é
k
s
d
l
a
v
ø
t
e
NOVINY
P

www.petrvald.info

ROK 2011

INFORMACE PRO OBÈANY

PØIVÍTÁNÍ PRVÒÁÈKÙ
Opìt je tady nový školní rok,
prázdninám již definitivnì odzvonilo a žáci našich petøvaldských
škol 1. záøí znovu zaplnili své tøídy.
Mimoøádnì slavnostní byl tento
den pro 69 nových žáèkù, kteøí
v tomto školním roce nastoupili
do prvního roèníku. Již tradiènì
pøišli prvòáèky a jejich rodièe pøivítat zástupci vedení školy: øedi-

telka Ing. Zdeòka Kozlovská, zástupkynì øeditele Mgr. Alena Lukšová a vedoucí uèitelka ZUŠ paní
Blanka Ryšánková.
Za mìsto Petøvald dìtem popøála mnoho úspìchù také paní
starostka Jarmila Skálová, která
zároveò pøipomnìla, jak velmi záleží pøedstavitelùm mìsta na
tom, aby žáci a uèitelé mìli pro
svou práci kvalitní podmínky. Jen

investice do školních budov vìnované na výmìnu oken, opravu
støechy, vymalování tøíd a na výmìnu a úpravu regulace ústøedního topení dosáhly v tomto roce
pøibližnì èástky 3 miliónù korun.
Po slavnostním uvítání ve tøídách bylo pro prvòáèky a jejich rodièe pøipraveno pohádkové dopoledne plné her a písnièek „Zpíváme a tanèíme s Míšou“. Dìti se
velmi dobøe bavily a urèitì z nich
opadly poèáteèní obavy ze školní
docházky.
Pøejeme nejen prvòáèkùm, ale
také ostatním žákùm školy, aby
dosáhli mnoha úspìchù a získali
kvalitní vìdomosti.
Mgr. Pavla Helbichová,
ZŠ a ZUŠ Školní 246

POZVÁNKA

POZVÁNKA
Èlenky ZO ÈSŽ Petøvald - sídlištì (Èeský svaz žen) Vás zvou dne
8. øíjna 2011 ve 14.00 do klubovny Èeského svazu zahrádkáøù
(vedle mìstského úøadu) na 5. roèník soutìže

O NEJLEPŠÍ PETØVALDSKOU BUCHTU,
spojenou s pøátelským posezením.
Co Vás èeká:
^
soutìže pro dìti s odmìnami
^
divadelní pøedstavení pro dìti - podzimní
høíbková pohádka O ježeèkovi
^
obèerstvení (pro malé, starší, ale i nejstarší)
Tìšíme se spolu s dìtmi na výborné cukráøské výrobky, které budou porotou vyhodnoceny a vítìzové si odnesou zajímavé ceny.
Zbytek dobrot bude rozdán mezi pøítomné dìti. Výrobky zaènìte nosit od 13.00 hod. do klubovny zahrádkáøù. Pøijïte se pobavit se
svými dìtmi a spoleènì strávit pìkné odpoledne. Akce se koná za
každého poèasí. Ty z Vás, které upeèou mouèník, si odnesou zvláštní cenu.
Zve výbor ZO ÈSŽ

POZVÁNKA
Policie ÈR, obvodní oddìlení Petøvald,
srdeènì zve všechny obèany mìsta Petøvaldu
na MÍTINK S OBÈANY, který se bude konat
dne 10. 10. 2011 od 16.00 v SKS Petøvald (knihovna).
Policisté budou odpovídat zejména na dotazy,
které se týkají bezpeènostní situace ve mìstì.
Jste srdeènì zváni.

Klub pøátel
Hornického muzea
v Ostravì - poboèka
Petøvald Vás zve
13. øíjna 2011 v 15.00 hod.
do Kulturního domu
v Petøvaldì na pøednášku
Cestování po Cejlonu.
Pøednáší
Ing. Vilém Uher.
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STØEDISKO
KULTURNÍCH SLUŽEB
mìsta Petøvald
V mìsíci øíjnu Vás zveme
v pátek 28. 10. 2011
v 16.00 hodin
do NDM Ostrava
Slavnostní pøedstavení
komické opery

PRODANÁ NEVÌSTA
Bedøicha Smetany
Podrobnosti uvnitø PN.

DÌTSKÉ HØIŠTÌ, UL. BØEZINSKÁ
Nákladem 655 tis. Kè bylo vybudováno dìtské høištì na ul.
Bøezinské. Finanèní prostøedky na toto zaøízení poskytla mìstu
Petøvald Nadace ÈEZ. Høištì je urèeno pro dìti pøedškolního vìku.
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
9. schùze Rady mìsta Petøvaldu
se konala 17. srpna 2011
RM schválila
- rozbor hospodaøení Základní
školy a Základní umìlecké školy
Petøvald, Školní 246 a rozbor hospodaøení Mateøské školy Petøvald, 2. kvìtna 1654, za I. pololetí 2011.
RM rozhodla o zøízení vìcných
bøemen na pozemcích mìsta
RM vyhlásila zámìr pronájmu
pozemku parc. è. 740/68 v kat.
území Petøvald.
RM rozhodla
- na základì doporuèení bytové
komise o uzavøení nájemní
smlouvy na uvolnìnou bytovou
jednotku na ulici Rychvaldské;
- uzavøít smlouvu o pronájmu
nebytového prostoru - garáže v I.
PP bytového domu na ulici Bøezinské;
- o uzavøení dodatku ke Smlouvì o dílo (uzavøené dne 1. 6.
2011) na výmìnu oken v èásti pøístavby ZŠ Školní 246;
- o uzavøení smlouvy o dílo na
zajištìní veøejné zakázky malého

rozsahu pod oznaèením „Oprava
èásti místní komunikace ul. Nad
Doly“ s uchazeèem: „STRABAG
a.s., odštìpný závod Ostrava, za
cenu max. pøípustnou - cena bez
DPH 324.860,- Kè, DPH 20 %
64.972,- Kè, cena celkem
389.832,- Kè.
RM schválila zadávací dokumentaci na podlimitní veøejnou zakázku na dodavatele elektrické
energie s názvem „Dodávka elektøiny pro mìsto Petøvald a jeho pøíspìvkové organizace“ a zadávací
dokumentaci na veøejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Dodávka zemního plynu pro
mìsto Petøvald a jeho pøíspìvkové organizace“.
RM jmenovala hodnotící komisi pro tyto veøejné zakázky,
která bude zároveò plnit i funkci
komise pro otevírání obálek.
RM vzala na vìdomí pøedložený výkaz o plnìní rozpoètu
k 31. 7. 2011.

7. zasedání Zastupitelstva mìsta
Petøvaldu se konalo 31. srpna 2011
ZM schválilo zprávu o plnìní
rozpoètu mìsta Petøvaldu za
1. pololetí 2011.
ZM rozhodlo
- o bezúplatném nabytí èástí pozemkù;
- o podání nové žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního
operaèního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 20072013 na projekt s pracovním názvem „Radnice Petøvald“, a to
vzhledem k tomu, že nebyla akceptována žádost mìsta Petøvaldu z roku 2010 o dotaci z Regio-

nálního operaèního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013 Prioritní osa: 3
Rozvoj mìst, Oblast podpory: 3.2
Subregionální centra Zamìøení
výzvy: Obèanská vybavenost, veøejná prostranství.
ZM vydalo na základì § 29
odst. 1 písm. a) zákona
è. 133/1985 Sb., o požární
ochranì, ve znìní pozdìjších
pøedpisù v platném znìní zøizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasièù mìsta Petøvald.

ZTRÁTY A NÁLEZY
V mìsíci srpnu byly na MìÚ Petøvald odevzdány tyto nálezy:
- pánská èerná penìženka s finanèním obnosem
Den nálezu: 29. 7. 2011
Místo nálezu: Petøvald, ulice Gen. Svobody u budovy pošty
- dámská oranžová etue s barevnými kvìty, mobilní telefon
Nokia, zapalovaè, 2 propisovací tužky, bonbóny, visaèka s nápisem ADRA - dobrovolník Pavla
Den nálezu: 11. 8. 2011
Místo nálezu: Petøvald, ulice Šumbarská poblíž RD èp. 419
Majitel se mùže informovat v kanceláøi è. 2 v budovì mìstského úøadu nebo telefonicky na èísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

PODÌKOVÁNÍ
Dne 8. 9. 2011 se uskuteènil již 6. Den horníkù organizovaný
poboèkou KPHMO v Petøvaldì. Za pomoci èlenù organizace
Chovatelù holubù a sportovního klubu HEPO Petøvald se i pøes výraznou nepøízeò poèasí podaøilo pøipravit pro 68 úèastníkù pøíjemnou atmosféru pohody a spokojenosti, která na tomto setkání vládla a na níž se každý svým dílem podílel.
Chceme tímto upøímnì a všem, kteøí pøišli, podíleli se na zajištìní obèerstvení i organizaci samotného dìní podìkovat. Souèasnì vyjadøujeme nadìji na pøízeò a úèast této snad už do budoucna tradièní akce. Dìkujeme!
Za výbor poboèky Stanislav Žák

KALENDÁØ
svozu odpadù na 4. ètvrtletí 2011
1. Svoz odpadù ze 110 l (1100 l) nádob

Øíjen
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.

Listopad
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.

Prosinec
6., 7.
13., 14.
20., 21.
28., 29.

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

13. øíjen

17. listopad

15. prosinec

3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadù

Øíjen
3., 4.
10., 11.
17., 18.
24., 25.
31.

1. listopad

6. prosinec

Ahoj Petøvalde - velké díky!
Protože nastal èas, kdy jsem dovršil vìk, který mì opravòuje
k odchodu do starobního dùchodu, dovolte mi, abych co nejsrdeènìji podìkoval všem, se kterými jsem po celou dobu (témìø
38 let) spolupracoval. Mohu konstatovat, že mìsto Petøvald mi
opravdu pøirostlo k srdci a budu
na nì s láskou vzpomínat. Jsem
rád, že jsem zde mohl vychovávat
a vzdìlávat mladou generaci.
Vždy Petøvald se stal mým druhým domovem.
Komu konkrétnì bych chtìl podìkovat? Samozøejmì paní starostce Jarmile Skálové, místostarostovi Ing. Václavu Holeèkovi,

JUDr. Hanì Kotové, všem úøedníkùm Mìstského úøadu v Petøvaldì, komisi dopravy, Policii ÈR
v Petøvaldì, støedisku kulturních
služeb, MUDr. S. Skýbové, rodièùm i žákùm a v neposlední øadì
i všem pracovníkùm ZŠ a ZUŠ
Školní 246 a Závodní 822 za
krásné kulturní vystoupení. Vlastnì všem, se kterými jsem spolupracoval.
Novému vedení pøeji hodnì
štìstí, zdraví, optimismu a žákùm
jen samé úspìchy. Mìjte se
všichni moc pìknì. Rád se mezi
vás zase pøijdu podívat.
Mgr. Rudolf Torž,
ZŠ a ZUŠ Školní 246

Na školách se ani
o prázdninách nezahálelo
V období školních prázdnin probìhly v objektech mateøských
a základních škol opravy za cca
3 400 tis. Kè.
V objektu MŠ Šenovská se rozšíøilo sociální zaøízení pro dìti nákladem 135 tis. Kè a bylo zøízeno
nové pískovištì. V areálu MŠ 2.
kvìtna byly opraveny asfaltové
chodníky (9 tis. Kè).
V objektu Masar ykovy školy
byla vymìnìna tìlesa ústøedního
vytápìní a termoregulaèní ventily,
nainstalována nová regulace vytá-

pìní (2 135 tis. Kè), v prostorách
mateøské školy se malovalo (8
tis. Kè) a byla provedena montáž
nového obložení radiátorù ÚT v tìlocviènì (33 tis. Kè).
V objektu Základní školy Školní
246 byla nákladem 689 tis. Kè vymìnìna v èásti pøístavby døevìná
okna za okna plastová, byly namontovány nové žaluzie (45 tis.
Kè), natøeny radiátory ÚT, dveøe a
malování tøíd (171 tis. Kè), opravena støecha (152 tis. Kè) a provedeny další drobné úpravy.
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VEØEJNÁ VÝZVA

Dnes si budeme povídat

Mìsto Petøvald vyhlašuje veøejnou
výzvu na obsazení pracovního místa:
Druh práce:
referent odboru výstavby a ŽP - zamìstnanec zajišuje agendu na úseku
správy složek životního prostøedí
(ochrana pøírody, povolování kácení døevin, ochrana ovzduší, kontrola vodních
tokù, zajišuje odbìr a posouzení
vzorkù vè. povolení k vypouštìní vod,
kontroly subjektù v návaznosti na odpady, likvidace èerných skládek, péèe
o zeleò aj. (kumulovaná funkce)
Místo výkonu práce: Mìsto Petøvald
Termín nástupu: 1. 11. 2011 nebo
dle dohody
Požadovaná kvalifikace: Vyšší nebo
støední odborné vzdìlání s maturitní
zkouškou (zamìøením na ŽP je výhodou)
Jiné požadavky:
n
Splnìní požadavkù dle § 4 zákona
è. 312/2002 Sb. o úøednících územních samosprávných celkù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
n
Základní orientace v zákonì è.
128/2000 Sb., o obcích v pl. znìní,
zák. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody
a krajiny v pl. znìní, zák. è. 500/2004
Sb., správní øád v pl. znìní.
n
Dobrá orientace v zákonì o odpadovém hospodáøství, o ochranì ovzduší, o rostlináøské péèi o posouzení
vlivù na ŽP a o pøestupcích. ZOZ na
úseku ochrany pøírody a krajiny nebo
ZOZ hospodaøení s odpady, nakládání
s obaly je výhodou.
n
Znalost práce s PC (Microsoft
Office - Word, Excel).
n
Øidièský prùkaz skupiny „B“.
Uchazeè je povinen podat písemnou
pøihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, pøíjmení, titul
- datum a místo narození
- státní pøíslušnost
- místo trvalého pobytu
- èíslo OP nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana
- druh práce (pracovní místo), o kterou
se uchází
- datum a vlastnoruèní podpis
K pøihlášce pøipojte:
- životopis s údaji o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech
- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne
starší než 3 mìsíce; u cizích státních
pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdìlání
Platová tøída: 8
Lhùta pro podání pøihlášky: do
6. 10. 2011
Místo a zpùsob podání pøihlášky:
poštou nebo osobnì na adresu Mìstského úøadu Petøvald, Gen. Svobody
511, 735 41 Petøvald
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výbìrové øízení i bez uvedení dùvodù kdykoliv v jeho prùbìhu zrušit nebo nevybrat
žádného z uchazeèù.
JUDr. Hana Kotová,
tajemnice MìÚ Petøvald

s øeditelkou pøísp. org. mìsta ZŠ a ZUŠ Školní 246
Ing. Zdeòkou Kozlovskou

1. Jaká byla vaše pedagogická praxe pøed nástupem
do funkce øeditelky pøísp.
org. mìsta?
Ve školství jsem zaèala pracovat pøed sedmnácti lety. První
praxi jako uèitelka jsem získala
na ZŠ Žižkova v Karviné, kde
jsem pracovala až do roku 1999.
V témže roce mi pøišla nabídka
tehdejšího øeditele školy Mgr.
Suchánka pøestoupit na ZŠ
17. listopadu v Orlové - Lutyni.
V této škole jsem pracovala nejprve jako uèitelka pøírodovìdných pøedmìtù a od roku 2003
ve funkci zástupkynì øeditele
školy, a to až do èervence roku
2006, kdy byl provoz základní
školy ukonèen. Následnì jsem
pøestoupila na petøvaldskou ZŠ
opìt jako uèitelka a po roce pùsobení jsem pøijala nabídku øeditele školy Mgr. Torže na funkci zástupkynì øeditele. V letošním
roce byl vyhlášen konkurz na
funkci øeditelky ZŠ a ZUŠ
Petøvald, kterého jsem se zúèastnila a ve kterém jsem uspìla
a Rada mìsta Petøvaldu mne
jmenovala od 1. 9. 2011 øeditelkou školy.
2. Jaké jsou Vaše vize, projekty a další námìty na zkvalitnìní výuky žákù?
Ráda bych navázala na dosavadní úspìchy, kterých bylo
v pøedešlých letech dosaženo.
Chtìla bych ještì zvednout už
dost vysokou laku úrovnì naší
školy. K tomu by kromì usilovné
práce pedagogù a žákù mìl být
rovnìž nápomocen dlouhodobý
projekt „Inovace a individualizace výuky ve Škole pro život”,
který se zaène realizovat již v I.
pololetí letošního školního roku.
Dále bych chtìla zøídit elektronické žákovské knížky, zlepšit
tak úroveò informovanosti zákonných zástupcù o prospìchu

žákù. S tím také souvisí zavedení
služebních e-mailových adres pedagogických pracovníkù, což
znaènì zjednoduší a zrychlí komunikaci mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky.
Rovnìž bych chtìla vybudovat
uèebnu v pøírodì a zrenovovat
atrium. Obì tato místa by byla
využívána v prùbìhu dopoledne
k výuce žákù, v odpoledních hodinách by sloužila pro mimoškolní èinnost a školní družinu.
Realizace tìchto zámìrù je èasovì a finanènì velmi nároèná a
bude záležet na množství získaných finanèních prostøedkù.
Pro zlepšení výuky èeského jazyka a literatury a pozvednutí
úrovnì ètenáøské gramotnosti
bych s kolegy ráda zøídila specializovanou uèebnu, která by sloužila pro výuku i mimoškolní èinnost.
Samozøejmì nechci opomenout ZUŠ, která již neodmyslitelnì patøí do výchovnìvzdìlávacího procesu v našem mìstì,
pro kterou se budu snažit vytváøet vhodné podmínky pro její
další rozvoj.
3. Vybrala jste si i novou
zástupkyni. V èem vidíte její
klady a proè jste si ji zvolila
na tuto pozici?

Ano, mou novou zástupkyní se
stala od 1. 9. 2011 Mgr. Alena
Lukšová.
Po absolvování Pedagogické
fakulty v Ostravì zaèala pracova t n a Z Š v Pe t ø va l d ì n a
Bøezinách v roce 1974 jako uèitelka na I. stupni ZŠ až do roku
1979, kdy zde pøevzala funkci øeditelky, kterou vykonávala až do
roku 1992. Pak pøešla na ZŠ
Slezská 850 v Orlové - Porubì,
kde pracovala jako uèitelka až
do roku 2009, kdy se vrátila na

ZŠ a ZUŠ v Petøvaldì.
Na pozici zástupkynì øeditelky
školy jsem si chtìla vybrat èlovìka, na kterého se mohu spolehnout a mám k nìmu plnou dùvìru. Dalším hlediskem pro výbìr
byly dlouhodobé zkušenosti Mgr.
Lukšové v pedagogické praxi na
I. stupni ZŠ, v práci metodických
sdružení, redakèní rady (vydávání školního èasopisu), ve školské radì a v øídící funkci na ZŠ.
4. Jak nahlížíte na spolupráci s polskými mìsty?
Budete i nadále spolupracovat se školskými zaøízeními
v Jasienici a Strumieni?
Už tím, že žijeme v pøíhranièní
zónì, si myslím, že spolupráce
se zahranièními partnery je vítána a žádoucí a má již nìkolikaletou tradici. Mezi nejvýznamnìjší èinnosti, které probíhají,
patøí besedy s pedagogy, úèast
na výmìnných kulturních a sportovních akcích mezi družebními
školskými zaøízeními v Jasienici a
Strumieni. Aè hovoøíme jinými jazyky, ani pro nás pedagogy, ani
naše žáky to není žádná pøekážka, a proto jsou naše spoleèné
akce vždy velmi úspìšné. Pevnì
vìøím, že spolupráce s polskými
školskými zaøízeními se bude
i nadále rozvíjet a pøinese obohacení pro obì dvì strany.
5. Vaši žáci a spolupracovníci Vás znají velmi dobøe.
Pokuste se pøedstavit i obèanùm mìsta. Èemu se vìnujete ve volném èase, pokud
Vám nìjaký zbude, Vaše koníèky, rodina ...?
Jelikož jsem rodaèka z Petøvaldu a chodila jsem i na zdejší
školu, myslím si, že mì hodnì
obèanù našeho mìsta zná. Jsem
vdaná, mám 15letou dceru a žiji
v rodinném domku. Mezi mé záliby patøí ètení, poslech pìkné
hudby, baví mì operety, muzikály. Ráda se podívám na kvalitní
film nebo navštívím divadelní
pøedstavení.
Pokud poèasí dovolí, vedu vìèný, avšak marný boj se slimáky
a plevelem na naší malé zahrádce. Jelikož nejsem vùbec sportovnì založená, nejvìtší potìšení mi pøináší autoturistika.
Nepohrdnu však ani zahranièním
poznávacím zájezdem èi pobytem na horách. Pøátelé o mnì øíkají, že jsem veselé a pøátelské
povahy.
Za rozhovor dìkuje
Jarmila Skálová
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PØIŠEL NÁM DOPIS...
Podìkování mìstu Petøvald.
Mìsto Petøvald v èele se starostkou paní Jarmilou Skálovou pozvalo dne 7. 8. 2011 èleny Klubu dùchodcù na Bøezinách do družebního polského mìsta Jasienica, kde se konalo již III. vystoupení
špièkových muzikantù a taneèních souborù „Hledání spoleèných
koøenù Tìšínského Slezska v Rudzici“.
Kapela Góralska „Beskid“, místní soubor „Bierowianie“, soubor
„Havíøovské babky“ a další, ale zvláštì soubor „Pieœni a tañca ziemi Cieszyñskiej“ pøedvedl úžasný koncert na profesionální úrovni
a potìšil zúèastnìné. Na tváøích pøítomných jsme vidìli úsmìvy a
nìkteøí se dávali rovnou do zpìvu. Lidové písnièky a tance vyjadøovaly pohodu a hlavnì lásku. Z vystoupení všech souborù bylo
zøejmé, že jazykovì a národopisnì jsou si blízké. Bylo slyšet spoleèné náøeèí „po našemu“.
Akce, která se konala v rámci realizace projektu „Hledání spoleèných koøenù - regionálních souborù Tìšínského Slezska“, nám
starším pøipomnìla dávné mládí. Bylo nám všem dobøe na duši.
Všichni dìkujeme mìstu Petøvald za krásný kulturní zážitek.
Za KD Bøeziny Aleš Vínovský

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V DOMÌ
S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU
Srdeènì zveme zájemce o bydlení v Domì s peèovatelskou službou (ul. Ráèkova Petøvald) na Den otevøených dveøí, který se bude konat dne 13. 10. 2011 v dobì od 13.00 do 16.00 hodin v DPS èp.
1735 v kulturní místnosti.
Zveme rovnìž obèany na Den sociálních služeb, který se koná
v Orlové dne 11. 10. 2011 od 10.00 do 16.00 hodin na námìstí
28. øíjna v Orlové - Lutyni (mezi budovou MìÚ Orlová a Priorem).
Bc. Ivana Rajdusová, sociální pracovnice

V rámci týdne sociálních služeb, který poøádá Asociace
poskytovatelù sociálních služeb ÈR a Ministerstvo práce
a sociálních vìcí v týdnu od 10. - 16. øíjna 2011,
Vás Domov Bøeziny, p. o. zve na dny otevøených dveøí

11. - 12. øíjna 2011 od 10.00 h. do 15.30 h.
Srdeènì Vás zveme.

DVACET LET PÙSOBENÍ PEÈOVATELSKÉ
SLUŽBY MÌSTA PETØVALD
Mìsto Petøvald provozuje peèovatelskou službu ode dne 1. 2.
1991, kdy ji pøevzalo od Okresního ústavu sociálních služeb
v Karviné. Mìstu byly delimitovány
dvì pracovnice peèovatelské služby, obèanky našeho mìsta.
V roce 1991 mìly peèovatelky
na starosti péèi o seniory a zdravotnì postižené obèany v jejich domácnostech, kde provádìly pøedevším nákupy, úklid bytu, donášku
otopu a pochùzky.
Od 1. 11. 1991 se na základì
zájmu obèanù zaèaly do domácností vozit prostøednictvím peèovatelské služby obìdy. V té dobì
byla pøijata do stavu pracovníkù
tøetí pracovnice.
Poèátkem 90. let mìsto Petøvald zaèalo s pøestavbou tøí objektù bývalých ubytoven DP Družba (ulice Ráèkova v Petøvaldì)
na dùm s peèovatelskou službou.
Budovy DPS byly dány postupnì
do provozu v roce 1992, 1995 a
1999.
V domì s peèovatelskou službou je 65 bytových jednotek s pøíslušenstvím 1. kategorie, z toho
jsou 4 byty dvoupokojové, 5 bytù

bezbariérových, jeden byt pro domovníka. Ostatní byty jsou jednopokojové s kuchyní nebo kuchyòským koutem. V souèasné dobì
bydlí v DPS 78 obyvatel.
Od roku 1999 se starají o seniory v jejich domácnostech i v DPS
4 pracovnice peèovatelské služby,
které spolu s øidièem zabezpeèují
úkony v souladu se zákonem
108/2006 Sb. v pl. znìní a dle vyhl. è. 505/2006 Sb, v pl. znìní,
vèetnì rozvozu obìdù.
Celková kapacita poskytované
peèovatelské služby je 110 klientù, z toho maximálnì 65 osobám
mùže mìsto rozvážet obìdy. Roènì peèovatelky poskytnou pomoc
a podporu asi stovce klientù.
Pøi této pøíležitosti bych chtìla
peèovatelkám podìkovat za jejich
práci v domácnostech našich seniorù.
Bližší informace o poskytování
peèovatelské služby i žádost na zavedení peèovatelské služby najdete na stránkách mìsta Petøvald
http://www.petrvald.info/soucasnost/pecovsl.htm
Bc. Ivana Rajdusová,
sociální pracovnice

Víte, že...

Zleva sedící: Lucie Vicherková, Kamila Kantorová, Helena Ševèíková
Stojící: Jarmila Balonová

od srpnového èísla 8/2011 jsou na webových stránkách našeho
mìsta http://www.petrvald.info/mnoviny.htm Petøvaldské noviny
v plné grafice, t.j. nejen v prosté textové podobì?
Kliknutím na text „Plná verze” u pøíslušného èísla (zatím jen
u 8/2011) si naètete text vè. grafiky a obrázkù, samozøejmì za
cenu delší doby stahování. PDF soubor má velikost v øádu nìkolika
MB (megabajtù). Pùvodní „ekonomická” verze je stále k dispozici
kliknutím na „Textová verze”.
Za zpracování a poskytnutí pøíslušného souboru dìkujeme pracovnicím Tiskárny na Kamèatce.
Radomír Štìrba

PETØVALDSKÉ NOVINY

5

Kulturní pohranièí - modernizace infrastruktury v Petøvaldì, v Strumieni a v Jasienici

Spolupráce s polskými
par tnerskými mìsty Jasienica a Strumieñ pokraèuje. V bøeznu letošního roku požádalo mìsto Petøvald spolu s partnerskými
mìsty o dotaci z prostøedkù Fondu
mikroprojektù Euroregionu Tìšínské Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski
Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika Polská republika 2007-2013 na
spoleèný projekt s názvem „Kulturní pohranièí - modernizace infrastruktur y v Petøvaldì, v Strumieni a Jasienici“. Cílem projektu
je organizování spoleèných kulturních a sportovních akcí. V rámci
aktivit projektu provede mìsto
Petøvald modernizaci kulturního

domu - osvìtlení sálu, pódia a nouzového osvìtlení, zøízení bezbariérového sociálního zaøízení, modernizaci ozvuèení a nákup 30 ks stolù. Mìsto Strumieñ provede modernizaci auly v gymnáziu a Jasienice vybuduje skate-park. Na ukonèení projektu budou organizovány
spoleèné akce. V øíjnu uspoøádá
mìsto Jasienica mezinárodní
ukázku jízdy na skateboardu,
v Kulturním domì v Petøvaldì
bude v listopadu 2011 Adventní
jarmark a v prosinci 2011 v aule
strumieñského gymnázia probìhnou Evropské vigilie. Na akce
zveme obèany všech tøí mìst.
Celkové náklady na modernizaci
našeho kulturního domu èiní 985
tis. Kè. Nákladem 173 tis. Kè již
byla provedena modernizace ozvu-

èení, nouzového osvìtlení (71 tis.
Kè), zøízení bezbariérového sociálního zaøízení (127 tis. Kè) a nákup
30 kusù stolù do sálu (81 tis. Kè).
Bìhem mìsíce záøí 2011 pak probìhne modernizace osvìtlení
(533 tis. Kè).
Na tento projekt byla mìstu
Petøvald schválena dotace ve výši
27 314 EUR.
Od zahájení užívání kulturního
domu uplyne letos v prosinci již 21
let. Modernizací dojde ke zvýšení
kvality a dostupnosti kulturních a
spoleèenských akcí konaných
v tomto zaøízení. V rámci èeskopolské spolupráce poøádáme
mnoho akcí. Do konce letošního
roku to bude 3. roèník Víkendu
s amatéry a adventní jarmark.

KULINÁØSKÉ OKÉNKO
Pie ala „hemenex“
Potøebné pøísady:
400g listového tìsta, 200g zakysané smetany,
150g šunky, 2 jarní cibulky, 150 g eidamu, 6 7 vajec, bylinkové koøení, sùl
POSTUP: Listové tìsto rozdìlíme na polovinu,
každý díl rozválíme - na dno dortové formy vymazané máslem dáme jednu èást tìsta, propícháme
vidlièkou (forma o prùmìru 24 cm), roztáhneme
ho aspoò do výšky 4 - 5 cm, poklademe šunkou.
Pøipravíme si zálivku z kyselé smetany, 1 jarní cibulky, 1 vejce, ochutíme bylinkovým koøením a
osolíme (nebo osolíme bylinkovou solí). Zálivku nalijeme na šunku, na zálivku rozklepneme vejce (až
6 ks), posypeme èástí strouhaného eidamu a zbyt-

kem nakrájené cibulky a znovu ochutíme bylinkovým koøením (bylinky mùžete dát podle vlastního
výbìru - vhodná je i pažitka a bazalka), zakryjeme
šunkou. Pøipravíme druhou èást tìsta na zakrytí,
kterou propícháme vidlièkou (nejlépe na pracovní
desce, abychom nepropíchli vajíèka). Pøipraveným
tìstem zakryjeme všechny dobroty a okraje založíme. Potøeme rozšlehaným vajíèkem a posypeme
druhou pùlkou sýra. Peèeme v troubì pøi teplotì
0
200 C, cca 25 - 30 min. (horkovzdušná trouba
0
180 C). Peèené do køupava necháme trochu vychladit, potom teprve boky formy odstraníme.
Mùžeme podávat se salátem a s celozrnným chlebem.

Hledáte oddaného kamaráda?
Hledáte spøíznìnou duši?
Hledáte spoleèníka?
Máme pro Vás tip:
V psím útulku v Dìtmarovicích a v Karviné na Vás èekají opuštìní
nebo zatoulaní pejskové, kteøí budou vdìèní za Vaši péèi a lásku.

Pøedstavujeme Vám
pana Jana Káòu
(*1985)

V letošním roce nakladatelství
Alisa pana Vladimíra Kostihy
z Petøvaldu vydalo novou knihu poezie pod názvem Smyslná èeská
poezie. Do tohoto vydání pøispìl
svou poezií i obèan našeho mìsta
Jan Káòa.
Jan Káòa je absolventem Støední obchodní školy v Havíøovì.
Bìhem studií na této škole se zaèal vìnovat psaní poezie. My Vám,
ètenáøùm PN, nyní pøedkládáme
jeho dvì básnì z výše uvedené
sbírky.
HØÍCHY MLÁDÍ
Z prùmyslovky na pivo
jsme odpoledne chodili
každý den hned po škole
tam holky s sebou vodili
Plné sklenky v krbu vatra
smích radost a veselí
aniž jsme tenkrát vìdìli
že odejdou nám játra
PRVNÍ RANDE
První rande si domluvili
na ètyøi odpoledne
pøesnì tak se umluvili
pøedešlého dne
Stojí frajer s kytku na rohu
a je tuze nervózní
pøešlapuje z nohy na nohu
mìsta ruch mu v uších zní
Poøád nejde V tìle chlad
Proè má èekat Vlastnì naè
Pak nápad z nebe náhle spad
zajít si za roh na lahváè

Kontakty:
Útulek pro opuštìné psy
Dìtmarovice
735 71 Dìtmarovice 1168
Telefon:
596 542 239
Fax:
569 323 788
Odchyt:
724 266 257
E-mail:
utulekpsi.detmarovice@seznam.cz
www.psiutulek-detmarovice.cz

Manželé Jan Tihelka a Bc. Jarmila Tihelková DiS
Mickiewiczova 2014 / 84
733 01 Karviná - Hranice
Telefon:
602 931 493
724 109 481

E-mail:
jantihelka@seznam.cz
www.psi-hotel.com

PODÌKOVÁNÍ
Chtìli bychom jménem nejmenších uživatelù z Domova
pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Petøvaldì
podìkovat TJ Petøvald HEPO
(zejména paní Ševèíkové a
panu Gorovièovi) za to, že se
dìti z Benjamínu mohly zúèastnit dne 16. 7. 2011 pouti
v Petøvaldì. Prožily tak krásné
a zábavné dopoledne. Moc dìkujeme.
My z Benjamínu.
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ŠKOLNÍM ROKEM
Na prahu nového školního roku se s vámi
podìlím o jednu kapitolu svého pracovního
života, který trávím v Moravskoslezské obchodní akademii v Petøvaldì na Nové dìdinì.
Na konci školního roku 2010/11 jsme
s ohledem na nepøíznivý demografický vývoj
stáli pøed nelehkým rozhodnutím, zda po devatenácti letech pøesunout sídlo školy do
Havíøova. Vycházeli jsme ze skuteènosti, že
pøibližnì polovina studentù školy je právì
z tohoto mìsta. Studenty jsme s naším zámìrem seznámili, setkali jsme se však s jejich
názory zpochybòujícími tento zámìr uskuteènit - školu blíž svého bydlištì by uvítali,
ale „malá škola s velkým srdcem“ by to už
nebyla. Když jsme se pøesvìdèili, jak silné
pouto k místu a atmosféøe malé školy mají

její žáci i její uèitelé, ustoupili jsme od našeho zámìru a zùstali v Petøvaldì. Významnou roli ve zmìnì našeho zámìru sehrála také podpora zastupitelù mìsta, za kterou jim z celého srdce dìkujeme. Jsem ráda,
že škola zùstává i nadále v Petøvaldì.
Do dvacátého školního roku života
MSOA tak vstupujeme s pocitem vìtší
sounáležitosti s Petøvaldem a jeho obèany.
Vstupujeme do školního roku, ve kterém si
spoleènì slibujeme vìtší spolupráci s místní
základní školou a petøvaldskými firmami.
Zároveò jsme tady pro vás, obèany Petøvaldu, kteøí potøebujete pomoci, samozøejmì bezplatnì, s rùznými administrativními úkony a cizojazyènou korespondencí
v anglickém, nìmeckém, pøípadnì francouzském jazyce. Vyjadøuji nadìji, že èasem

Vyhodnocení velké prázdninové
soutìže s Technickým muzeem
Petøvald
Technické muzeum Petøvald vyhlásilo na zaèátku prázdnin soutìž pro dìti o nejkrásnìjší prázdninový zážitek - namalovaný na
výkresu èi zachycený na fotografii. Ze všech obrázkù je vidìt, že
si dìti prázdniny poøádnì užily. Mùžeme na nich sledovat, jak
chodily na høíbky, borùvky èi maliny, jak létaly s letadélky, dovádìly v bazénu, jak je duha na obloze krásná a také jak mùže být
výlet kolem rybníka s maminkou a tatínkem pøíjemný. Nejvíce zážitkù se u nás sešlo od dìtí z Dìtského centra Smíšek
v Petøvaldì. Nosily nám je bìhem celých prázdnin a musíme
uznat, že se dìti v létì opravdu nenudily. Tuto pestrou úrodu
krásných zážitkù jsme vyhodnotily jako nejzdaøilejší a první
místo zaslouženì putovalo právì sem. Dìti od nás dostaly
krásné ceny a vìøíme, že si je užijí stejnì, jako si užily léto, sluníèko a prázdniny vùbec. Druhé místo obsadil obrázek „Návštìva Dinoparku“ od Barunky Krivošíkové a tøetí místo zaslouženì vybojoval Zdeneèek Zahnaš za krásný obrázek, na kterém
s tatínkem a maminkou pozorují letadla na letišti. Barunka a
Zdeneèek si rovnìž zasloužili krásné ceny, které jim rozzáøily
oèka i úsmìv na tváøi.
Všem dìtem dìkujeme za obrázky a pøejeme spoustu dalších
zážitkù nejen o prázdninách.
Michaela Gawlasová, Michaela Piechová
Technické muzeum Petøvald

pro vás tuto nabídku služeb rozšíøíme.
Využijte toho, že naše mìsto podporuje existenci jednoho z nejstarších oborù èeského
školství, obchodní akademii, a zapojte se
svými požadavky a námìty ke vzdìlávání studentù, kteøí i takto získají potøebnou praxi.
Vždy pøíklady ze života jsou tìmi nejpotøebnìjšími.
Ing. Sabina Paorková, øeditelka školy

NAŠI HASIÈI SOUTÌŽILI
Dne 13. srpna 2011 uspoøádalo
Sdružení dobrovolných hasièù a jednotka Sboru dobrovolných hasièù
mìsta Petøvald 2. roèník memoriálu
Heømana Švedy.
I když bylo pozváno 9 sborù z okolních mìst, zúèastnily se jen 4 sbory a
družební jednotka z polské Jasienice.
Soutìžilo se o pohár, který zakoupila
rodina, a družstva jej musí 3x obhájit.
Na zahájení soutìže pøijala pozvání
starostka mìsta paní Jarmila
Skálová, která pøivítala soutìžní družstva a hosty. Dále byl pøítomen starosta okresního sdružení pan Václav
Helis.
Celkové poøadí soutìže:

1. místo JSDH Rychvald (èas 37,00
sekund)
2. místo JSDH Bohumín - Záblatí
(èas 41,63 sekund)
3. místo JSDH Petøvald (èas 58,32
sekund)
4. místo JSDH Orlová - Poruba (èas
60,41 sekund)
V prvním roèníku vyhrálo družstvo
z Orlové - Poruby. V letošní soutìži vyhrálo družstvo z Rychvaldu. Družstvo
z polské Jasienice provedlo ukázku,
jak se soutìží u nich. Pro soutìžící a
hosty bylo pøipraveno obèerstvení.
Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí
se zasloužili o zdárný prùbìh soutìže.
Za SDH starosta Jiøí Kováø

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY Petøvald
Z naší èinnosti - øíjen
V øíjnu postupnì ubývá pøirozených
zdrojù potravy pro zvìø a ta je nucena
hledat potravu na polích, kde se pase
na øepce a èasnì setých obilninách.
Spárkatá zvìø se zaèíná shlukovat do
zimních tlup - stává se více viditelnou, což není projevem pøemnožení
zvìøe, ale jedná se o její pøirozené
chování, které má za cíl zvýšit pravdìpodobnost pøežití zimního období a
ubránìní se predátorùm. Je nejvyšší
èas dokonèit opravu a pøemístìní zásypù a krmelcù. V øíjnu se musíme naplno vìnovat pøikrmování a pøedkládání soli. Zvìøi se vytváøí tukové zásoby, které rozhodují o pøežití zimního
období. Myslivecká sdružení i okresní
myslivecké spolky vykupují kaštany a
žaludy, kterými lze zpestøit potravní
nabídku poèátkem zimního období,
dále ostatní jadrná krmiva pro drobnou zvìø.
Probíhají zkoušky lovecké upotøebitelnosti psù, zejména podzimní
zkoušky ohaøù a malých plemen,
bar váøské zkoušky, lesní zkoušky
èi všestranné zkoušky, které provìøí
jak lovecké psy, tak i vùdce a jejich ce-

loroèní práci.
V øíjnu pokraèují polní práce. Sklízí
se kukuøice, brambory a cukrová øepa, je provádìna orba a setí.
Naši psi
Èlenové našeho mysliveckého
sdružení vlastní lovecky upotøebitelné psy, které bychom vám postupnì
rádi pøedstavili. Máme tøi ohaøe, dva
skotské retrievery a jednoho border
teriéra.
Dalším ze série našich psù je ohaø
Bret Jasénky. Nìmecký ohaø krátkosrstý - pes. Zkouška z výkonu - podzimní zkoušky.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy
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hnout se tak èasovému tlaku. Ti,
kteøí dnes pøijímají analogový televizní signál šíøený terestricky (z poPROÈ DIGITALIZACE
Digitální televizní vysílání je mo- zemních vysílaèù) a na pøíjem digidernìjší zpùsob pøenosu televiz- tálního vysílání se vèas nepøipraví,
ního signálu, který umožní lépe na- pøijdou po 30. 11. 2011 o možnost
kládat s frekvencemi, na nichž tele- sledovat televizi.
Konkrétní rozdìlení kanálù pro
vizní stanice vysílají. Digitalizace
pøináší otevøení souèasného tele- jednotlivé multiplexy je následující:
vizního trhu, rozšíøení nabídky tele- * kanál bude zmìnìn 30. 11.
vizních programù a umožòuje využí- 2011 Pozn: V Ostravì ještì vysílá
vat doprovodné služby, jako je na- územnì omezený zkušební multipøíklad elektronický programový plex 4 z ulice 1. máje na kanále 63
VÝHODY DIGITALIZACE
prùvodce (EPG). Protože však není
Výhodou digitálního vysílání,
vysílacích kanálù nazbyt, musí se
postupnì uvolnit vysílací frekvence kromì kvalitnìjšího obrazu, je pøesouèasných analogových televizí, devším mnohem vìtší programová
tedy ÈT 1, ÈT 2, Novy, Primy, popøí- nabídka. Zatímco v analogové éøe
padì regionálních vysílatelù, na u nás celoplošnì vysílaly pouze
kterých je pak zahájeno digitální te- ètyøi televizní programy, tedy ÈT 1,
levizní vysílání. Pøechod ze souèas- ÈT 2, Nova a Prima, po pøechodu
ného zemského analogového vysí- na digitální vysílání se jejich poèet
lání na zemské digitální vysílání nìkolikrát znásobí. V územní obproto probíhá po jednotlivých územ- lasti Ostrava jsou dostupné ètyøi
ních oblastech a øídí se závazným zemské digitální sítì, tzv. multiharmonogramem stanoveným naøí- plexy.
zením vlády è. 161/2008 Sb.,
Další výhodou je elektronický
o technickém plánu pøechodu zem- programový prùvodce (EPG), obského analogového televizního vysí- doba tištìného televizního progralání na zemské digitální televizní vy- mu, z nìhož se divák pomocí dálsílání (naøízení vlády o technickém kového ovladaèe dozví, jaký poøad
plánu pøechodu).
právì sleduje, jaký poøad bude náPøechod na digitální televizní vysí- sledovat, a mùže si prolistovat prolání probíhá souèasnì v celé Ev- gram zvolené televize na týden doropì. V Èeské republice bude po- pøedu. EPG obsahuje také krátké
slední analogový vysílaè vypnut texty o poøadu a mùže být doplnìn
v polovinì roku 2012.
io fotografie. V multiplexu 1 a 3 lze
ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI také pøijímat nìkteré rozhlasové
OSTRAVA konèí 30. LISTOPADU programy.
2011
Základní podmínkou pro bezstaZemské analogové TV vysílání rostný pøíjem a využívání všech výz vysílaèù velkého výkonu Ostrava hod zemského digitálního vysílání
- Hošálkovice, Frýdek Místek - je kvalitní pøijímací anténní systém.
KDE HLEDAT INFORMACE O DILysá hora, Nový Jièín - Veselský
kopec bude 30. listopadu 2011 GITALIZACI?
Na webových stránkách ukonèeno. Na vìtšinì územní oblasti Ostrava tak nebude od listo- www.digitalne.tv
padu možné „pøes anténu“ pøijímat
Hlavním zdrojem informací o pøeanalogovì žádný televizní program. chodu na digitální televizní vysílání
Na blížící se termín vypnutí analo- jsou webové stránky www.digitalgových vysílaèù budou diváci, kteøí ne.tv. Podávají všechny potøebné insignál pøíslušných vysílaèù pøijíma- formace o digitalizaci srozumiteljí, upozornìni zobnou formou. Naleznete zde aktuar a z e n í m p i k t olity spojené s digitalizací, interakgramu se ètyømi
tivní mapku a vyhledávaè obcí,
který ukáže termíny zapínání digiètvereèky, infortálního signálu a vypínání signálu
maèní lištou a spoty.
Pro další pøíjem televizního sig- analogového pro konkrétní region
nálu je tøeba se rozhodnout, zda zù- èi obec a také odpovìdi na nejèasstat i nadále u zemského (pøes an- tìjší dotazy. Navíc je zde ke stažení
ténu) televizního vysílání, nebo vyu- i celá øada materiálù, od legislativžít satelitní, kabelovou nebo inter- ních norem týkajících se digitalizace, napø. naøízení vlády o technicnetovou (IPTV) televizi.
Pøi volbì zemského televizního kém plánu pøechodu, pøes doporuvysílání je tøeba zakoupit buï set- èení, jakými zpùsoby lze upravit
top-box (pøevadìè signálu) a zapojit spoleèné televizní antény, až po
jej mezi anténu a televizor, nebo elektronickou ver zi informaèní
nový televizor s vestavìným digitál- Digibrožury dané územní oblasti a
Diginovin, které jsou distribuovány
ním tunerem.
Tìch, kdo nyní pøijímají televizi také do poštovních schránek.
Zøízena je také bezplatná telepøes kabel, satelit nebo internet,
se ukonèení zemského analogo- fonní linka 800 906 030. Zkušení
vého vysílání nijak netýká a tele- operátoøi zde dennì zodpovídají dovize jim i bez úprav bude fungovat tazy ohlednì digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu
standardnì i po 30. listopadu.
DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ v pracovní dny od 8 do 19 hodin.
Na semináøích nebo u digihlídek
JIŽ BÌŽÍ I U NÁS
Digihlídky jsou týmy promotérù,
Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy s alespoò šestimìsíèním kteøí mohou poradit s pøechodem
pøedstihem pøed ukonèením zem- na digitální vysílání pøímo v konského analogového televizního vysí- krétní obci. V prùbìhu záøí, øíjna a
lání. Nic tedy obèanùm nebrání vy- listopadu navštíví pøes 100 obcí
øešit pøechod a pøípadné kompli- v územní oblasti Ostrava. Termíny
kace s ním spojené již nyní a vy- zastávek digihlídek jsou uvedeny

Digitalizace 2011

7
na webu www.digitalne.tv. Starostové mìst a obcí mají navíc možnost si bezplatnì prostøednictvím
webu digihlídku objednat a promotéøi pøijedou obyvatele informovat
pøímo do jejich obce a v termínu,
který je pro nì nejpøíznivìjší.
Pøed vypnutím analogu budou
rovnìž probíhat semináøe o digitalizaci pro veøejnost, kam mají obèané možnost pøijít se informovat.
CO MÙŽE PØECHOD NA DIGITÁ L N Í T E L E V I Z N Í V Y S Í L Á N Í
ZKOMPLIKOVAT?
Nejvìtším problémem mohou
být tzv. „spoleèné televizní antény“ (STA), které je tøeba vèas na
pøíjem digitálního vysílání upravit.
Nìkdy je nutná i výmìna rozvodù
v celém objektu. Všechny tyto
úpravy musí øešit správce objektu
a nejèastìji provádìt specializovaná firma.
Skupinou, na kterou je tøeba soustøedit pozornost, jsou starší obèané, kteøí mohou mít problém s technickými aspekty digitalizace. Právì
na nì je ve velké míøe myšleno v informaèní kampani.
JAK BUDE ZAJIŠTÌNA INFORMOVANOST OBÈANÙ
Na celý region, kterého se vypnutí vysílaèe týká, cílí již nyní komplexní informaèní kampaò:
Páteøní èástí kampanì je infolinka 800 906 030 a webové
stránky www.digitalne.tv
Pobìží i intenzivní mediální kampaò. Již od konce prosince také
probíhá PR kampaò a komunikace
s regionálními médii.
Budou organizovány speciální
bezplatné semináøe pro veøejnost,

na kterých se obèané srozumitelnou formou dozvìdí vše potøebné a
mohou také individuálnì øešit své
konkrétní problémy spojené s pøechodem na digitální vysílání.
Kontaktní složkou infokampanì
jsou tzv. „Digihlídky“, které po
dobu tøí mìsícù pøed vypnutím projíždí celým regionem ve speciálnì
oznaèených vozidlech, roznáší informaèní materiály a komunikují
s obèany i samosprávou s cílem
v co nejvìtší míøe informovat širokou veøejnost, zejména pak starší
obèany.
Obèané najdou ve svých schránkách speciální leták s názvem
„Diginoviny“, kde jsou všechny dùležité informace uvedeny.
Pøibližnì 3 mìsíce pøed vypnutím se na obrazovkách u programù
Èeské televize tìch divákù, kterých se vypínání týká, objeví speciální „piktogram“, který je na vypínání upozorní.
Pobìží i semináøe pro osoby se
zdravotním postižením, o nichž je
možné se více dozvìdìt na stránkách www.ozp-digitalne.cz.
Digitalizace pøedstavuje technologický pokrok v praxi, ale není potøeba se jí obávat, je potøeba být
jen pøipraven. Pøechod ze zemského analogového na digitální televizní vysílání již úspìšnì probìhl
v mnoha regionech Èeské republiky a nyní je na øadì územní oblast
Ostrava.
V pøípadì, že potøebujete více informací, navštivte poradnu na
webu www.digitalne.tv/poradna
nebo zavolejte na infolinku 800
906 030.

Multiplex 1

Multiplex 2

Multiplex 3

Multiplex 4

Multiplex regionální

MULTIPLEX
MULTIPLEX 1

MULTIPLEX 2

MULTIPLEX 3
MULTIPLEX
regionální

LOKALITA

VYSÍLAÈ

KANÁL

Ostrava
Ostrava
Frýdek
Ostrava

Hladnov
Hošálkovice
Lysá hora
Hladnov

54
54
54
37

Ostrava

Hošálkovice

37

Frýdek
Ostrava

Lysá hora
Hladnov

37
51/48*

Ostrava

Hladnov

51/48*

Klimkovice

Klimkovice - Hýlov

28
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TJ Petøvald HEPO
MUŽI
13. 8. - pøípravné utkání
Slavoj Petøvald - TJ Petøvald 1:4 (1:2)
Branky: T. Volný, M. Nalevajka, J. Pencek, J. Režòák.
Sestava: T. Budina - Ševèík (46.´Levánszký), M. Budina (46.´Machala),
Ligocki, Jaglaø (46.´Doubek) - Klimek
(46.´Nalevajka), Kawulok, Režòák, J.
Kostka - T. Volný, Chromik (46.´Pencek).
17. 8. - pøípravné utkání
FK Tìrlicko - TJ Petøvald
3:3 (1:1)
Branky: J. Režòák 2, L. Ligocki.
Sestava: Jonšta - Ševèík, M. Benda,
Ligocki, Levánszký - Kièerka, Klimek,
Režòák, T. Budina - Nalevajka, Pencek.
…hokej. zpùs. støídali: Machala a
Müller.
23. 8. - pøípravné utkání
TJ Petøvald - FK Tìrlicko
2:2 (0:0)
Branky: J. Režòák, J. Doubek.
Sestava: Jonšta - M. Benda, M. Budina, Ligocki, T. Budina - Kièerka,
Režòák, Klimek, Doubek - T. Volný,
Pencek. …hokej. zpùs. støídali: Müller
a Levánszký.
27. 8. - mistrovské utkání okr. pøeboru
(1. kolo).
TJ Petøvald - Sj Rychvald
2:1 (1:1)
Ve velkém vedru se ujali hosté vedení
už v 10. min. Serafínem, domácí vyrovnali ve 30. min. Klimkem. Rozhodující
gól vsítil v 66. min. T. Volný, který zakonèil krásnou akci celého týmu.
Sestava: Jonšta - Levánszký, M. Budina, Ligocki, Jaglaø - Nalevajka (74.´Kawulok), Klimek, Režòák, T. Budina Chromik (85.´Pencek), T. Volný (87.´
Müller).
Trenér: J. Klimecký,
ved. mužstva - P. Šilhánek

DOROST
8. 8. - pøípravné utkání
TJ Petøvald - MFK Havíøov 0:3 (0:1)
16. 8. - pøípravné utkání
Slavia Orlová - TJ Petøvald 0:1 (0:0)
Branka: M. Goroviè
20. 8. - mistrovské utkání kraj. soutìže (1. kolo)
H. Suchá - TJ Petøvald
3:0 (2:0)
Sestava: Slíva - R. Pavlas, Fi. Marek,
Cífka, Cudrák - Pytlík (75.´Knorr), Kostka, L. Pavlas, Dutko - Kocián (51.´Kantor), Sekera (64.´Bitala). …zasloužené
vítìzství domácího mužstva.
23. 8. - pøípravné utkání
Baník Ostrava (1. liga dívek) TJ Petøvald
3:9 (0:4)
Branky a asistence: O. Dutko 2/4, L.
Pavlas 2/1, M. Goroviè 2/0, O. Kostka
1/4, M. Sekera 1/0, R. Pavlas 1/0.
…oboustrannì výborný fotbal, v dresu
Baníku záøila naše R. Šebestová, která
2x nahrávala na gól a jednou nastøelila
tyè.
27. 8. - mistrovské utkání kraj. soutìže (2. kolo)
TJ Petøvald - Kopøivnice
0:7 (0:3)
Sestava: Slíva - L. Pavlas, Fi. Marek,
Cífka, Cudrák (46.´Kašniar) - Sekera,
Kostka, R. Pavlas, Pytlík (46.´Kocian) Sklepek, Dutko (68. Matušík ).
…krutá porážka po slabém výkonu.
…po 2 kolech jsou dorostenci Hepa na
pøedposledním 13. místì s 0 body…
Trenéøi: Ing. P. Bitala, P. Sekera
STARŠÍ ŽÁCI
24. 8. - pøípravné utkání
TJ Petøvald - Slavia Orlová 0:4 (0:3)
Sestava: Slíva - L. Pavlas, Cudrák,
Poledník, Cieplik - Kršák, Karkoschka,
Zajíèek, Sklepek - Sobík, Kantor.

Fotbalista sezony 2010 - 2011 - DOROST

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ligocki
Svoboda
Müller
O. Kostka
Frosztega
R. Pavlas
Levanszký
Nalevajka
L. Pavlas
Kièerka
J. Kostka
Cífka
Procházka
Ševèík
Kašniar
Sklepek
Pytlík
Maòák
Slíva
Cudrák
Sekera
Kawulok

minuty
2234
2160
2100
1970
1934
1821
1732
1656
1625
1355
1078
963
933
829
593
486
450
376
270
105
66
64

zápasy
25
25
24
25
22
24
23
21
24
18
14
22
19
10
14
9
5
12
3
11
8
1

góly
poznámka
8
2
4
8
2
1
10
král støelcù
1
4
2
1
1
2
- brankáø st. žák
- brankáø st. žák
1

…hokej. zpùs. støídali: Vajdo, Paluv,
Èevela a Knorr.
31. 8. - pøípravné utkání
TJ Petøvald - Heømanice
4:0 (1:0)
Branky: 20.´a 54.´Pytlík, 45.´Slíva,
57.´Poledník.
Sestava: Slíva - Marek, Bitala, Krupa,
Pytlík - Vajdo, Citnar, Zajíèek, Sklepek Èevela, Sobík.
…hokej. zpùs. støídali: Paluv, Poledník,
Cieplik a Knorr.
3. 9. - mistrovské utkání kraj. soutìže
(1. kolo).
MFK Karviná „C“ - TJ Petøvald
0:2
(0:1)
Branky a asistence: 30.´Fi. Marek (M.
Sobík ), 65.´V. Cieplik (D. Knorr).
Sestava: Fi. Marek - Knorr, Bitala,
Krupa, Poledník - Sklepek, Zajíèek,
Citnar, Vajdo - Cieplik, Sobík.
…hokej. zpùs. støídal M. Paluv.
…zasloužené vítìzství po výborném výkonu celého týmu! Trenéøi: M. Stavaø,
R. Milian a P. Goroviè

mladších žákù jsou k dispozici na
STARŠÍ PØÍPRAVKA
TJ Petøvald - FK Bohumín
8:9
Branky: J. Volný 5, J. Rusoò, D. Ševèík
a M. Šebesta.
Podle nových pravidel hraje starší pøípravka tøikrát 20 minut. První tøetinu
jsme byli lepší a vedení 5:1 bylo zasloužené. Další dvì tøetiny naši kluci
naprosto nezvládli.
Dolní Lutynì - TJ Petøvald
9:7
Branky: M. Šebesta 2, B. Stoklasa 2,
J. Volný.
První tøetinu jsme hráli zaskoèenì a
museli jsme dotahovat tøíbrankový náskok. Následující tøetiny jsme hru vyrovnali a nebýt neférovosti trenéra domácích, který nedbal nových pravidel o
støídání a nechal hrát nejlepšího hráèe
bez støídání, bychom dovedli zápas do
vítìzného konce. Trenéøi: K. Pokorný,
I. Vlèek, V. Sobek a V. Strouhal

MLADŠÍ ŽÁCI
TJ Petøvald (roèníky 1999 a 2000) zahájili sezonu 2011/2012 pod vedením
trenérù Radislava Durczoka a Pavla Šerudy v polovinì srpna.
Novì se tvoøící tým odehrál dva pøípravné zápasy:
TJ Petøvald - Slavia Orlová 2:7 (1:2)
Branky: David Lorenèiè (asistence
Vladimír Strouhal) 1:0, Lukáš Pecha
(asistence Patrik Polhoš) 2:6.
TJ Petøvald - TJ Heømanice 1:1 (1:0)
penalty 2:1
Branka: Vladimír Strouhal
Penalty: Vojtìch Gellnar 2
V tìchto utkáních nastoupili: M. Graf,
D. Lorenèiè, D. Durczok, V. Gellnar,
V. Strouhal, P. Polhoš, D. Šeruda,
L. Pecha, D. Blahut, D. Kršák a I. Sliwka. Všechny aktuální informace o týmu

MLADŠÍ PØÍPRAVKA
První miniturnaj poøádal Sj Rychvald,
kde jsme postupnì nastoupili proti
MFK Havíøov A - TJ Petøvald
9:1
gól za HEPO Otakar Fajkoš
Tìrlicko - TJ Petøvald
14:1
gól za HEPO Lukáš Štachel
Sj. Rychvald - TJ Petøvald
5:3
góly za HEPO Kristian Kuzma 2, Otakar
Fajkoš
Na turnaji hráli: Jan Zborovský, David
Pokorný, Václav Rusoò, Otakar Fajkoš,
Ondøej Milian, Kristian Kuzma, Jakub
Gawlas, Lukáš Štachel, Lukáš Dvoøaèek, Martin Sobek.
Dále do mužstva ml. pøípravky patøí:
Pavel Èarnecký, Václav Sommer, Jan
Mrázek, Daniel a Dominik Døímalovi,
Richard Marenèák, Dalibor Lach,
Adam Durczok, Viktor Konarski.

www.hepomladsizacipetrvald.estranky.cz/
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Obyèejný pøíbìh
Otakar Kochan
Petøvaldský obèan pan Albert
Štula byl ve svém okolí znám jako
zruèný umìlec se zamìøením na
øezbáøskou èinnost. Ve tøicátých letech 20. století jako hornický dùchodce vytváøel do sklenìných nádobek s úzkým otvorem rùzné motivy, ve kterých se vyjadøoval k neprospìšné lidské èinnosti. Vytvoøil
napøíklad køíž, osazený vìneèkem
z trní, a po stranách kopí øímských
vojákù, vyjadøující ukøižování Krista. Jeho tvùrce byl bezprostøednì
inspirován vysvìcením svého syna
Evžena na knìze. Dalším zajímavým motivem, jak vidíme na sním-

ku, bylo do láhve o výšce 14 cm a
s prùmìrem hrdla 14 mm vytvoøení letícího letadla nad lidským
obydlím. V roce 1943, kdy autor
tuto myšlenku realizoval, byli petøvaldští obèané svìdky èetných pøeletù vojenských letadel, která na
celém území Evropy nièila mìsta a
vesnice. Letadlem letícím nad lidským obydlím autor ve své pøedstavì vyslovil obavy o svùj skromný pøíbytek a jako voják, který se
v øadách rakouské armády zúèastnil mnoha bojù v první svìtové válce, vyslovil tichý nesouhlas s válkou a nièením lidských obydlí.
Pana Alberta Štulu jsem poznal
osobnì, nebo jsme oba bydleli
v hornické kolonii na Zar yjích
v Petøvaldì. V poèátcích 2. svìtové války v roce 1940 jsem se zájmem sledoval jeho èinnost, zejména jeho dùmysl pøi vytváøení rùzných miniaturních podob. V kontaktu s místními obèany byl vstøícný a v okolí byl vnímán jako
osobnost. V hovorech se èasto vracel do doby rakouského císaøství a
vlády císaøe Františka Josefa I.,
èímž dával najevo, že byl jeho ctitelem a rakouským vlastencem.
Vzpomínám na zajímavé rozhovory
s panem Alberten Štulou, ve kter ých naznaèoval protiváleèné
smýšlení a jeden z tìchto rozho-

Albert Štula v bytì domu è. 540 se synem Evženem
pøed jeho vysvìcením na knìze v roce 1935.

vorù mi zùstal natrvalo v pamìti.
V létì roku 1944 jako student
støední školy jsem byl nasazen ke
Krakovu na stavbu vojenského
opevnìní nazvaného východním valem, které mìlo zastavit postup
Rudé armády od Tarnowa do
Slezska. Po strastiplných zážitcích
jsem se vrátil domù a pøi našem
pr vním setkání pana Štulu zajímala moje delší absence v místì
bydlištì. Pochopitelnì jsem ji zdùvodnil osobní úèastí na výstavbì
vojenských bunkrù, zákopù a protitankových pøíkopù, které v oblasti

Krakowa byly souèástí nìmecké
vojenské obrany. Po vyslovení
obce Kobylany, jako místa mého
nasazení, jsem byl pøekvapen, že
tuto vesnici dobøe znal. Z následného rozhovoru totiž vyplynulo, že
v Kobylanech, kde jsem zákopy
musel hloubit já, pan Štula v roce
1917 jako voják rakouské armády
provádìl totéž, ale naše poslání
se podstatnì lišilo, pøedevším proto, že pan Štula to èinil, aby uchránil život svùj i životy ostatním.
Výòatek z osobního životopisu
Navzdory osudu.

Svìcení hornického praporu Klubu
pøátel hornického muzea v Ostravì
Klub pøátel hornického muzea
v Ostravì nechal vyrobit ruènì šitý slavnostní hornický prapor
KPHMO. Dle historických zvyklostí
má být hornický prapor vysvìcen.
Klub se rozhodl tuto tradicí dodržet a na 11. záøí 2011 pøipravil
svìcení praporu.
Slavnostní svìcení hornického
praporu se konalo v katolickém
kostele Narození Panny Marie
v Orlové u pøíležitosti slavnostní
mše k svátku Panny Marie a orlovské pouti.
Samostatný akt svìcení provedl
Monsignor Mgr. Rudolf Sikora, dìkan fr ýdecký za asistence Mgr.

Martina Pastròáka, dìkana karvinského.
Celé akce se zúèastnili horníci
ze všech poboèek KPHMO v slavnostních uniformách.
Touto cestou chceme dát na vìdomí, že KPHMO má již svùj
vlastní slavnostní hornický prapor,
který se podaøilo vyrobit za znaèné
podpory sponzorù. Mezi sponzory,
kteøí pøispìli na výrobu praporu,
se øadí i mìsto Petøvald. Pøijmìte
prosím touto cestou podìkování
za Váš pøíspìvek k tak zdaøilé akci.
S pozdravem Zdaø Bùh!
Karel Budin, èlen výboru
KPHMO a èlen poboèky Petøvald.

PETØVALDŠTÍ PØÁTELÉ,
Víte to?
Jak již bylo sdìleno, v knihovnì Petøvald probíhá výuka
o poèítaèové gramotnosti. Jsem
ráda, že jsem souèástí této výuky a za tìch nìkolik mìsícù
jsme doznali urèitých pokrokù
v ovládání poèítaèové techniky.
O získávání znalostí peèuje zkušená lektorka paní M. Kobìrská
a poèítaèe k provozu nám poskytují vstøícné pracovnice
knihovny, za což jim patøí náš
dík.
Nauèili jsme se pøijímat a zasílat e-mailové zprávy, vyhledá-

vat na Googlu záležitosti, které
nás zrovna zajímají - zasílat
SMS pøes internet, práce s fotografiemi a rùzné jiné možnosti,
které internet skýtá.
Vìøíme, že i nadále nám budou poskytovány tyto možnosti
- rùst v zapoèaté èinnosti a pøekonávat tak mezigeneraèní bariéry a navíc si uvìdomujeme, že
èím víc toho budeme umìt jsme o tolik bohatší a toto je jediné bohatství, o které nás nikdo nepøipraví.
Chcete rozšíøit naše øady?
Pøijïte mezi nás.
Zdraví Vás Hely.
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Okénko knihovny
Podzim už dávno vystøídal
letní dny a støídání se nevyhnulo ani knihovnì, kde naši
milou paní knihovnici Inku Burovou vystøídala nová (neménì
však milá) paní knihovnice
Lucie Šidlová. Paní Inka ale neodešla na zasloužený odpoèinek, nýbrž do funkce kulturní
referentky, takže se s ní budeme setkávat
i na našich akcích.
Všechny knihovny nyní žijí hlavnì Týdnem
knihoven, který letos probìhne od 3. 10. do
9. 10. Letošní motto zní - 15. kraj Èeské republiky - kraj knihoven. V centru našeho zájmu
jsou pøedevším naši uživatelé, chceme však
pøivítat v knihovnách i ostatní veøejnost. Cílem
je podpora knih a ètenáøství a nabídka atraktivního využití volného èasu.
Také naše knihovna si pøipravila pro své
ètenáøe zajímavé akce:
3. 10. - v pondìlí nás èeká VØSÈ - což není
nic jiného, než staré známé Velké Øíjnové
Spoleèné Ètení. Letos je vìnované Karlu
Jaromíru Erbenovi. Pozveme do knihovny dìti
z místních mateøinek, abychom jim za pøispìní
našich spøátelených babièek a možná i nìkoho dalšího…(?) èetli pohádky po celé dopoledne.
Od pondìlí do pátku (v pùjèovní dobì) mùžete zhlédnout v prostorách SKS zajímavou výstavu vìnovanou K. J. Erbenovi, na jejímž
konci si vyplníte malý kvíz.
4. 10. - v úterý se pobavíme na Drakiádì,
která se již tradiènì uskuteèní na louce za kulturním domem od 15.00 17.00 hodin. Zveme
všechny - malé i velké na veselé draèí rojení,
kde nebude chybìt ani
soutìžení (o nej... draka)
a možná i nìco navíc...
Vlastnoruènì vyrobený drak, který létá, se
cení nejvíce! V pøípadì pøíznivého poèasí budeme mít na Drakiádì ukázku RÁDIEM ØÍZENÝCH MODELÙ
6. 10. - ve ètvrtek jsme pro dìti pøipravili zábavné odpoledne pod názvem Kdo si hraje, nezlobí. Od 13 do 16 hodin si mohou dìti
v knihovnì vyzkoušet zcela nové neznámé deskové hry nebo si zahrát „staré známé“ Èlovìèe, nezlob se. Pro vítìze turnaje je pøipravena
odmìna.
7. 10. - jsme pøipravili pro naše seniory Den
otevøených poèítaèových dveøí. Zveme
všechny babièky a dìdeèky, kteøí se dosud
ostýchali nakouknout do svìta poèítaèù a internetu, aby se na vlastní oèi pøišli pøesvìdèit,
že jejich vrstevníci docela zdaøile „surfují po internetových vodách“. Pro každého „odvážlivce“ je pøipravena malá pozornost.
Po celý Týden knihoven (od 3. - 7. 10.) vyhlašujeme amnestii dlužníkù, což znamená,
že dlouhodobí dlužníci nám mohou vrátit knihy
a upomínky jim budou prominuty.
Noví zájemci o èlenství v knihovnì se mohou pøihlásit na 1 rok zdarma.
VÝPRODEJ VYØAZENÝCH KNIH
bude letos probíhat
v pondìlí (3. 10.),
ve støedu (5. 10.)
a v pátek (7. 10.).
Cena je stále stejná:
2 Kè za kus.
Monika Molinková, knihovnice
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STØEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB mìsta Petøvald Vás zve
Pro rodièe s dìtmi:
VELKÁ DRAÈÍ SOUTÌŽ v rámci KNIHOVNICKÉ DRAKIÁDY na louce za Kulturním domem
zaèíná 4. 10. v 15.00.
Chcete-li se úèastnit
pouštìní drakù, budete
tentokrát muset projít
DRAÈÍ STEZKOU
ODVAHY.
Tepr ve s platným
certifikátem „DRAÈÍHO
NEBOJSY“ budete vypuštìni na start letošní
drakiády.
Vhodná pro nebojácné.
Informujeme
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD ZVE SENIORY
1. - 2. 10. VÍKEND PRO SENIORY
O tomto víkendu mohou navštívit senioøi
65+ zdarma slezskoostravský hrad a Areál
Miniuni - Svìt miniatur Ostrava.
MINIUNI - to je svìt jako na dlani!
V centru mìsta, vedle areálu Výstavištì
Èerná louka, naleznete úplnì jiný svìt - minisvìt.
Mìsteèko MINIUNI nadchne dìti i dospìlé.
Kde jinde byste mìli jako na dlani 34 modelù
významných budov evropských mìst a 7 divù
svìta. Modely jsou postaveny v mìøítku 1:25.
Dále se zde nachází jezírka, nejvìtším z nich
proplouvá model lodì se jménem Stefan
Bathory.
Celý areál køižují železnièní tratì se zahradními vláèky v mìøítku 1:22,5 a mininástupištì
Ostrava - Støed.
Poøádáme
ZÁJEZD DO DIVADLA
28. 10. 2011 v 16.00 Národní Divadlo
Moravskoslezské Ostrava
Opera Bedøicha SMETANY Prodaná nevìsta
Komická opera o tøech jednáních.
Nejpopulárnìjší èeská národní opera a
jedna z nejlepších komických oper svìtové
operní tvorby. Rozjásaná, hravá, taneèní, veselá, barevná - taková je Smetanova hudba i celá
populární inscenace tohoto našeho operního
pokladu.
Pøipomeòme, že málokterá operní inscenace
je tak úspìšná a divácky oblíbená jako právì
ostravská „Prodanka“. Výtvarnì jednoduché,
odlehèené a stylové pojetí bývalého šéfa výpravy a scénografa Alexandra Babraje pøetrvalo dodnes. Pro nepamìtníky pøipomeòme
i skuteènost, že inscenace Ilji Racka a Jana
Šrubaøe vznikla v roce 1997 s pùvodní výpravou Alexandra Babraje jako úsporná „popovodòová verze“. Ta posléze slavila výrazné
úspìchy nejen v domácím Divadle Antonína
Dvoøáka, ale i pod širým nebem a na celostátních a mezinárodních festivalech po celá další
léta.
Vstupné 180,- Kè vèetnì dopravy.
Zastávky autobusu:
Havíøov - Spoøitelna
14.50
Petøvald - Vodárna
15.00
Na kopci
15.02
Bøeziny
15.08
Parcelace
15.10
Benzina
15.12
MìÚ (Penny)
15.14
HEPO
15.16
Prodej lístkù ve Støedisku kulturních služeb
na tel: 596 541 648, v pøípadì nepøítomnosti
v knihovnì na tel. 596 541 342.

PØIPRAVUJEME ZÁJEZD do Mìstského
domu kultury Karviná na pøedstavení
2. listopadu 2011 v 19.00 hodin, velký sál
MìDK Karviná
Divadlo Járy Cimrmana
Švestka - Jevištní sklerotikon
autoøi: Smoljak & Svìrák

Vstupné: 315,- 295,- 265,- Kè.
Hrají: Pøemysl Hájek, vechtr v. v.: Zdenìk
Svìrák Kamil Patka, mladý vechtr: Petr
Reidinger nebo Marek Šimon Sváa Pulec, horolezec: Jan Hrabìta nebo Jan Kašpar
Blažej Motyèka, Hájkùv bratranec: Boøivoj Penc
nebo Jaroslav Weigel Eda Wasser fall, èlen
KÈT: Genadij Rumlena Emilka Najbrtová, služka: Petr Brukner, Miloò Èepelka nebo Václav
Kotek Jenny Suk, sufražetka: Petr Brukner
nebo Miloò Èepelka Andulka Šafáøová, venkovanka: Petr Brukner nebo Miloò Èepelka
Kryštof Nastoupil, úøedník: Robert Bárta nebo
Václav Kotek
Prodej lístkù v SKS od pondìlí 10. 10. 2011
od 9.30.
Objednávky na tel. 596 541 648, v pøípadì
nepøítomnosti knihovna 596 541 342.
PØIPRAVUJEME ZÁJEZD do MìDK Karviná
na Vánoèní koncer t „VÁCLAV HYBŠ A
HOSTÉ“ 5. prosince 2011 v 19.00 hodin.
Vstupné: 235,- 205,- 175,- Kè.
Pøipomínáme milovníkùm klasické hudby,
že po celý mìsíc øíjen probíhá v okolních mìstech a kostelích SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL (www.shf.cz), kterého se úèastní desítky známých hudebních interpretù a tìles
èeských i evropských.
Pøipomínáme milovníkùm folku
V MìDK Karviná vystoupí 21. 10. 2011.
Koncer t legendární folkové sourozenecké
dvojice Bratøi Jan a František Nedvìdi.
Bratøi Jan a František Nedvìdi se po dlouhé
pracovní odmlce schází opìt spolu na jednom
jevišti. Tyto dvì slavné folkové legendy hrají a
zpívají spolu po 13 letech od strahovského megakoncertu na jednom jevišti se skvìlou doprovodnou kapelou, v které hraje také syn
Františka Vojtìch, své nejslavnìjší písnì.
Slunovrat, Skládanka, Igelit, Jižní køíž, Proužek
a samozøejmì Stánky a Valèíèek. V poøadu
Vzácné setkání zazní také skladby z jejich sólových alb.
Vstupné: 305,- 285,- 255,- Kè.
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ZLATÁ SVATBA MANŽELÙ Anny a Jiøího Vilgusových 13. 8. 2011

Manželé Anna a Jiøí Vilgusovi
patøí k tìm, kteøí se mohou ohlédnout za svými padesáti lety manželství.
Oba byli zamìstnáni u Okresní
správy spojù Karviná, kde se v roce 1959 seznámili.
Manželství uzavøeli dne 12. 8.
1961 v obøadní síni tehdejšího
Místního národního výboru v Petøvaldì, kde je oddával pøedseda
Oldøich Karkoška.
Narodily se jim dvì dcery Pavla
a Karla. Spokojená mladá rodina
žila spolu s rodièi a babièkou, kteøí
jim pomáhali s výchovou dcer. Po
11 letech se pøestìhovali do Karviné. Pan Jiøí pracoval jako mechanik na telefonní ústøednì a paní
Anna u pøepážky na poštì, pozdìji
jako poštovní doruèovatelka.
Prarodièi se stali narozením
vnuèky Katušky. Po svatbì starší
dcery Pavly se pøestìhovali zpìt
do Petøvaldu a peèovali o nemocnou maminku. Narozením vnuka
Dalíška mohl pan Jiøí koneènì využít své kutilské schopnosti pøi výrobì lukù, motokáry èi jiných hra-

èek. Po odchodu do dùchodu si nestihl ani odpoèinout a už mìl na hlídání nejmladší vnuèku Ivušku.
Dnes tráví spoleèné chvíle vaøením, péèí o domácí mazlíèky, prací
na zahrádce i kolem domku. Manželé mají rádi návštìvy rodiny a pøátel, navštìvují také kulturní a sportovní akce (plesy, koncerty, Fuèíkovskou tøicítku i poznávací zájezdy).
V kondici se udržují jízdou na kole, chvíle odpoèinku tráví u televize, èetbou a luštìním køížovek.
Tok èasu se na nich nepodepsal, to jen vnouèata vyrostla. Po
zlaté svatbì je v jejich spoleèném
životì dalším milníkem narození
pravnouèat, na která se moc tìší.
Co dodat?
Každý umí øíci „Ano“. Každý umí
slíbit lásku.
Ale ne všem v životì je pøáno, objevit spolu také první vrásku.
Pøejeme našim jubilantùm ještì
hodnì let plných zdraví a radosti
v kruhu jejich rodiny a pøátel.
Za KPOZ
Mgr. Šárka Nìmcová

PODÌKOVÁNÍ ZA OBNOVENÍ SLIBU
Rádi bychom podìkovali Mìstskému úøadu v Petøvaldì, zvláštì
paní magistøe Nìmcové a paní matrikáøce Tomkové, za obnovení našeho manželského slibu pøi pøíležitosti zlaté svatby. Obøad doprovázený krásným hudebním doprovodem skvìle zahájil oslavy našeho výroèí a pomohl uèinit tento den nezapomenutelným. Manželé Vilgusovi

BLAHOPØÁNÍ
Dne 11. øíjna 2011 oslaví své
80. narozeniny paní Marie Štìrbová.
Do dalších let hodnì
zdraví, štìstí a osobní pohody pøejí dcera
Pavla s rodinou a rodina Serafínova.

Zveme Vás na lekce ZUMBA
pro starší vìkem,
ale mladé duchem ! ZUMBA GOLD !!!
Každé úterý od 18 hod. ZŠ u kostela (vchod od MŠ).
Je urèená pro zralé ženy, maminky po porodu a pro zaèáteèníky.
Jednodušší kroky, pomalejší tempo, ale stejná zábava !!!
Tìší se na Vás Petra mob.: 604 653 515
http://zumbagold.webnode.cz

BLAHOPØÁNÍ
Dne 30. záøí 2011 oslaví své
60. narozeniny pan Jan Piech.
Hodnì zdraví, štìstí, dobré nálady
do dalších let pøeje za celou rodinu
manželka Jiøina.
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SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA

BLAHOPØÁNÍ
Dne 14. øíjna 2011
oslaví své krásné životní
jubileum paní Sylva Hoferková.
Do dalších let hodnì štìstí, zdraví
a životního elánu Ti pøeje
manžel Vladimír, dìti Lucka
a Martin a všechna plyšová zvíøátka.

BLAHOPØÁNÍ
A život Tvùj je krásný a posetý rùžemi,
a úsmìv, slunce jasný, Ti svítí na zemi.
A vše nejkrásnìjší, co život má, Ti v dalších
letech štìdøe dá. Láska a Tì provází,
nikdy Ti nic neschází...
Dne 20. øíjna 2011 slaví své 55.
narozeniny manželka, maminka, babièka,
teta, tchynì, paní Jarmila Svaèinová,
roz. Bystroòová.
Všechno nejlepší k Tvým narozeninám,
hodnì štìstíèka, zdravíèka, rodinné pohody,
to vše a ještì více, co k tomu pøáníèku patøí,
Ti maminko naše, pøejí z celého srdce manžel Jarek,
syn Roman a dcera Katka s rodinami.

VZPOMÍNKA
Jen vzpomínky zùstaly na roky šastné.
Jsou v srdci ukryté, hluboké a krásné.
Dne 5. øíjna 2011 si pøipomeneme nedožité
70. narozeniny pana Jiøího Giecka z Petøvaldu.
Stále vzpomínají manželka Vlasta,
dcera Jarmila, syn Jiøí a sestra s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dobrý èlovìk neumírá v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.
Dne 13. záøí 2011 jsme vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí mého druha
pana Veleslava Studníka. S láskou a vdìèností
vzpomíná družka Andìla s rodinou. Kdo jste
ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.

VZPOMÍNKA
Vzpomeòte s námi 18. záøí 2011 první
smutné výroèí, kdy dotlouklo srdce naší
milované maminky, babièky a prababièky
paní Vìneky Bolkové.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Prázdné místo je mezi námi,
zùstalo jen vzpomínání.
Dne 25. srpna 2011 jsme vzpomnìli
1. výroèí úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, dìdeèka, tchána pana Oldøicha Kunce.
Vzpomínají manželka, dcera Monika
s rodinou a syn Oldøich.

VZPOMÍNKA
Èas utíká a už se nevrátí, co vzal.
Dne 14. øíjna 2011 by se dožil mùj manžel
pan Josef Harant 90 let.
Stále na nìho vzpomínáme.
Manželka Rùžena, dcery Jana, Marcela,
syn Tomáš, 4 vnouèata a 5 pravnouèat.

Blahopøejeme jubilantùm
Marie Daòovièová
80 let
Ludmila Køístková
85 let
Našim jubilantùm pøejeme do dalších let hodnì zdraví a osobní pohody.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije,
neumírá.
Dne 19. øíjna 2011
vzpomeneme 9. výroèí
úmrtí naší milované
sestry paní
Heleny Kaèorové.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
sestry Karla a Mirka
s rodinami.

Narozené dìti
Libuše Nogová
Tobias Synek
Tereza Štablová
Rodièùm blahopøejeme k narození
dìátka.

Zemøeli obèané
Jan Stacha

79 let

Pozùstalým vyslovujeme
upøímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
Tak moc bychom Ti dnes chtìli pøát,
s Tebou slavit, s Tebou se smát, ale osud
k Tobì krutý byl a Ty ses toho nedožil.
Dne 14. øíjna 2011 by se dožil 88 let
pan Ladislav Seibert z Petøvaldu.
Se slzou na líci u hrobu s kyticí a svící hoøící
vzpomínají manželka Marie, dcera Jana
s manželem, vnuèka Žaneta s rodinou
a vnuk Daniel s rodinou.

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 18. øíjna 2011 uplynou dvì léta kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dìdeèek a bratr pan Rudolf Stec.
Dne 8. øíjna 2011 si pøipomeneme jeho
nedožité 62. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiøina,
syn Petr s Renátou, dcera Iveta s Richardem
a vnuci Petr, Veronika, Nikola.
Nikdy nezapomeneme.

VZPOMÍNKA
Èas plyne a nevrátí, co vzal.
Kdo Tì znal, vzpomene,
kdo Tì miloval, nezapomene.
Jen kytièku kvítí na hrob Ti mùžeme dát,
na chvíli postát a tiše vzpomínat.
Dne 3. øíjna 2011 vzpomeneme 14. výroèí
tragického úmrtí našeho milovaného syna,
bratra, vnuka a synovce
pana Daniela Hermana,
který zemøel ve vìku nedožitých 20 let,
ne z vlastní viny. S láskou
a bolestí v srdci vzpomínají rodièe Miroslav
a Jiøina, bratr Miroslav s manželkou Šárkou
a všichni pøíbuzní a známí.
Dìkujeme všem za vzpomínku.
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Polní 252, 735 41 Petøvald u Karviné, CZ
ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
SÍTÌ PROTI HMYZU
TEXTILNÍ ROLETY
VENKOVNÍ ROLETY
MARKÝZY
GARÁŽOVÁ VRATA
BRÁNY
ZÁVORY
PVC CLONY
EL. POHONY A OVLÁDÁNÍ

Tel.: 603 519 469, 596 542 246

hliníkové meziokenní, interiérové, do PVC a euro oken 25mm, 25mm domykavé, 16mm, døevìné a
bambusové 25mm, 50mm
lamely 127 a 89mm, látkové, PVC, døevìné

KD Petøvald informuje
všechny obèany
a firmy ve mìstì
o rozvozu obìdù.
Výbìr je ze 4 druhù jídel.
Cena 68,- Kè.
Informace na telefonu

605 548 423

okenní, dveøní, rolovací, plisé
na konzolích, v boxu s vodicí lištou, do støešních oken, den-noc …
hliníkové lamely, navíjecí boxy standartní, zaomítací, zakulacené, ovládání ruèní i motorové,
s plnou automatikou.
terasové, svislé, balkónové, v boxu, ovládané ruènì i motorem
rolovací, sekèní, sekèní zasouvací do boku, výklopná, vèetnì dálkového ovládání
zasouvací samonosné, na kolejnici, køídlové, vèetnì délkového ovládání
el. závory do 6m

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

prùhledné, mrazírenské, barevné, svaøovací, zasouvací

Tel.: 737 615 199

DEA, ELERO, SOMFY, MARANTEC

Všechny výrobky jsou vyrábìné na zakázku dle požadavkù zákazníkù. Montujeme stínicí a garážovou techniku již 20 let. Na montované
zaøízení poskytujeme 2 letou záruku i dlouhodobý pozáruèní servis. V pøípadì jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

!!! Akce - do konce r. 2011 sekèní vrata s motorem Marantec již od 21990 Kè !!!

RESTAURACE SOKOL PETØVALD

e-mail:
ondruch.jiri@seznam.cz

FRUTKO ORLOVÁ

Na èepu:
V prùbìhu mìsíce øíjna
u
Radegast 12° u
Pilsner Urquell u
krouháme na poèkání zelí.
u
Holba Šerák 11° u
birel u
V pracovní dny od 8.00 - 11.00, cena 6,- Kè/kg.
Pouštìní muziky na pøání.
Taktéž prodej brambor na uskladnìní.

Tel.: 777 902 246

Tel.: 596 531 065
Nádražní 79, Orlová

NAVŠTIVTE

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

608 370 379

Dne 11. 11. 2011 v 19:00 vystoupí v KD Petøvald

hudební skupina DOGA.
Jako pøedkapela se pøedstaví
formace Orchidea.
Cena pro mìsíc záøí je 200,- Kè,
pak 250,- Kè.
Info na èísle 596 541 393.

Kondièní cvièení pro ženy a dívky
Kdy? Každé pondìlí od 17.30 h (cvièení na míèích).
Každý ètvrtek v 19 h (cvièení bez náèiní).
Kde? V Sokolovnì v Petøvaldì (vchod od restaurace)
PODLOŽKY NA CVIÈENÍ S SEBOU!

Tìší se na vás Šárka Hrušovská
mob.: 736 477 995
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Neumíte bruslit? Pøijïte, my Vás to nauèíme!!!
Pøijímáme NOVÉ ÈLENY celoroènì!!!
Zájemci se mohou nahlásit VŽDY V ÚTERÝ 16.15 - 17.15!!!
Hodiny probíhají 2x týdnì na ledové ploše a 1x týdnì v tìlocviènì
(balet, tanec, aerobic, gymnastika) pod vedením kvalifikovaných
trenérù na zimním stadionu v Orlové.
Školièka bruslení se platí mìsíènì (550,-Kè).
Bližší informace: kkorlova@seznam.cz,
732 866 409 G
www.kkorlova.ic.cz G
Tìšíme se na Vás
Krasobruslaøský klub Orlová.
Koupíme v Petøvaldì rodinný dùm nebo zasíovaný pozemek.
Dobrý dostup v zimì. Za nabídky dìkujeme.

Tel.: 724 670 589

KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor, teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobù,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377

MASÁŽE

V Petøvaldì, Odborù 1180
provádíme regeneraèní
a rekondièní masáže.

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

Lze se kontaktovat na tel. èísle 777 080 358

DROBNÉ OPRAVY STØECH
tel.: 731 324 966

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

KVÌTINY KLEOPATRA
SKIKLUB SLAVIA HAVÍØOV
poøádá pro dìti od 5 do 18 let
Víkendovou školu lyžování a snowboardingu.
Naši kvalifikovaní instruktoøi s licencí nauèí vaše dìti základ
lyžování a snowboardingu, popø. zdokonalí jejich techniku.

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

TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU !

Více informací i on-line pøihlášku najdete na www.skiklub.eu

ZÁMEÈNICTVÍ Vala & Tøos
Møíže - vrata - ploty - zábradlí - schodištì - brány
a ostatní zámeènické práce na zakázku.
Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Pøijedeme, zmìøíme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za pøimìøené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz
Petøvaldské noviny, mìsíèník, vydává mìsto Petøvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petøvald. IÈ: 00 297 593. www.petrvald.info. E-mail:
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