Do pelíšků
jsme zalezli až kolem půl druhé, pořád se tančilo, četlo a špitalo. Ráno nás čekala už jen snídaně,
rozdání pamětních složek a ospalé rozcházení do svých domovů. Už teď se těšíme na další
ročník. A vy?
Vyslovujeme svůj dík všem sponzorům a pomocníkům, kteří se podíleli na Noci s Andersenem:
město Petřvald, skauti Havířov, Ivana Kotrová, Jitka Šťastná, Lenka Kocurková, Marie
Mráčková a všechny maminky, které pro děti napekly buchty.
ANKETA z večera andersenovského aneb „Náhled do duše malého čtenáře“ přinesla docela
zajímavé výsledky …
Vrátilo se nám 42 vyplněných listů, na kterých jsme dětem položili 6 otázek.
Odpověď na otázku „Máš rád pohádky?“ byla téměř shodná.
39 návštěvníků odpovědělo: „Ano, miluji je, zvláště, když mi někdo čte“.
U druhé otázky děti vybíraly ze sedmi známých pohádkových kouzelných předmětů. Ve hře
byly třeba sedmimílové boty, Oslíček otřes se…
Suverénně zvítězila pohádková Kniha kouzel v těsném závěsu s kouzelným prstenem princezny
Arabely. Jak by taky ne, bez námahy splní každé přání.
Co ještě stojí za zamyšlení? Na třetím místě skončila docela nebezpečná zbraň - pohádkový
obušek. Zvolili si ji kromě jedné holčičky samí kluci. Copak se jim asi honí v hlavičkách?
Další otázka zněla: „Která pohádková holka je nejlepší?“
Na celé čáře zvítězila Hermiona Grangerová, před jemně ironickou vílou Amálkou a skromnou
Popelkou.
Stejná otázka - a výběr z mužské pohádkové populace.
U pohádkových kluků byl sveden lítý boj mezi Ferdou Mravencem a Rumcajsem – Ferda nad
Rumcajsem nakonec těsně zvítězil a daleko za sebou nechali Rona Weasleyho, Bajaju i krále
Miloslava.
Záludná otázka: „Ve které pohádce by ses chtěl ocitnout?“
Dala předem jasnou odpověď. Vzhledem ke čtenářské i filmové popularitě suverénně zvítězil
svět Harryho Pottera, ale kousek za ním se umístil kouzelný český film Ať žijí duchové. Doba
ledová, Sůl nad zlato nebo Rumburák neměli téměř žádné šance.
Otázka poslední: zněla: „Tvoje oblíbená pohádka?“
Mezi nejoblíbenější pohádky našich dětí (a možná i přítomných rodičů ) se probojovaly kromě
Harryho Pottera i pohádky O Krtečkovi , O víle Amálce, O Křemílkovi a a Vochomůrkovi a
Karlík a továrna na čokoládu.

Něco málo o skautech…
Letošní večerní stezka měla díky skautům, kteří ji pro nás upořádali, opravdový spád. Bylo vás
hodně, co se přišli bát i soutěžit. Bylo vidět, že se vám líbilo a skauty jste byli nadšení. Mnozí
projevili zájem o skautské hnutí a pokládali různé otázky.
Takže odpovídáme: V Petřvaldě zatím skautský oddíl není, akci Noc s Andersenem připravovaly
tři z nich (8. oddíl skautů, 9. oddíl skautek a 6. oddíl vodních skautů) - všichni členové Skautu
Havířov.
Byli velmi překvapeni a nadšeni účastí dětí i rodičů, sami přiznali, že noční hru pro tolik lidí ještě
nedělali.
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V Havířově funguje sedm skautských oddílů skautů. Klubovnu a zázemí mají v Havířově
Šumbarku (ul. B. Němcové 3), kde se scházejí 4 oddíly. Další oddíly mají klubovny ve městě.
Do havířovských oddílů chodí cca 250 mladých skautů a skautek. .Kromě klasických schůzek,
kde si účastníci hrají nejrůznější hry, pořádají oddíly spoustu víkendových akcí, chodí po
horách, sjíždějí řeky a chodí na lezecké stěny.
Navštěvují aquaparky, jezdí na kole, lyžují, sáňkují. V létě pořádají letní tábory, které jsou
otevřené i pro neskauty. Ve skautu se „najdou“ i děti, které nemají ještě přesně vytyčený směr
svých zájmů a chtějí se zapojit, chtějí někam patřit, mít svou partu kamarádů. Ve skupinkách
různě starých dětí se naučí samostatnosti, kamarádství, lásce k přírodě a mnohému dalšímu.
Nadšeně a za všechny přítomné děkujeme vedoucímu skautů Ivanu Fabíkovi a jeho skautským
přátelům za krásný andersenovský večer a věříme, že tato akce byla začátkem spolupráce.
J. Burová a M. Molinková

Pozvánka na výstavu
Od 15. 4. 2011 můžete v knihovně (v půjčovní době) zhlédnout novou výstavu skleněných
obrazů, vitráží, skleněných hodin a dalších nádherných drobnůstek z dílny paní K. Donové.
Bližší informace na www.fler.cz.
Srdečně zveme!

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Pro milovníky divadla...
25. května 2011 - Divadlo Jiřího Myrona v 18.30 hod.
PARDON MY ENGLISH
George a Ira Gershwin
aneb ...to je blázinec!
Bláznivá hudební komedie z Drážďan.
Vstupné 180,- Kč včetně dopravy.
Objednávky: Středisko kulturních služeb od 2. května 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
MÚ (Penny) 17.44
HEPO 17.45
Připravujeme...
Dne 3. června 2011 - VELKÝ DĚTSKÝ DEN V SOKOLOVNĚ V PETŘVALDĚ... více v
dalším čísle PN.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Danuše Čarnecká
80 let
Jarmila Turoňová
90 let
Libuše Surůvková
85 let
Jaroslav Janas
85 let
Vanda Brachaczková 80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Rudolf Scholz a Iva Heinzová
Bronislav Zbořil a Eva Uličná
Narozené děti
Jana Krystyjanová
Lukáš Poloch
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Jana Pitříková
88 let
Ivan Podepřel
81 let
Květoslava Sasynová
80 let
Jan Ščerba
52 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. dubna 2011 oslavil své krásné životní jubileum 70 let pan Otakar Sobek. Do dalších let
vše nejlepší, hodně zdraví a optimismu ze srdce přejí dcera Ivana s Břeťou, syn Vlastík s Reginou
a vnoučata Lukáš, Monika, Lucka, Tomáš, Markéta a Martínek.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 24. března 2011,
den před svými 81. narozeninami, navždy opustila paní Květoslava Sasynová.
S láskou a úctou vzpomínají zeť Jaroslav, vnuk Ivan s rodinou, vnučka Nikola s rodinou.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 19. března 2011 zemřela ve věku 85 let naše milovaná
manželka, maminka, sestra, babička, prababička, teta a švagrová paní Jarmila Šustková.
Zarmoucená rodina
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 6. března 2011 náhle zemřela ve věku 69 let paní Anežka
Hrabcová.
Sousedé a známí.
VZPOMÍNKA
K ránu, když slunce se chystalo zemi pozdravit, Tvé srdce přestalo bít.
Odešel jsi s noční tmou, tiše jako sen, Tvé oči už nespatřily nový den.
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Dne 9. května 2011 vzpomeneme 13. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka, tchána, dědečka,
bratra, strýce pana Štěpána Černého.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu syn Ing. Milan Černý.
VZPOMÍNKA
Dne 18. května 2011 vzpomeneme nedožitých 90let pana Emila Schmucha. Vzpomínají s láskou
dcera Jana a syn Petr s rodinami.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 6. května 2011 uplyne 1 rok od úmrtí mého manžela pana Adolfa Pilce. 10. června 2011 by
se dožil 55 let.
S láskou stále vzpomínají manželka Tinka, syn Víťa s přítelkyní Nikolkou, syn Kamil
s manželkou Zuzkou, vnoučata Dominik a Maxík a rodina Kitliňská.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Dne 27. dubna 2011 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí paní Marie Pacholové.
S láskou a vděčností vzpomíná dcera Pavla s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 19. dubna 2011 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí paní Jarmily Budinové. S láskou a
úctou vzpomínají manžel Alois, syn Milan s rodinou, dcery Jarmila a Naděžda s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2011 vzpomeneme 7. výročí úmrtí pana Ladislava Seiberta. Prázdné místo je
mezi námi, zůstalo jen vzpomínání. Chybíš nám všem.
Manželka Marie, dcera Jana s manželem, vnučka Žaneta s manželem, vnuk Daniel s manželkou,
pravnučky Kristýnka, Terezka a Janička.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal.
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 14. května 2011 by se dožil 82 let pan Jaromír Volný. Dne 8. února 2011 jsme si
připomněli 15. výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka Věra a dcera Jarmila s manželem Petrem.

INZERCE:
Zveme Vás každé úterý od 18 hod. do ZŠ v Petřvaldě (vchod od MŠ) na lekce ZUMBA GOLD.
Je určená pro zralé ženy, maminky po porodu i pro začátečníky.
Jednoduché kroky, pomalejší tempo, ale stejná zábava!!!
Těší se na Vás Petra
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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

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

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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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

NONSTOP vývoz a čištění žump, septiků a jímek
Skrzyžala Josef, tel: 739 424 311

Zajistíme Vám zájezdy přímo na míru. Téměř po celém světě.
Nabízíme výlety pro školy, organizace i jednotlivě. Zajišťujeme výlety na muzikály, prohlídky
hradů a zámků.
Pro léto 2011 máme připraveny zájezdy za zajímavé ceny do Chorvatska a Střední Dalmácie od
990,- Kč/týden.
Ubytování v chatkách, apartmánech a penzionech v těsné blízkosti pláží (cca 100 m) i zábavy ve
městečcích.
Lokality: Ruskamen, Tučepi, Brela, Baška Voda, Zaostrog
Máme rovněž připraveny výlety lodí z přístavu v Omiši do nádherných lokalit.
Více lze možno zjistit v KD Petřvald,
nebo na tel. čísle 732 19 1869.
Za CA ing. Jiří Němec

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.
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Akce oprav

šicích strojů
v bytech zájemců
V Petřvaldu i okolí budu
opravovat, jakmile vyjdou
tyto Petřvaldské noviny.
Přihlaste se co nejdříve.
Volejte mezi 18,45 až 21,30 hod.na tel.číslo: 553 628 936
email: milan.miller@seznam.cz
na mob. 776 034 373 jen SMS
Výhody :
 Záruky časově téměř neomezuji.
 Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny.
 Ponechávám na sebe kontakt pro případný další servis.
 Benzín při této akci neúčtuji.
 Prodej náhradních dílů.
 Přijímám objednávky i na jiné termíny.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller

STÁLE HLEDÁME
Pořád ještě hledáme dvouletou fenku skotského setra jménem Auriga s tetováním v uchu s číslem
6103. Věříme, že ji někdo našel a stará se o ni. Rádi nálezce finančně odměníme. Moc se nám po
ní stýská! Jedná se o velkého (63 cm v kohoutku) černého dlouhosrstého loveckého psa s hnědým
pálením viz foto. Velmi děkujeme za každičkou pomoc a informaci vedoucí k nalezení. Tel.
603 576 069, 776 240 047

Prodám rodinný dům 4+kk Petřvald.
Cenu uvedu po prohlídce. Tel. 606 838 172

