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Dopis pro podnikatele v našem městě
Vážený pane, vážená paní!
Město Petřvald pořádá dne 12. února 2011 již v pořadí 18. reprezentační ples.
Stalo se již tradicí, že do tomboly, která je každoročně bohatá, své dárky věnují také
podnikatelé našeho města. Stávají se tak sponzory plesu a jejich jméno nebo logo firmy se
objevuje i na seznamu firem, které věnovaly svůj sponzorský dar. Seznam je k dispozici na
každém stole při konání plesu a v neposlední řadě je zveřejněn na stránkách Petřvaldských novin
a na internetové stránce našeho města.
V případě, že byste měl(a) zájem být v tomto roce sponzorem našeho plesu, obraťte se laskavě na
starostku města paní Jarmilu Skálovou osobně nebo telefonicky: 596 542 900.
Bude nám ctí, jestliže se našeho plesu osobně zúčastníte.
Za Vaše pochopení předem děkuje J. Skálová, starostka města Petřvaldu.

POZVÁNKA
Zveme Vás na 18. reprezentační ples města Petřvaldu, který se bude konat v sobotu 12. února
2011 od 19 hodin v Kulturním domě v Petřvaldě.
Vstupné 400,- Kč. V ceně večeře, slané pečivo, láhev vína pro 2 osoby, slosovatelná vstupenka.
K tanci a poslechu hraje skupina RAFFAEL MUSIC BAND.
Předprodej vstupenek bude zahájen 10. ledna 2010 v budově MěÚ, kancelář č. 11, 2. poschodí,
tel. 596 542 907. Vstupenky si můžete rezervovat již nyní.

ADVENTNĚ – VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Když tedy oni mudrcové uviděli onu hvězdu a porozuměli jejímu hlasu, vydali se na
dobrodružnou cestu. První jejich poselství, první poselství oné legendy tedy nabádá: je třeba
vydat se na cestu, vydat se ze své zabydlenosti, ze své egocentričnosti, a pokusit se putovat –
kam? Ti mudrcové to najisto nevěděli – vždyť také bloudili! Svůj cíl teprve hledali, vedeni
nebeským znamením.
Advent – přicházení - znamená především: abychom mohli přijít k cíli, musíme začít
„přicházet“. Prvním startem adventního přicházení je vyhlížení božského znamení: citlivost pro
to, co nás zve a vždycky vlastně zvalo k vánočnímu stolu a k betlémským jesličkám, totiž
vnímavost pro „nebeská znamení“. Spěchám ubezpečit: nebeská znamení nemusí být jen
v podobě hvězdného posla! Jsou to poslové dobrých zpráv (mimo jiné evangelium přeloženo do
češtiny znamená: dobrá zpráva), které k nám přicházení z různých inspiračních zdrojů. Jednou to
může být naše svědomí, ten hlas Boží hluboko v nás, jindy slova a myšlenky, pronesené lidskými
ústy či jindy tiché naléhání spolubytostí našeho společenství zvaného svět.
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A ono přicházení se potom ovšem týká různých „dobrých“ cílů: slušného partnerství v politickém
klání, spolubytí občanů v rodišti, v domově i mezi národy a kontinenty, solidnosti ve vztazích
člověka a přírody. Co říkám: vždyť vlastně jde stále o cíl jediný. Ten, který oni mudrci pochopili
– a právě pro toto pochopení si zaslouží označení „králové“: jejich advent, příchod, hledání se
týkalo ne klanění moci, slávě, bohatství, ale jistého bezmocného, neslavného, nebohatého dítěte,
dítěte velikého významu: Syna Božího, jehož božskost se ukázala mimo jiné v naprosté,
bezhříšné sebevydanosti až smrti.
Koho všeho se adventní výzva k vydání na pouť týká? Matoušovo evangelium neuvádí počet
oněch mudrců. Není i v tomto nedefinovaném čísle moudrých poutníků skryta jakási šifra? Číslo
není řečeno: budiž to tedy pochopeno, že počet adventních účastníků je otevřen. Pro všechny. I
pro nás, dnešní poutníky.
PROGRAM BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2010 (OD 24.12.2010 DO 9.1.2011)
24.12. -22:00
25.12. – 10:00
26.12. – 9:00
27.12. – 16:00
28.12. – 8:00
29.12. – vánoční návštěva nemocných a starých lidí
30.12. - 9:30 – Domov důchodců
31.12. – 15:30
1.1. – 10:00
2.1. – 9:00
3.1. – 16:00
4.1. – 8:00
6.1. – 9:30 (Domov důchodců), 16:00
7.1. – 8:00
9.1. – 9:00, 15:00 Vánoční koncert
Sláva na výsostech Bohů a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Přeje P - Mgr. Miloslav Gandera

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
V sobotu 27. listopadu 2010 odpoledne od 14. hodin začala akce „Den pro dětskou knihu“, kterou
již druhým rokem pro veřejnost připravily knihovnice našeho města. Děti i ostatní účastníci akce
si mohli vyrobit dárky přímo v knihovně, zakoupit si knížku jako vánoční dárek a podívat se na
připravený program. Ve spolupráci s pedagogy ZŠ Školní si mohli prohlédnout výstavu
v nejpřirozenější výstavní síni Petřvaldu - v kapličkách u kostela sv. Jindřicha, které se tento den
otevřely. V nich se ve světle svíček prezentovaly nové obrázky petřvaldských žáků a pana učitele
Mgr. I. Karáska. Děti si přinesly i lampiony a s těmito mnohé dorazily také ke kulturnímu domu.
Před 17. hod začali k přilehlým prostorám kulturního domu přicházet další návštěvníci. Přilákaly
je výrobky a program žáků, rozsvěcování vánočního stromečku a vybrané pochoutky a nápoje,
které pro ně připravili organizátoři akce. Výrobky se prodávaly ve stáncích před kulturním
domem.
A také se potkávali mnozí známí. A můj zážitek: Potkaly mě tři dívenky a nabízely mi štěstíčko.
Odevzdala jsem požadovaný obnos a měla jsem si sáhnout do košíku a vytáhnout si své štěstíčko.
Tak jsem i udělala. Mé překvapení bylo velké. Objevila jsem na barevném papírku otázku:
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„Kolik bylo v obci v její historii rybníků?“ (možnosti 12, 15, 23). Přiznám se, že jsem v tu chvíli
o tom neměla vůbec ponětí. Nazdařbůh jsem vyhrkla číslo 23. Bylo to špatně. Podle nositelek
štěstí bylo správné číslo 15. A věřte, že si to budu - za 2 Kč - pamatovat ještě hodně dlouho. Bylo
to poučné a zábavné. Slíbenou křížalu – svou odměnu jsem nedostala. No, tak snad příště, až se
zdokonalím v historii města.
A když říkám příště, tak si dovoluji vyslovit přání, aby se nás v příštím roce sešlo ještě mnohem
více. Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do organizace celé akce. Ale hlavní
poděkování patří dětem, které svým zájmem o akci předčili všechna očekávání. Takže, ještě
jednou. Krásné prožití vánočních svátků, poklidnou vánoční atmosféru, mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2011.
J. Skálová, starostka města Petřvaldu

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 10. 11. 2010 byl odevzdán Policií ČR OO Petřvald tento nález: mobilní telefon zn. Nokia
1600, místo nálezu: Petřvald, poblíž ul. Závodní.
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na č.
59 654 2905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

Ředitel ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2011/2012 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů.
Kdy: 21. ledna 2011 od 9.00 hodin do 16.00 hodin
Zákonní zástupci počátkem ledna 2011 obdrží obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy
b) časový harmonogram zápisu dítěte
c) dotazník o nadání dítěte
d) dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, nejpozději
do 31. 5. 2011 předloží na ředitelství ZŠ doporučení o odkladu dítěte (z PPP, odborného lékaře),
kde jim bude vystaveno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad školní
docházky zákonný zástupce obdrží u zápisu a odevzdá pedagogovi, který bude zápis
provádět.
Vážení rodiče,
potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme
zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které
byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.
Na vzájemnou spolupráci se těší
Mgr. Rudolf Torž, ředitel školy
1. Několik informací o škole:
Škola vyučuje mimo 5. ročníku dle vzdělávacího programu Škola pro život, který je zaměřen na
envirometrální výchovu, 5. ročník podle vzdělávacího programu Základní škola.
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Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a
matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými
trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s
prací na počítačích. Ve škole existují kroužky, které umožňují žákům více se seznamovat
s výpočetní technikou. Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně
vzdělávacího standardu: školy v přírodě, lyžařské kurzy, zájmové kroužky. Školní jídelna získala
titul „Zdravý talíř“. Jsme sponzory ZOO Ostrava – klokana rudokrkého, finance získáváme
sběrem starého papíru.
Školu navštěvuje 509 žáků, kteří chodí do 23 tříd. Má 16 odborných učeben, průměrná
naplněnost je 22,1 žáka na třídu. Školní družina má 4 oddělení, která navštěvuje 111 žáků (1. až
5. třídy).
Škola vyučuje anglický jazyk a německý jazyk.
Ve škole pracuje 31 kroužků od 1. do 9. ročníku. Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 32
pedagogů (včetně ředitele školy, zástupce ředitele, vedoucí učitelky elokovaného pracoviště,
z toho na 1. stupni vyučuje 17 učitelů a na 2. stupni 15 učitelů, 4 vychovatelky školní družiny, 3
hospodářsko techničtí pracovníci a 22 správních zaměstnanců.
Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání 156 žákům v několika hudebních, tanečním a
výtvarném oboru, které vyučuje 10 pedagogů.
2. Výuka v 1. třídě – probíhá dle ŠVP Škola pro život,
Učební plán 1. třídy:
Český jazyk
9 hodin
Matematika
4 hodiny
Prvouka
2 hodiny
Hudební
1 hodina
výchova
Výtvarná
1 hodina
výchova
Praktické
1 hodina
činnosti
Tělesná
2 hodina
výchova
V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích menších časových celcích než jedna
vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, ale při zachování celkové
týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. Vyučování v první třídě začíná v 8.00 hodin a
končí zpravidla v 11:40 hodin.
3. Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu můžou navštěvovat podle zájmu zákonných
zástupců žáci první třídy (někteří žáci chodí pouze na obědy do školní jídelny). Pracovní doba
školní družiny je od 6:30 do 16:00 hodin.
Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2011/2012 u paní vychovatelky
školní družiny.
4. Je vaše dítě připraveno na povinnou školní docházku?
Společenské předpoklady
 je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický postoj,
když musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním,
 umí se rozdělit s ostatními, není sobecké,
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je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly,
je spokojené, když si hraje se skupinou přátel,
umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a osušení rukou,
když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit,
pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá,
umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky, svoje
místo a věci udržuje v pořádku.
Fyzické předpoklady:
 umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami,
 má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí navlékat
korálky, umí i jiné věci, které patří k manuální zručnosti,
 umí chytit a hodit velký míč,
 umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině,
 umí poskočit,
 umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze,
 není přehnaně nesoustředěné nebo apatické,
 je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně.
Psychické předpoklady:
 umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti,
 má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu,
 rozezná barvy a zná jejich názvy,
 zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště,
 pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky,
 správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule,
 umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky,
 projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také
docela vyhovují,
 zapojí se do her, které doma hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná
podle instrukcí.
Spolupráce rodiny a školy:
 jednotná výchova rodiny a školy,
 každodenní rozhovor o školní práci,
 důsledná kontrola pomůcek,
 dohled při psaní domácích úkolů,
 pravidelné návštěvy třídních schůzek a individuálních pohovorů,
 při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a školním psychologem.
***
Mnoho zdraví a osobní spokojenosti v novém roce 2011 za všechny pracovníky ZŠ a ZUŠ Školní
246 přeje Mgr. Rudolf Torž, ředitel školy

POZVÁNKA NA PLES
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční školní ples, který pořádá Sdružení rodičů při ZŠ Školní
246
dne 22.ledna 2011 v 19.00 hodin v Kulturním domě v Petřvaldě.
Cena místenky: 150 Kč ( bez večeře)
Hraje: RAFAEL MUSIC BAND
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Srdečně zve Sdružení rodičů při ZŠ
Rezervace a předprodej místenek od 15.12.2010 v kanceláři ředitele školy.
TEL: 596 541 349 - Ing. Zdeňka Kozlovská

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ
Zimní období Letní období
1. 11. – 31. 3.
1. 4. – 31. 10.
9.00 – 17.00
9.30 – 18.00
Po
9.00 – 17.00
9.30 – 18.00
Út
9.00 – 17.00
9.30 – 18.00
St
9.00 – 17.00
9.30 – 18.00
Čt
9.00 – 17.00
9.30 – 18.00
Pá
9.00 – 16.00
9.30 – 16.30
So
9.00 – 16.00
9.30 – 16.30
Ne
Zavíracími dny jsou:
1. 1. Nový rok
Velikonoční pondělí
1. 5. Státní svátek
8. 5. Státní svátek
28. 10. Státní svátek
17. 11. Státní svátek
24. 12. – 26. 12. Vánoční svátky
31. 12. Silvestr

1. schůze Rady města Petřvaldu se konala 2. prosince 2010
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM zřídila
• komisi dopravy;
• komisi výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a sociálního zabezpečení;
• komisi bytovou;
• komisi pro občanské záležitosti;
• redakční radu Petřvaldských novin.
RM rozhodla
• podat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje návrh na ocenění Mgr. Rudolfa Torže,
ředitele Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246, přísp. org. u
příležitosti Dne učitelů v roce 2011;
• o ukončení nájmu nebytových prostor v Petřvaldě na ul. Gen. Svobody čp. 930, ke
dni 31. 1. 2011;
• o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na svoz směsného, velkoobjemového, tříděného
komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu z katastrálního území
města Petřvald, kterým se mění cena za svoz za 1 km na 59,- Kč/km + 10% DPH a cena
za provoz sběrného dvora na 367 870,- Kč/rok + 20% DPH;
• o úpravě ceny za 1 m3 palivového dříví získaného při úpravě veřejné zeleně, s účinností
od 1. 1. 2011;
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poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč těmto dárcům krve: Dolejší Čestmír,
Dubnický Marian, Dubnický Roman, Kijonka Jiří, Sláčala Jiří, Šebesta Aleš, Toroň Jiří;
• o uzavření smlouvy na zhotovení díla dřevěné sochy s názvem „Svoboda-Život“.
RM schválila
• počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a organizační složky –
Střediska údržby pro rok 2011;
• směrnici pro oběh účetních dokladů a ostatních přísně zúčtovatelných tiskopisů, vedení
účetnictví a vedení evidence majetku města Petřvaldu;
• způsob vyřízení a odpověď na petici občanů týkající se hluku, vibrací domů a pachu
výfukových plynů na ul. Rychvaldské, které způsobují nákladní automobily AWT
Rekultivace a.s.
RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí domu v Petřvaldě, na ulici Gen.
Svobody čp. 930 na pozemku parc.č. 426/1 v k.ú. Petřvald u Karviné, o výměře 102,88 m2, od
1. 2. 2011.
RM vzala na vědomí termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2011:
RM: 11.1., 10.2., 10.3., 14.4., 19.5., 16.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 1.12.
ZM: 23.2., 27.4., 29.6., 31.8., 26.10., 14.12.

Kalendář svozu odpadů na 1. čtvrtletí 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Leden
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.
Únor
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
Březen
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Svoz ( PET láhve ) – žluté pytle
13. leden
17. únor
17. březen
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
25. leden
22. únor
29. březen.

8

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2011
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2011 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
29,16 Kč/m3 (bez DPH)
32,08 (vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné)
26,34 Kč/m3 (bez DPH)
28,97 (vč. 10% DPH)

Milí čtenáři,
chtěla bych se s Vámi podělit o mé pozitivní zkušenosti. V petřvaldské knihovně vždy v pátek
dopoledne probíhá výuka o práci na počítačích, kde několik z nás, dříve narozených, vplouvá do
tajů počítačové techniky. Jde to stěží, přece jenom ty naše mozkové závity nefungují tak, jak před
léty, ale paní M. Koběrská, která tuto výuku vede, se snaží do našich mozkových hemisfér vlévat
poznatky a dovednosti. Se značnou dávkou trpělivostí a přátelským přístupem nás seznamuje
s internetovou komunikací. A že to dělá dobře a ráda, věřte.
Výuka probíhá v knihovně a já nemohu nevzpomenou milé jednání a vstřícnost knihovnic J.
Burové a M. Molinkové. Patří jim náš dík.
Velice oceňujeme tento pozitivní vztah v době, kdy narůstá devastace mezilidských vztahů,
mezigenerační neklid a nevraživost k seniorské populaci. Nějak se z lidských vztahů vytratila
slušnost, ohleduplnost, úcta a respekt.
H. Czabanová

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŽELEZNIČNÍ POLICIE V MATEŘSKÉ ŠKOLE K MUZEU
Dvanáctého října v dopoledních hodinách navštívili MŠ K Muzeu policisté z oddělení
„Železniční policie a doprovody vlaků“ z Ostravy, aby dětem předvedli, jak probíhá výcvik
policejních psů. Setkání s policisty zprostředkovala paní Lachová. Pprap. Táňa Štefková, pprap.
Marek Kolek a jejich dva psi předvedli dětem základní výcvik poslušnosti psa a zadržení
pachatele při útěku.
Pachatel se pokoušel uniknout policistům různými způsoby.
V prvním případě byl příliš agresivní a napadl policistku při kontrole jeho totožnosti. Ta ho pak
uklidnila pomocí cvičeného psa. V druhém případě pachatel napadl policistku střelnou zbraní.
V tomto případě pes zasahoval na konkrétní povely policistky. Ve třetím případě měl pes za úkol
vystopovat schovaného pachatele a hlasitým štěkáním dát znamení, kde je pachatel ukrytý.
Během jednotlivých ukázek policisté ochotně vysvětlovali a odpovídali dětem na zvídavé otázky.
V závěru si děti mohly vyzkoušet i ochranné pomůcky pro výcvik psů.
Poděkování patří oběma policistům i psům za krásné a zajímavě prožité dopoledne.
Š. Návratová, ved. uč. MŠ K Muzeu

ELEKTRONICKÝ OBCHODNÍ SYSTÉM NECHALA
Systém NECHELA umožňuje živnostníkům, podnikatelům, obcím, školám, výzkumným
pracovištím a dalším subjektům, které při své činnosti používají chemické látky a
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přípravky, nabídnout jejich nevyužité zbytky k prodeji na sekundárním trhu
prostřednictvím burzy. Zároveň se nabízí možnost výhodně za nižší ceny nabízené
chemikálie nakoupit i v malém množství.
Systém nabízí řešení problému s nespotřebovanými chemickými látkami a přípravky především
malým a středním firmám, obcím a školám, pro které bude vždy výhodnější tyto nepoužité látky
a přípravky nabídnout k prodeji nebo je za výhodnou cenu nakoupit, a to i ve velmi malém
množství.
Informace o systému NECHELA jsou postupně uveřejňovány v tisku i v ostatních médiích. Také
jsou prezentovány na konferencích a seminářích pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu
a dalšími partnery tohoto projektu. Prezentace systému NECHELA proběhla i v televizním
programu POKR.
Zapojením co největšího počtu subjektů do tohoto systému se sníží možnost vzniku nelegálních
skladů chemikálií, různých chemických přípravků a odpadů, ke kterým již v minulosti došlo, jako
v případě Nalžovic, Chvaletic a Libčan.

SILVESTROVSKÉ RECEPTY
Chlebíčky s cikánskou pochoutkou
40 dkg čerstvých hub nebo žampiónů, 20 dkg paprikových lusků, 2 feferonky, 15 dkg cibule, 15
dkg rajčat, 1 palice česneku, 1 kostka Masoxu, mletý pepř, sůl.
Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme nakrájené houby, rajčata, papriku a
Masox. Podusíme pod pokličkou asi 20 minut do zhoustnutí. Ochutíme 2 lžícemi hořčice, kečupu
a sójové omáčky, osolíme a opepříme. Krajíce chleba osmažíme na oleji, potřeme česnekem a
hořčicí. Poklademe plátky šunky (šunkový i jiný měkký salám) a navršíme teplou cikánskou
směs.
Nakládaný Hermelín
Hermelín nakrájíme na kostičky, proložíme vrstvou cibule, drobně nakrájeného česneku,
feferonkou, přidáme nové koření, trochu soli, lehce zakápneme olejem a nálevem z Moravanky.
Necháme 2-3 dny uležet. Na Silvestra je to vynikající chuťovka.
Silvestrovský punč
250 ml bílého vína, 250 ml červeného vína, 250 ml vody, 50 ml vodky, 20 ml citronové šťávy,
120 g cukru krystalu, 1 ks citronu
Cukr rozpustíme v teplé vodě, přidáme bílé a červené víno a zprudka zahřejeme. Ihned po
odstavení z ohně přidáme vodku a šťávu z citronů. Podáváme v nahřátých sklenicích, do každé
přidáme jedno nebo dvě kolečka citronu.
Silvestrovské nakládané kotlety
1 kg vepřových kotlet nebo kýty, sůl, olej na pečení
Nakládací směs: 3 lžíce oleje, 3 lžíce solamylu, 3 syrová vejce, 1 lžička soli, 1 lžička sladké
papriky, 1 lžička pálivé papriky, 1/2 lžičky pepře, 1 lžička kari koření
Maso nakrájíme na plátky, rozklepeme a po obou stranách mírně osolíme. Potřeby na směsku
spolu dobře promícháme. Do této směsi potom dáme masové plátky tak, že je směsí po obou
stranách protáhneme a v ní klademe na sebe. Nádobu přikryjeme a dáme na 1 až 2 dny do
ledničky. Klademe na rozpálený tuk, zbytkem nálevu přelijeme a pečeme na každé straně 3 až 4
minuty. Maso můžeme také připravit jako kostičky. Jako přílohu můžeme použít opečené
brambory nebo hranolky a zeleninový salát.
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NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN V ROCE – ŠTĚDRÝ DEN
Josef Lada
Také v zimě jsem musel chodit odvádět boty. Chodíval jsem rád, když bývalo krásně, ale někdy
to bývaly neradostné cesty hlubokými závějemi, po kluzkých pěšinách rozbředlým sněhem. Zato
když bylo krásně, poklouzal jsem se na těch cestách až do únavy na zamrzlých potocích, mezi
vysokými olšemi, kde bývala krásná, přímo pohádková zákoutí. Vesničky bývaly celé zapadlé ve
sněhu, a když jsem se při návratu k domovu obrátil a na některou se zadíval, bylo ji sotva vidět
v bílé krajině. To vám bývala krása! Někde ve statcích už svítili, z komínů stoupal k obloze
modrý kouř a občas projel tvrdým vzduchem výskot dětí, štěkot psů a rány sekyrou do tvrdého
dříví. Často jsem se proto z takových cest vracíval až za tmy.
A jen zpěv ptactva mi v zimě chyběl. Po cestách sice pobíhali rychlými krůčky skromní
chocholoušové, ale i ti smutně tíkali nad tou svou bídou, že mi z toho bývalo až teskno. Občas
také zlostně zakrákaly vrány, které bezradně poletovaly nad skoupou přírodou. Zato jsem byl
radostí celý bez sebe, když jsem spatřil nad potůčkem poletovat překrásného ledňáčka. Jiskříval
mezi vrbovými pruty obalenými sněhem jako velký drahokam.
A než jsem se vždy nadál, překvapily Vánoce a s nimi ten nejkrásnější den v roce – Štědrý den!
Netěšíval jsem se na něj pro nějaké dárky – ty jsem nikdy pod stromeček nedostával, ale těšil
jsem se na Vánoce pro jejich krásnou náladu. Stromeček míval jsem sice jen malý a chudě
vyzdobený, ale měl jsem vždy z něho větší radost než některé bohaté děti, které měly stromečky
až do stropu. Stával na stole, zadělán pevně do starého železného moždíře, aby se nepřevalil. Kol
dokola visely na něm řetízky z barevných papírů, na větvích viselo cukroví zabalené v řasnatých
papírkách a červená panenská jablíčka se rděla ve svěží zeleni. Na některých větvích byly
připevněny různobarevné svíčičky a nahoře svítila betlémská hvězda, vystřižená z pozlaceného
papíru.
Ani nevíte, jakou jsem míval z toho skromně ozdobeného stromečku ohromnou radost.
Když bylo po skrovné štědrovečerní večeři, která se skládala z černé omáčky, připravené
z perníku, sušených švestek, rozinek, mandlí, ořechů a sirupu, a z „černého kuby“, kterého jistě
každý znáte (jsou to vařené krupky se sušenými houbami), rozsvítil tatínek na stromečku
svíčičky. V tu dobu obyčejně již také začínal obecní slouha vytrubovat po vsi vánoční koledu.
Začínal vždy stejně u baráků dole pod pastouškou, a jakmile jsme my děti zaslechly první veselé
zvuky trumpety, vyběhly jsme ihned ven, abychom toho vytrubování dosyta užily od začátku až
do konce. Od té chvíle, kdy se tichou vesničkou rozlétly první jásavé tóny vánoční koledy,
začínaly teprve opravdu Vánoce. To slouhovo vytrubování bývalo nejkrásnější z celých
vánočních svátků a všichni jsme se na to těšili již dlouho před Vánocemi. A já jsem někdy chodil
za slouhou od prvního baráku až k poslednímu statku na druhém konci vesnice; ta koleda se mi
vždy tak líbila, že jsem se jí nemohl nabažit. Za vytrubování dostával slouha všelijaké dárky,
které slouhová ukládala do velké nůše, a bývalo jich někdy tolik, že musela několikrát odběhnout
domů je uložit.
Na Štěpána, či jak se dříve říkávalo „na prostřední svátek“, od časného rána přebíhali po vsi sem
tam od statku ke statku drobní koledníci. Z jednoho dvora zvučela sborem koleda:
Strunka, strunka,
zelená se louka,
pásli tam dva pastýři,
jedli kaši z hrnka.
A z jiného se ozývala známá:
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
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Sotva doříkali a dostali jablka, ořechy, kousky vánoček i nějaký krejcar, honem zase spěchali
jinam, aby toho co nejvíce sběhali. Někteří měli již tak nacpané uzlíky, že je sotva vlekli, a přece
ještě chtěli i všechny kapsy naplnit všemi dary toho vzácného dne. Koledování bylo výsadou jen
chudých dětí a některým bylo těch několik vykoledovaných mlsků to jediné, co o vánočních
svátcích užily.

Dnes bych chtěla čtenářům Petřvaldských novin představit Ing. Lubomíra Káňu, ředitele
Revírní bratrské pokladny a občana našeho města.
Pane
řediteli,
můžete
mi
stručně
představit
Vaši
zdravotní
pojišťovnu?
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna je největší regionální zdravotní pojišťovnou
v České republice. Svou činnost zahájila v roce 1993, avšak jako pojišťovna s tradicí sahající k
počátku 19. století. V tomto smyslu totiž navazuje na působení hornických bratrských pokladen a
po jejich integraci i pojišťovny stejného názvu, jejíž činnost, která kromě zdravotního zahrnovala
i nemocenské pojištění, byla ukončena po únoru 1948.
Novodobými zakladateli Revírní bratrské pokladny se v roce 1993 staly především těžební
organizace v čele s OKD, a. s., k nimž po sloučení s bývalou Moravskou zdravotní pojišťovnou
v roce 1996 přistoupily další organizace spíše strojírenského charakteru, například a. s. Tatra
Kopřivnice.
Ze současných více než 413 000 registrovaných pojištěnců má cca 80% trvalé bydliště v
Moravskoslezském kraji, většina zbývajících pak na území Moravy.
O zajištění zdravotní péče pojištěncům, úhradu jejích nákladů zdravotnickým zařízením a servis
pro veškerou klientelu se v současné době stará 42 pracovišť pojišťovny.
Zdravotní péče je pro pojištěnce smluvně zabezpečena u 8270 zdravotnických zařízení. Z toho je
6448 ambulantních, 235 lůžkových, 48 lázeňských, 1299 lékáren, 84 dopravních a 69 sociálních
zařízení. Smluvní péče přitom pokrývá území celé ČR, mimo region Moravy a Slezska je však s
ohledem na sporadickou poptávku ze strany pojištěnců zajištěna především v okresních
nemocnicích a větších poliklinikách.
Stále častěji se hovoří o problémech zdravotního systému, o zadlužování zdravotnických
zařízení a některých pojišťoven i o možném omezování zdravotní péče.
Hospodaření RBP je dlouhodobě stabilní, a to i za současného stavu, kdy narostl objem péče o
deset procent a výběr pojistného zůstal na stejné výši. Při ročním obratu cca 7 mld. Kč má
pojišťovna vždy více než dostatečnou rezervu na vyrovnání případných výkyvů v nárocích na
výdaje. V této situaci je samozřejmostí, že neeviduje žádné své závazky po lhůtě splatnosti vůči
zdravotnickým zařízením. Tím je vytvořen základ korektních vztahů s poskytovateli zdravotní
péče, který se pozitivně odráží v postavení pojištěnce - pacienta při jejím čerpání.
Pro zdravotnický systém jako celek však současná ekonomická situace znamená nutnost šetřit,
lépe organizovat a zvyšovat efektivitu. Úhrady zdravotnickým zařízením přitom nepoklesnou,
pouze neporostou tempem, na jaké byli lékaři donedávna zvyklí. Proto nevidím žádný důvod,
proč by měl být stávající objem péče o naše pojištěnce jakkoli omezován. Každý hospodaří s tím,
na co má, a pokud jsou některé nemocnice v propadech, je to především problém jejich
zřizovatelů a vedení. Zdravotní pojišťovna hájí zájmy svých pojištěnců a je odpovědná za to, aby
pro ně zabezpečila kvalitní péči a zaplatila za ni včas. Mezi činností zdravotních pojišťoven a
dluhy nemocnic tedy nelze hledat přímou souvislost.
V současné době obchází byty dealeři, kteří občanům nabízejí elektronické zdravotní knížky
IZIP a přitom tvrdí, že zrovna Vaše zdravotní pojišťovna je zadlužena a ke konci roku končí,
proto nutí občany k přeregistrování.
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RBP se v průběhu 17 let existence vypracovala na pojišťovnu moderní, která pro svou práci
využívá všech dostupných a efektivních informačních prostředků. Každý pojištěnec, pokud o to
písemně požádá, má možnost elektronickou cestou nahlížet do svých osobních účtů a kontrolovat
si čerpané náklady na ošetření, léčiva, ale i výši evidovaných poplatků a doplatků. Pro
zdravotnická zařízení, plátce pojistného i pojištěnce je připravena možnost komunikace přes
Portál ZP, který společně provozuje sedm ze současných devíti zdravotních pojišťoven. Jsem
přesvědčen, že náš systém elektronického přístupu k osobním údajům je pro pojištěnce daleko
výhodnější, neboť klient se dozví veškeré své náklady, které za něj zdravotní pojišťovna hradí a
s tím i další důležité údaje, jež mu v žádném případě knížky IZIP nemohou poskytnout, neboť
jsou založeny na ochotě lékařů veškerou péči do těchto knížek zapisovat, případně si v nich
uvedená data prohlížet. Podle informací z tisku o licenci k tomuto prohlížení zatím požádalo
pouhých 6 ambulantních lékařů. Zde musím říci, že je naprosto chápu, protože lékař nemůže bez
rizika pro pacienta využívat údaje, u nichž nemá jistotu, že jsou úplné. V tomto případě však má
spíše jistotu, že úplné zdaleka nejsou.
O zavádějících a lživých informacích, které nejen o naší zdravotní pojišťovně šíří dealeři IZIPu
víme a přestože se proti jejich jednání jen těžko bojuje, brání se Revírní bratrská pokladna všemi
zákonnými postupy, včetně již podaného trestního oznámení.
Pojištěnci si v minulých létech zvykli, že od Vás, lépe řečeno od Vaší zdravotní pojišťovny
dostávali vždy něco navíc…
Vím, na co narážíte. Doby příspěvků na přilby, solária, antikoncepci a rozdávání peněz přímo v
ulicích v honbě za pojištěnci končí. Zdroje jsou omezeny zákonem a administrativními zásahy
ministerstva a v celkovém objemu představují hodnotu půl až jednoho procenta výdajů na
zdravotní péči.
Přesto i pro rok 2011 již máme připraven nový program aktivit zlepšené péče. Zůstane zachován
systém balíčků, jejichž celková hodnota pro jednoho pojištěnce je 1.000 Kč, s rozdělením na
věkové kategorie do 6 let, od 7 do 18 let a nad 19 let i rozčleněním aktivit do podbalíčků, z nichž
lze čerpat příspěvky většinou do 300 Kč. Stejné zůstávají i podmínky pro úhradu příspěvků.
Nově se doplňují aktivity:
- pro všechny pojištěnce od 3 let věku příspěvek na nákup vitamínů do 100 Kč,
- pro děti do 6 let příspěvek na kurz plavání organizovaný MŠ,
- pro děti a mládež od 7 do 18 let příspěvek na léčbu vadného růstu chrupu fixním
aparátem do 1.000 Kč, do výše 300 Kč příspěvky na kurzy plavání organizované ZŠ (I.
stupeň), školy v přírodě v délce 5 dní a kontaktní čočky (od 15 let),
- pro pojištěnce nad 19 let příspěvek do 1.000 Kč na léčbu zrakových vad laserem, do 300
Kč příspěvky na kontaktní čočky, na genetické vyšetření, absolvování odborně vedeného
kurzu proti obezitě i účast otce u porodu,
- jako bonusy jsou vyčleněny mimo balíčky zdravotní programy, mezi kterými je
pokračování v akci 3. očkování proti rakovině děložního čípku zdarma a příspěvek na
očkování chlapců (12 – 15 let) proti genitálním bradavicím, u dárců krve jsme zvýšili
příspěvky na 400, 800 a 1.200 Kč (dosud 200, 500, 1.000 Kč) a rozšířili příspěvky o
dárce kostní dřeně.
S podrobnými informacemi se můžete seznámit na kterémkoli kontaktním místě Revírní
bratrské pokladny nebo internetových stránkách www.rbp-zp.cz.
A moje otázka na závěr rozhovoru.
Pane řediteli , blíží se Vánoce, a tak bych se ráda zeptala. Vzpomínáte rád na své dětství a
Vánoce a s nimi spjatý nejkrásnější den v roce - Štědrý den?
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Dětství je zřejmě nejkrásnější období v životě člověka. Je jen škoda, že si to v jeho průběhu
zpravidla neuvědomujeme a k tomuto poznání většinou dospíváme až v pokročilejšímu věku.
Štědrý den se přitom ze všech dětských zážitků vrývá do paměti snad nejhlouběji, a to nejen kvůli
obdržený dárkům, ale především zvláštní atmosféře, kdy lidé mají najednou k sobě mnohem
blíže. Takovýto pocit je ovšem ryze osobní a asi jej každý prožíváme po svém. Nicméně si
myslím, že se v tomto ohledu od dob mého dětství v podstatě nic nezměnilo, a proto si Vašim
čtenářům i Vám osobně dovoluji popřát, aby i o těchto Vánocích byly tyto Vaše zážitky uprostřed
svých blízkých co nejkrásnější a nejvyšší možnou měrou hodné zapamatování.
Ráda bych poděkovala Ing. L. Káňovi za to, že si našel čas na mé otázky a s velkou ochotou mi na
ně odpověděl.
Dovolte mi, abych mu jménem občanů našeho města poděkovala za zodpovědnou práci, kterou
odvádí pro celou naši společnost.
Chtěla bych mu popřát také za vedení města Petřvaldu krásné prožití Vánoc a mnoho osobních i
pracovní úspěchů v roce 2011.
JaS
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, stabilní partner Vašeho zdraví !

POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 13. ledna 2011 v 15.00
hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Citery u nás a v Evropě, přednáší Doc.
Ing. Jan Folprecht, CSc.
CITERY U NÁS A V EVROPĚ
Z „Hornického zpravodaje“, který vydává Klub přátel Hornického muzea v Ostravě se
dovídáme, že 13. ledna 2011 pořádá petřvaldská pobočka zmíněného klubu přednášku na téma
„Citery u nás a v Evropě“. Přednášku s ukázkou hry na koncertní citeru přednese přední znalec
citery Doc. Ing. Jan Folprecht CSc.
Naskýtá se otázka, proč tento projekt pořádá právě KPHM v Petřvaldě. Vysvětlení je v tom, že
v minulosti byla citera téměř v každé hornické domácnosti. Později z různých důvodů se
z hornických domácností ztrácela. O všech těchto příčinách je psáno v publikaci Jana Folprechta
„Citery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Z této knihy se dovídáme, že i v Petřvaldě se
v minulosti hojně na citeru hrálo. Je zde psáno o „Kroužku citeristů v Petřvaldě“ z r. 1930. Dále
zde existovalo „Kvarteto citeristů Radio-klubu v Petřvaldě“ s vedoucím J. Bednaříkem. Existuje
fotografie zobrazující citeristu Františka Havláska. Tento byl lidovým komponistou, dnes již
zapomenutým. Chtěl bych jej připomenout, protože na kůru petřvaldského kostela se zachovalo
jeho několik vánočních mší. Před léty vzniklo CD „Zdař Bůh“ s hornickými písněmi, které
upravil autor tohoto článku (Leon Juřica). Jsou tam hornické písně známé i méně známé a mezi
nimi je kouzelná havířská ukolébavka, kterou složil právě František Havlásek na slova Ing. J.
Rohla. Autor těchto úprav použil jako doprovod citeru a složil mimo jiné pro zpěv a citeru cyklus
hornických písní. Tyto písně jsou rovněž na CD se zpěvákem Ing. Jiřím Halamou, sólistou
ostravské opery. Na citeru hraje Michal Müller, absolvent konzervatoře ve Vídni. Autor hudby
zde použil verše zapomenutého lidového básníka Lva Kazíka - Karvinského.
Proto věřím, že beseda o citeře bude pro petřvaldské publikum velice zajímavá. Pro upřesnění
dodávám, že přednáška „Citery u nás a v Evropě“ se koná ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 15 hodin
v Kulturním domě v Petřvaldě.
PhDr. Leon Juřica
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POLICIE VARUJE
Blíží se čas svátků, se kterými je neodmyslitelně spojeno hektické okupování obchodních domů
z důvodu nákupu dárků a nákupu potravin pro nadcházející pohodové chvíle strávené s blízkými
v pohodě domova u televize. Lidé začínají houfně nakupovat, jezdit auty, nosit u sebe větší
finanční obnosy a v předvánočním shonu si vůbec neuvědomují rizika, která na ně právě v tomto
období číhají. Tohoto hektického období využívají zlodějíčci a podvodníci, a tak se pro mnohé
z nás svátky pohody a míru změní často ve zklamání. A jak takovému zklamání předejít?
Pár základních rad, jak se nestát obětí chamtivého zloděje, stojí za to si přečíst, osvojit si je.
- Noste vše důležité ve vnitřních, pokud možno uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních
kapsách u kalhot.
- Nenechávejte peněženku a jiné cennosti nahoře v tašce či kabelce, případně kabelky
v nákupních vozících.
- Nenoste u sebe větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního platebního
styku.
- PIN platební karty nemějte v peněžence či napsaný na kartě. V případě krádeže karty
okamžitě volejte pobočku banky a kartu zablokujte.
- Nikdy nespouštějte z dohledu své věci, mějte je stále na očích.
- Při vykládání zboží z nákupního vozíku do vozidla nenechávejte doklady a peněženky na
předních sedadlech.
- Nenechávejte viditelně ve vozidlech cennosti ani své osobní věci.
Policisté každoročně evidují zvýšený nárůst krádeží oproti jiným měsícům v roce v období
předvánočního shonu. Mějte proto na paměti výše uvedené rady, zkuste si je osvojit, řídit se
podle nich, abyste se vyhnuli nepříjemnému zážitku v období, které má být pro nás spíše
pohodou a odpočinkem.

Premiéra tří nových skladeb Leona Juřici
STRUMIEŃ 2010
Velká sláva se odehrála navečer 25. listopadu v družebním polském městě Strumieni. Ve zcela
zaplněném sále místního kulturního střediska oznámili výsledky jubilejního desátého ročníku
amatérské umělecké tvorby, kterou každoročně vyhlašují na počest básnířky Emilie Michalské. V
posledních šesti letech je soutěž mezinárodní a podílejí se na ní jak městské úřady ve Strumieni a
v Petřvaldě, tak rodina básnířky Michalské a petřvaldské nakladatelství Alisa.
V úvodu slavnostního večera zazpívala Anna Vavrušová ze Zlína tři zbrusu nové skladby
petřvaldského hudebního skladatele Leona Juřici. Autor skladeb ji osobně doprovázel na klavír a
přítomní oba vystupující odměnili potleskem. Zajímavostí je, že jednou ze skladeb byla Juřicou
zhudebněná společná báseň petřvaldského spisovatele Vladimíra Kostihy a básnířky Jarmily
Spáčilové. Čestné uznání kromě ní získal i petřvaldský autor Jan Káňa.
V literární části soutěže měli čeští autoři několikanásobnou převahu nad polskými. Oficiální
výsledky jsme oznámili v minulém čísle našeho listu, dnes dodáme, že Cenu města Petřvaldu
získala také strumieńská básnířka Gražyna Kotów. Cenu města Strumieně předala Karlu Sikorovi
z Karviné osobně staronová starostka města. Ta přislíbila, že výsledky příštího ročníku
mezinárodní soutěže amatérské umělecké tvorby se budou vyhlašovat již v nových prostorách,
takže se slavnostního ceremoniálu bude moci zúčastnit mnohem víc lidí.
(vx)
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ČINNOST KPHM Petřvald za rok 2010
Čas je neúprosný a zdá se, že pospíchá stále vyšším tempem. Znovu je tu změna čísla v letopočtu
a zvyklost pořádání účtů je neodbytně aktuální.
Jsme druhá nejmenší pobočka, máme 31 členů, ale za svoje výsledky se červenat nemusíme. Plán
práce, který jsme si odsouhlasili na konci minulého roku, je splněn do důsledků, ke spokojenosti
všech zúčastněných.
Sedm přednášek, společná návštěva HM Pod Landekem, „Den horníků“ na Hepu, účast na
„Setkání hornických měst a obcí ve Stříbře“, „Spolková výstava“ v Petřvaldě a konečně i
hodnotící schůze nás uspokojují. Výčet ale není konečný. Vzájemná spolupráce s MěÚ
v Petřvaldě, společenskými organizacemi, účast na akcích ostatních částí KPHM (klubové
schůzky, výstavy, semináře) jsou dalšími aktivitami, které nám nejsou cizí. Seznamování
veřejnosti s naší prací ať již formou článků v tisku, informační skříňkou či osobním kontaktem
nám určitě prospívá.
V letošním roce se akcí zúčastnilo přibližně 300 převážně spokojených lidí. Zdůrazňuji, že
účast na našich akcích není podmíněna členstvím v klubu. Chci tím říci – přijďte se podívat,
budete vítání.
Naše činnost by byla podrobena daleko tvrdším podmínkám, pokud bychom nemohli využít
vstřícnosti MěÚ v Petřvaldě. Chci za tuto podporu poděkovat zvláště paní Jarmile Skálové, s níž
je drtivá část těchto aktivit předjednávána a posléze i uskutečněna.
Všichni, kteří nám pomáhají a fandí, si zaslouží náš dík i úctu.
Vzhledem k nadcházejícím svátkům přeji každému z vás hodně zdraví, pohody a štěstí.
Za výbor pobočky KPHM Petřvald Stanislav Žák

OHLÉDNUTÍ...
za pomalu končícím rokem 2010, který byl v Klubu důchodců PS a ÚK Dolu Julius Fučík
naplněn zajímavou činností, organizovanou výborem klubu pro své členy a příznivce.
Zdá se to být neskutečné, ale už je tomu třicet osm let od založení klubu, který se i v současnosti
snaží svou činností lidem připomínat, že město Petřvald má ještě žijící pamětníky slavných
hornických tradic. Když 2. března 1998 došlo k ukončení hornické činnosti na Dole Fučík, bylo
třeba řešit pokračování další činnosti klubu, a to jeho registrací ministerstvem vnitra. Registrace
byla potvrzena dne 5. dubna 2000, a tak se klub stal právním subjektem. Od ledna 1997 vede
výbor klubu jeho předseda pan Lubomír Broda - letos už třináctým rokem a stále úspěšně.
Pochvalu si zaslouží i úsekoví důvěrníci, kteří udržují osobní kontakt se členy klubu v širokém
okruhu.
Výbor klubu vede o své činnosti klubovou kroniku a album fotografií ze zajímavých zájezdů a
slavnostních příležitostí. Dokumentaci vedeme proto, aby si jednou příští generace mohla
v muzeu prohlédnout tuto dokumentaci o době, kterou nepoznali.
Klub důchodců i letos pracoval podle celoročního programu. První akcí byl „Společenský
večírek“ v měsíci únoru pro členy klubu i veřejnost a byl úspěšný. Výbor klubu dále pořádal dvě
členské schůze. Březnová schůze schválila plán práce a rozpočet na rok 2010, zářijová se konala
v období oslav Dne horníků. Hodnotila se na ní činnost klubu od ledna do konce srpna 2010. Na
obou členských schůzích byl zajištěn kulturní program - vystoupení dětí ZUŠ a tanečního
souboru „Petřvaldské srdce“. Oběma vedoucím těchto souborů patří uznání a poděkování.
Osobně jim poděkoval předseda klubu pan L. Broda a kulturní referent pan Bořivoj Skýba.
Dále klub naplánoval dva zájezdy do zajímavých oblastí. První zájezd v květnu se neuskutečnil,
protože území, kam byl směrován, bylo postiženo záplavami. Druhý autobusový zájezd v srpnu
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byl uspořádán za účelem sběru hub na Bílé a Bumbálce. Konal se za pěkného počasí na čerstvém
vzduchu Beskyd.
I letos klub zařídil týdenní dovolenou v oblastí Horní Bečvy v hotelu KAHAN. V příštím roce
plánuje týdenní pobyt v hotelu BEČVA. Zájemci mají možnost přihlásit se k pobytu u svých
úsekových důvěrníků.
Ke konci září se každoročně koná za doprovodu rodinného příslušníka „Setkání jubilantů“
v restauraci Mokroš. Těm jubilantům, kteří se nemohou setkání zúčastnit, předají úsekoví
důvěrníci při osobní návštěvě dárkový balíček k jejich životnímu výročí jako pozornost klubu.
Úplný závěr roku hodnotí výbor společně s úsekovými důvěrníky na poslední prosincové
výborové schůzi v restauraci Mokroš.
Výbor klubu se váží úspěšné spolupráce a děkuje Radě města Petřvaldu za úspěšnou spolupráci a
výhodné propůjčování sálu kulturního domu ke konání společenského večírku, dvou členských
schůzí a dále za možnost konat měsíční výborové schůze ve Středisku kulturních služeb.
Závěrem našeho ohlédnutí za rokem 2010 v naší klubové činnosti přejeme všem našim členům a
příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a životní pohody v novém
roce 2011.
Za výbor KD PS ÚK, Z. N. - kronikář

Klub českých turistů hodnotil
23. listopadu se sešli členové KČT Petřvald v klubovně u zahrádkářů na tradiční podzimní akci –
Posezení u videa. Hlavní náplní bylo promítání fotek i filmů z jednotlivých akcí letošního roku.
Zopakovali jsme si hlavně týdenní pobyt v Českém lese, který jsme navštívili v červenci. Na
místech jako je Čerchov, Dyleň, Rýzmberk, Koráb, Kdyně byli mnozí z nás poprvé a turistika na
opačném konci republiky doplněná o návštěvu Mariánských Lázní a Domažlic se členům KČT
líbila. Další vícedenní akcí byl výlet do Adršpachu na konci září. Při putování skalními městy
Adršpach, Teplice, Ostaš nám nepřálo počasí, a tak jsme si slíbili, že tento zájezd zopakujeme,
zvlášť, když jsme měli velmi pěkné ubytování v penzionu Adršpach. I zde jsme turistiku doplnili
o návštěvu kláštera v Broumově, návštěvu muzea stavebnice Merkur v Polici nad Metují a
exkurzi vč. ochutnávky v pivovaru Olivětín. Kromě zmíněných zájezdů jsme absolvovali ještě 16
jednodenních výletů a do konce roku nás čeká poslední, se zdobením vánočního stromku na
turistické chatě Skalka.
Členové KČT dostali program turistických akcí na rok 2011, ve kterém je 17 jednodenních
výletů, v létě týdenní putování v Dolomitech a na podzim 3 dny na jižní Moravě. Posezení u
videa bylo doplněno o vystoupení kouzelníka mistra Kříže
A. Vlčková, výbor KČT Petřvald

ZLATÁ SVATBA
Pro manžele Zuzanu roz. Szüczovou a Jana Trombíkovy nastal v sobotu 19. 11. 2010 zlatý čas,
neboť uplynulo již 50 let od chvíle, kdy si dali slib manželské lásky a věrnosti. Tak krásné
výročí svatby je nejen datum v kalendáři, ale je to hlavně důvod k oslavě. Zlatí manželé si proto
27. 11. 2010 v obřadní síni MěÚ Petřvald symbolicky zopakovali svatební obřad a řekli si znovu
své „ANO“. Tentokrát přišli již v doprovodu svých dvou dcer Aleny a Jany, vnuků Jakuba,
Toníka, Štěpána a ostatních blízkých. Slavnostní obřad si v ničem nezadal s klasickou svatbou.
Hudba, zpěv, recitace, poutavý projev starostky města paní Jarmily Skálové, manželské políbení
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oslavenců, zápis do kroniky města a v závěru slavnostní přípitek s gratulací vytvořily atmosféru,
na kterou budou přítomní jistě dlouho vzpomínat.
Přejme oslavencům do dalších let mnoho zdraví, radosti a lásky. Ať jim ještě dlouho zlaté slunce
svítí na další společné roky zaseté ve zlaté svatbě.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald.

Mikulášská nadílka s hořkou příchutí
V sobotu 4. 12. po obědě jsme vzali naše dvě děti do Kulturního domu v Petřvaldě na
„Mikulášskou nadílku s Míšou“.
Vstupenky jsme si naštěstí zajistili včas, neboť představení bylo už dlouho dopředu vyprodané a
bez platného lístku se dovnitř nikdo nedostal.
Čertice Míša byla velmi milá a děti brzy zapomněly na strach.
Zábava se rozproudila, děti tančily, plnily zadané úkoly a těšily se na nadílku od Mikuláše.
Bylo by to velmi příjemně strávené odpoledne, kdyby se mezi přítomnými hosty nenašel někdo,
kdo ukradl našemu synovi ze stolu svítící rohy, které bylo možno na místě bez problémů
zakoupit.
Tak teď nevím, jestli někoho, komu stálo ušetřených 70,- Kč za zkaženou radost malého dítěte,
zatracovat, nebo spíš litovat.
Jitka Štolová, Petřvald
Dne 4. 12. na Mikuláši s Míšou, který se konal v Kulturním domě v Petřvaldě v 17.00 hodin, nám
někdo přibral igelitovou tašku s Mikulášem. Byla v ní riflová sukýnka se zeleným lemem a
dětská lahvička.
Prosím poctivého nálezce o vrácení.
Moc děkuji.
Kontakt: 775 349 266

TJ PETŘVALD
Sportovní ples
Výbor oddílu kopané TJ PETŘVALD zve všechny příznivce dobré hudby a tance na tradiční
„Sportovní ples“, který pořádá oddíl kopané v sobotu 29. 1. 2011 v 19.00 hod v Kulturním domě
v Petřvaldě. Jako v předchozích letech bude hrát DUO WEGA, bohatá tombola je zajištěná,
vstupenky za 280 Kč (večeře je v ceně) si můžete objednat na tel. č. 604 610 146.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald.
Fotbalista roku 2010 – MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L. Mohyla
J. Jaglař
L. Chromik
P. Jonšta
M. Benda
S. Kostka
D. Machala

MINUTY
2766
2716
2592
2470
2358
2344
2240

ZÁPASY
32
33
30
28
30
28
27

GÓLY
3
10
1
12 Král střelců
-

18
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

T. Budina
T. Volný
L. Kawulok
P. Stec
M. Budina
J. Goldbricht
J. Kostka
M. Bernatík
O. Cudrák
R. Kocur
R. Budina
T. Bezdíček
D. Kocian
P. Šilhánek
A. Weiss
J. Levánszký
J. Doubek
J. Kičerka
R. Král
R. Müller
J. Lazišťan
L. Ligocki
T. Sobek
P. Svoboda
vlastní

1912
1910
1661
1533
1349
1283
961
843
768
764
710
646
355
280
143
140
135
135
124
105
80
66
60
45

26
22
23
24
17
18
15
14
10
13
8
16
10
4
4
2
6
2
4
2
1
2
1
1

8
1
6
4
1
1
2
2

Celkem: 34 11 4 19 51 : 74
Trenéři:
O. Cudrák a M. Budina
Předseda: P. Gorovič
Historická tabulka – MUŽI
Hráči s více než 200 zápasy za družstvo dospělých HEPA (1. 1. 1980 – 31. 12. 2010)
ZÁPASY
GÓLY
1. O. Cudrák
884
275
2. T. Seidler
816
216
3. R. Kocur
623
34
4. S. Kostka
621
224
5. T. Volný
603
154
6. P. Lukáč
550
94
7. T. Zářický
474
5
8. M. Budina
446
8
9. P. Sekera
440
174
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10. P. Buček
11. P. Jonšta
12. R. Budina
13. M. Rádl
14. M. Miksa
15. M. Volný
16. L. Mohyla
17. A. Levánszký
18. M. Benda
19. P. Ševčík
20. R. Trombík
21. Z. Šmatelka
22. J. Stodůlka
23. L. Pavelek
24. J. Klimecký
25. J. Šotkovský
26. M. Famfulík
27. J. Guzdek
28. N. Žuška
29. M. Murko
30. Z. Kantor
31. Z. Číž
32. K. Smetana
33. L. Škrla
MUŽI

Rok
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Fotbalista roku
J. Šotkovský
L. Pavelek
L. Pavelek
L. Pavelek
J. Stodůlka
Z. Tomický
T. Seidler
T. Seidler
O. Cudrák
O. Cudrák
T. Seidler
R. Trombík
O. Cudrák
T. Seidler
R. Kocur
O. Cudrák
P. Buček
S. Kostka
O. Cudrák

434
414
407
379 ( 1967-80 cca 750 )
330
316
314
306
306
304
301
287
266
264 ( 1971-80 cca 150 )
261
256 ( 1969-80 cca 500 )
253
220
218
217
209
205
204 ( 1974-80 cca 450 )
201

Minuty
4632
4470
4468
4118
4753
3330
3318
4404
4840
4548
4093
3853
4129
4419
3853
4002
4485
4168
4290

Král střelců
B. Chamráth
B. Chamráth
P. Sekera
J. Stodůlka a Z. Číž
J. Stodůlka a Z. Číž
T. Seidler
P. Sekera
P. Lukáč
T. Seidler
O. Cudrák
O. Cudrák
O. Cudrák
O. Cudrák
O. Cudrák
O. Cudrák
L. Škrla
L. Škrla
S. Kostka
S. Kostka

61
113
56
11
83
22
35
33
34
29
23
114
11
8
46
72
21
1
2
13
81
2
99

Branky
27
29
28
24
31
18
15
19
20
22
23
19
22
26
23
28
27
21
15

20
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

T. Volný
T. Volný
T. Volný
M. Volný
M. Volný
S. Kostka
S. Kostka
J. Lazišťan
P. Jonšta
M. Budina
P. Jonšta
L. Mohyla

4317
4030
3941
3802
3947
4006
3666
2932
3870
3950
3160
2766

L. Škrla
S. Kostka
S. Kostka
M. Volný
S. Kostka
S. Kostka
R. Budina
I. Hanzlík
L. Szkutek
L. Chromik
L. Chromik
S. Kostka

16
12
22
19
17
21
13
19
28
28
17
12

DOROST
Mistrovské utkání - 4. kolo
TJ PETŘVALD - Skotnice 0:3/0:2
Hosté se již v třetí minutě ujali vedení, gól dali z penalty. V 40.min. přidali druhý gól. My jsme
na hosty nic nevymysleli a v závěru utkání jsme ještě dostali třetí gól.
Mistrovské utkání - 5. kolo
Řepiště - TJ PETŘVALD 3:0/1:0
Domácí dali v 9. min. vedoucí gól. Ve druhém poločase jsme měli šance, ale neproměnili jsme je.
V 63. a 79. minutě jsme inkasovali další dvě branky a tím jsme zápas prohráli.
Mistrovské utkání - 6. kolo
TJ PETŘVALD - Staříč 7:0/3:0
Toto utkání nám vyšlo skvěle, ve 24. a 25.min. dal góly Matěj Frosztega, ve 38.min. přidal třetí
gól Lukáš Ligocki. Na 4:0 zvýšil ve 49.min. Libor Pavlas. V 60.minutě to již bylo 5:0, branku
vstřelil Honza Kostka. V závěru utkání přidal další dvě branky Ondra Kostka
Mistrovské utkání - 7. kolo
TJ PETŘVALD - Jablunkov 0:2/0:1
V tomto utkání hosté byli lepší, střelili dvě branky v 29. a 66. minutě.
Mistrovské utkání - 8. kolo
Albrechtice - TJ PETŘVALD 1:0/1:0
Již ve třetí minutě po chybě obrany jsme obdrželi jediný gól. I když jsme po zbytek utkání
domácí přehrávali, gól jsme nedali.
Mistrovské utkání - 9. kolo
TJ PETŘVALD - ČSAD Havířov 1:2/1:1
Hosté se ujali vedení v 10. minutě, v 25. minutě vyrovnal Miloš Nalevajka. V 53. minutě hosté
přidali druhý gol a odvážejí si první tři body.
Mistrovské utkání - 10. kolo
Frenštát - TJ PETŘVALD 4:2/3:1
V sedmé minutě jsme vedli 1:0 gólem Matěje Frosztegy. Nezvládli jsme závěr prvního poločasu,
kdy nám domácí během deseti minut dali tři branky. V 57. minutě domácí zvýšili již na 4:1, v 65.
minutě snížil Petr Svoboda na konečných 4:2. Měli jsme ještě šance na snížení, ale nevyužili
jsme je.
Trenéři: Weiss, Sobek
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OKÉNKO KNIHOVNY
Malé ohlédnutí za „Dnem pro dětskou knihu“.
Dobrý den.
Moji milí,
27. 11. 2010 je tady již čtvrtý rok oslava dětského čtenářství. Všichni, kteří pracujeme v
knihovnách víme, jak je důležitá podpora čtenářství. Rčení, že se dá vše nahradit, v případě
kvalitní knižní četby neplatí. Když si vzpomeneme na své dětství, vzpomeneme si zároveň na
oblíbenou knihu. Má byla (a je) kniha Astrid Lingrenové Děti z Bullerbynu. Co já prožila
fantastických chvil. Jen já vím, jak jsem bývala Lisa, jindy Anna a jak mi pracovala fantazie. No
vzpomeňte na „Svůj fantastický příběh“. A je to tady. Dnešní děti jsou prý jiné. Ale. Ti co čtou a
pracují se svou fantazií, jsou stejní, jako jsme byli my…
úryvek z dopisu
Ta, která to v roce 2006 začala, Eva Kubšová - Děčín
V sobotu 27. 11. 2010 jsme v naší knihovně již podruhé uspořádali pro děti i dospělé „Den pro
dětskou knihu“.
Tento den se slaví svátek dětských knížek celostátně již od roku 2006, petřvaldská knihovna se
připojila v roce 2009.
V celé republice se letos do oslav svátku dětské knížky zapojilo
130 knihoven,
v Moravskoslezském kraji jich bylo celkem 10.
Vše začalo ve 14.00 hodin. Akce probíhala v celé budově SKS. Pojali jsme ji částečně jako tvůrčí
vánoční dílničku a hlavně jako milé posezení mezi knížkami s vůní přicházejících Vánoc.
V knihovně i v jiných místnostech budovy si návštěvníci mohli za asistence skřítků pomocníčků
(což byli přátelé knihovny a školní děti) vyrobit originální vánoční přáníčko či dáreček. Vznikaly
tady například vonné pytlíčky pro dobré spaní, adventní závěsné stromečky, svíčky z včelího
vosku, ozdoby na stromeček, šperky z drátků a korálků, vizovické pečivo a jiné drobnůstky
vonící po Vánocích.
Děti využily i možnosti napsat Ježíškovi svá přání a hodit je do poštovní schránky „Nebeské
pošty“. Teď už se mohou těšit na odpověď s razítkem Božího Daru.
Připravily jsme pro ně i kvízy a soutěže a kdo zodpověděl otázky, mohl si v 16.00 hodin
vyměnit vyplněný papír pod knihovnickým stromečkem za malý dárek. Ten stromeček si děti
nejdřív musely nastrojit vlastnoručně vytvořenými ozdobami.
Pak ještě chvilku dokončovaly výrobky a v 16.45 jsme i s rodiči vyrazili s lampionky ven.
Nejprve cestou ke kostelu okolo otevřených , krásně osvětlených kapliček
Rozsvícené kapličky byly vyzdobeny obrazy Křížové cesty, které podle originálů malovaly
děti místní ZŠ pod vedením pana učitele Ivo Karáska. Pak všichni po kluzké cestě pospíchali ke
kulturnímu domu, kde již probíhal jarmark v režii základní školy.
Tady se především prodávaly výrobky, které děti celé týdny připravovaly ve škole. Výtěžek
z tohoto prodeje poputuje na charitativní účely.
Poutavé představení O Herodesovi pod taktovkou paní učitelky Kocurkové všechny dojalo a
přivedlo přihlížející do pravé vánoční nálady. Představení bylo kostýmové, skvěle zrežírované a
bylo vidět,jaký kus práce paní učitelka Lenka Kocurková a pan učitel Ivo Karásek spolu
s ostatními odvedli.
Akce měla bohatou návštěvnost, jen naši knihovnickou dílnu navštívilo okolo 160 účastníků. Na
prostranství před kulturním domem se již takřka nedali návštěvníci spočítat, byly jich stovky .
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Po divadelním představení dětí se slova ujala paní starostka, která krásným slovem uvítala
advent i všechny zúčastněné a společným odpočítáváním byl dán pokyn k rozsvícení městského
vánočního stromu.
Přestože již pořádně mrzlo a počasí nás jako na objednávku potěšilo letošní první sněhovou
nadílkou, nikomu se nechtělo domů.
Jsme velice rády, že jsme již loni při pořádání prvního ročníku „Dne pro dětskou knihu“ daly
impuls ke zrodu akce, jejíž součástí se může v budoucích letech stát i jarmark spojený se
zahájením adventu ve spolupráci knihovny, ZŠ Petřvald, MSOA Petřvald a města Petřvald.
Akce takového rozsahu potřebuje dobré spolupracovníky a nadšené pomocníky.
Chceme velmi poděkovat za účast na realizaci naší části akce přátelům knihovny: ředitelce
MSOA paní Sabině Paťorkové a jejím studentkám, dále paní Ivaně Kotrové, Milušce Malinové,
Jitce Šťastné, Boženě Vítečkové, Elišce Vítečkové, Jarmile Stanovské, Zdeně Konieczné, Alence
Mráčkové, Milušce Krystové, panu Osvaldu Peckovi a všem dětským pomocníčkům.
Náš dík patří i kantorům – především Mgr. Lence Kocurkové a Mgr Ivo Karáskovi a všem
zúčastněným dětem, kteří pořádali jarmark a ostatní výše zmíněné aktivity mimo knihovnu a
přivedli k adventnímu stromu další stovky Petřvalďanů.
Největší odměnou nám všem byly určitě rozzářené oči dětí, které přece k Vánocům
neodmyslitelně patří a kterými se to ten večer v knihovně a před kulturním domem jen hemžilo.
Mol.
Zaměstnanci SKS a KNIHOVNY přejí všem pohodové prožití Vánoc, do nového roku
hodně štěstí, zdraví a splněných přání.
Jolanda Burová, Monika Molinková, Lucie Skrzyžalová, Marie Grymová

VÍKEND S AMATÉRY
Ve dnech 19. - 21. listopadu 2010 se v Kulturním domě v Petřvaldě konal II. ročník nesoutěžní
přehlídky amatérských divadel „VÍKEND S AMATÉRY“.
Naší přehlídkou se doslova prohnalo 13 souborů (protože na přípravu každého představení bylo
max. 30 minut); hrála se dramata, komedie, pohádka a dokonce i hra v anglickém jazyce. Sál sice
nebyl vždy narvaný k prasknutí, ale účast byla uspokojující. Za celý víkend se na amatéry přišlo
kouknout 682 diváků.
Každé představení mělo svého výherce, který obdržel konzumační poukázku v kulturním domě.
Věnoval ji provozovatel restaurace KD pan Břeťa Hečko.
Je úžasné, že se sešli lidé, v tak dobrých partách, kteří sdílí nadšení, které je vidět na míle
daleko, a hlavně, že jsou diváci, kteří se při jejich výstupech odreagují a zapomenou na starosti
běžného života.
Jsem moc ráda, že II. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadel „Víkend s amatéry“
proběhl bez komplikací a udělal radost 682 divákům + 13-ti amatérským divadlům.
Fotografie z této kulturní akce můžete zhlédnou na stránkách města Petřvald
www.petrvald.info/kultura
L. Skrzyžalová, kulturní referentka města

23

Novoroční koncert
9. ledna 2011 v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě v 15.00 hodin za cenu 50,- Kč.
Vystoupí ženský sbor pod vedením V. Soukupa z Havířova.

pro milovníky divadla...
ROSE MARIE
Rudolf Friml
18. ledna 2011 - Divadlo Jiřího Myrona od 18.30 hodin.
Nejslavnější opereta Rudolfa Frimla odehrávající se na pozadí Skalistých hor.
Cena 180,- Kč včetně dopravy.
Objednávky ve Středisku kulturních služeb od 3. ledna 2011 na tel: 596 541 648, 596
541 648,
596 541 342, 596 541 342.
zastávky:
Havířov Spořitelna 17.20
Petřvald Vodárna 17.30
Samoobsluha 17.32
Březiny 17.37
Parcelace 17.41
Benzina 17.43
MěÚ (Penny) 17.44
HEPO 17.45

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Elvíra Javorská
80 let
Stanislav Frais
80 let
Klára Michalíková 80 let
Valdemar Mazurek 80 let
Věra Tyroňová
80 let
Marie Karkošková
85 let
Marie Špryňarová
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Daniel Drozd
Veronika Přečková
Martin Vlček
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Ludmila Kaňová
88 let
Libuše Michalíková
88 let
Emilie Nalevajková
96 let
Drahoslava Nevrlá
84 let
Lydie Siwiecová
79 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji paní starostce J. Skálové a paní matrikářce I. Tomkové za milou návštěvu, kterou
mě poctily 26. 11. 2010.
Přišly mi pogratulovat k životnímu jubileu. Krásným dárkem mi udělaly velikou radost a jejich
vřelá slova byla balzámem na mou bolavou duši.
Vřelé díky.
Božena Kučerová
Domov Březiny, Petřvald
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu MUDr. Justinu Chudobovi a sestřičce paní Jarmile
Ožanové za vynikající péči o naši maminku paní Evu Sedlákovou a do nového roku přejeme
hodně spokojenosti.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. prosince 2010 oslavila své 70. narozeniny paní Olga Skýbová.
Napsaná kniha by byla malá,
za všechno co jsi pro nás už udělala.
Za to všechno chceme Ti dát
moře lásky a z celého srdce poděkovat.
Hodně štěstí, zdraví, lásky a životního elánu do dalších let přeje manžel Bořivoj, syn Bořivoj,
dcera Ivana, zeť Zdeněk, vnoučata Petr, Martin, Eva a Petra.
OZNÁMENÍ
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 20. listopadu 2010
opustila ve věku 84 let paní Drahoslava Nevrlá.
Zarmoucená rodina.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy
opustila naše drahá maminka, tchýně, babička, prababička a teta, paní Jenovefa Chalupová.
Zesnula tiše v pátek 26. listopadu 2010 ve věku 94 let.
Zarmoucená rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 20. prosince 2010 uplyne již 7 let od úmrtí pana Otakara Bernatíka.
…dávno již odešel jsi, bez rozloučení,
jen smutek zbyl a tiché vzpomínání.
Co vytvořil jsi, stále je tu s námi,… tak jako ty.
Vzpomíná rodina Bernatíkova.
VZPOMÍNKA
Čas utíká a nevrací co vzal.
Vzpomínka v srdcích zůstává dál.
Dne 23. prosince 2010 vzpomínáme 12. výročí úmrtí pana Raimunda Majdy. Synové Petr, Jiří a
Miroslav s rodinami.
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VZPOMÍNKA
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 30. prosince 2010 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny pana Miloše Kačora.
S láskou a úctou vzpomíná rodina Lipkova, Mendlíkova, Dadokova a Kristynova.
VZPOMÍNKA
Dne 1. ledna 2011 by se dožil 68 let a 5. ledna 2010 vzpomeneme 30. výročí úmrtí pana Gejzy
Lukáče.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jolana, synové Miroslav, Petr a Pavel s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 8. ledna 2011 vzpomeneme již 14. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka
a maminka paní Vanda Miksová.
S láskou vzpomínají manžel Miroslav, dcera Jolana s rodinou a syn Martin s rodinou.
VZPOMÍNKA
Chtěli jsme Ti blahopřát, ale můžeme jen květiny na hrob dát a vzpomínat.
Dne 16. prosince 2010 by se náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Juraj Baľo dožil 65
let. Dne 7. ledna 2011 uplynou 2 roky od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami a všichni, kdo ho měli rádi.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dne 26. prosince 2010 by se dožil krásných 71 let pan Ladislav Valenta.
Nikdy na Tebe nezapomenou manželka Alena, syn Jaromír a dcery Marcela a Iveta s rodinami.

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

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

Prodej dřevěných briket.
Mobil: 603 482 090
JAROSLAV MOTLOCH
ANTÉNNÍ SERVIS
digitální a satelitní antény
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instalace:
• televizních antén
• digitálních satel. antén
• společných TV antén
• seřízení TV rozvodů
• instalaci digitálních TV
SET TOP boxu
Těšínská 285, 739 34 Šenov
anteny.motloch@seznam.cz
Tel.: 596 887 522
Mobil: +420 603 915 142

VÝKUP VOZŮ VŠECH ZNAČEK
Vykupujeme vozidla všech značek, včetně dodavek, terénních i usa. Platíme hotově - ihned, po
dohodě přijedeme za vámi. Dále nabízíme zprostředkování prodeje vozidel za výhodných
podmínek. Protiúčty, leasingy a úvěry.
www.auto-raj.cz, ul. Hladnovská, Ostrava - Muglinov, Tel: 774 543 543, 608 706 279.
e-mail: info@auto-raj.cz

Koupím dům (možno i v horším stavu) nebo parcelu popř. chatu.
Platím hotově. I zadlužený. Tel: 608 370 379

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

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
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4. dům od Penny, směr Havířov
V měsíci lednu AKCE nehtová modeláž 350,- Kč.
Tel. 603 294 123

ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
Martin Milián
Ostravská 1024, 735 41 Petřvald
+420 736 274 115
+420 723 499 439
+420 734 406 862
martinmilian@seznam.cz

KRMIVA U JIRKY
ROZVOZ ZDARMA!!!
Prodej krmiv a chovatelských potřeb
pro Vaše zvířecí mazlíčky.

www.krmivaujirky.cz
tel: 775 714 013
e-mail: krmivo.gruberova@seznam.cz
Od ledna 2011 pokračuje ZUMBA v tělocvičně Základní školy na ul. Školní
Hodiny budou probíhat: každé pondělí od 17.00 hodin a pátek od 17.30 hodin.
Vstupné: 50 Kč, děti do 12 let 25 Kč, permanentky: 10 vstupů – 450 Kč
Kontakt: 775 916 033
Popř. www.cvicenisenov.jex.cz
Budu se na Vás těšit po novém roce a to 3. 1. v tělocvičně základní školy!
Noví účastníci lekcí jsou srdečně zváni!
Krásné prožití svátků vánočních a vše nej do nového roku 2011 přeje všem zumba dámám
Vaše Míša.

 Zpracování daňových přiznání
 Vedení účetnictví
 Daňové poradenství
•

Rychle, kvalitně a odborně

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

KD Petřvald a ARTFOR production uvádí 19.2.2011 dosud nevídaný (v Petřvaldě)

RETRO – FREE BÁL
vstupné 280,- Kč s večeří
RETRO CENY-VŠE ZA 15,-Kč !!!
Vystoupí legendární zpěvák skupiny Atheny

Statis Prusalis
finalisté Talentmanie HYBRIDS CREW
hvězda Talentmanie MARTIN HAUK- tanec s letadlem
Bohatá tombola!!!
Celý večer Vás bude bavit

Jirka BASTA + RAFAEL MUSIC BAND
informace na č. 596 541 393
info@kdpetrvald.cz
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MVDr. Hedvice Krkoškové za profesionální a vysoce lidský přístup, kdy bez váhání
přijela v nočních hodinách ukončit utrpení mého pejska.
Jiřina Tomášová
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