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POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. 3. 2010 v 15.30
hod. v kulturním domě.

INFORMACE O ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
V souvislosti s četnými dotazy veřejnosti týkající se kvality ovzduší doporučuje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje následující internetové odkazy týkající se aktuální kvality ovzduší
v regionu.
http://www.chmi.cz/OS/info.php?page=uvod.php?typ=ocoPM10
http://portalh.chmi.cz/http://pras3.chmi.cz:7777/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf
nebo uvedené odkazy jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Moravskoslezského kraje:
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/default.htm

22. LEDNA 2010 PROBĚHL ZÁPIS DO I. TŘÍD
Tento zápis je každoročně vyhlašován na ZŠ Školní 246 a na ulici Závodní 822 dle zákona
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Tento den byli vyzváni zákonní zástupci dětí, které se narodily v letech 2003 – 2004 ředitelem
školy a ten zároveň doporučil dobu, ve které by rodiče spolu s dětmi měli přijít k zápisu. V
připravených místnostech již na ně netrpělivě čekaly paní učitelky budoucích prvních tříd: Mgr. I.
Palová, Mgr. V. Plachá, Mgr. Z. Zachníková. Při pohovoru se hlavně zjišťuje, zda dítě je tělesně a
duševně přiměřeně vyspělé.
Již před zápisem paní učitelky mateřských škol navštívily s předškoláky základní školu, ve které si
předškoláci vyměnili místa se současnými prvňáky, zazpívali si a dokonce na závěr si vyměnili
drobné dárky.
Když jsem se zeptal několika dětí (Kristýny, Moniky, Martina, Davida, Pavla) jestli se těší do
školy, tak se do školy moc těší a už se nemohou dočkat, až na Kristýnu, která se moc netěší, protože
bude muset brzy vstávat. Kéž by té většině tento elán a chuť do práce v celoživotním vzdělávání
vydržel. Jsem velmi rád, že k povinné školní docházce si vybrali právě naši školu a že zde chtějí
získat základní vzdělání. Z toho plyne, že si svobodně zvolili dodržování povinností a využívání
podmínek pro práci ve škole. Vzdělávání v naší škole se řídí ŠVP „Škola pro život“ a dosáhnou ho
žáci aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou a pílí. Nebudou jen
pasivními polykači informací a dat, ale aktivními spoluhráči ve vyučovacím procesu.
Doufám, že budou naši prvňáčci chodit do školy s radostí a k tomu jim i zákonným zástupcům přeji
mnoho úspěchů.
Novinkou je žádost o odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen dodat již jen
jedno doporučení buď z PPP nebo od odborného lékaře a to nejpozději do 31. 5. 2010. Pokud by do
tohoto termínu nedodal zákonný zástupce jedno z doporučení, pak žák je povinen nastoupit od září
do první třídy.
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Dle výpisu z evidence obyvatel bylo obesláno celkem 85 zákonných zástupců budoucích prvňáčků,
z toho jich přišlo 76, z toho počtu požádalo 15 rodičů o odklad. Proto předpokládám, že od 1. září
budou otevřeny tři třídy pro první ročník.
Závěrem mi dovolte, abych popřál budoucím prvňáčkům naplnění jejich snu a splnění očekávání.
Rodičům pak pevné nervy a radost z jejich úspěchů.
Mgr. R. Torž ředitel, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková org.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
V souvislosti s podáváním daňových přiznání v roce 2010 rozšiřuje Finanční úřad v Orlové
úřední hodiny takto:
Den Úřední hodiny podatelny
Úřední hodiny pokladny
15. 3. 2010 – 31. 3. 2010
15. 3. 2010 – 31. 3. 2010
12.15 – 17.00
8.00 – 11.30
12.30 – 15.00
15.3. 08.00 – 11.30
12.15 – 14.00
uzavřena
uzavřena
16.3. 08.00 – 11.30
12.15 – 17.00
8.00 – 11.30
12.30 – 15.00
17.3. 08.00 – 11.30
12.15. –14.00
uzavřena
uzavřena
18.3. 08.00 – 11.30
12.15 – 14.00
uzavřena
uzavřena
19.3. 08.00 – 11.30
08.00 – 11.30
12.30 – 15.00
22.3. 08.00 – 18.00
08.00 – 11.30
12.30 – 14.00
23.3. 08.00 – 18.00
08.00 – 11.30
12.30 – 15.00
24.3. 08.00 – 18.00
08.00 – 11.30
12.30 – 14.00
25.3. 08.00 – 18.00
08.00 – 11.30
12.30 – 14.00
26.3. 08.00 – 18.00
08.00 – 11.30
12.30 – 17.00
29.3. 08.00 – 18.00
08.00 – 11.30
12.30 – 17.00
30.3. 08.00 – 18.00
08.00 – 11.30
12.30 – 17.00
31.3. 08.00 – 18.00
Formulář daňového přiznání je možno také získat, vyplnit, případně podat elektronicky
s využitím internetové stránky české daňové správy: http://cds.mfcr.cz
Daňové povinnosti lze bezplatně uhradit prostřednictvím daňové složenky na kterékoliv poště.
Kontakty na Finanční úřad v Orlové:
adresa:
Masarykova třída 1000
(vchod vedle krytého plaveckého bazénu)
735 14 Orlová-Lutyně
tel.:
596 586 111
fax.: 596 586 398
adresa internetové stránky: http://cds.mfcr.cz
další elektronická adresa: podatelna@orl.os.ds.mfcr.cz

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ na březen 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob

2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
2. Svoz ( PET láhve ) – žluté pytle
11. březen - čtvrtek
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
30. březen - úterý
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POZVÁNKA
Klub přátel hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 11. 3. 2010 v 15.00 do
Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Historie a současnost, možností použití dusíku v
dolech. Přednáší Prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.

46. schůze Rady města Petřvaldu se konala 26. ledna 2010
RM schválila rozpočtové opatření č. 14/09.
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky pod označením „Projektová dokumentace pro
stavební řízení a provedení stavby včetně zajištění platného stavebního povolení“ pro stavbu
„Odkanalizování města Petřvald“;
• o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Gen.
Svobody č.p. 929, uzavřené s nájemcem Českou poštou, s.p., Praha 1;
• o uzavření dohody s provozovatelem autoškoly o užívání zpevněné asfaltové plochy za
účelem výcviku k získání řidičského oprávnění;
• prominout poplatek za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě Rodičovskému
sdružení Masarykovy školy při konání papučového plesu dne 16. 1. 2010;
• snížit o 50 % poplatek za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě Klubu českých
turistů Ferda Mravenec Orlová při akcích setkání turistů a jejich přátel dne 9.1.2010 a při
výroční členské schůzi dne 7.2.2010;
• o stanovení cen za pronájem ostatních nebytových prostor Kulturního domu v Petřvaldě
(sál, banketky), s účinností od 1. 2. 2010.
RM stanoví počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a organizační
složky – střediska údržby pro rok 2010.
RM vyhlásila
• záměr pronájmu nebytových prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží domu v Petřvaldě, ul.
Závodní čp.1504, o výměře 588,56 m2.;
• záměr pronájmu nebytových prostor v budově Střediska kulturních služeb v Petřvaldě
K Muzeu č.p.150;
• záměr pronájmu nebytových prostor v 1.p.p. domu v Petřvaldě, Březinská čp. 1612, o
výměře 18,42 m2.
RM vzala na vědomí
• předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2009;
• informace starosty města a tajemnice MěÚ.
POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení občané, řidiči, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, je stanovena povinnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000.
Výměna musí být provedena do 31. 12. 2010.
Proč je vhodné vyměnit si ŘP už dnes?
1. Řidičský průkaz mi bude vystaven v zákonem stanovené lhůtě do 20 dnů.
2. Řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští po uplynutí zákonné
lhůty k výměně ŘP přestupku.
Kolik za výměnu ŘP zaplatím?
Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku.
Co k výměna potřebuji?
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- doklad totožnosti
- řidičský průkaz
- 1 fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm
Kam se mám dostavit?
Odbor dopravy města Orlové, Kpt. Jaroše 1345, Orlová.
Úřední hodiny
Po a St 8.00-11.30 12.30-17.00
Čt
8.00-11.30 12.30-13.30

POZNEJME SE NAVZÁJEM
Město Petřvald spolu s partnerskou obcí Strumień vydalo publikaci s názvem Památky obce
Strumień a města Petřvald v rámci projektu „Poznejme se navzájem“. Projekt je spolufinancován
z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Při této příležitosti se dne 25. 1. 2010 uskutečnilo v Kulturním domě v Petřvaldě slavnostní setkání,
kterého se zúčastnili zástupci města Petřvaldu - Ing. Václav Holeček, starosta města, JUDr. Hana
Kotová, tajemnice MěÚ a členové zastupitelstva města, dále starostka obce Strumień paní Anna
Grygierek a paní Magda Fajkier. Pozvání přijali zástupci Regionálního sdružení územní spolupráce
Těšínského Slezska - Václav Laštůvka, výkonný ředitel sdružení, Ing. Šárka Sikorová, Ing.
Kateřina Klimková a PhDr. Irena Hazjlerová, ředitelka Státního okresního archivu v Karviné.
Přítomen byl rovněž autor fotografií pan Otakar Kochan a další hosté.
Cílem společné publikace je přiblížit historii obou měst jejich občanům i občanům okolních obcí.
Publikace byla vydána celkovým nákladem 3000 ks a je k dispozici v městské knihovně,
Technickém muzeu v Petřvaldě, základní škole a na městském úřadu. V rámci projektu byla
vydána i pohlednice, na které jsou vybrané památky obou míst. A protože chceme naši spolupráci
řádně zdokumentovat, byla v rámci projektu pořízena i videokamera. Celkový rozpočet projektu
činí 4631,35 EUR.
Na setkání hovořil Ing. Václav Holeček, který zhodnotil dosavadní spolupráci města Petřvaldu a
partnerské obce Strumień. Tato spolupráce trvá již od roku 2002 a společné akce plánujeme i do
budoucna. Za spolupráci poděkovala starostka obce Strumień paní Anna Grygierek a naši
spolupráci ocenil i Václav Laštůvka, výkonný ředitel Regionálního sdružení územní spolupráce
Těšínského Slezska.

Přehled přestupkové agendy za posledních 10 let
Přestupky za rok
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Nevyřízené z př. roku
20
12
15
6
24
12
10
12
30
15
Došlé přestupky
279 255 242 155 193 209 177 193 155 192
Postoupeno,odloženo
130 128 143
81 115 110 102
82
65
56
K dalšímu zpracování 169 139 114
80 102 111
85 123
120 121
Vyřízeno- příkazem
59
45
29
22
35
19
27
29
24
35
Ve správním řízení:
77
74
73
43
61
87
73 113
108
91
- bez opatření
3
0
0
0
0
0
1
2
2
0
- napomenutím
15
13
12
9
19
7
12
25
43
40

5
- pokutou
24
20
19
7
12
43
37
51
40
23
- zastavením řízení
34
41
42
27
29
37
23
35
23
28
Nezpracováno
33
20
12
15
6
24
12
10
12
30
Propadnutí věci
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Zabrání věci
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Náhrada škody rozh.
3
2
2
1
2
0
2
1
0
0
Celk. uloženo pokut
57
58
42
28
37
43
38
51
40
23
Částka v tisících
24
31
23
13
19
21
17
17
14
9
Podáno odvolání
3
1
2
0
0
1
2
3
3
1
- potvrzeno KÚ
2
1
0
0
0
1
1
2
3
1
- zrušeno rozhodnutí
1
0
2
0
0
0
1
1
0
0
- dle § 46/2 OZV
0
0
0
0
0
12
6
14
3
1
- dle § 47 VP
11
19
25
6
15
9
9
23
33
21
- dle § 48 ZPP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
- dle § 49 OS
54
49
36
36
56
37
42
46
50
44
- dle § 50 MAJ
71
51
36
20
25
29
16
30
22
23
Vysvětlivky:
§ 46/2 zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích - přestupky projednávané podle obecně závazné
vyhlášky (např.volně pobíhající psi), od r. 2005 projednává MěÚ Orlová
§ 47 přest.zák. - přestupky na úseku proti veřejnému pořádku
§ 48 přest. zák. - přestupky projednávané podle zvláštních právních předpisů
§ 49 přest. zák. - přestupky proti občanskému soužití
§ 50 přest. Zák. - přestupky proti majetku
příkazní řízení - řízení bez ústního jednání, kdy přestupková komise rozhoduje o přestupku na
základě spisového materiálu
správní řízení - ústní jednání, kdy přestupková komise rozhoduje o přestupku nejen ze spisu
policie, ale i na základě výpovědí obviněného, poškozeného a svědků, proto je
důležité se k nařízenému jednání na předvolání dostavit
Komentář:
Z uvedeného přehledu přestupkové agendy za posledních 10 let vyplývá, že došlo k nárůstu
přestupků, a to především na úseku přestupků proti majetku. Jedná se zejména o majetkové
přestupky spáchané krádežemi v Penny Marketu v Petřvaldě, a to nejen občany našeho města, ale i
občany z okolních měst. Rovněž se množí krádeže pohonných hmot u benzínových čerpacích
stanic.
Kromě sankcí ukládá přestupková komise v ústním jednání v souladu s vyhl.č. 231/1996 Sb. v pl.
znění náklady řízení. Celkem za uvedené období je nezaplaceno na pokutách 98.596,-Kč a na
nákladech řízení 83.500,-Kč. Tyto pohledávky město vymáhá po dobu 20 let od doby jejich
splatnosti.
I. Rajdusová, odbor správní

ZTRÁTY A NÁLEZY
Rok

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
30
17
13
8
3
11
5
0
0
0
V tabulce je uveden počet odevzdaných nálezů městskému úřadu.
Ke ztrátám mohu uvést pouze poznatek, že podle četných dotazů občanů se jedná především o
krádeže věcí z aut u Penny Marketu nebo přímo kabelek nebo peněženek s doklady v uvedené
prodejně. Proto apeluji na občany - nenechávejte své věci, především peněženky a doklady v autech
nebo bez dozoru v nákupním košíku.
I. Rajdusová, odbor správní
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ PETŘVALD
Dne 19. 1. 2010 se sešlo 77 členů Klubu českých turistů Petřvald na své výroční členské schůzi.
Tato se již tradičně konala v objektu petřvaldských zahrádkářů, kterým tímto děkujeme za
vstřícnost a spolupráci.
Našeho jednání se zúčastnil jako host starosta města Petřvald pan Ing. V. Holeček. Jednání
probíhalo v přátelské a pracovní atmosféře.
Zástupci výboru předali vyznamenání:
Veřejné uznání s medailí za mimořádně prospěšnou činnost pro Klub českých turistů a českou
turistiku nestorovi petřvaldské turistiky panu Drahomíru Kráčalíkovi u příležitosti významného
životního jubilea a panu Ing. Jaroslavovi Minkovi rovněž u příležitosti významného životního
jubilea. Dále veřejné uznání obdrželi paní Elvíra Javorská, dr. Ivan Ďurovič, Marie Kubištová a
také výbor KČT Petřvald.
Potom vystoupil předseda KČT, který letos nekomentoval činnost v loňském roce, ale přednesl
svoje zdravotnické a společenské zkušenosti z činnosti KČT.
Po bohaté diskusi následovala rekapitulace akcí roku 2009 ve formě promítnutí DVD s fotografiemi
ze všech našich akcí. Toto památeční DVD vytvořili naši členové pan Honza Juřica a pan Jarda
Poledník, výrobu zajistil Ing. Čestmír Dolejší - výbor jim poděkoval za jejich úsilí.
Na závěr jsme si popřáli pevného zdraví, kapičku štěstíčka a mnoho společně našlapaných
kilometrů pod hlavičkou Klubu českých turistů Petřvald.
I. Ďurovič, předseda KČT Petřvald

Český statistický úřad
ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2010 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2010 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – SILD 2010 (Životní podmínky 2010), které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a
ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 11 000 domácnostech, z nichž se 6708
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne od 20. února do 9. května 2010 prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. (Životní podmínky 2010)
a které jim vydá Odbor terénních zjišťování ČSÚ v příslušeném kraji, nebo průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve
znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni
pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Ing. H. Gurecká, ředitelka Odboru terénních zjišťování pro kraj Moravskoslezský

SRDÍČKOVÝ BÁL
Rok se sešel s rokem a SR při Základní škole Školní pořádalo dne 23.1.2010 tradiční školní ples,
který se letos nesl v duchu srdíček. Srdíček a lásky není nikdy dost, a proto i my jsme se rozhodli
uspořádat “SRDÍČKOVÝ BÁL“, a tak trošku toho štěstíčka a lásky rozdat i mezi vás, kteří jste se
přišli bavit na náš ples s kapelou NOGOL BAND a tím taky finančně přispět dětem naší školy.
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Většinou děkuji pouze sponzorům, kteří nám pomáhají s přípravou tomboly a tím i dělají ples
trošičku zajímavějším, protože díky nim si máte možnost odnést domů krásné a lákavé ceny. Ale
tentokrát patří poděkování i všem, kteří jste na ples dorazili a nikde neumrzli. Rozmanitost počasí
nás letos zaskočila a při teplotách hluboce pod nulou patří poděkování všem zúčastněným.
Sponzory plesu byli: GOLD FIXING - p. Balon, EXKVALITÉ s.r.o., Petřvald, město Petřvald,
PEGRES Ing. Petr Gřeš - Petřvald, Park Lane Confectionery s.r.o. - Petřvald, Zahrádkářské služby Petřvald, STK Petřvald p. Janči, LUKE elektric - Dětmarovice, p. Římánek - Petřvald, Školská rada
a p. Pavlitová, Dřevo - hobby - J. Dronski, Čalounictví J. Mařec, Foto p. Kozík, Pavlína a Tomáš
Šedovi, TRANSEUROPE Petr Škuta - Bohumín, Drogerie p. Gattnarová, Kosmetické studio G.
Macháčová, Dalibor Ustohal - Petřvald, BallSport T. Matějek, p. Šárka Chrobáková, MVDr.
Hedvika Krkošková, Autosalon Kudrna - Orlová, p. E. Bdžochová - Petřvald, Autoservis R.
Bdžoch, Kadeřnictví M. Harabaszová, Pedikúra V. Liptáková, Oděvy Iva a Břeťa Sojkovi,
Zahradnictví Šedovi, Petr Toman - Petřvald, ANKRA s.r.o. - Petřvald, Věra Zbořilová - čerpací
stanice, p. Novák - Petřvald, Lékárna Kamila - Petřvald, Květiny R. Holek - Ostrava, p. Soňa
Helerová, Pekárna Rychvald, p. Hradilík IVL s.r.o. - Petřvald, LIGMI s.r.o. - Petřvald, Sdružení
rodičů a všechny třídy naší školy.
Touto cestou bych ještě chtěla poděkovat i všem tatínkům a maminkám, kteří se podíleli na
přípravě občerstvení, naší tetě Hance za čas strávený v bufetu, třídě 4. B a panu učiteli Karáskovi za
výrobu výzdoby.
Těším se znovu na ples v příštím roce 2011 a vám všem velké DĚKUJI.
M. Kršáková, předsedkyně SR

ZLATÁ SVATBA
Je to již 50 let, co si řekli manželé Leo a Jarmila Chrobákovi své ANO. Svou zlatou svatbu se
rozhodli oslavit druhou lednovou sobotu v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. Tentokrát
přišli zlatí manželé do obřadní síně v doprovodu svých dětí, vnoučat, pravnoučat a ostatních
blízkých, kde k nim promluvil starosta města Ing. Václav Holeček. Slavnostní řeč pana starosty
okořenili svým vystoupením zpěvačka Soňa Jungová, varhanice Mgr. Regina Bednaříková,
houslista Oldřich Zemánek a přednášející Helena Šmídová.
Sňatek se uzavírá s cílem zůstat spolu po celý život a své pozemské bytí prožívat společně
v dobrých i zlých chvílích, ale zdaleka ne všem párům je dopřáno k tomuto cíli dojít. Manželé
Chrobákovi patří k těm šťastným, kteří se mohou ohlédnout za svým společným padesátiletým
manželstvím. Jaký je recept na dlouhé spokojené manželství nám neprozradili. Možná se inspirovali
slovy Boženy Němcové: „Manželství to musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost,
obapolná důvěra a neomezená svoboda“.
Popřejme oslavencům, aby jim radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, aby všechny
příští dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Příspěvky čtenářů
LEDNOVÁ GLOSA
Letošní leden byl nejstudenější, jaký pamatuji. Někdo možná pamatuje ještě chladnější. Kromě
toho, že bylo pár hezkých dnů umožňujících pohled na krásnou zasněženou krajinu a všechnu tuhle
zimní nádheru, padaly teploty až k minus dvaceti. Mimochodem - chválím silničáře, letos to byl
solidní výkon. Kromě špatného počasí a hlubokých mrazů jsou na sebe zlí i lidé, což dokládá
následující příhoda.
Mému známému z Ostravy se přihodila nevšední událost. Krásně si odklidil ze svého parkovacího
místa všechen sníh a led a jel do nemocnice na pohotovost. Když se po necelé hodině vrátil, soused
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mu tam zaparkoval těsně před nosem. Po krátké hádce se rozešli. Můj známý ovšem zlého souseda
vytrestal tím, že mu auto obsypal sněhem do poloviny dveří a sníh polil vodou. Dobře mu tak.
Tak jen doufám, že u nás solidarita mezi sousedy kvete i v lednu. Je špatné, když si lidi mezi sebou
dělají naschvály jako malé děti, protože integrita celé obce je taková, jaká je mezi jejími obyvateli.
Přátelé, odpusťte si tyhle zlomyslnosti, aby nám nezamrzly mezilidské vztahy.
JK
NERUDOVSKÁ OTÁZKA PRO 21. STOLETÍ
Vzpomínáte, jak jste se ve škole učili o fejetonu Jana Nerudy Kam s ním? Pro mne je to jako včera.
Neruda se nemohl zbavit starého a poškozeného slamníku. V dnešní době také existují věci, které
prostě nemůžeme vyhodit jen tak do popelnice. Alespoň ne z hlediska ochrany životního prostředí a
úspory zdrojů. Pojďme se nyní krátce podívat na to, jak bychom dnes řešili problematiku nakládání
s odpady.
Odpad z domácnosti buď vyhodíme do popelnice nebo odneseme do areálu sběrného dvora.
Popelnice ve městech jsou rozděleny podle druhu odpadu, aby si jej mohl každý sám vytřídit.
Taktéž je tomu ve sběrných dvorech. Každý specifický odpad patří do kontejneru pro něj určeného.
Navíc Vaše staré video ještě poté rozebere odborník ve firmě, která se zabývá likvidací odpadů, a
materiály z něj příslušně rozdělí, jako např. kovy, plasty apod.
Skoro jakýkoliv odpad lze dnes využít buď materiálově nebo energeticky. Materiálové využití
odpadu zahrnuje možnost recyklace nebo kompostování. Recyklace nám může zajistit výrobní
materiál „z druhé ruky“. To znamená, že ze starého výrobku můžeme pohodlně a levně vytvořit
nový, nejlepším příkladem je asi recyklovaný papír. S kompostováním je to trochu složitější. Při
tomto procesu se ukládá odpad, který je možno využít ke zplyňování do speciálního ukladiště, kde
jsou vytvořeny podmínky pro rozklad složitých uhlovodíků na jednodušší. Lze tak vyrobit bioplyn
vhodný pro vytápění nebo průmyslové využití. Kompostování se tak stává předstupněm
energetického využití odpadu. Elektroodpad navíc můžete odevzdat v nejbližším obchodě s
elektronikou. Ne sice ve všech, ale v těch menších to možné je. Obyvatelé menších obcí a vesnic se
mohou spolehnout na svůj sběrný dvůr, kde mohou odevzdat i zbytky starých motorových olejů a
jiných chemikálií. Firma způsobilá pro likvidaci chemických odpadů se pak postará o jejich
zneškodnění.
Energetické využití odpadu znamená buď jeho spalování, nebo výrobu paliv. Při přímém spalování
je vzniklé teplo často využíváno nejen pro vytápění vlastního areálu spalovny, ale i pro vytápění
alespoň přilehlých bytových staveb. Nutno podotknout, že pro spalovny jsou velice přísně
nastaveny emisní limity. K výrobě paliv patří například výroba již zmíněného bioplynu, ale lze
vyrábět za specifických podmínek i LPG.
Poslední cesta, kterou se může odpad vydat, je skládkování. V dnešní době se preferuje spíše
některé materiálové nebo energetické využití. Skládkování je považováno za opravdu poslední
způsob nakládání s odpady. A navíc pro ně platí přísná legislativa.
V dnešní době opravdu můžeme říci, že víme, kam s ním. Ano, pane Nerudo, je to tak. Ale
dodržujeme to? Opravdu třídíme odpad a šetříme tak naše již tak zdevastované životní prostředí?
Mějme na paměti, že bez přírody se neobejdeme, ale ona bez nás ano. Nerudovská otázka dneška
tedy nezní „Kam s ním?“, ale „Opravdu přistupujeme zodpovědně k nakládání s odpadem?“ A tím
bych uzavřel tuto stručnou zprávu.
JK

JSOU TU ČERVI?
Již od prvních dnů štěňat a koťat je tato otázka velmi důležitá. Zanedbání pravidelného odčervení
vede k nemilým komplikacím a nezřídka i k úhynu. Jednou z nejčastějších parazitóz u psů a koček
jsou škrkavky způsobující problémy při odchovu mláďat. Psi a kočky se mohou nakazit zralými
vajíčky z okolního prostředí nebo pozřením infikovaného zvířete (například myši). Pro škrkavky je
též typická „somatická migrace“ , kdy se larvy dostávají rovnou do velkého krevního oběhu a
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usazují se v různých orgánech, kde mohou zůstat životaschopné i několik let. Tento jev se uplatňuje
hlavně u starších zvířat. Při nakažení mláďat dochází především k osídlení střev.
Během březosti a následné laktace se spící larvy vlivem hormonálních změn probudí, dostávají se
do plodů, do krve a následně i do mléka. Během laktace tedy může mít mládě stálý příjem parazitů.
Larvy přecházejí do krve, jater a do plic, odkud jsou vykašlány, následně polknuty a končí ve
střevě. Postižení jedinci jsou slabí, neprospívají, špatně dýchají, mohou mít výtok z nosu a kašel.
Břicho je bolestivé a nafouklé. Na očích se objevuje třetí víčko. Škrkavky produkují toxin askaridin,
který atakuje nervový systém. Při úhynu velkého množství škrkavek najednou může tento náhle
uvolněný jed mládě i zahubit.
Důslednou péči je třeba věnovat mláďatům do 3 měsíců věku a pravidelně je v daných intervalech
odčervovat. Od tří měsíců do jednoho roku se podávají přípravky každé tři měsíce. U dospělých psů
chovaných jednotlivě nebo v menších chovných skupinách upřednostňujeme preventivní
parazitologické vyšetření trusu prováděné 2x až 4x ročně. Předcházíme tak vzniku rezistence na
běžně dostupná anthelmintika. V místech s vysokým počtem zvířat lze preventivně 2x ročně
aplikovat anthelmintika a pravidelně je obměňovat. U koček, které mají přístup ven, je možnost
nakažení vyšší, a proto by se měly odčervovat 4x ročně. U doma chované kočky je vhodné 1x ročně
provést parazitologické vyšetření. Vajíčka škrkavek jsou ve vnějším prostředí bohužel dost odolná a
nakazit se mohou i lidé. Pravidelnou a včasnou péčí chráníte nejen své miláčky, ale i sebe.
MVDr. H. Krkošková

NA NAŠEM PLESU NUDA NEBYLA
V pátek 5. února 2010 se konal již tradiční ples, který pořádal Český zahrádkářský svaz v Petřvaldě.
Zahájil ho předseda ČSZ pan Teodor Bőhm, přivítal přítomné a popřál jim příjemnou zábavu.
Následovalo předtančení tanečního souboru Petřvaldské srdce, poté volná zábava. Pohodovým
večerem provázela hudební skupina DUO WEGA, dobrého jídla a pití bylo, co hrdlo ráčilo.
Vyvrcholením plesu bylo před půlnocí losování tomboly. Vítěznou první cenu věnovala do tomboly
paní Jarmila Čupová.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě plesu. Byli to především členové výboru ČSZ
(zajistili výzdobu, občerstvení, tombolu, pekli zákusky a dort, připravovali jednohubky…). Dále
děkujeme obsluze u občerstvení a baru, „Svatebnímu a kosmetickému studiu Gabriela“, které
zajistilo večeři, děvčatům z tanečního souboru Petřvaldské srdce a jejich vedoucí paní Lucii
Skrzyžalové a hudební skupině DUO WEGA.
Náš ples se skutečně vydařil, o čemž svědčí hojná účast a dobrá atmosféra, která panovala až do
brzkého rána.
M.Ř.

TJ PETŘVALD
Muži
Od 5. 1. 2010 se připravuje družstvo dospělých na novou sezonu střídavě v tělocvičně a na hřišti
pod vedením trenérů O. Cudráka a M. Budiny. V rámci přípravy jsou přihlášeni k zimnímu turnaji
v Orlové na Slavii.
24. 1. 2010 – 1. kolo zimního turnaje v Orlové
B. F. Orlová – TJ Petřvald 3:0 (2:0)
Na podzim prohráli Hepáci v mistrovském utkání s tímto soupeřem 3:1 na jeho půdě a nestačili na
něho ani v 1.kole zimního turnaje, který se hraje 2x40 minut na umělé trávě.
Sestava: Jonšta – Jaglář, T. Budina, Mohyla, Machala – Král, Kostka, Bernatík, Kocur, M. Benda,
Šilhánek.
31. 1. 2010 – 2. kolo zimního turnaje v Orlové
Slavoj Rychvald – TJ Petřvald 2:5 (1:1)
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Po vyrovnaném souboji v 1.půli přidali Hepáci po přestávce na důrazu a zaslouženě zvítězili.
Branky:S.Kostka 3, L.Chromik 2.
Sestava:Jonšta – Jaglář, T.Volný, Mohyla, Machala, Bezdíček, Kostka, Chromik, M. Benda,
Golbricht, Šilhánek, Lazišťan (střídání hokejovým způsobem.)
O. Cudrák, M. Budina
Historická tabulka – muži
Hráči s více než 200 zápasy za muže HEPA.
Zápasy
Góly
1.
O. Cudrák
874
2.
T. Seidler
816
3.
R. Kocur
610
4.
S. Kostka
593
5.
T. Volný
581
6.
P. Lukáč
550
7.
T. Zářický
474
8.
P. Sekera
440
9.
P. Buček
434
10. M. Budina
429
11. R. Budina
399
12. P. Jonšta
386
13 M. Rádl
379
14. M.Miksa
330
15. M.Volný
316
16. A. Levánszký
306
17. P. Ševčík
304
18. R. Tromblík
301
19. Z. Šmatelka
287
20. L. Mohyla
282
21. M. Benda
276
22. J. Stodůlka
266
23. L. Pavelek
264
24. J. Klimecký
261
25. J. Šotkovský
256
26. M. Famfulík
253
27. J. Guzdek
220
28. N. Žuška
218
29. M. Murko
217
30. Z. Kantor
209
31. Z. Číž
205
32. K. Smetana
204
33. L. Škrla
201
Pozn. (1. 1. 1980 - 31. 12. 2009)

275
216
33
212
146
94
5
174
61
8
111
0
56
11
83
35
34
29
23
19
32
114
11
8
46
72
21
1
2
13
81
2
99

Muži TJ Petřvald
Rok
1980
1981
1982
1983
1984

Fotbalista roku
J. Šotkovský
L. Pavelek
L. Pavelek
L. Pavelek
J. Stodůlka

Min.
4632
4470
4468
4118
4753

Král střelců
B. Chamráth
B. Chamráth
P. Sekera
J. Stodůlka a Z. Číž
J. Stodůlka a Z. Číž

Góly
27
29
28
24
31

11
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Z.Tomický
T. Seidler
T. Seidler
O. Cudrák
O. Cudrák
T. Seidler
R. Tromblík
O. Cudrák
T. Seidler
R. Kocur
O. Cudrák
P. Buček
S. Kostka
O. Cudrák
T. Volný
T. Volný
T. Volný
M. Volný
M. Volný
S. Kostka
S. Kostka
J. Lazišťan
P Jonšta
M. Budina
P. Jonšta

3330
3318
4404
4840
4548
4093
3853
4129
4093
3853
4002
4485
4168
4290
4317
4030
3941
3802
3947
4006
3666
2932
3870
3950
3160

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

18
15
19
20
22
23
19
22
26
23
28
27
21
15
16
12
22
19
17
21
13
19
28
28
17

Halový turnaj – dorost – Šenov
TJ Petřvald – Šenov A 4:3 (Nalevajka 2, Kičerka, O. Kostka)
TJ Petřvald – Radvanice 7:1 (J. Kostka, Pencek, Nalevajka, Kičerka, Müller, Levanszký)
TJ Petřvald – D. Datyně 4:2 (Ligocki 2, J. Kostka, Müller)
TJ Petřvald – Šenov B 2:2 (J. Kostka, Nalevajka)
1. TJ Petřvald 17:8 7
2. D. Datyně 24:9 6 (4 góly – Nalevajka, J. Kostka)
3. Šenov A
19:9 4 (2 góly – Kičerka, Müller, Ligocki)
4. Šenov B
17:23 3 (1 gól – Levanszký, O. Kostka, Pencek)
5. Radvanice 4:19 0
Tohoto turnaje se zúčastnili tito hráči – Frosztega, Kawulok, Kičerka, Müller, Levanszký,
Nalevajka, O. Kostka, Cifka, Ligocki, Pencek, Prochazka, Szotkowski, J. Kostka.
Weis, Sobek
Starší žáci
St. žáci Hepa se pečlivě chystají na novou sezonu od 1.12.2009 v tělocvičně ZŠ 3x týdně. 30
ledna 2010 se zúčastnili halového turnaje v Šenově ,kam přijelo 7 týmů. Hrálo se systémem každý
s každým na 1x10minut se 4 hráči a brankářem.
• TJ Petřvald – MFK Havířov 3:2
Branky a asistence:M.Sekera(D.Kašniar), D.Kašniar(L.Pavlas), D.Miko(D.Kašniar).
Ve 3. minutě vedl náš tým 2:0, jenže soupeř brzo vyrovnal, ale rozhodující branku vsítil
v 8.minutě D. Miko. Naši hráči zvítězili zcela zaslouženě a postarali se o první překvapení
v turnaji.
• TJ Petřvald – Šenov
2:0
Branky a asistence: M. Sekera (D.Kašniar), M. Sekera (D.Kašniar).
…výborný výkon.
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•

TJ Petřvald – Radvanice 0:1
…soupeř potrestal naši chybu v rozehrávce, v útoku jsme byli tentokrát bezzubí…
• TJ Petřvald – D. Datyně
1:0
Branka a asistence: D. Miko (D. Kašniar)
…naše družstvo dokázalo skórovat až v 9.minutě, střelecky se totiž opět trápilo…
• TJ Petřvald – Václavovice 4:1
Branky a asistence: M.Sekera (D. Kašniar), D. Kašniar (M. Sekera), D. Kašniar (O. Cudrák),
J. Kantor (D. Miko).
Hepáci prohrávali od 4. minuty, ale během 3 minut výsledek otočili a zajistili si minimálně
2. místo v turnaji.
• TJ Petřvald – ČSAD Havířov 1:1
V posledním kole se střetla 2 nejlepší družstva v turnaji, takže se vlastně hrálo finále, ve
kterém našim klukům stačila k celkovému vítězství i remíza. Soupeř šel do vedení v 5.
minutě po naší hrubé chybě, jenže kluci se nevzdali, vytvářeli si šance, ale vynikající
gólman soupeře kapituloval až v poslední minutě po obrovském tlaku Hepáků!
Branka a asistence: M. Sekera (D. Kašniar).
V turnaji zvítězil tým, se kterým nikdo nepočítal, a způsobil obrovskou senzaci!!!
Naše město a oddíl reprezentovali: R. Citnar – O. Cudrák , L. Pavlas, D. Kašniar, M. Sekera, D.
Miko, J. Kantor, M. Kutra a A. Kereškeni.
Tabulka turnaje:
1. TJ Petřvald
13b.
2. ČSAD Havířov
11
3. Radvanice
10
4. MFK Havířov
9
5. Šenov
6
6. D. Datyně
4
7. Václavovice
2
Ing. P. Bitala, P. Sekera

Šachový družební den v Petřvaldě
Petřvaldská škola má dvě družební města v Polsku a to v Jasienici a Strumieniu.
Po dohodě všech partnerů probíhají jednou ročně sportovní utkání měst. V šachu jsme letos byli
pořadateli my. Hraje se vždy turnaj čtyřčlenných družstev a pak turnaj jednotlivců.
V turnaji družstev i jednotlivců měl Petřvald ve složení Jiří Novák, Kateřina Nogová, Daniel
Kašniar a Marek Bdžoch jasně navrch. Strumieň porazil 3:1, Jasienici 4:0 a celkově zvítězil.
Soutěž jednotlivců pak s přehledem vyhrál Jirka Novák a na třetím místě se umístila Kateřina
Nogová. Celý turnaj řídil rozhodčí 2. třídy Jiří Novák. Všem vítězům předal poháry, medaile a
drobné upomínkové předměty starosta města Ing.Václav Holeček.
JINO

Krajské přebory v šachu škol na výbornou
Ke konci ledna proběhly krajské přebory škol v šachu čtyřčlenných družstev. Všechny tři
kategorie se sjely do Dolního Benešova, kde tamní šachový klub vyhrál pořadatelství. Hrálo se
v pěkném prostředí DK a pořadatelé měli vše perfektně připravené. Do krajského kola se z naší ZŠ
Školní Petřvald jako jediné probojovaly obě kategorie 1.-5. a 6.-9. tříd.
Turnaj se hrál na 7 kol švýcarským způsobem a každý hráč měl 20 minut na celou partii. Body se
počítaly olympijským způsobem (každý bod) a na MČR postupovala dvě nejlepší družstva.
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Družstvo mladších žáků ve složení Lorenčič Lukáš, Kašniar Daniel, Bdžoch Marek a Bierský
Radim nezačalo dobře a po dvou prohrách 1:3 a 0:4 se usadili na konci tabulky a těžce se
probojovali na konečné 8. místo.
Zato starší žáci ve složení Jiří Novák, Richard Karkoschka, Vojtěch Bdžoch a Vojtěch Feher to
vzali zkrátka od podlahy. První dvě utkání vyhráli 4:0 a dostali se do vedení spolu se dvěma Frýdky
- Místky. V dalším kole se podařilo fantasticky porazit jeden Frýdek – Místek 2½:1½ , bohužel
v dalším kole prohráli s pozdějším vítězem druhým Frýdkem - Místkem 0:4 a propadli se na třetí
místo. To si udrželi až do konce turnaje. Přestože bronzová medaile je velký úspěch, ztráta na 2.
místo (1 bod) byla v našich silách udělat a postoupit na MČR škol.
Všem blahopřejeme k umístěním a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Družstvo starších žáků
požádalo o DK pořadatele MČR a budeme čekat na rozhodnutí. Svými výkony určitě patří mezi
elitu škol v republice. Zároveň děkujeme i za vzorné vedení šachového kroužku panu Jiřímu
Novákovi.
JINO

AKCE PRO VEŘEJNOST v Technickém muzeu Petřvald
9. – 12. 3. Jarní motýlci
Výroba papírových motýlů, které pak připevníme na dřevěné kolíčky.
Motýlci se můžou umístit na záclonu nebo na větvičku. (dřevěné kolíčky s sebou).

1. – 2. 4. Velikonoce v muzeu
Zdobení kraslic ubrouskovou technikou, vlnou, výroba zajíčků a oveček. (s sebou ubrousek
s velikonočním motivem).
Akce jsou určeny pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Platí klasické vstupné podle aktuálního ceníku.

TŘI KRÁLOVÉ
Během ledna probíhala v Technickém muzeu Petřvald soutěž Tři králové. Na výkresovém papíru
se jich u nás sešlo opravdu mnoho a bylo vidět, že děti svátek Tří králů, upomínající na okamžik
zjevení Krista nejen izraelskému národu, dobře znají. Ovšem vybrat z nich tři nejzdařilejší byl
opravdu oříšek. Nakonec jsme se však shodly, že ceny si za svou práci zaslouží žáci z 2.A Základní
školy Školní 246 Petřvald: 1. místo – Michelle Líčková, 2. místo – Jiří Šelong, 3. místo Klára
Mihalcová.
Jejich výkresy byly opravdu propracovány s největší pečlivostí, a tak si první tři místa jistě právem
zaslouží.
Výhercům gratulujeme a těšíme se na příspěvky do dalších soutěží.
Michaela Gawlasová, Lucie Škráčková, Technické muzeum Petřvald

Církev adventistů s. d. Vás zve na sérii přednášek s tématem: „JAKÝ SMYSL MÁ ŽIVOT
S BOHEM?“ Přednáší Jan Dymáček, předseda církve na Moravě a ve Slezsku.
Termíny a témata přednášek:
12. 3. pátek – Můžeš chtít víc
13. 3. sobota – Můžeš mít naději
19. 3. pátek - Nemusíš mít obavy a strach
20. 3. sobota – Někdo tě má rád
26. 3. pátek – Tvůj život má smysl
27. 3. sobota – Můžeš být svobodný
Kdy? Vždy v 18.00 hodin.
Kde? V budově Církve adventistů s.d., Ostrava – Radvanice, Ráčkova 4.
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KNIHOVNA INFORMUJE
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ A ČTENÍ
V měsíci březnu budou naši „ochotníci“ z řad školáků provádět po městě PRŮZKUM - anketu.
Téma: Má oblíbená knižní (u dětí pohádková) postava
Má oblíbená kniha (příběh, pohádka), ve které bych chtěl žít
A těm, co ještě čtenáři knihovny nejsou, budou děti rozdávat nabídkové letáčky.
Budeme moc rádi, když jim vyjdete vstříc a otázky jim zodpovíte…
8. BŘEZNA mají svátek ženy, a tak zveme všechny dívky, ženy, matky, babičky, zkrátka dámy a
nabízíme PŘIHLÁŠENÍ do knihovny na celý rok zdarma.
Od 15.30 pak zveme na posezení u čaje a ČTENÍ Z NOVÝCH KNÍŽEK NEJEN PRO ŽENY…
V půjčovních dnech mezi 8. - 19. březnem mohou „HŘÍŠNÍCÍ“ i ti dlouhodobí VRÁTIT
KNIHY BEZ PLACENÍ UPOMÍNACÍCH POPLATKŮ.
19. března v pátek zveme od 15.30 k posezení u čaje naše seniory.
Téma: KOUZLO A POEZIE VZPOMÍNEK NA PETŘVALD MÉHO MLÁDÍ
Přineste s sebou vzpomínkové fotografie a jiné artefakty. Možná se setkáte s kamarády, které jste už
dlouho nepotkali…
Každý pátek od 9.00 do 11.30 INTERNETOVÁ ŠKOLIČKA vedená paní Marií Koběrskou.
Absolventi získají základní dovednosti práce s PC a hlavně s médiem zvaným Internet. Paní
lektorka naučí i naprosté začátečníky zacházet s počítačem a ukáže vám, jak na internetu vyhledávat
potřebné informace.
Od těch nejjednodušších (např. autobusových a vlakových spojů,kulturních představení ve městě i
celé republice), přes psaní mejlíků svým blízkým, stahování a zpracování fotografií z digitálních
fotoaparátů, vyhledávání na mapách celého světa, prohlížení zboží, nakupování a mnoho dalších. V
březnu i na téma KNIHY A INTERNET. Internetové portály o knihách a knihovnách
Např. www ctesyrad.cz,… BIBLIOHELP, PTEJTESEKNIHOVNY, CITARNY….

NOC S ANDERSENEM
V pátek 26. března proběhne další kouzelná noc v knihovně,
které se mohou zúčastnit čtenáři do 12 let, kteří ještě nocování s námi
neabsolvovali. Začínáme v 19.00 hodin.
Přihlášky budou v knihovně k dispozici od 1. března. Letos na téma:
VE ZNAMENÍ POEZIE PETŘVALD VE DNE V NOCI ŽIJE
V letošním roce slaví významné výročí K. H. Mácha i F. Hrubín. Také od narození
samotného pohádkáře H. CH. Andersena uplynulo 205 let.
A proto letos nocování ve veršovaném rytmu…
A pohádkový strom (Fabularis Anderseni), který děti zasadily po Noci s Andersenem před
budovou muzea v roce 200. výročí Andersenova narození, oslaví letos už pátý rok svého růstu.
Ani na něj nezapomeneme.
A pro všechny ostatní, na které se nedostane, nebo kteří se společného nocování nemohou účastnit
je připravena od 20.00 VEČERNÍ DOBRODRUŽNÁ POHÁDKOVÁ STEZKA
v duchu známých postaviček dětských básní a říkadel.
Milí rodiče, přátelé knihovny, vezměte své ratolesti, trošku je pohádkově stylizujte, nezapomeňte na
světýlka, a přijďte do knihovny.
Hry, soutěže a malé odměny čekají na všechny děti… (asi do 21.30)
…A VEZMĚTE FOTOAPARÁTY, BUDEME FOTIT A UDĚLÁME PAK VÝSTAVKU…

15

KLUB MAMINEK
V březnu proběhnou setkání tradičně v úterý 9. a 23. března mezi 9.30 - 11.30 hodinou.
Chcete-li se potkat se svými kamarádkami a dětem dopřát chvilku společnosti stejně starých
kamarádů, přijďte mezi nás. Prostředí je vhodné i pro batolata.
Rádi vás v knihovně přivítáme, můžete si při návštěvě vypůjčit knihy pro sebe i své
ratolesti. Máme pro děti spoustu leporel a krásné knihy říkadel pro nejmenší..
Děti si odmalička budou zvykat na prostředí knihovny a vy si můžete chvilku
popovídat a vyměňovat zkušenosti mateřství…
A protože do vašeho klubu přibyla veterinářka - můžete při návštěvách v březnu získat odpovědi na
téma DÍTĚ A DOMÁCI MAZLÍČCI.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA KTERÉKOLIV Z NAŠICH AKCÍ NEBO PŘÍMO U
VÝPŮJČNÍHO PULTU.
Co nenajdete ve své knihovně, to vám zapůjčíme my.
J. Burová

Divadelní představení "Co v detektivce nebylo"
27. března 2010 v 18.00 hodin, Kulturní dům v Petřvaldě, vstupné 230,- Kč.
Předprodej od 1. března 2010 (pondělí a středa) ve Středisku kulturních služeb, tel: 596 541 648, email: petrvald.sks@atlas.cz

Prázdninový program pro děti ve Středisku kulturních služeb
• v pondělí 1. března 2010 od 9.00 do 11.00 hodin turnaj v „Člověče, nezlob se!"
• ve středu 3. března 2010 od 9.00 do 11.00 hodin tradiční „Malování na sklo (fólii)"

Pozor - zájezd do Prahy
Město Petřvald pořádá květnový zájezd do Prahy. Do druhého autobusu nám chybí zaplnit 15 míst.
Datum je stanoveno na sobotu 29. května 2010 a zájezd je zaměřen na muzikály Carmen a Děti
ráje.
Objednávky a další informace ve Středisku kulturních služeb města Petřvald, tel: 596 541 648, email: petrvald.sks@atlas.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Miluška Rybarczyková
85 let
Anastazie Kreislová
80 let
Marie Matušková
90 let
Marie Jakešová
85 let
Františka Korcová
85 let
Ludmila Adamcová
80 let
Zdeněk Novotný
80 let
Milada Petříková
80 let
Štěpánka Pavelková
90 let
Marie Seibertová
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Petr Mrakvia a Mgr. Zdeňka Pukowiecová
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Narozené děti
Václav Hlavatý
Jan Pečonka
Jaroslav Zborovský
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Emilie Baranová
85 let
Eliška Břusková
79 let
Jiří Ožana
60 let
Marián Krajči
63 let
Jaroslav Pavelek
73 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Nejen hodně sluníčka v srdíčku, k narozeninám Ti přejem také mnoho štěstí, zdraví, lásky, abys
neměla na čele smutné vrásky, na světě ať prožíváš radosti a nemáš nikdy žádné starosti.
Dne 2. března 2010 oslaví své 70. narozeniny paní Drahomíra Matochová. Ze srdce přejí manžel
Stanislav, synové Radomír a Stanislav a dcera Martina s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 13. února 2010 oslavila 85. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Jiřina
Šimurdová.
Do dalších let všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a osobní pohody přeje
dcera Jarmila s rodinou a syn Pavel.
VZPOMÍNKA
Dne 1. března 2010 vzpomeneme 3. výročí úmrtí paní Boženy Podepřelové. S láskou a úctou
vzpomínají manžel Ivan, dcera Jana, syn Dalibor, sestra Věra s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Dne 7. února 2010 uplynuly 3 roky od úmrtí pana Jiřího Giecka z Petřvaldu.
S láskou vzpomínají manželka, dcera Jarmila a syn Jiří s rodinami.
VZPOMÍNKA
Když bylo třeba, vždycky jsi poradila, když bylo smutno, s láskou jsi pohladila.
V Tvém dobrém srdíčku tolik lásky bylo, škoda jen, maminko, že se zastavilo.
Dne 8. března 2010 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy od nás navždy odešla moje vroucně
milovaná manželka, nenahraditelná maminka a nejhodnější babička paní Anna Kapustová.
Na její lásku a zlaté srdce vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Karel, dcera Ludmila
s manželem a vnuk Dalibor.
VZPOMÍNKA
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 12. března 2010 vzpomeneme 15. výročí, kdy nás opustil pan Ladislav Černý z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 2. března 2010 uplyne již 10 let od úmrtí pana Ivana Přečka.
...dávno již odešel jsi, bez rozloučení, jen smutek zbyl, stesk a tiché vzpomínání, co vytvořil jsi,
stále je tu s námi, ... tak jako ty
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Vzpomíná manželka Věra, syn Petr s rodinou a dcera Monika s rodinou.
VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 21. února 2010 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí mého manžela pana Oldřicha Michálka.
Nikdy nezapomene manželka a syn s rodinou.
VZPOMÍNKA
Jsou dny v životě, na které se nezapomíná.
Dne 11. března 2010 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí pana Františka Koběrského. S láskou a
úctou vzpomíná maminka Karla, manželka Marie, dcery Zdeňka a Vlasťa a celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal.
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 16. března 2010 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustila naše maminka, manželka, babička paní
Jindřiška Hulejová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Karel, dcera Hana a syn Jindřich s rodinami.

INZERCE
Autoškola v Petřvaldě
zahajuje od března 2010 výcvik v řízení vozidel pro skupinu „B“.
Kontakt: 737 615 199
e-mail: ondruch.ji@seznam.cz

HODINOVÝ MANŽEL
Všechna řemesla s JEDNÍM MUŽEM
Opravy, výměna, montáž - elektro, voda, odpady, kuchyně, vany, sprchové
kouty, WC, okna, dveře, lustry, kliky, garnýže, sádrokarton, příčky,
obklady( i na jádro), plovoučky, lino, koberce, dovoz a sestavení nábytku.

Také doprovod (společník) k lékaři, k nákupům…
LEVNĚ, KVALITNĚ, RYCHLE A VE VAŠEM ČASE!!!!!

Tel.: 725250151 e-mail: manzelskyservis@centrum.cz
MASÁŽE
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
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Opravy chladniček a mrazniček v BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. R. Holaň,
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách:
Petřvald, Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Bohumín a Ostrava.

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

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

IVOSAT
Petřvald ul. Nízká 634.
Prodej a montáže elektrospotřebičů,
satelitních a DVB-t systémů.
České a slovenské programy v digitální kvalitě.
Satelitní komplety od 3500 Kč.
DVB-t set top boxy od 700 Kč.
Tel: 608872433 e-mail:isat@seznam.cz

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
čištění koberců a sedacích souprav
půjčování stroje Kärcher
mytí oken
Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 737 675 949
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