Petřvaldské noviny č. 3
Informace pro občany
Z obsahu:
• Očkování psů
• Z jednání samosprávy
• Pozvání k jubilejním svatbám
• Sport
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Petřvald a ZO ČSŽ Petřvald
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
•
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
•
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
•
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
•
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
•
obuv – veškerou (nepoškozenou)
Věci, které nedávejte:
•
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
•
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
•
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve Středisku kulturních služeb v Petřvaldě.
Dne: 12. a 13. května 2010
Čas: 9.00 až 17.00 hod.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, pro azylové ubytování (i
pracovní příležitost).
Více na www.diakoniebroumov.org

POZVÁNKA
na letošní 1. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY o ceny.
Závody se konají dne 24. dubna 2010 na rybníku „VODŇORA“ v Orlové. Začátek závodů je
v 7.00 hodin. Bohaté pohoštění, kolo štěstí, losování o živého kapra zajištěno.
Srdečně zvou rybáři z „VODŇORY“.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Termín: 18. května 2010
stanoviště:
zastávka U Kaple
u hřiště HEPO

08.00 – 08.30 hod.
09.00 – 09.30 hod.
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Podlesí, prostranství u fa TRIAS
Březiny, hasičská zbrojnice
Městský úřad

10.00 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.30 – 16.00 hod.

Cena očkování 100,- Kč.
Nový očkovací průkaz 5,- Kč.
Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků.
D. Szotkowská, odbor výstavby a ŽP

Pasportizace místních komunikací – informace pro občany
Na základě §5 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb., v platném znění, město Petřvald ve spolupráci se spol. GIS – Stavinvex a.s., provádí
zaměřování místních a účelových komunikací pro evidenční účely města.
G. Kochová, odbor výstavby a ŽP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ 2010
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28
Květen
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.
Červen
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) – žlutých pytlů
15. dubna
13. května
17. června
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Duben
27.
Květen
3., 4.
10., 11.
17., 18.
24., 25.
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31.
Červen
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.

POZVÁNKA
Klub přátel hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 8. 4. 2010 v 15.00
hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Termicky aktivní odvaly v ostravské a
petřvaldské dílčí pánvi OKR. Přednáší Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
47. schůze Rady města Petřvaldu se konala 25. února 2010
RM schválila rozpočtové opatření č. 1/10.
RM vzala na vědomí rozbor hospodaření Mateřské školy Petřvald 2. května 1654 a rozbor
hospodaření Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 za rok 2009.
RM schválila zlepšené výsledky hospodaření Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, Základní
školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 za rok 2009.
RM rozhodla o zřízení vědných břemen na pozemcích města.
RM rozhodla
• v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení zakázky a
uzavření smlouvy o dílo na Výměnu oken v objektu Šenovská 356, Petřvald s uchazečem
EVROMONT PLAST spol. s r.o., Ostrava, za cenu max. přípustnou 558 427,- Kč vč.
20% DPH;
• v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení zakázky a
uzavření kupní smlouvy s uchazečem ADO Ostrava, a.s., provozovna Frýdek – Místek
za cenu max. přípustnou 464 040,- Kč vč. 20 % DPH;
• o uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci grafického informačního systému s firmou Digis
s.r.o., Ostrava za cenu 151 200,00 Kč vč. 20% DPH;
• udělit ocenění (plaketu J. A. Komenského) za dlouholetou pedagogickou činnost
učitelkám Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246, příspěvkové
organizace paní Anně Pětráškové a paní Věře Václavíkové a paní Jarmile Pavlovské,
vedoucí učitelce Mateřské školy Petřvald, 2. května 1654;
• o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní č.p.1504 s
nájemcem společností Festpro spol. s.r.o. se sídlem v Olomouci s účinností od 1. 3. 2010;
• o přistoupení k soudnímu vymáhání pohledávky – dluhu na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu;
• o uzavření smlouvy o roznášce informačních/propagačních materiálů se státním
podnikem Česká pošta, s.p., Praha.
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RM vzala na vědomí výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v
platném znění za rok 2009.
22. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 10. března 2010
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2/10.
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství.
ZM vyhlásilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 144/2 v kat. území Petřvald u Karviné (nově
vzniklé parc. č. 144/5).
ZM stanovilo v souladu s § 84 odst. 2 písm t) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
„Zásady pro poskytování cestovních náhrad“.
ZM rozhodlo
• o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč Tenisovému klubu o.s., Petřvald. Dotace
bude účelově vázána na zajištění mezd správců a uklízečky sportovního areálu – veřejná
část;
• uzavřít smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Petřvald, o poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 120 tis. Kč;
• o podání nabídky na odkup „Splaškové kanalizace na ul. Závodní a ul. Na Pustkách
v Petřvaldě“, „Výstavba inž. sítí pro bytové domy v Petřvaldě, SO 02 Prodloužení řadu
splaškové kanalizace“ a „Výstavba inž. sítí pro bytové domy v Petřvaldě, SO 01
Prodloužení vodovodního řadu“ právnické osobě „Severomoravským vodovodům a
kanalizacím Ostrava a.s.
ZM vzalo na vědomí závěrečnou zprávu ústřední inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací v roce 2009.

17. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA PETŘVALDU
V sobotu 20. února 2010 se konal v Kulturním domě v Petřvaldě v pořadí již 17. reprezentační
ples města Petřvaldu. Tento ples je jednou z aktivit společného projektu s partnerským městem
Jasienica. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 20072013. Proto byli našimi vzácnými hosty i přátelé z polské Jasienice i dalšího partnerského města
Strumień.
Celkem 220 účastníků si přišlo zatančit a pobavit se. A soudě podle úsměvných pohledů se
všichni skvěle bavili. K tanci a poslechu hrála již osvědčená hudební skupina Smolaři pod
taktovkou pana Zbyhněva Glatze. V úvodu plesu zatančila děvčata z Petřvaldského srdce a poté
všechny přítomné přivítala kulturní referentka Lucie Skrzyžalová. Zpestřením plesu byla
„Barmanská show“ v podání pana Jana Střelečka, předního profesionálního barmana v České
republice. Účastníci plesu mohli ochutnat z celé řady koktejlů, které pan Střeleček se svou
kolegyní u barmanského pultu během celého večera prodávali. Nechyběl prodej výborných
zákusků od paní Karly Pětrošové z Cukrárny Fuchsie v Orlové. Mnozí účastníci si odnesli krásné
ceny, které mohli vyhrát na slosovatelné vstupenky.

5
Tady je na místě poděkovat sponzorům, kteří věnovali sponzorské dary:
Autoškola, Jiří Ondruch; Stavby - Okna – Doležal; ELMEN, Rudolf Mendlík; STASPO; Dalkia
Česká republika, a.s., Divize Karviná; GASTOP, Jan Folvarčný; Ing. Petr Vícha, senátor P ČR za
ČSSD; Železářství I.V.L., Ivo Hradilík; DEPOS, Horní Suchá; Ing. Alfréd Michalík, poslanec P
ČR za ČSSD; Úprava a údržba travnatých ploch, Jana Pulcerová; STAVBA, Jiří David;
Autopříslušenství, Ing. Petr Toman; VOMA, Ing. Přemysl Duda; Textil a oděvy, Ivana a
Břetislav Sojkovi; Pokrývačství-klempířství, Jiří Dvořák; Kadeřnictví, Marta Harabaszová;
Tělocvičná jednota Sokol; MUDr. Justin Chudoba; Lékárna Camilla, PharmDr. Kamila
Danačíková; Petr Dvořáček, člen zastupitelstva města; Metal Management; Kulturní dům,
Břetislav Hečko; Čalounictví, Jiří Mařec; Petr Přeček, člen zastupitelstva města; Potraviny Pavla,
Pavlína Holoubkova; Jarmila Skálová, místostarostka; Zahradnictví, Jana a Bohumil Šedovi;
CANIS SAFETY, pracovní-oděvy-obuv-rukavice; Meccano, stavební společnost; nakladatelství
ALISA, Vladimír Kostiha; PEGRES, Ing. Petr Gřeš; Pokrývačství-klempířství, Jiří Dvořák;
Zahrádkářské služby Petřvald; Cukrárna Fuchsie, Karla Pětrošová; Základní organizace Českého
svazu chovatelů Popelka; Tiskárna na Kamčatce, Kamila Vyšenková.
Už dnes Vám můžeme prozradit, že 18. reprezentační ples města Petřvaldu se bude konat 12. 2.
2011. Těšíme se na Vás.
red. rada

Třeba by přišlo i pár občanů…
Jedním z míst v naší republice, kde se brzy dostalo poděkování a úcty prvnímu prezidentovi –
osvoboditeli, zakladateli Československé republiky, byl také Petřvald. Kdyby bylo možno
ukončit tuto větu tečkou, mohli se Petřvalďané do dneška dmout pýchou, potěšilo by to všechny
slušné lidi ve městě, děti a mládež by věděli, koho představuje ta veliká bronzová socha staršího
pána v nadživotní velikosti na tom vysokém žulovém podstavci s písmeny T. G. M. pod dnešní
knihovnou.
Na žulovém podstavci v centru města však už 61 let nestojí žádná postava. Vysvětlujte dnešním
dětem proč. Vysvětlujte jim, komu ten člověk vadil, komu vadilo i jeho jméno v učebnicích, když
se tolik zasloužil o naši zem?! Kdo si dovolil odstranit krásnou sochu (jistě pod rouškou noci), na
kterou se složili legionáři, členové Tělocvičné jednoty Sokol a mnoho Petřvalďanů? Už v roce
1947, dva roky po druhé světové válce, byla za velké účasti občanů a členů organizací socha T.
G. Masaryka slavnostně odhalena. A teď přijde na řadu viník – dosud se nenašel! Byla to doba.
Vysvětlete to žákům… Buď je to pro ně zloděj, vandal či prostě darebák. A co dělala policie? Co
dělala v 50. letech minulého století, v době politicky motivovaných procesů, když poprvé byla
impozantní socha z podstavce odstraněna (skončila v nějaké kůlně! v r. 1949).
Uvolnění totalitního řetězu v r. 1968 vytvořilo podmínky pro znovupostavení sochy na prázdný
žulový podstavec. Radost Petřvalďanů však netrvala dlouho. Viníkem zase byla doba – doba,
jejíž představitelé Masarykovi nesahali ani po paty! Jmenovala se normalizace. Vycenila zuby a
nepřišla na nic lepšího než - pryč s Masarykem! A opět ,,dodnes neznámí hrdinové“ odvážejí
nádhernou sochu (jejím autorem byl sochař Albín Polášek z Rožnova, u jehož Radegasta se
všichni zastavují a fotografují se cestou z Pusteven na Radhošť), tentokrát k definitivnímu
,,řešení“ – do Bohumínských železáren! A teď to vysvětlete dítěti školou povinnému. Řekne vám
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popravdě, kdo je podle něho viníkem: ,,Doba? To je blbost! Má hlavu, nohy, ruce? Tak to mohli
udělat jenom zlí a hloupí lidé!“ A je konec diskuse.
------------------------------------Všechny tyto myšlenky padaly v sobotu 6. března 2010 u památníku Tomáše Garriguea
Masaryka v předvečer 160. výročí jeho narození, kde se sešli někteří členové MS ODS
v Petřvaldě, aby položili kytici k pamětní desce svého prvního prezidenta. Při některé příležitosti
bychom rádi pozvali i petřvaldské občany… Přišli by ?
I. Karkošková

PAPUČOVÝ BÁL
Přesně po roce se 16. ledna 2010 konal již 17. PAPUČOVÝ BÁL pořádaný Sdružením rodičů
při ZŠ MASARYKOVA Petřvald.
Ples se konal v kulturním domě,
k tanci a poslechu hrála skupina DUO WEGA.
Jak už
název plesu napovídá, „předepsanou obuví“ byly papuče. Je pravda, že někdo nechal papuče
doma odpočívat, ale bylo mnoho hostů, kteří celý ples protančili v různých modelech této
oblíbené obuvi. Módní policie některých televizních pořadů by jistě žasla, jak mohou doplnit
papuče nejen pánské obleky, ale i večerní róby dam. Nutno přiznat, že s postupujícím časem
nejeden tanečník v klasickém plesovém obutí tzv. papučákům mohl jen závidět pohodlí, které si
na parketu v bačkorách jistě užili.
Na plese nechyběla ani tradiční tombola. Touto cestou bychom rádi poděkovali sponzorům, kteři
do tomboly věnovali
ceny.
Byli to: FOL-IZOL David Santarius, Zahrádkářské služby, manželé Svrčinovi, Potraviny
Ochman, zastupitel města za ČSSD Petr Přeček, paní Kasterková, Dimex – Ostrava, Elmot,
Restaurace Bohumín - Záblatí Martin Kern, Smíšené zboží Gattnarová, Kosmetické studio
Gabriela, STK Petřvald – J. Janči, Pegres, Bezpečnostní agentura ADAS, Cyklo PTŠ - Pavlína
a Tomáš Šedovi, Pedikúra V. Liptáková, Ateliér Minilab, Kulturní dům Břetislav a Lenka
Hečkovi, Zahradnictví Jana a Bohumil Šedovi, Autodoprava Blacha, Ball Sport Tomáš Matějek,
Pedikúra R. Matějková, Kolovux s.r.o. Martin Kuzma, Kadeřnictví Marta, Čalounictví Mařec,
Frutko Orlová s.r.o., Kadeřnictví R. Vítková, Drogerie Marek, Zubní ordinace MUDr. Petra
Dvořáková, Pneuservis Ing. Toman, Generali Radim Jureček, Dřevo – Hobby J. Dronski,
Potraviny M. Michálková, Kosmetika Martina, Kenvex Ostrava J. Šedová, Sport bar O.K.,
ZŠ Masarykova I. C, Loděnice Ostrava - Přívoz.
Všem sponzorům děkujeme a těšíme se za rok na 18. PAPUČOVÉM BÁLE.
Výbor SRPŠ při ZŠ Masarykova

POZVÁNÍ K JUBILEJNÍM SVATBÁM
Město Petřvald si dovoluje pozvat do obřadní síně Městského úřadu v Petřvaldě k slavnostním
„svatebním“ obřadům manželské páry, které v letošním roce oslaví zlatou, diamantovou či jinou
jubilejní svatbu.
Jelikož v místní evidenci nelze vyhledat všechny manželské páry, které toto jubileum oslaví,
zveme zájemce, aby si přišli dohodnout termín tohoto slavnostního obřadu na matriku
MěÚ Petřvald, tel.: 596 542 904.
Těšíme se, že toto naše pozvání přijmete a oslavíte své jubileum v místní obřadní síni
v doprovodu svých nejbližších a přátel.
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I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

BENJAMÍNSKÉ PLESÁNÍ S KARLEM GOTTEM
Loučení se zimou a těšení na jaro je už tradičně spojeno s maškarními plesy a karnevaly.
Nejinak tomu bylo v petřvaldském zařízení Benjamín, kde mají domov děti a mládež
s mentálním postižením. Únorové týdny proběhly ve znamení příprav masek a chystání
karnevalové výzdoby. Pestrý rej masek vypukl ve středu 3. března 2010. Spolu s hosty jsme
se nastěhovali do tělocvičny ozvučené diskotékovými rytmy.
Mezi hosty nechyběli naši bývalí uživatelé. Z krnovské Harmonie přijela Blanka, ze Sagapa z
Bruntálu zase Ruda, Honzík a Tereza. Nemohl chybět kamarád Aleš z chráněného bydlení
Magnolie v Havířově. Svou návštěvou nás potěšila také paní Ivana Rajdusová z Městského úřadu
v Petřvaldě. Některé děti přišli podpořit v jejich úsilí také jejich rodiče, prarodiče a další blízcí.
Tělocvična se zaplnila nejrůznějšími bytostmi v nápaditých maskách, při jejichž přípravě dětem
asistovaly tety. Po parketu se v rytmu hudby procházela Karkulka vedle policajta či Bořka
Stavitele, pobíhali tygřík, lvíček, kohoutek. Spokojeným divákům se představili také lékař se
sestřičkou, černokněžník, Zlatovláska, kovboj, uklízečka,... Největšímu potlesku se těšil Roman
alias filmový Spiderman. Obdivuhodné je, že si celý kostým ušil sám a strávil jeho výrobou
dlouhé hodiny. V maskách se objevily dokonce některé tety z řad zaměstnanců zařízení
Benjamín.
A poté přišel zlatý vrchol celého karnevalu, Karel Gott. Tím byl náš uživatel Mirek, snad největší
fanoušek Českého slavíka. Umí zpívat všechny Gottovy písně! U jeho hitů Lady Carneval a
Zůstanu svůj se pořádně odvázal a sklidil bouřlivé ovace. V krátkém, ale milém programu se
předvedli také ti nejmenší a básničku nám přednesla Míša za pomoci tety Ivany.
Role vtipné moderátorky a průvodkyně veselým odpolednem se úspěšně zhostila paní ředitelka,
která nezapomněla poděkovat všem zaměstnancům Benjamínu za jejich práci. Po reji masek a
bohatém občerstvení jsme se protančili ke konci karnevalu. Moc se nám líbil, a proto se už teď
těšíme na ten příští. Na karnevalu jsme nebyli úplně všichni. Ti uživatelé, kteří dávají přednost
klidnějším činnostem, mohli využít canisterapie, což je terapie se psy, kterou nám zajišťuje paní
Macháčková se svými pejsky z Občanského sdružení Dogma v Ostravě a finanční prostředky
jsme získali díky podpoře našeho projektu Nadačním fondem Evraz, jehož zřizovatelem je
společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
PODĚKOVÁNÍ
Vloni jsem se zúčastnila „Mikulášské nadílky“ a 3. března 2010 karnevalu v Domově pro
mládež Benjamín v Petřvaldě u Karviné.
Obě akce byly příjemně prožitými chvilkami mezi dětmi a jejich ošetřovatelkami. Poděkování
patří personálu Benjamínu, který s láskou a velkou trpělivostí připravil a nacvičil zábavné pásmo
pro rodiče, prarodiče a přátelé a také pro samotné děti, které s velkou radostí ukázaly nám
divákům, co všechno se pod vedením sester naučily. Moc děkuji dětem a zaměstnancům
Benjamínu.
Danuše Bartová
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PACHOVÉ ŽLÁZY U PSŮ
V anální oblasti psa a kočky se vyskytují specializované žlázy, které jsou charakteristické i svým
pachem. Nemoci paraanálních váčků jsou zdravotním problémem především u psů. Kočky bývají
postiženy méně často. Paraanální žlázky u psů mají totiž delší vývody než u koček a tím jsou
náchylnější k ucpání. Sekret ze žláz je u psů obvykle vodnatý až pastovitý, v různých odstínech
hnědé barvy a se specifickým zápachem. K částečné evakuaci sekretu dochází při defekaci. Za
určitých okolností dochází k přeplnění žláz a při ucpání vývodu se může vyvinout i zánět.
Postižení paraanálních váčků se vyskytuje ve zvýšené míře u malých plemen psů.
Charakteristickým příznakem je svědění v anální oblasti a pes začíná „sáňkovat“ - to znamená, že
se sune po zadku za pomoci předních nohou. Dalším příznakem je neklid, olizování konečníku a i
různě výrazné zarudnutí. Pokud přeplnění (impakce) přejde v zánět, jedná se o bolestivý proces,
který se může vyvinout až v protržení váčku a vyústění píštěle na povrch kůže. Z píštěle vytéká
většinou krvavý sekret s přítomností hnisu. Léčba je dlouhá a pro pacienta i velmi nepříjemná.
Nezanedbávejme tedy malé příznaky, jinak máme velký problém.
MVDr. H. Krkošková, Zahradní 1552

FLORBALOVÝ KROUŽEK MLADŠÍCH ŽÁKŮ SKLÍZÍ OVOCE
V sobotu 6. 3. 2010 se uskutečnil v Ostravě – Vítkovicích florbalový turnaj přípravek. Na tento
turnaj přihlásil florbalový kroužek při ZŠ Školní dvě družstva. Naši mladí florbalisté si na této
akci vedli více než na výbornou. V konkurenci týmů z Olomouce, Havířova a Ostravy, jenž se
pravidelně zúčastňují organizovaných soutěží, obsadili skvělé 3. a 4. místo. Do turnaje jsme se
přihlásili s cílem přiučit se něčemu novému a nasbírat zkušenosti pro další utkání. Po zápasech
v základních skupinách se ukázalo, že naše družstva budou bojovat o příčky nejvyšší a to
zejména díky naší brankářské opoře Davidu Durczokovi a střeleckým tahounům Vajdovi (V.),
Kršákovi (D.), Kašniarovi (D.). Střelecky se také prosadil Alex Baba a jeden z nejmladších členů
našich dvou družstev Tadeáš Glinc.
V semifinále jsme narazili na zkušenější a vyzrálejší týmy Ostrava Bix A a Ostrava Bix B, jenž
byly nad naše současné síly. Přesto naše družstva bojovala se ctí a vydala se ze všech sil.
Odměnou za skvělou reprezentaci školy a města Petřvald byl hráčům pohár za 4. místo a medaile
za místo 3. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem hráčům za dobré umístění a odvedený
výkon. Zároveň děkuji paní M. Poštulkové a panu R. Ševčíkovi za aktivní a ochotné vedení
florbalového kroužku mladších žáků naší školy. Mgr. R. Torž, ředitel ZŠ a ZUŠ Školní 246.
Trenéři: Marcela Poštůlková, Rostislav Ševčík
Soupiska hráčů:
David Durczok (brankář), Ivar Sliwka (brankář), Daniel Kašniar, Lucie Giecková, Dominik
Kršák, Vladimír Vajdo, Tomáš Erben, Vendula Běhunčíková, Karel Barták, Marek Gargulák,
Alexandr Baba, Dominik Ševčík, Tadeáš Glinc, Matěj Kiss
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve středu 17.února se uskutečnil v naší mateřské škole karneval. Již od rána se děti plné
nadšení a očekávání scházely V průběhu dopoledne se pak procházely po celé mateřské škole
princezny, víly a jiné pohádkové bytosti, také zvířátka a příšerky. Po „maškarní přehlídce" a
předání odměn všem maskám jsme si všichni společně zazpívali, zatančili a nakonec si změřili
své schopnosti a síly v pohybových hrách. Každá snaha dětí byla náležitě odměněna sladkostí a
karnevalovým diplomem. Všem se nám maškarní rejdění líbilo a už se těšíme na další.
Pavla Chládková a Jindřiška Pěntková, učitelky MŠ Závodní 822 Petřvald

ABY DOMA NEHOŘELO...
Hra s ohněm – tak bychom v některých případech klidně mohli označit nedostatečnou prevenci v
některých našich domácnostech. Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí
i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku
požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže
proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření.
Nejrizikovějším místem v našem bytě je bezesporu kuchyň. V žádném případě bychom neměli
ponechávat bez dozoru vařící se jídlo na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, fritovací
hrnce apod. a také neumísťovat hořlavé předměty blízko otevřeného ohně. Jistě se vyplatí
pravidelně si nechat překontrolovat technický stav spotřebičů a řádně dodržovat návody výrobce
k jejich použití.
Pokud jde o další obytné místnosti, neměli bychom umísťovat zapálené svíčky na hořlavý
podklad, nenechávat je bez dozoru. Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a
s jako takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky teplota
může dosahovat až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které
ponecháte v blízkosti. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte
na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi
nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
Pozor bychom si měli dát rovněž na dodržování bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných
spotřebičů, například při ustavování nábytku nebo sušení oděvů. Domácí kutilové by neměli
provádět neodborné zásahy do elektroinstalace a měli by dodržovat zásady bezpečné práce s
hořlavými kapalinami. A co je vůbec nejdůležitější, neponechávat zápalky, zapalovače a svíčky
v dosahu dětí.
Pokud jsme majiteli balkonu, nemělo by se z něj stát skladiště žádného hořlavého materiálu, ať
už to jsou různé papírové krabice, noviny, textil apod. Nedopalek, který může zabloudit
na balkon z patra nad vámi, nebo odpálená zábavná pyrotechnika, vám v lepším případě tuto
úschovnu promění v hromádku popela. Nesmíme ale zapomenout, že i za dveřmi našeho bytu,
na společných chodbách, nám hrozí nebezpečí požárů v případě, že je zastavíme různými
skříněmi, botníky, krabicemi apod. Je to inspirace pro vandaly a nudící se děti. Takto umístěné
předměty nemusí samozřejmě znamenat okamžitou možnost vzniku požáru, ale především nám
zužují únikovou cestu v případě nebezpečí a potřeby urychleného opuštění domu.
Na závěr bychom chtěli říci, že požáry v domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý
rok při požárech v domácnostech zemřou desítky lidí, další stovky lidí se zraní a způsobené
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škody dosahují stamilionů korun. I z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a
rozžhavená smrtící past. To, abyste se nestali obětí i Vy, záleží hlavně na Vás!
Odbor prevence

Církev adventistů s. d. Vás zve na setkání:
Business a moje víra
aneb
Životní osudy miliardáře Radima Passera a jeho hledání smyslu života.
- sobota 1. května 2010 ve 13:00 hod.
- budova Církve adventistů s. d., Ostrava - Radvanice, Ráčkova 4
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění úspěšného developera a zároveň upřímného
křesťana Radima Passera o jeho pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí,
odhodlání a víry. Zájemci si budou moci zakoupit jeho biografické knihy „3 a ½ roku aneb
americký sen v Česku“ a volné pokračování „3 a ½ roku aneb s vírou a odhodláním“ a nechat
si je od autora podepsat.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
ÚNOROVÁ GLOSA
Únor. Sněžilo a mrzlo. Když jsem jel z práce domů, viděl jsem, jak se lidé ze Střediska údržby
města Petřvaldu činili, když na ulici Závodní rozbíjeli tlustý led. Krumpáčem. Tak jsem si při
tom vzpomněl na to, co to znamená, když se řekne „prolomit ledy“.
Když jsem nastupoval do nového zaměstnání v Ostravě, bylo v hale skoro ticho, jen pár lidí
spolu hovořilo. My noví ve výrobě jsme spolu vůbec nemluvili. Pak jsem se musel někoho na
něco zeptat. On to byl zrovna takový introvert jako já, jenže - když jsem se zmínil o hudbě,
rozpovídal se. Ledy se prolomily.
Jak se nás to dotýká? Chceme přece kolem sebe mít co nejpříjemnější prostředí. A nejen to
životní, ale i společenské. Teď zrovna je tam venku pochmurně a mnohým jistě zamrzá nálada.
Chcete-li si vychutnat příjemné společenské prostředí (nejen) v naší obci, prolomte ledy a oddejte
se příjemné zábavě a vtáhněte do ní i ty ostatní.
-jk-

Z HISTORIE NAŠICH SOUSEDŮ – MĚSTO ORLOVÁ
Milí čtenáři, město Orlová všichni jistě známe. Pojďme se nyní podívat na některé jeho
pozoruhodné historické zajímavosti.
První zmínky o Orlové se datují od roku 1223. Nacházejí se v listině vratislavského biskupa
Vavřince. Později zde byl benediktýnský klášter, který se zasloužil o rozvoj místní kultury a
vzdělanosti. Oltářní archa, která odtud pochází, je dodnes součástí sbírek Národní galerie v Praze.
V době reformace nastal úpadek kláštera a mniši byli odtud vyhnáni. Od roku 1561 byl klášterní
statek součástí knížecího panství Fryštát.
Další rozvoj zaznamenalo město v 18. století, a to zbudováním zámku v blízkosti kostela rodem
Bludovských v roce 1765. Od roku 1902 sloužil jako nemocnice,v roce 1979 byl zbořen z důvodu
nebezpečí z poddolování.
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Počátkem 19. století bylo v Orlové objeveno ložisko uhlí. Těžbu zahájili Rothschildové od roku
1844. A tak nastal rozvoj díky průmyslové revoluci. Město mělo výhodné napojení na Košickobohumínskou dráhu. Roku 1922 byla Orlová oficiálně uznána městem. Kromě těžby uhlí zde
byly továrny různých výrobních odvětví.
Díky poloze města v blízkosti hranic zde vznikalo i vícekulturní školství. Kromě české školy a
českého gymnázia se tu nacházely i polská a německá škola a polské gymnázium. Byla zde škola
obchodní, zdravotní, průmyslová a vyšší pedagogická.
Úpadek nastal po druhé světové válce, kdy se projevily negativní vlivy důlní těžby. V šedesátých
letech 20. století existoval plán na celkovou likvidaci města, ke které naštěstí nedošlo. Budovy
však postupně mizely. V Orlové bylo srovnáno se zemí na dva tisíce budov, zrušena tramvajová i
železniční doprava. V roce 1973 Orlová oslavila 750 let své existence. Od té doby se většina
obyvatel přesunula do části Lutyně. Staré město dnes připomíná už jen ono historické náměstí s
krásným novogotickým kostelem.
V poslední době přibylo několik nových budov – městská knihovna naproti obchodního domu
Prior, hypermarket Albert a mnohé další. Za zmínku stojí budova gymnázia, která v roce 1996
získala ocenění Grand Prix architektury. Návrh regenerace části sídliště byl oceněn zvláštní
Cenou Petra Parléře (2005).
Tolik stručně o našich sousedech z Orlové. Pokud Vás téma zaujalo a chtěli byste se dovědět o
Orlové více, čerpal jsem z internetových stránek http://cs.wikipedia.org/wiki/Orlova.
-jk-

MAŠKARNÍ BÁL
Dne 2. 2. 2010 se konal v Domově Březiny „ Maškarní bál“.
Kulturní místnost hýřila pestrými barvami, všude kolem byly rozvěšeny balonky, lampiony,
barevné girlandy. Účast v maskách nebyla povinná, ale i přesto někteří obyvatelé přišli převlečeni
za různé pohádkové a filmové postavy. Nechyběla tady princezna, kovboj, zdravotní sestra,
čarodějnice. Instruktorky sociální péče spolu s obyvateli připravily program na téma „Cirkusová
manéž“. Vystupovali zde krotitelé divé zvěře, provazochodkyně a nechyběly ani břišní tanečnice.
O příjemnou hudbu se postaral pan Kubátko. O dobré jídlo a pití nebyla nouze, všeho bylo dosti.
Opečené klobásky a sladké dezerty voněly po celé místnosti. Všichni jsme se moc dobře bavili. A
co dodat na konec? Snad už jen, že se těšíme na další chystanou akci. Bude to „Valentýnský
ples“.
Instruktorky soc. péče z Domova Březiny

Petřvaldské lazebnice
Gabka, Věruš a Jaruš Vás zvou na již

6. Májový ples lásky
na Vaše přání MAŠKARNÍ.
-dobrá zábava
-chutná večeře, laskominky
-zajímavý program
-tombola, kde každý vyhrává
K pohodě a k tanci hraje Vámi oblíbená skupina FLASH.
******************************
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Ples se koná
30. dubna 2010 od 19.00 hod
v sále Kulturního domu Petřvald.
Cena s večeří 370,- Kč.
Prodej vstupenek na kosmetice a pedikúře
od 16. 3. 2010
*******************************
informace na 603 427 165 nebo 774 331 148

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Velikonoční beránek
3 vejce, 15 dkg cukru krystal, 5 lžic oleje, 15 dkg polohrubé mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 1
vanilkový pudink, 2 lžičky citronové šťávy, 1 lžička citronové kůry, 5 - 7 lžic horké vody, 1/4
lžičky soli
Žloutky, cukr a vodu šleháme metličkami asi minutu. Přidáme ostatní suroviny a dobře
promícháme. Nakonec vmícháme sníh ze tří bílků. Nalijeme do máslem vymazaného a hrubou
moukou vysypaného velkého beránka. Troubu si předehříváme na 150 st.
Beránka dáme do trouby, teplotu zvýšíme na 170 st. a pečeme necelých 40 minut.
Velikonoční mazanec
1/2 kg polohrubé mouky, sušené droždí na ½ kg mouky, 8 dkg moučkového cukru,10 dkg másla, 2
žloutky, 2 lžičky citronové kůry (i více), 2 dl mléka, 1/2 lžičky soli, 1 vejce, 4 lžíce mléka, mandle,
rozinky, rum, mouka
Do mouky rozmícháme droždí, přidáme sůl, cukr, žloutky, kůru, mléko, rozpuštěné máslo a
zpracujeme. Posypeme moukou, přikryjeme a necháme dobře vykynout. Mezitím si rozinky
namočíme do rumu. Vykynuté těsto si rozdělíme na dva díly, zapracujeme rozinky, (bez rumu),
které
jsme
předtím
obalili
v
mouce.
Nahoře na mazanci uděláme nožem křížek a dáme na pečící papír nechat dokynout, klidně 15 –
30 minut. Dokynuté mazance pomažeme rozšlehaným vajíčkem s mlékem, posypeme mandlemi
a dáme do předehřáté trouby na 160 st. Malé mazance pečeme kolem 25 minut. Je dobré si dát do
trouby ještě jeden prázdný plech, aby se nám tolik nepřipalovala spodní část mazance. Během
pečení mazanec můžeme přikrýt alobalem.
Slaný závin
250 g hladké mouky, 250 g HERY, 250 g tvarohu (kostka)
Na náplň:
Kečup, česnek, bazalku, anglickou slaninu, šunku, plátkový sýr, nivu, kapii nebo červenou
papriku, semínka - lněná,
sezamová
nebo slunečnicová
Vypracujeme těsto - je na dva záviny. Vyválíme plát a potřeme kečupem smíchaným s utřeným
česnekem a bazalkou, na to poklademe plátky anglické slaniny, na ni plátkový sýr, na něj šunku.
Pak nadrolíme nebo nastrouháme nivu a posypeme jemně nakrájenou kapií nebo červenou
paprikou.
Závin smotáme, potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme semínky. Pečeme v troubě při
160°C dozlatova.
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TJ PETŘVALD – HEPO
Sportovní ples
Výbor oddílu kopané TJ PETŘVALD vyjadřuje touto cestou srdečné poděkování manželům
Hečkovým a personálu Kulturního domu v Petřvaldě za hezký večer, tanečnímu souboru
Petřvaldské srdce za krásné úvodní vystoupení a všem sponzorům, kteří dodali věcné ceny do
tomboly. Pro vítěznou cenu – notebook, který věnoval oddíl kopané, si přišel p. M. Fáček
z Petřvaldu.
Sponzoři plesu:Město Petřvald, Kosmetika – p. Macháčová, P. +T.Šedovi, Arbor Moravia, Ball
Sport - p. T. Matějek, p. Uhereková + p. Pavlita, p. Pavlitová, p. Hečko, ORT-ART, Kadeřnictví
Marta Harabaszová, Pedikúra p. Věrka Liptáková, FA Raben, p. Gattnarová, Fakulta
bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, ZO Českého svazu chovatelů Petřvald.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald
Muži
7. 2. – 3. kolo zimního turnaje v Orlové
Věřňovice – TJ Petřvald 4:1
(0:1)
Sestava: Jonšta – Jaglař, M. Budina, T. Budina, Machala – Bezdíček, S. Kostka, Bernatík, Kocur
– J. Goldbricht, Kocian
Střídání hokejovým způsobem: J. Kostka a P. Šilhánek.
Branka: J. Goldbricht.
…Hepáci zcela propadli ve 2.poločase…!
10. - 12. 2. – soustředění v Budišově nad B.
V rámci přípravy odjelo družstvo dospělých na třídenní soustředění, kterého se zúčastnilo 14
fotbalistů. Hlavní náplní programu bylo zvýšení fyzické připravenosti hráčů.
21. 2. – 4. kolo zimního turnaje v Orlové
Doubrava – TJ Petřvald 4:0 (1:0)
Sestava: T. Budina – Jaglař, M. Budina, Mohyla, Machala – Bernatík, Chromik, Kawulok, Weiss
- J. Kostka, M. Benda
Po 4 kolech mají Hepáci na svém kontě 3 body.
M. Budina a O. Cudrák
Rozpis mistrovských utkání
MUŽI – JARO 2010
12. kolo
4. 4.
neděle
13. kolo
10. 4.
sobota
14. kolo
18. 4.
neděle
15. kolo
24. 4.
sobota
16. kolo
1. 5.
sobota
17. kolo
8. 5.
sobota
18. kolo
15. 5.
sobota
19. kolo
22. 5.
sobota
20. kolo
30. 5.
neděle
21. kolo
5. 6.
sobota
22. kolo
12. 6.
sobota
Dorost

15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

Bohumín B – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Sl. Rychvald
H. Bludovice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Doubrava
Sl. Petřvald – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Těrlicko
H. Žukov – TJ Petřvald
TJ Petřvald – F. Orlová
Věřňovice – TJ Petřvald
TJ Petřvald - Záblatí
TJ Petřvald – ČSAD Havířov
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Rozpis mistrovských utkání
DOROST – JARO 2010
14. kolo
27. 3.
sobota
15. kolo
4. 4.
neděle
16. kolo
10. 4.
sobota
17. kolo
17. 4.
sobota
18. kolo
24. 4.
sobota
19. kolo
2. 5.
neděle
20. kolo
8. 5.
sobota
21. kolo
15. 5.
sobota
22. kolo
22. 5.
sobota
23. kolo
29. 5.
sobota
24. kolo
5. 6.
sobota
25. kolo
12. 6.
sobota
26. kolo
19. 6.
sobota

12.45
13.15
13.15
10.15
13.45
14.15
14.15
10.30
14.45
14.45
14.45
14.45
14.45

TJ Petřvald - Jablunkov
Veřovice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Vratimov
Skotnice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – L. Petrovice
Albrechtice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – St. Město
Frenštát – TJ Petřvald
TJ Petřvald – I. Petrovice
Kopřivnice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Bohumín
TJ Petřvald – ČSAD Havířov
Staříč – TJ Petřvald

Starší žáci
21. 2. – halový turnaj v Havířově – Šumbarku.
Hrálo se systémem každý s každým dvoukolově na 1x15´se čtyřmi hráči a brankářem. Na turnaj
se nedostavila původně přihlášená družstva ze Šenova a MFK Havířov ,,B“.
MFK Havířov ,,A“ proto rozdělil svůj tým na 2 skupiny.
TJ Petřvald – H. Suchá
3:0
Branky a asistence: D. Kašniar (M. Sekera), L. Pavlas (-), D. Kašniar (L. Pavlas)
Branka a asistence: M. Sekera (L. Pavlas)
TJ Petřvald – MFK Havířov ,,A2“ 0:3
TJ Petřvald – H.Suchá
0:0
TJ Petřvald – MFK Havířov ,,A1“ 2:3
Branky a asistence: D. Miko (D. Kašniar), D. Kašniar (L. Pavlas)
TJ Petřvald – MFK Havířov ,,A2“ 2:0
Branky a asistence: D. Miko (L. Kolek), M. Sekera (L. Pavlas)
Tabulka:
1. MFK Havířov ,,A1“
15 b.
2. TJ Petřvald
7 b.
(8:8)
3. MFK Havířov ,,A2“
7 b.
(6:11)
4. H. Suchá
5 b.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš R. Citnar.
Sestava: R. Citnar – A. Kereškéni, L. Pavlas, D. Knorr, T. Matušík, M. Sekera, D. Kašniar, D.
Miko, L. Kolek, J. Kantor, R. Karkoschka, P. Bitala a M. Kutra.
Ing. P. Bitala, P. Sekera
Mladší žáci
Družstvo ml. žáků TJ Petřvald, vedoucí tým krajské soutěže po podzimu, se přihlásilo na zimní
turnaj v Ostravě – Porubě (umělá tráva).
28. 2. – 1. kolo zimního turnaje v O. – Porubě
TJ Petřvald – TJ Sokol St. Bělá 6:0 (2:0)
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Branky: 12.´a 21.´ R. Karkoschka, 35.´M. Sobík, 39.´D. Knorr, 45.´a 52.´V. Zajíček
Sestava: F. Marek – D. Knorr, D. Vaněk, R. Citnar, M. Krupa, J. Citnar, V. Zajíček, L. Budina,
V. Cieplik, T. Sklepek, R. Karkoschka, J. Poledník, M. Sobík, J. Čevela, M. Paluv a S. Danihlík
...střídání hokejovým způsobem.
...výborný výkon!
P. Gorovič, R. Durczok
Přípravka
V sobotu 6. 2. 2010 jsme odehráli jednodenní zimní turnaj v Šenově. Účastnili se ho: SK Šenov,
MFK Havířov, ČSAD Havířov, Radvanice a HEPO.
1. zápas
Radvanice - HEPO 0:5
Velmi dobrý výkon všech hráčů.
Branky: L. Pecha 2, V. Vajdo, P. Polhoš a D. Lorenčič
2. zápas
ČSAD - HEPO 2:1
Mnoho neproměněných šancí nás připravilo o všechny body.
Branka: D. Kršák
3. zápas
MFK Havířov - HEPO 2:1
Opět velmi vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro soupeře.
Branka: V. Strouhal
4. zápas
SK Šenov - HEPO 0:4
Zasloužená výhra našich nejmenších.
Branky:V. Gellnar, D. Kršák 3
Celkově jsme skončili na 3. místě
Sestava: M. Graf, V. Gellnar, D. Durczok, D. Šeruda, F. Káňa, M. Bednář, L. Pecha, V. Vajdo,
D. Kršák, D. Ševčík, J. Rusoň, V. Strouhal, P. Polhoš, P. Hrachovec a D. Lorenčič
Trenéři: V. Strouhal, P. Šeruda

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
Čtvrtek 1. dubna VELIKONOČNÍ HRÁTKY od 10.00 ve spolupráci s SKS.
Pátek 30. dubna VELKÝ ČARODĚJNICKÝ REJ pro děti i rodiče.
Slet začíná v 16.00 v prostoru před knihovnou, přistávací plocha bude označena muří nohou.
Z titulu strážkyň čarodějnické knižní moudrosti zveme dospěláky i prťavce.
Přijďte podpořit náš čarodějný slet!
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM REJE:

1) Slavnostní zahájení
2) Skučení zdravic
3) Zkusmé „Zkoušky čarodějnických prťavců“ - testy, kvízy, mozkolamy
4) Soutěž o putovní čarodějné košťátko
5)Veselice – tanec kolem popravčího kůlu,návštěva hladomorny, aj.
OBŽERSTVENÍ- nabídka dne
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Pokrmy:
Ropucha nakyselo (s.k.) + porce
Oko z oběšence v oleji 50 g
Pavouci a jiné svinstvo v tomatě 50 g
MÁTE-LI MLSNĚJŠÍ JAZÝČEK, PŘINESTE S SEBOU VLASTNORUČNĚ UPLÁCANÉ
BUŘTÍKY, KTERÉ SI UGRILUJEME NA ČARODĚJNÉM OHÝNKU.
Těší se na Vás zástupkyně místní čarodějné ZOOfauny Burová, Molinková a Skrzyžalová.
SCHŮZKY KLUBU MAMINEK
Úterý 6. dubna a 20. dubna od 9.30 do 11.30 hodin.
VÝSTAVA OBRAZŮ
Od dubna můžete v prostorách knihovny zhlédnout výstavu obrazů absolventů výtvarných kurzů
ostravského střediska pro rozvoj umění VIRIDIAN.
Toto středisko působí v Ostravě od roku 1997 a bylo prvním v republice, které umožnilo
dospělým zájemcům včetně důchodců absolvovat výtvarné kurzy.
V rámci kurzů se posluchači učí nejen základům kresby,ale mají možnost se seznámit se všemi
výtvarnými technikami. Výtvarné pomůcky jsou přitom v ceně kurzů.
Samotné kurzy pak jsou rozděleny na kurzy pro začátečníky a další, už specializované na
jednotlivé techniky (figurální kresba, akt, olejomalba.)
V době prázdnin kurzisté vyjíždějí malovat do přírody. Pořádají mnohé akce, do kterých se
zapojují obyvatelé Ostravy, malují obrazy pro nemocné děti v nemocnicích a ústavech.
V roce 2005 otevřel VIRIDIAN svou vlastní Večerní galerii Viridian, ve které vystavují
absolventi kurzů i známí umělci.
V červnu 2006 uspořádali absolventi první mobilní výstavu umění na světě - tato výstava je
zapsána i v České knize rekordů. 16. června 2010 proběhne již popáté.
Viz www.viridian.cz nebo přímo v ateliéru Viridian, v podkroví nad restaurací Zvon na ulici
Střelniční (u Masarykova náměstí).
V prostorách petřvaldské knihovny absolventi kurzů vystavují figurální kresby, portréty,
krajiny a zátiší.
Případní petřvaldští zájemci o výtvarné kurzy najdou podrobnější informace na webových
stránkách galerie nebo u nás v knihovně.
Výstava bude probíhat do konce května.
J. Burová

STŘEDIKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Dne 14. 4. v Kulturním domě v Petřvaldě od 10.00 hodin pohádka pro nejmenší... nejen školkové
děti... „O čarodějné krčmě“ vstupné 25,- Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Marie Wawrzinová 90 let
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Jiřina Šimurdová
85 let
František Lapiš
80 let
Květoslava Sasynová 80 let
Zdeňka Břímková
85 let
Žofie Ciprichová
80 let
Milan Gembal
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Petr Žáček a Daniela Kolková
Daniel Pravňanský a Eva Paldusová
Narozené děti
Dominika Hawranová
Josefína Moštíková
Nela Muroňová
Nikola Opálková
Anna Štěpaníková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Jaroslav Benkovský 58 let
Miroslav Velzel
53 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 30. března 2010 slaví krásné životní jubileum pan Josef Sobík.
Milý oslavenče, přejeme Ti do dalších let mnoho zdraví, sil, abys tu s námi ještě dlouho byl.
Přeje manželka, maminka, bratr, syn Martin a dcera Ilona s rodinami a ostatní příbuzní.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 25. března 2010 se dožívá krásného jubilea 80 let paní Květoslava Sasynová. Děkujeme za
Tvou lásku a trpělivost a do dalších let Ti z lásky přejeme vše nejlepší, hodně pohody a hlavně
pevné zdraví. Dcera Ilona s manželem, vnuk Ivan s manželkou, vnučka Nikola, pravnučky
Kristýnka a Adélka, pravnuk Matýsek a celá Tvá rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 8. dubna 2010 uplyne již rok od úmrtí paní Aleny Salamonové z Petřvaldu. S láskou stále
vzpomínají manžel Jan, dcera Šárka a syn Martin s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 21. dubna 2010 vzpomínáme 1. smutné výročí úmrtí naší maminky, tchýně, babičky,
prababičky paní Zdeňky Kocurové. 30. března 2010 by se dožila 89 let.
Vzpomínají dcera Pavla s manželem Karlem a rodina.
VZPOMÍNKA
Miloval jsi život, chtěl jsi žít,
přišla nemoc zlá, musel jsi odejít.
V srdci zůstává jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
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Dne 25. března 2010 jsme vzpomněli nedožitých 90 let mého manžela pana Jaromíra
Kostelníka.
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnuci, pravnuci a celá rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 14. dubna 2010 by se dožil 80 let pan Zdeněk Pavlík.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Růžena, synové Vlastimil a Zdeněk s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 10. dubna 2010 si připomínáme již 6. výročí úmrtí našeho drahého tatínka, syna, vnuka a
kamaráda pana Tomáše Volného. Za celou rodinu vzpomíná manželka Andrea a syn Matěj.
VZPOMÍNKA
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. března 2010 jsme vzpomněli 3. výročí, kdy nás opustil můj manžel, náš tatínek pan Josef
Kania.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi, jak si to osud přál.
V našich srdcích vzpomínka zůstává dál.
Roky plynou jak tichý řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.
Tichou vzpomínkou jsme uctili dne 14. března 2010 4. smutné výročí úmrtí pana Milana
Tomáše. Stále s láskou vzpomínají manželka Marie, syn Milan a dcera Marie s rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 12. dubna 2010 vzpomeneme nedožitých 90 let a zároveň 24. výročí, kdy nás náhle opustil
pan Vítězslav Kens.
Vzpomínají manželka Štěpánka a dcery Alena a Ivanka s rodinami.
VZPOMÍNKA
Těžké bylo loučení, těžké je bez Tebe žít,
v srdcích Tě budeme stále mít.
Dne 10. dubna 2010 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí mého manžela, bratra a strýce pana
Václava Talíka.
S láskou vzpomínají manželka Dáša, sestra Ludmila a bratr Jan s rodinami.
VZPOMÍNKA
Měla jsi nás ráda, chtěla jsi ještě žít,
nebylo Ti dopřáno už mezi námi být.
Dne 14. dubna 2010 by se dožila 90 let naše milovaná maminka, babička, prababička a tchýně
paní Olga Talíková.
Stále s láskou vzpomínají dcera Ludmila a syn Jan s rodinami a snacha Dáša.
VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrátí co vzal,
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jen vzpomínka zůstane v srdci dál.
Dne 17. března 2010 uplynulo 25 let od úmrtí mého manžela pana Josefa Bartoše. S láskou
vzpomínají manželka, syn Jiří a dcera Eva s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Prázdný je domov, smutno je v něm.
Chybíš nám tatínku, chybíš nám všem.
Dne 29. března 2010 vzpomínáme nedožité 69. narozeniny našeho milovaného manžela, tatínka a
dědečka pana Miroslava Skýby.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie, dcera Mirka s přítelem
Jarkem, syn Radek s přítelkyni Gabkou, dcera Táňa a kamarád Tomáš, Sylva s přítelem Vláďou,
Kamila s manželem Mirkem a vnoučata Lucka, Tomáš, Jareček, Radek, Nelka, Sandra, Mirek,
Filip, Kubík a Anička.
Prosíme známé, abyste společně s námi tichou vzpomínkou uctili jeho památku.
VZPOMÍNKA
Dne 7. dubna 2010 by se dožila životního jubilea 70. let paní Věra Pavelková. Nikdy
nezapomene dcera Ilona s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 27. 3. 2010 jsme si připomněli 8. výročí úmrtí naší babičky a prababičky paní Marie
Judasové.
Vnučka Pavla s rodinou.

INZERCE:

NORDIC WALKING V PETŘVALDĚ
Chcete si zlepšit kondici a udělat tak něco pro své
zdraví? Chtěli byste zhubnout? Cítíte se unaveni?
Potřebujete nové nápady a sílu? Máte křečové žíly, trápí
vás astma, artritida, artróza, celulitida? Trápí Vás bolesti
zad? Jste po operaci kloubů, infarktu či mozkové
příhodě?

NW Vám Pomůže! Naučte se tuto báječnou
metodu a pocítíte její účinky již během základní
lekce.
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Co je NW ?

Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně
navrženými holemi. Přináší velice efektivní pohyb a
snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na
věk, pohlaví, nebo aktuální fyzickou kondici.

Proč NW?
Uvolňuje svalové napětí v oblasti zádových a ramenních
svalů, uvolňuje dýchací svaly, posiluje svalstvo horní
části těla, šetří klouby dolních končetin, vyrovnává
svalové disbalance vzniklé špatnými pohybovými
návyky. Zapojuje do pohybu více svalových skupin, než
při normální chůzi (cca 90% svalů v celém těle). Tím
zvyšuje spotřebu kalorií průměrně o 20% a snižuje
hmotnost těla (spaluje až 400 kalorií za hodinu).
Prokrvuje mozek, a tím zlepšuje systémové myšlení i
emocionální náladu, zlepšuje krevní oběh a celkovou
kondici organismu.
Kursy probíhají ve skupinkách od 5 do 12 klientů v 6
tréninkových hodinách. Další podmínky a informace
na www.doteky-zdravi.cz info@doteky-zdravi.cz
12. dubna 16.00-17.00 prezentace a seznámení v SKS
v Petřvaldě.
Manažer projektu, mob. 739 506 240

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

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

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

Nebankovní půjčky pro všechny.
Od 10.000Kč do 150.000Kč.
Zaměstnanci,OSVČ,ženy na MD,
důchodci do 65let a lidé pečující o osobu blízkou.
Také na soc.dávky (od 6.000Kč.)
Mobil: 737 445 411

Mobilní nehtová modeláž a manikúra i v pohodlí Vašeho domova.
Jana Gořulová, 603 858 295

Fa DeLux nabízí:
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komplexní úklidový servis
malování, žehlení prádla
prodej, servis kancelářské techniky
spotřební materiál pro kancelářskou techniku
renovaci tonerových kazet
rekonstrukci bytových jader
a nově i služba „HODINOVÝ MANŽEL“ – drobné údržbářské práce v domácnosti (např.
výměna zásuvek, přivrtání polic apod.)
Jaromír Macháč – fa DeLux
U Letiště 1511, Petřvald
Tel.: 605 738 948
e-mail: Delux@atlas.cz

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

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

Farma Doubrava a Rychvald
Akční cena 69 Kč/Kg!!! (celý chlazený krocan)
Přijímáme objednávky na chlazené krůty a krůtí díly.
Od 26. 4. 2010 zahajujeme prodej rozkrmených krůťat.
Informace na tel.: 596 546 672

Kulturní dům informuje:
Restaurace kulturní dům nabízí své prostory pro konání různých druhů oslav, svateb, firemních
večírků či smutečních karů.
- k dispozici jsou dvě banketky (20 a 40 osob), restaurace (60-70 osob) a sál pro 200 osob.
- využijte množstevní slevy na jídla (např. denní menu 20+2 zdarma)
- prodej zákusků v restauraci
- dětský koutek
- rozvoz obědů (již od 55,- Kč)
- kulečník, šipky, fotbálek
Informace Vám podáme na tel. 596 541 393, mob.737 413 969 nebo inko@kdpetrvald.cz
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Zadní 701/9, 716 00, Ostrava – Radvanice e-mail: elektro.nociar@email.cz

Tel.: +420 603 843 898
Domovní a bytové elektroinstalace*nové*rekonstrukce*opravy
Návrhy a montáž elektronických zabezpečovacích systémů
Revize el. instalací*hromosvodů*el. spotřebičů*ručního nářadí
MaR - návrhy * výroba * montáž * servis
Opravy a servis měřících systémů, tepelné a laboratorní techniky

Restaurace Sokol
Pokračujeme v provozu v novém obsazení.
Nabízíme: víkendové akce, denní menu, svatby, rodinné oslavy, plesy a jiné.
Vše s výbornou domácí kuchyní. V létě posezení na zahradě s grilem.
Srdečně zve Aleš Nieč s personálem. Mobil: 602 572 762

Stavby COMPLET s.r.o.
KOMÍNOVÝ SERVIS
Na Jánské 1869/56, Ostrava
596 235 967 / 777 707 875
krystkova@scomplet.cz
V období od 13 - 14. 4. 2010 bude probíhat ve vaší obci KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ,
kdy kominík bude navštěvovat jednotlivé rodinné domy. V případě informací nás prosím
kontaktujte.

RODOKMENY
Hledám zájemce o spolupráci na rodopisu petřvaldských rodin.
Vít Ožana
Na Hranici 650
Petřvald ozana@volny.cz

