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Informace o volbách do Zastupitelstva města Petřvaldu
Sport
Okénko knihovny

POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 1. 9. 2010
v 15.30 hod. v kulturním domě.

Milé děti, žáci a studenti petřvaldských škol!
Je konec prázdnin roku 2010. Měsíc září ohlašuje pro Vás všechny povinnost docházet do školy,
ve které se máte naučit mnohému, co budete potřebovat pro život.
Přejeme Vám dobrý start, výborné pedagogy, nejlepší kamarády, zajímavé zážitky a především,
aby se Vám v našich školách líbilo. Zároveň bychom rádi popřáli pedagogům, aby práce s dnešní
mládeží byla pro ně více zábavou než povinností. Aby do práce chodili rádi a naplňovali tak
poslání učitele. Rodičům bychom rádi popřáli trpělivost a připomněli jim, že kdysi chodili do
školy a že to pro mnohé nebyla vždy procházka růžovým sadem.
Vzájemné porozumění, spokojenost s vykonanou prací a dobrou pohodu po celý rok Vám všem
přeje
vedení města

Město Petřvald pořádá
V. ročník výstavy spolkové a klubové činnosti
pátek 17. 9. 2010 od 9.00 do 18.00 hodin
sobota 18. 9. 2010 od 9.00 do 15.00 hodin
Kulturní dům v Petřvaldě

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace
informuje

Přijímáme žáky ke studiu na ZUŠ Petřvald Závodní 822 na školní rok 2010/2011.
Nabízíme možnost studia v hudebním oboru se zaměřením na tyto nástroje:
hra na klavír
hra na zobcovou flétnu a příčnou flétnu
hra na kytaru
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hra na el. klávesové nástroje
hra na akordeon
pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv
Do tanečního a výtvarného oboru můžete přihlásit své dítě již od 5 let.
Využijte této nabídky a poskytněte svým dětem další vzdělávání a rozvoj hudebních, tanečních
a výtvarných schopností.
Jakékoliv informace získáte:
telefon: 596 541 373
e-mail: zuspet@seznam.cz
www.zsazuspetrvald.cz

Informace o volbách do Zastupitelstva města Petřvaldu, které se budou konat
ve dnech 15. a 16. října 2010
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce, který je státním občanem České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci hlášen k trvalému
pobytu a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva. Překážkami výkonu volebního práva
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení
způsobilosti k právním úkonům a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu.
Právo volit má i občan jiného členského státu Evropské unie, který splňuje podmínku věku a
trvalého pobytu. Tento občan však musí být zapsán v dodatku ke stálému seznamu voličů. Do
tohoto dodatku lze zapsat takového voliče jen na základě jeho vlastní žádosti, kterou může (v
případě voleb do Zastupitelstva města Petřvaldu) podat písemně nebo osobně na MěÚ Petřvald
do 16.00 hod. dne 13. 10. 2010. Při hlasování pak tento volič musí prokázat svou totožnost a
státní občanství průkazem o povolení k pobytu.
Pro volby do Zastupitelstva města Petřvaldu je vytvořeno 6 volebních okrsků:
volební okrsek č.
volební místnost
1
Mateřská škola, 2. května 1654
2
Mateřská škola, 2. května 1654
3
Středisko kulturních služeb
4
Středisko kulturních služeb
5
Masarykova škola
6
Dům s pečovatelskou službou.
Podrobné informace o volebních okrscích budou zveřejněny na úřední desce MěÚ Petřvald, na
vývěskách v jednotlivých oblastech města a v dalších PN.
Hlasovací lístek obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Každý volič obdrží jeden
hlasovací lístek, na kterém budou uvedeni všichni kandidáti, navrženi jednotlivými volebními
stranami. Zároveň obdrží voliči i informaci o způsobu hlasování.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz, volič musí volit v tom okrsku,
kde je zapsán do výpisu ze stálého seznamu voličů.
Další informace o volbách do zastupitelstev obcí najdete na internetových stránkách Ministerstva
vnitra České republiky (www.mvcr.cz), na internetových stránkách města Petřvaldu
(www.petrvald.info) a informace Vám poskytneme i na MěÚ v Petřvaldě, kanc.č. 6,
tel.: 596 542 903.
Mgr. E. Kaňová, vedoucí správního odboru
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ZÁŘÍ 2010
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Září
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) – žlutých pytlů
16. září
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Září
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.

52. schůze Rady města Petřvaldu se konala 21. července 2010
RM schválila rozpočtové opatření č. 6/10.
RM rozhodla
•
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města;
•
na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněný služební
byt;
•
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie na ul. Ostravská a dohodu o postoupení práv a povinností s
firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4. Přeložka zařízení NN byla vyvolána z důvodu
provádění zimní údržby.
RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2010.

Zeptali jsme se za Vás Mgr. E. Kaňové, vedoucí správního odboru
Jaká údržba probíhala během letošních prázdnin na školských a kulturních zařízení v našem
městě?
1. Z důvodu zajištění hygienických požadavků stanovených v § 4 a) vyhl. č. 410/2005 Sb, o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, byla nákladem 190 tis. Kč
opravena hygienická zařízení v MŠ 2. května 1654 a nákladem 120 tis. Kč hygienická
zařízení MŠ K Muzeu.
2. Dne 23. 7. 2010 byla dokončena výměna dřevěných oken za plastová v objektu MŠ a
MSOA na ul. Šenovské. Výměnu provedla firma EVROMONT PLAST s.r.o. za cenu 558
tis. Kč.
3. V prostorách MSOA byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení pro chlapce za cca
70 tis. Kč.
4. Nákladem 120 tis. Kč byla provedena oprava parket v sále kulturního domu.
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5.

Bylo provedeno malování – MŠ K Muzeu, MŠ Šenovská, knihovna. Malování se provádí
průběžně na všech školských zařízeních.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje připravil pro potřeby veřejnosti informační
leták nazvaný: „Žumpa, domovní ČOV nebo kanalizační přípojka?“.
Cílem tohoto letáku je podání souhrnných informací o možnostech a způsobech likvidace
odpadních vod z objektů (domácností) v souladu s platnými právními předpisy. V předmětném
letáku jsou srovnány jednotlivé způsoby čištění a likvidace odpadních vod v návaznosti na
pořizovací náklady, provozní náklady za 1 rok, výhody, nevýhody zařízení, dále pak porovnání
životnosti v letech a celkové náklady na výstavbu a provoz v tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že v současné době i město Petřvald připravuje podklady pro stavební
povolení na odkanalizování částí Petřvaldu, mají občané možnost se v předstihu seznámit s výše
uvedenými informacemi na nástěnce v budově Městského úřadu v Petřvaldě a na internetových
stránkách: www.kr-moravskoslezsky.cz.
Ať již zvolíme jakýkoliv způsob likvidace odpadních vod, vždy bychom měli mít na paměti, že
čisté životní prostředí a čistá voda ve vodních tocích je jedním ze základů zdravého života a
vyžaduje naši ochranu.
E. Kubisová, vedoucí odboru výstavby a ŽP

POZNEJ SVÉ PŘEDKY
Otakar Kochan
Zemský archiv v Opavě od letošního roku zpřístupnil na svých webových stránkách většinu
matrik z území bývalého Severomoravského kraje, a to od nejstarších ze druhé poloviny 16.
století až po svazky z počátku 20. století. Tato aplikace výrazně usnadňuje bádání rodinných
souvislostí jednotlivců metodou genetického výzkumu, založeného na vytvoření rodokmenu. Při
výběru požadovaných informací (den narození, svatba či úmrtí našich předků) může zájemce tyto
údaje jasně specifikovat.
Matriky spravovaly v minulosti především římskokatolické farnosti, které prováděly záznamy
občanů i nekatolického vyznání. Provádělo se tak i v obci Petřvald, ale první známé záznamy o
narození, sňatcích a úmrtí petřvaldských občanů prováděla duchovní správa římskokatolické
farnosti v Šenově, ke které filiální kostel v Petřvaldě až do roku 1840 patřil.
Po podrobném ale časově náročném procházení údajů ve svazcích je však čtenář odměněn
zajímavými poznatky. Nachází například příjmení a den narození svého prapředka, v dalších
svazcích se dovídá, v kterém roce se jeho předek ženil, získává poznatky o rodu, ze kterého
pocházela jeho žena, pradědovo sociální postavení i jeho skon.
Čtenář při procházení svazků, které nabízejí značný počet údajů, nachází po roce 1830 nové
názvy povolání, které se dosud v obci Petřvald nevyskytovaly, což byl důsledek nastupující
industrializace nejen u nás, ale i v dalších zemích. A byla to právě severní část Petřvaldu, ve které
se začalo dobývat uhlí, stavěly se koksové baterie, vyráběla se zde proslulá zinková běloba a
započala výroba cihlářských a kameninových výrobků.
Nová povolání, která v obci Petřvald vznikala po roce 1830:
naddůlní
důlní
horník
důlní zámečník
důlní zedník
strojník u jámy
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tovární hrnčíř
písař v zinkové továrně
ranhojič, lidový léčitel
kapelník místní kapely
vážný uhlí
tovární dělník
tovární lakýrník
vedoucí palírny
Nová odvětví výroby (dobývání uhlí, výroba zinkové běloby a kameninových předmětů)
vyžadovala kvalifikované pracovníky, kteří se v naší obci nenacházeli. Bylo nutno je hledat
v blízkých oblastech Slezska a Sudet, kde v uváděné výrobě dříve pracovali. Do obce přicházeli
v nemalém počtu, což dokazují záznamy v matrikách o příjmeních, která v obci Petřvaldě byla
dosud neznámá. Spisovnou němčinou hovořící noví pracovníci, anglosaská podoba jejich
příjmení a ve výrazné většině jejich protestantské vyznání nám v celku naznačuje jejich původ a
národní identitu:
Nová příjmení v obci Petřvald po roce 1830:
Wilhelm Gottlieb
Reinhard Römer
Wilhelm Lochs
Ferdinand Trefil
Johann Drögsler
Robert Mittag
Viktorin Kruschandl
Herman Menzel
Johann Widmer
Johann Förster
Joseph März
Gottlieb Bayer
Carl Köhler
Karl Jungwirth
Zpřístupnění matrik Zemského archivu v Opavě na webových stránkách je pozitivním počinem.
Výrazně usnadní badatelům hledání požadovaných údajů pro své záměry. Pro zájemce o
vytvoření vlastního rodokmenu na bázi genetického výzkumu matriky nabízejí v německém a
latinském jazyce údaje o narození, oddání a úmrtí občanů v letech 1676 -1898.
Matriky lze studovat na adrese: http://matriky.archives.cz.

Představujeme pana Rudolfa Scholze,
který dne 3. července 2010 oslavil své 75. narozeniny. Pan Rudolf Scholz je úspěšný chovatel a
dlouholetý předseda sboru posuzovatelů zpěvných kanárů. Díky svým výrazným chovatelským
úspěchům na světových šampionátech COM (Celosvětová ornitologická organizace) a bohatým
kontaktům s chovateli jiných zemí je i v zahraniční mimořádně známou a uznávanou osobností.
Pamětníci dobře vědí, že v 50. a 60. letech minulého století nebyla kvalita harckých kanárů v naší
zemi na nijak vysoké úrovni a pan R. Scholz pochopil velmi brzy, že pro její zkvalitnění je nutno
navázat kontakty se zahraničními chovateli. A tak se stalo, že nejdříve navázal kontakty
s polskými a východoněmeckými chovateli a odtud vozil ty nejlepší harcké kanáry. Během krátké
doby se opravdu situace začala zlepšovat a jeho kanáři se stávali zárukou budoucích úspěchů.
Rudolf Scholz inicioval v roce 1966 vstup odborné veřejnosti do celosvětové ornitologické
organizace COM. Byl častým účastníkem světových soutěží a mnohokrát na nich vystavoval a po
složení mezinárodních zkoušek i posuzoval. Poté začal vozit kvalitní harcké kanáry z Francie,
Belgie, NSR, Dánska a tím přispíval ke zkvalitnění chovu.
V roce 1970 se R. Scholz stal poprvé mistrem ČSSR ve zpěvu harckých kanárů a od té doby
nasbíral celkem 15 titulů mistra ČR. V roce 1979 získal na mistrovství světa titul vicemistra a v
roce 1980 se stal mistrem světa. Od roku 1974 se stává předsedou sboru posuzovatelů harckých
kanárů. Ve svém volném čase vyškolil i řadu nových posuzovatelů.
V roce 1978 byl iniciátorem školení a školitelem 5 posuzovatelů, kteří v roce 1979 získali
akreditaci jako mezinárodní posuzovatelé COM – OMJ. Obrovský kus práce odvedl a odvádí i u
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své základní organizace Českého svazu chovatelů harckých kanárů ZO Petřvald, která již 7x
pořádala mistrovskou soutěž. Jen ti, kdo takovou soutěž pořádají, moc dobře ví, co to obnáší.
Pan R. Scholz vychoval spolu s manželkou Miladou dva syny Mirka a Rudu. Manželka Milada je
taktéž odbornice na harcké kanáry. Vždyť i pani Milada Scholzová byla 4x mistrem republiky ve
zpěvu harckých kanárů. To mluví za vše. V posledních letech ač hendikepován svými
zdravotními problémy neustále pracuje s vysokým nasazením a nadále se věnuje jak chovu
harckých kanárů, tak i práci na odborné úrovni.
Proto mi dovolte, abych panu Rudolfu Scholzovi k jeho 75. narozeninám popřála ještě hodně
zdraví, svěžesti a mnoho dalších chovatelských úspěchů. Přejeme mu, aby i nadále vedl základní
organizaci s takovými dobrými úspěchy, jako tomu bylo doposud.
JaS

Rozhovor s nadějnou sportovkyní Martinou Pokornou
K rozhovoru pro čtenáře PN jsem si pozvala osmnáctiletou slečnu Martinu Pokornou. Proč
zrovna ji? Martina se věnuje netradičním sportovním disciplínám – ženskému hokeji a vzpírání.
Martino, prozraďte nám něco o sportech, kterými se zabýváte?
Já hraji hokej a vzpírám. Ke vzpírání mne dovedl hokej. Ten se mi líbil od dětství, ale nikde se
nehrál. Teprve v mých 12 letech jsem objevila ženský hokej v Karviné a od té doby jej velmi ráda
hraji. Přináší mi uspokojení, dobrou partu a hlavně je pro mne zábavou. Mám sice méně času na
kamarádství a také můj denní režim je jiný než u mých vrstevníků. Vstávám kolem páté hodiny
ranní a o půl šesté již jedu autobusem na trénink do Orlové. Před osmou hodinou končím a
přecházím do budovy soukromého gymnázia s anglickou výukou. Po vyučování opět sedám na
autobus a přejíždím do Havířova na vzpírání. Jezdím do sportovní haly a vzpírám ve sportovním
klubu SK Baník Havířov.
Dostavily se již nějaké úspěchy?
Ve vzpírání v květnu letošního roku jsem soutěžila na Mistrovství republiky v Praze v kategorii
juniorky do 22 let a získala jsem druhé místo. Také jsem soutěžila v kategorii žen, získala jsem
čtvrté místo a byla nominována do reprezentace na turnaj olympijských nadějí (ten se konal v
Maďarsku). Soutěžili jsme v tříčlenném týmu. Získaly jsme třetí místo a já jsem z našeho týmu
obsadila druhé místo.
Co pro tebe sport znamená a co ti přináší?
Sport mne naplňuje, je pro mne relaxací, vyčistí mi mozek od školy a nebo od jiných problémů.
Oba druhy sportu jsou mi milé a nedokázala bych se momentálně vzdát ani jednoho z nich.
Martina vzkazuje všem mladým lidem ve městě, aby také sportovali. Čas jim ukáže, zda to byl
pro ně v životě dobrý krok nebo naopak. V jednom má naprostou jistotu - sport ji celou
pohlcuje. Takže si čtenáři PN toto jméno zapamatujte. Možná z Martiny Pokorné roste
šampionka ve vzpírání nebo reprezentantka v ženském hokeji. V každém případě držme palce,
aby se jí splnilo vše, co si přeje.
JaS
P.S. Pokud by měla nějaká firma zájem slečnu Martinu sponzorovat, neváhejte a kontaktuje paní
J. Skálovou tel.: 596 542 901.

POZVÁNKA
Členky ZO ČSŽ (Český svaz žen), členové ZO ČSCH Popelka (Český svaz chovatelů) a TJ
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Sokol (Tělocvičná jednota) Vás zvou dne 11. září 2010 do areálu Popelka na 4. ROČNÍK
SOUTĚŽE O PETŘVALDSKOU BUCHTU spojenou s přátelským posezením a se soutěžemi
pro děti.
Co Vás čeká:
- soutěže
- opékání párků
- občerstvení (pro malé, starší, ale i ty nejstarší)
- kolo štěstí
- výborné bramborové placky neboli „stryky“
Těšíme se spolu s dětmi na výborné cukrářské výrobky od Vás. Ty budou porotou následně
vyhodnoceny a vítězové si odnesou zajímavé ceny. Zbytek dobrot bude rozdán mezi přítomné
děti. Výrobky začněte nosit od 14.00 hod. do areálu Popelka. Start je ve 14.45 u restaurace
KOTELNA na sídlišti. Děti musí nejdříve absolvovat trasu přes les a dojdou do areálu Popelka.
Přijďte se pobavit se svými dětmi a společně strávit pěkné odpoledne. Akce se koná za každého
počasí.
Zve výbor ZO ČSŽ, ZO ČSCH Popelka a TJ Sokol
POZVÁNKA
Zveme Vás 25. září 2010 v 15 hodin na hřiště (ulice Březinská – u panelových domů). Bude se
konat dětské odpoledne a program je určen všem dětem, kterým skončily prázdniny, a proto nese
název „SKOK Z PRÁZDNIN“.
Na co se můžete těšit?
• soutěže pro děti
• pivo za 10 Kč (kdo dřív přijde, ten dřív mele – jedná se o jednu padesátilitrovou „bečku“)
• limonáda pro děti
• opékání párků
• jízda v kočáře taženým koníky
Budete mít jedinečnou příležitost setkat se s kandidáty za ČSSD, kteří budou kandidovat
v podzimních volbách do našeho města. Účast přislíbili Ing. P. Vícha, senátor Senátu PČR a Ing.
A. Michalík, poslanec PS PČR.
Na všechny, kteří mají rádi dobrou zábavu, se těší členové MO ČSSD Petřvald.

BYLO TO KRÁSNÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
I takovou větu jsem slyšela na zpáteční cestě z polské Rudzice. Do této obce nás pozval starosta
obce Jasienica Ing. Mgr. Janusz Pierzyna. Vyjeli jsme v neděli 8. 8. 2010 spolu s téměř třicítkou
členů Klubu důchodců na Březinách a desítkou vystupujících členek folklorního souboru
Havířovské babky. V rámci projektu „Hledání společných kořenů“ jsme měli možnost zhlédnout
celkem šest tanečních vystoupení spolků s folklorním tancem a zpěvem. V úvodu zazpívaly a
zatancovaly Havířovské babky, které svůj výstup směřovaly k oslavě Slezska a oslavě přírody.
Také vtipné glosy na dnešní způsob života jim nechyběly. Na řadu přišel taneční soubor
z Francie. Tanečníci zastupovali Normandii. Jejich vystoupení bylo velmi působivé až emotivní
a pro nás zcela neznámé. Jejich některé hudební nástroje byly již pořízeny ve středověku a tance
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o kroje odpovídaly 18. století. Pozornost si zasloužily zvláštní přikrývky hlavy u tanečnic, které
byly pro diváky naprosto něčím novým. Normanďané odcházeli z pódia za bouřlivého potlesku
všech diváků i ostatních účinkujících. Poté se na ploše amfiteátru vystřídaly ještě další čtyři
folklorní polské soubory z gminy Jasienica a okolí.
V závěru vyzval starosta Jasienice ke společnému fotografování účinkujících, ke společnému
zpěvu polské písně „Dům otce“... a k poslednímu závěrečnému tanci všech vystupujících za
doprovodu houslí, vozembouchu a harmoniky. A my jsme mu velmi srdečně poděkovali za
překrásně strávené nedělní odpoledne.
Jednu chybičku na kráse akce přece jen měla, chyběl nám výstup petřvaldského folklorního
souboru. Ale kde vzít, když není?...
JaS

Dnes na otázky bude odpovídat Ing. Bc. Václav Šeda, komisař Policie ČR a vedoucí
oddělení OOP Petřvald
21. července 2010, na jednání RM, předal starosta města Ing. V. Holeček komisaři PČR a
vedoucímu oddělení OOP Petřvald Ing. Bc. V. Šedovi soupravu ručního radarového
rychloměru typu Rapid 2 Ka.
Zeptala jsem se pana komisaře na to, co všechno umožní toto zařízení Policii ČR a jak on sám
vnímá zakoupení radarového rychloměru.
Vzhledem k určitým pravomocem Policie ČR a vykonávání dozoru nad silničním provozem se
domnívám, že tento ruční radar umožní účinněji postihovat především ty řidiče, kteří překračují
vyměřenou rychlost. Od tohoto okamžiku nebudeme kontrolovat jen to, zda přítomní v
motorovém vozidle (autě) používají bezpečnostní pásy, zda řidiči netelefonují během řízení
motorového vozidla, zda má řidič rozsvícená světla, ale nyní již máme možnost zkontrolovat
řidiče, zda dodržuje požadovanou rychlost. Tento radar nám umožní, abychom mohli na krátkou
dobu v celém městě měřit rychlost přijíždějících vozidel a tyto případné přestupky řešit ihned na
místě. Radar je vybaven záznamovou technikou, která nám také pomůže vypořádat se s
neukázněnými řidiči. Při překročení rychlosti radar vydá malý doklad, na kterém je napsán čas a
rychlost, kterou daný řidič projížděl. Tento doklad bude brán na odboru dopravy města Orlové
po předchozím projednání jako důkazní materiál a dle toho bude projednán i přestupek.
Zakoupení radaru vnímám velmi kladně. Vždyť to byla moje iniciativa s kterou jsem předstoupil
před starostu města Ing. V. Holečka. Těším se spolu s vámi, že dojde ke zklidnění provozu na
všech komunikacích ve městě a občan se bude cítit bezpečněji.
Jak hodnotíte v současné chvíli kriminální situaci v našem městě?
Pokud bych měl hovořit o kriminalitě ve městě, potom musím konstatovat, že kriminalita se
projevuje ve všech možných prohřešcích, přestupcích a porušováním zákona.
Ale nejvíce problémů je nyní spojeno s výstavbou novostaveb. Mnoho zlodějů se snaží okrást
stavebníky a mnohdy se to děje i na zakázku organizovaných skupin. Toto je fenomén nejen
bývalého okresu Karviná, ale také Frýdku-Místku. Nárůst trestné činnosti v této oblasti je 70% a
škody jdou do statisíců.
Další oblast v páchání kriminálních činů je časté vloupání do motorových vozidel po celé lokalitě
města. Ještě více se množí vloupání do vozidel, která jsou zaparkovaná na parkovištích. Pro mne
je pořád nepochopitelné to, že řidič zaparkuje byť jen na pár minut před Penny Marketem a v autě
si nechá fotoaparát, počítač nebo aktovku s firemními razítky, šeky či jinými důležitými
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firemními či osobními doklady a během několika minut či sekund je vše pryč.
A já bych chtěl využít této příležitosti a vyzvat řidiče, aby si své věci schovávali a neumožňovali
tak jiným nenechavcům páchat trestní činnost. Upozorňuji na to, že se jedná o dobře
organizované gangy, které do města přijedou, oloupí a okamžitě odjíždějí.
Na jaká telefonní čísla může občan zavolat v případě potřeby a máte nějaké úřední hodiny?
Občan může zcela zdarma volat z mobilu, pevné linky nebo telefonní budky na Policii ČR na tel.
číslo 158. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že hovor i z mobilního telefonu na č. 158 je
zdarma.
Další možností občana je, aby zavolal na mobilní číslo 775 321 789. Telefonní hovor bude
směřován všem hlídkám, které jsou mimo útvar. Platí to zejména tehdy, když jsou hlídky v terénu
na šetření. Toto číslo může použít každý občan.
A také lze použít telefonní číslo pevné linky. Je to 596 541 124 nebo 596 541 125 nebo využít
fax s tel. č. 596 541 126.
Také nabízíme občanům města možnost tzv. poradenství, popř. konzultace. Jedná se o to, že
občan bez jakéhokoliv příjímání oznámení, bez toho, že by se měl ohlásit dopředu, může se
každou středu od 16 hod. do 19 hod setkat s vedením okrsku. Je to pro ty, kteří se potřebuji
poradit nebo neví, jak řešit svůj problém ap.
Mám zprávu, že k 31. srpnu letošního roku končíte se služebním poměrem u Policie ČR.
Jestliže je tato informace správná, prozraďte čtenářům PN, po kolika odsloužených letech u
Policie ČR a po kolika letech odsloužených v Petřvaldě odcházíte?
Několik málo měsíců mi chybí a měl bych odpracováno 35 let u Policie ČR. Z toho bez čtyř
měsíců dvacet let jsem na OOP Petřvald.
A dovolte mi na závěr, abych občanům města Petřvaldu popřál mnoho úspěchů, hodně štěstí a co
nejméně problémů s nepřizpůsobivými občany.
Myslím, že na Petřvald a jeho občany budu vzpomínat jen v dobrém.
A mi nezbývá nic jiného, než poděkovat komisaři Ing. Bc. V. Šedovi za práci, kterou pro město
během dvaceti let vykonal. Práci u Policie ČR bral jako poslání a nám je i líto, že se čas
nachýlil a vedoucí našeho policejního útvaru se loučí s aktivní práci policisty.
Popřejme mu v jeho nové životní etapě mnoho klidu, zdraví, spokojenosti a jen ty nejkrásnější
vzpomínky na naše město.
JaS

PŘIŠEL NÁM DOPIS
Vážená redakce Petřvaldských novin,
bydlím v Domově důchodců Vesna v Orlové a dochází nám tam váš časopis. Tak si ho vždy
z recepce vyzvednu a po přečtení zase vrátím. Vždy si se zájem přečtu, co u je u vás v Petřvaldě
nového. Jsem rodačka z Karviné – Fryštátu, narodila jsem se v roce 1927 a musím se přiznat, že
v Petřvaldě jsem byla jen dvakrát - a to asi před 30 lety. Navštívila jsem známou v Domově
důchodců v Petřvaldě a seděla jsem s ní na lavičce v zahradě. Letos 1. 9. 2010 tomu bude 20 let,
co bydlím ve Vesně. Jsem zde prozatím velice spokojená. Tento týden jsem si na recepci
vypůjčila zase vaše noviny a až jsem u nich plakala - s jakým velkým srdcem byly ty články
psané. Jednak o loučení s žáky MŠ a s žáky 9. tříd, Historie hodně zblízka – Cesta do Osvětimi,
Jubilanti v obřadní síni. Všechny články se krásně četly, krásně se vyslovili učitelé a popřáli
dětem dobrý start do dalšího učení. A ti nejlepší žáci byli krásně vyhodnoceni. To bude pro děti
navždy krásná vzpomínka.
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Naše Orlovské noviny se také hezky čtou, ale četla jsem Havířovské noviny, kde jsme 24 let
bydleli, nic mi neříkaly. Máme v našem Domově důchodců Vesna hodně obyvatel z Petřvaldu.
Přeji vám redaktorům do vaší další práce hodně elánu. Ať se články obyvatelům stále líbí.
Se srdečným pozdravem S. S. (83 let, Vesna).

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Jižanské kotlety
4 plátky vepřové kotlety, 1 velká cibule, 2 papriky, 1 plechovka loupaných rajčat, 3 lžíce hladké
mouky, 1 lžička mleté papriky, sůl, mletý pepř, oregano, 100 ml červeného vína, olej
Postup
Cibuli oloupeme a nakrájíme nahrubo. Rajčata z plechovky vyndáme a překrájíme na kousky.
Papriky zbavíme semen a pokrájíme na proužky. Maso naklepeme, z obou stran posolíme a
opepříme. Mouku smícháme s mletou paprikou a v této směsi obalíme z obou stran plátky masa.
Prudce je opečeme z obou stran na rozpáleném oleji a vyndáme z pánve. Ve výpeku osmažíme
cibuli do zesklovatění, přidáme pokrájené papriky a rajčata i se šťávou z plechovky. Přidáme
větší špetku oregana, osolíme, přilijeme víno, promícháme, vložíme maso, přikryjeme pokličkou
a dusíme vše společně asi 10 minut. Podáváme s rýží.
Boloňské špagety
300 g mletého masa - směs vepřové a hovězí, 1 malý rajský protlak, 1/4 pórku, 1/4 kostky
masoxu, hladká mouka, sůl, 2-3 stroužky česneku, koření na mleté maso nebo na špagety, trochu
oleje
Postup
Rozpálíme trošku oleje a mleté maso na něm osmahneme, zaprášíme moukou a přidáme rajský
protlak. Podlijeme vodou, aby směs měla řídkou kašovitou konzistenci. Přidáme masox, na
kolečka nakrájený pórek, osolíme, přidáme jemně pokrájený česnek a dochutíme kořením.
Necháme asi deset minut provařit na mírném plameni. Podáváme se špagetami a strouhaným
sýrem.
Borůvkový koláč
250 g polohrubé mouky, 125 g moučkového cukru, 125 g másla (event. Hery), špetka soli, 1
vejce, lžíce strouhanky
Sypání: máslo, cukr (krupice), mouka (hrubá)
Smícháme mouku s cukrem a špetkou soli. Do mouky nakrájíme změklý tuk, přidáme celé vejce
a prohněteme. Když se tuk spojí s moukou a vejcem, vzniklou směs zapracujeme do jedné
těstové koule a trochu prohněteme (třeba na pracovní desce). Jde to snadno, jako každé tukové
těsto. Na chvilku ho odložíme na chladné místo.
Vymažeme koláčovou formu tukem a vysypeme moukou. Těsto dlaní vtlačíme do formy a na
krajích trochu zvedneme. Pokud se nám těsto bude lepit na ruce, stačí si namočit prsty do studené
vody. Takto připravenou formu s těstem propícháme vidličkou na několika místech. Zlehka
posypeme jemně mletou strouhankou. Troubu rozpálíme na 180 °C. Nasypeme borůvky v
dostatečné vrstvě a posypeme žmolenkou. V troubě pečeme asi 30 minut.

SRAZ PO 20 LETECH !!!
Milí spolužáci,
dovolujeme si Vás pozvat na setkání žáků Základní školy u kostela v Petřvaldě
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(rok ukončení 1990 – všechny tři ročníky 8.A, 8.B, 8.C).

Sejdeme se v restauraci Kulturního domu Petřvald
dne 9. října 2010 v 17.00 hodin.
Co nejdříve kontaktujte níže uvedenou osobu své třídy.
Poplatek 200,- Kč uhraďte nejpozději do 20. 9. 2010.
Za třídu:
8.A - Radana Gojová (Gnidová), tel. 775 602 071, boticka2@seznam.cz
8.B – Petra Kleiberová (Kokošinská), tel. 604 433 166, petra.kle@seznam.cz
8.C – Pavla Hrdinová (Zeithammelová), tel. 604 120 545, PavlaAmy@seznam.cz
Nezapomeňte doma dobrou náladu a také fotografie.
Těšíme se na Vás !

MOHU SE NAKAZIT OD ZVÍŘAT ?
V našem okolí je nepřeberné množství různých virů, bakterií a plísní, které nám mohou
znepříjemňovat život. Některá onemocnění jsou dokonce přenosná mezi zvířaty a člověkem a
souhrnně se nazývají zoonózy. Na jejich výskyt má velký vliv hygiena a životní úroveň.
V nemalé míře i zvyšující se odborná úroveň chovatelů a dostupnost veterinární péče, což
společně významně snižuje riziko přenosu na člověka. Z dlouhé řady zoonóz se zaměříme na ty
základní. V České republice mají kromě vztekliny význam některé parazitózy, bakteriální infekce
a dermatofytózy. Z bakteriálních onemocnění se u nás můžeme setkat hlavně s leptospirózou,
případně i dalšími infekcemi. Významnou roli ale hrají parazité. Jedná se především o
toxoplasmózu, toxokarózu, trichinelózu a echinokokózu. Toxoplasmóza se vyskytuje u koček a
většina venku chovaných koček se s tímto onemocněním setká. Obávaná je toxoplasmóza u
těhotných žen, kdy se může nakazit i plod, ale pouze v případě akutní infekce. Pokud se žena
během života setkala s toxoplasmózou, vytvoří si protilátky a plod není ohrožen. Člověk se může
nakazit kontaktem s vylučovanými oocystami (např. kočičí záchodky, pískoviště) nebo pozřením
nedostatečně tepelně upraveného masa. Tímto způsobem se můžeme nakazit i echinokokózou či
trichinelózou, která se vyskytuje ponejvíce u černé zvěře. Mezi nejznámější parazity u psů a
koček patří škrkavky. Vysoký výskyt je u mladých psů a štěňat, protože se mohou nakazit už
během březosti a následně i během kojení. Koťata se též mohou nakazit během laktace. Zde je
tedy nutno dbát na hygienu a pravidelnou kontrolu a ošetření zvířat. Z vnějších parazitů zmíníme
především svrab a blechy. Pokud si myslíte, že zvířecí blechy na člověka nejdou, jste na omylu.
Na psu je minimální množství blech, protože většina je jich v místech odpočinku a okolí psa.
Když zvíře zmizí z vašeho bytu, tak ta hladová bleší armáda jde po člověku, aby netrpěla hlady.
Nic příjemného. Poslední dobou nabývají na významu také mykotická onemocnění. Při
onemocnění zvířete existuje vysoké riziko infekce i některého člena v domácnosti, kdy
vnímavější na tyto dermatofytózy jsou děti a jedinci s narušeným imunitním systémem. Při
prevenci má velký význam informovanost chovatelů a spolupráce mezi humánní a veterinární
medicínou.
MVDr. Hedvika Krkošková, Zahradní 1552

TJ Petřvald – HEPO
Markéta Konvičková a OLYMPIC na Hepu!
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… ,,a teď vím, co je Petřvald a jaké má skvělé fanoušky! Děkuji Vám za krásný večer,“ prohlásil
P. Janda na závěr vystoupení legendární skupiny OLYMPIC, které se uskutečnilo 24. 7. 2010
v areálu Hepa.
Koncert byl průřezem jeho přebohaté tvorby. Hity ze 60. let až po současnost zpívaly společně
stovky nadšených fanoušků.
V předprogramu se představila Markéta Konvičková se skupinou NO TOTO.
Hlavními organizátory koncertu byli p. B. Hečko a p. J. Basta, kterým patří poděkování celého
oddílu kopané za příkladnou spolupráci a obětavost, kterou prokázali. Sponzory tohoto koncertu
se stali: město Petřvald, Ostravar, Fermgas – akciová spol., Artfor – production, Deník.cz., Rádio
– Kiss, Válek tour, Dr. Marco – X7 ENERGY, KD Petřvald a TJ Petřvald.
Výbor oddílu kopané.
Rozlosování - PODZIM 2010 - Muži
22. 8. neděle 17.00 ČSAD Havířov - TJ PETŘVALD
28.8. sobota 17.00 TJ PETŘVALD - F. Orlová
5.9. neděle 17.00 Věřňovice - TJ PETŘVALD
11.9. sobota 16.30 TJ PETŘVALD - H Žukov
18.9. sobota 16.30 Sl. Petřvald - TJ PETŘVALD
25.9. sobota 16.30 TJ PETŘVALD - Bohumín B
3.10. neděle 16.00 H. Bludovice - TJ PETŘVALD
9.10. sobota 15.30 TJ PETŘVALD - Doubrava
16.10. sobota 13.00 Sn. Orlová - TJ PETŘVALD
23.10. sobota 15.00 TJ PETŘVALD - I. Petrovice
30.10. sobota 14.00 TJ PETŘVALD - Sl. Rychvald
7.11. neděle 13.30 I. Petrovice - TJ PETŘVALD
Rozlosování - PODZIM 2010 - Dorost
21.8. sobota 14.45 Petřvald na Moravě - TJ PETŘVALD
28.8. sobota 14.45 TJ PETŘVALD - Suchdol nad Odrou
4.9. sobota 14.45 H. Suchá - TJ PETŘVALD
11.9. sobota 14.15 TJ PETŘVALD - Skotnice
18.9. sobota 14.15 Řepiště - TJ PETŘVALD
25.9. sobota 14.15 TJ PETŘVALD - Staříč
28.9. úterý
16.30 TJ PETŘVALD - Jablunkov
3.10. neděle 13.45 Albrechtice - TJ PETŘVALD
9.10. sobota 13.15 TJ PETŘVALD - ČSAD Havířov
16.10. sobota 10.30 Frenštát - TJ PETŘVALD
23.10. sobota 12.45 TJ PETŘVALD - I. Petrovice
30.10. sobota 11.45 Kopřivnice - TJ PETŘVALD
6.11. sobota 11.15 TJ PETŘVALD - Bohumín

Starší žáci – Fotbalista sezony 2009/2010

1.

L. Pavlas

Minuty

Zápasy

Branky

1867 +

27

7

Asistence Penalty
v přípravných
zápasech
9
2

13
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

M. Sekera
D. Kašniar
L. Kolek
Fi. Marek
T. Matušík
R. Citnar
J. Kantor
D. Miko
M. Kutra
O. Pytlik
O. Cudrák
A. Kereškéni
R. Karkoschka
D. Knorr
L. Budina
Fr. Marek
P. Bitala
N. Hanák
P. Toroň
V. Zajíček
T. Sklepek
D.Vaněk
J. Citnar
J. Čevela

1890
1780
1624
1616
1487
1482
1400
1135
1081
1080
1030
718
690
612
443
388
197
107
70
51
30
19
15
4

28
27
25
26
25
26
26
20
25
16
15
17
15
21
8
6
19
5
1
5
1
2
1
1

14
11
1
8
4
6
3
2
-

10
13
2
3
6
3
2
1
1
3
1
-

1
2
1
3
3
1
2
1
2
2
2
1
2
1
-

král střelců
vítěz kan. bodování
ml. žák
ml. žák

ml. žák
ml. žák
ml. žák
ml. žák
ml. žák
ml. žák
ml. žák
ml. žák
ml. žák
ml. žák

Starší žáci – Fotbalista jara 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

L. Pavlas
M. Sekera
J. Kantor
D. Kašniar
T. Matušík
D. Miko
R. Citnar
L. Kolek
M. Kutra
A. Kereškéni
P. Bitala
O. Pytlík
Fi. Marek
R. Karkoschka
Fr. Marek
L. Budina
D. Knorr

Body

Minuty

Docházka

Zápasy

Branky Asistence

Penalty

5907
4984
4603
4585
4368
3942
3904
3840
3158
2411
2375
1920
1821
1685
1438
1300
881

957
934
653
935
668
792
604
890
408
261
125
420
671
585
388
400
331

99
81
79
73
74
63
66
59
55
43
45
30
23
22
21
18
17

14+5dor.
14
13
14
12
13
12
13
12
6
10
6
12
12
6
7
10

4
10
2
7
6
2
-

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
-

5
5
1
10
2
3
1
2
1
-

Docházka
%
100%
100%
100%
95,6%
100%
84,9%
ml.žák
79,5%
74%
58,9%
ml.žák
39,7%
ml.žák
ml.žák
62,5%
ml.žák
ml.žák

14
18.
19.
20.
21.

V. Zajíček
J. Čecela
D.Vaněk
T. Sklepek

751
204
119
80

51
4
19
30

14
4
2
1

5
1
2
1

-

-

1

CYKLISTIKA
V červenci se konaly tři velice těžké cyklomaratony, ve kterých se vynikajícím způsobem
prezentoval Petr Swaczyna z CK FESO Petřvald. Prvním z nich byl Maraton Sudety Cup
v Teplicích nad Metují. V tomto závodě na 200 km obsadil 3. místo za vítězným Tomášem
Čerem z Kolokrám Svijany a druhým Rostislavem Krotkým z AC Sparta Praha Cycling. Druhým
závodem byla 10. 7. Petla Beskidzka na 190 km v polské Istebné. V tomto závodě zvítězil právě
Petr Swaczyna před druhým Tomášem Čerem ze Svijan a třetím Bronislawem Burkiewiczem
z Gliwic. Sedmé místo obsadil petřvaldský Petr Koláček. Tento závod patří vůbec k nejtěžším
cyklomaratonům, jelikož jeho celkové převýšení v polských Beskydech je přes 2 500 m!
Třetím maratonem byl 17. 7. Beskyd Tour ve Frenštátě pod Radhoštěm - rovněž 190 km. Po
zdolání Pusteven, Soláně, Kasárenského vrchu na Slovensku a Bumbálky zvítězil Jan Svoboda
z CK Kolokrám Svijany před Tomášem Čerem z téhož klubu a třetí místo obsadil opět Petr
Swaczyna. V každém z těchto závodu startovalo cca 300 závodníků Za zmínku stojí rovněž výše
zmiňovaný Tomáš Čer - je také odchovancem petřvaldské cyklistiky.
Hezkého úspěchu na krátké trati (80 km) zaznamenal Josef Muška (FESO Petřvald). Vyhrál
v kategorii nad 60 let.
Z. Matasová

Ve dnech 17. - 18. 7. 2010 se konalo v Klatovech mistrovství republiky amatérských cyklistů.
V časovce jednotlivců a silničním závodě. V kategorii juniorů v obou závodech zvítězil Ondřej
Fierla z CK FESO Petřvald a přivezl si tak domů dva tituly Mistra ČR Unie amatérských
cyklistů!
GRATULUJEME!!!
Z. Matasová

OKÉNKO KNIHOVNY
V srpnu prošla naše milá knihovna zkrášlující kúrou a po dvoutýdenním uzavření přivítala své
čtenáře v novém krásnějším hávu. Díky malování se její prostory staly ještě útulnější a lákavější
pro příjemné posezení s knihou.

Týden knihoven – 14. ročník
4. – 10. října 2010
Knihovna pro všechny
Letošní ročník proběhne ve spolupráci se základní školou, kde bude probíhat dopolední čtení. Již
tradičně bude podzimní burza knih, v pondělí a ve středu budeme nabízet vyřazené knihy za cenu

ml.žák
ml.žák
ml.žák
ml.žák
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2 Kč, proběhne také oblíbená drakiáda – v úterý 5. října 2010 v 15.00 na louce za kulturním
domem. Znovu pozveme naše seniory na posezení u kávy nebo čaje a hlavně zavzpomínáme na
doby dávno minulé. Samozřejmostí bude amnestie dlužníků po celý týden, což v praxi znamená,
že lze vrátit knihy, které jsou doma přesčas a neplatí se upomínací poplatky. Po celý týden je
možné přihlásit se do knihovny zdarma, bez ročního poplatku.
Schůzky klubu maminek se v září uskuteční 7. 9. a 21. 9. 2010.
M. Molinková, knihovnice

DIVOKÝ ZÁPAD NA VLASTNÍ KŮŽI
Na druhý prázdninový výlet s dětmi a rodiči jsme vyrazili do kouzelného přírodního prostředí
starého pískovcového lomu nedaleko Boskovic.
Zdejší westernové městečko je zhmotnělý sen jednoho mladého muže. Od skromných počátků
prostých setkání westernových nadšenců v bývalém lomu až po dnešní jedinečný westernový
park, ve kterém vládne nefalšovaná atmosféra Divokého západu.
Program parku je koncipován tak, aby se zabavila celá rodina od rána až do večera. A tak, když
projdete branou, ocitnete se ráze v době indiánů, kovbojů a koní. Příběhy z dávných dob se tady
odehrávají po celý den.
Hned po příjezdu jsme sestoupili do nádherného přírodního amfiteátru starého lomu a stali se
účastníky představení nazvaného ZROZENÍ KONĚ. Hodinový příběh vypráví o přátelství
člověka a koně. Indiáni i kovbojové nám předváděli, jak navázat důvěrný vztah mezi člověkem a
koníčkem tak, aby kůň poslechl na nejjemnější dotek svého kamaráda člověka a někdy i
samotnou myšlenku.
Amfiteátr jsme po více než hodině opouštěli za tónů melodie z filmu Poklad na Stříbrném jezeře
a zvuků padající vody mohutného vodopádu a vydali se vzhůru do městečka zkoumat další taje
Divokého západu.
Do 13.00 byla pauza, ve které jsme mohli využít pohostinství zdejších saloonu, ochutnat
speciality šéfkuchařů, navštívit rýžoviště zlata, hodit si oštěpem nebo tomahavkem, zastřílet si
z praku či luku. Za vše se platilo westernovými dolary, které mohli rodiče podle své kupní sily
měnit v místní bance. Velkou atrakcí pro děti byla jízda na koni anebo „Půjčovna koz“. Tady si
mohly děti na chvíli zapůjčit „kozénku“ na vodítku a chodit s ní v areálu. Výtěžek z půjčování
koz za rok 2010 bude použit na nákup koz pro chudé africké rodiny.
Od 13.00 hodiny pak pokračovala na Main street živá show postavená na životě a legendách
Divokého západu. A tak jsme zhlédli úryvky ze Sedmi statečných, pravda trochu opepřené
kovbojským humorem. Tak třeba velký šéf banditů Caldera přijel do chudé mexické vesnice na
starém železném kole, tvrdíc, že tento speciální oř je velmi úsporný, neboť nežere, nemusí spát a
není ho třeba hřebelcovat. Sám velký Zorro předváděl práci s lasem - a to přímo na jednom
našem kolegovi. Zazpívala i arizonská pěnice Tornádo Lou a na stříšce saloonu zatančily zdejší
děvy. Fakír nám předvedl své bodlinové lože a také chození po střepech. Jeho žena zatančila
smyslný orientální tanec nejprve s tureckými šavlemi a posléze ovinutá živou třímetrovou
krajtou. Po skončení představení jsme si mohli na tohoto velice přítulného sedmiletého hadího
samce dokonce sáhnout. Pravda, chvílemi to vypadalo, že si více prohlíží on nás. Neustále totiž
zvedal hlavu a snažil se natáhnout až k obličeji zvědavce.
Program pak pokračoval předváděním práce s lasem, koltem a dalšími atrakcemi.
V podvečer jsme se odebrali do prostoru nového amfiteátru, kde jsme zhlédli příběh nazvaný
ŠAMAN. Divadelní představení svým námětem některým z nás možná připomnělo pohádku o
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Sněhurce v indiánské verzi - s tím rozdílem, že hlavní hrdina, kterého hrál Mário Kubec, nebyl
krásnou Sněhurkou, ale nejošklivějším indiánem na světě.
Představení bylo plné moudrosti, půvabů indiánských tanců a krásy koní.
Domů jsme přijeli poněkud později, než jsme plánovali, ale za zhlédnutí příběhu Šamana toto
zpoždění stálo.
Budete se mnou určitě souhlasit, že oba výlety, organizované městem Petřvald v rámci letních
aktivit pro děti, se vydařily. A nám nezbývá, než se těšit na další prázdniny.
J. Burová (zastupující „šéf“ výletu)

Město Petřvald pořádá ve čtvrtek 23. září 2010 zájezd na představení
Victor Hugo-Daniel Fikejz-Michael Tarant
ZVONÍK U MATKY BOŽÍ
Velký muzikálový epos o hledání smyslu života a lásky, zpracovaný podle známého románu
Victora Huga.
Začátek představení v 18.30 hodin – Divadlo Jiřího Myrona
Vstupné + doprava = 180,- Kč
Platba a objednávky ve Středisku kulturních služeb od 6. září 2010 (tel: 596 541 648, 596 541
342)
Zastávky autobusu:
Havířov Spořitelna 17.30
Petřvald Vodárna 17.40
Samoobsluha 17.42
Březiny 17.47
Parcelace 17.51
Benzina 17.53
MěÚ (Penny) 17.54
HEPO 17.55

vyhlašuje nábor dětí na sezonu 2010/2011
dne 7. září 2010 ve Středisku kulturních služeb
ročníky 2006-2004 – od 15.30 do 16.15 hodin
ročníky 2003-2002 – od 16.15 do 17.00 hodin
Pro velký počet stávajících členů souboru není vypsán nábor starších dětí. V ojedinělých
případech se starší děti mohou do souboru dostat formou konkurzu. Ročníky 2001-1999 se
mohou zúčastnit tréninku dne 13. září 2010 od 14.00 do 15.30 hodin.
S sebou vždy pohodlné oblečení na cvičení a malé pití.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Štěpán Andil
85 let
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Helena Heczková
80 let
Miloslav Stříž
80 let
Marie Ryšková
90 let
Josef Procházka
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Marie Dronská
Viktorie Malá
Jakub Milian
Matias Molínek
Bára Synková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Ilona Brylová
53 let
Anna Ferfecká
89 let
Josef Franek
74 let
Anna Kossková
66 let
Libuše Kostková
62 let
Leopold Píšala
65 let
Marie Rajdusová
86 let
Milada Rudolová
87 let
Vladimír Slowiok
56 let
Našim pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 29. srpna 2010 oslaví krásné životní jubileum 80 let pan Josef Procházka. Přejeme mu
mnoho štěstí, pohody, lásky a pevné zdraví, hodně optimismu a energie a ještě hodně spokojeně
prožitých let v kruhu milující rodiny. Děkujeme za lásku, péči, obětavost a ochotu vždy všem
pomáhat.
Manželka Hana, dcery Marcela a Iveta s rodinou, syn Karel s rodinou.
BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejeme paní Heleně Heczkové.
16. srpna 2010 oslavila krásné 80. narozeniny. Za vše děkují Eva, Vladislav, Roman, Jana,
Tomášek, Magdaléna a Jirka.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. září 2010 oslaví životní jubileum 70 let naše maminka, babička a tchýně paní Vanda
Szkrobišová z Petřvaldu.
Do dalších let Ti přejeme jenom krátce, aby Ti šlo všechno hladce, zdraví, spokojenost, dlouhé
žití a štěstí ať se pevně chytí. To vše přejí syn Stanislav s manželkou, dcera Květa, zeť Milan,
vnučka Lucka a vnuk Richard. K přání se připojuje rodina Burova z Rychvaldu.
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BLAHOPŘÁNÍ
14. srpna 2010 oslavil své životní jubileum pan Zdeněk Havlík z Petřvaldu. Do dalších let mu
přejeme hodně zdraví, štěstí a životní elán. To mu z celého srdce přejí dcera Dana s manželem
Jindrou, syn Zdeněk, vnučky Markéta a Petra s manžely, pravnuci Andrejka a Mireček.
Ke gratulaci se připojuje i paní Irena.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. 8. 2010 oslavila 70. narozeniny naše drahá manželka, maminka, babička a
prababička paní JARMILA CHROBÁKOVÁ.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přejí manžel Leo,
dcera Ivana s rodinou a syn Tomáš.
VZPOMÍNKA
Dne 4. srpna 2010 jsme vzpomněli nedožitých 70 let pana Eduarda Bystroně z Petřvaldu, který
nás po tragické smrti před 18 lety navždy opustil.
Vzpomíná manželka Jarka, dcera Táňa, vnučka Michalka, švagr Josef, neteř Danka a synovec
Aleš s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 2. září uplyne 10 let, co nás nečekaně opustil pan Miloslav Sládek. S láskou vzpomínají a
nikdy nezapomenou manželka Jenovefa, synové Vladimír a Miloslav s rodinami.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal.
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 30. srpna 2010 vzpomínáme nedožitých 77 let pana Ericha Bernatíka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové s manželkami a vnoučaty.
VZPOMÍNKA
Dne 7. září 2010 vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní Evy Nedobové. S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 30. srpna 2010 vzpomínáme 15. výročí úmrtí pana Václava Tomáše. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Danuše a syn Zdeněk s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 8. září 2010 vzpomeneme 3. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a
prababička paní Erna Reichertová.
S láskou vzpomínají dcery Ilona, Jaroslava a syn Radomír s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 29. srpna 2010 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí paní Vlasty Rusoňové.
1. listopadu si připomeneme jejich nedožitých 60 let. Vzpomínají syn Václav, dcera Jana a sestra
Marie s rodinami.
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INZERCE
Prodám RD 2+1 se stájí a rozsáhlé pozemky cca 61 000 m2.
Cena dohodou. Tel. 732 884 310

Zumba od září v Petřvaldě!
První lekce 6. 9. 2010 od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Školní
Ceny:
jednorázově 50,- Kč
10 vstupů
450,- Kč
20 vstupů
800,- Kč
Kontakt: Míša – 775 916 033
zumbapetrvald@seznam.cz
Přijďte vyzkoušet cvičení, které boří hranice.
Hodina, která se změní v jednu velkou taneční párty!!!

ŠPIČKOVÝ TEKUTÝ BIOPRODUKT

ŽUMPEX
Žumpy, septiky, jímky, suchá WC,
čistírny odpadních vod a potrubí
• intenzivně snižuje zápach
• uvolňuje ucpané odpadní systémy
• rozpouští kal i tvrdé inkousty
• prodlužuje vývoz žumpy a septiku
• jednoduchá aplikace tekutého výrobku
• vysoká účinnost silného koncentrátu
•
1litr až na 50m³
(spotřeba rodinného domku je 1 až 2 litry za rok)
16-ti letá tradice = zkušenost, kvalita
Výrobce: TEKON CZ, s.r.o.,
Tel.: 596 543 255, Mob.: 608 826 611

www.tekon.cz
Distributor: Zahrádkářské služby, spol. s. r. o.,
(vedle městského úřadu)

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

V Petřvaldě Odborů 1180 provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
Masáže jsou cílené a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i
s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 080 358, e-mail: lada.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.
reiki

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

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
čištění koberců a sedacích souprav
půjčování stroje Kärcher
mytí oken
Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 731 490 561

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková
•
Preventivní a léčebná činnost
•
Čipování psů a vystavování europasů
•
Chirurgické zákroky
•
Odstraňování zubního kamene
•
Laboratorní vyšetření – krev, moč, trus
•
Prodej veterinárních přípravků a výživových doplňků
•
Do 24 hodin objednávka požadovaného krmiva a veterinárních diet
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Ordinační doba: Pondělí až pátek: 15.00 - 18.00 hodin
Ošetření mimo ordinační hodiny po telefonické domluvě
Zahradní 1552
tel.: 725 573 752
735 41 Petřvald
Předložení tohoto inzerátu zajišťuje slevu 10%.

NAVŠTIVTE REHABILITAČNÍ CENTRUM ŠENOV
MUDr. KATEŘINA ŠOCHOVÁ
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Vráclavská 1601, 739 34 Šenov
NOVÁ ČÁST ZDR. STŘEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY
TEL. 602 544 939, 596 811 289
www.rehabilitace-senov.cz

TJ Sokol nabízí k pronájmu RESTAURACI SOKOL, která bude k dispozici od 1. října
2010. Po dohodě lze restauraci provozovat i v dřívějším termínu.
V případě zájmu volejte starostu TJ Sokol pana Miroslava Jiruška na tel. č. 604 377 409.

PRODEJ KNIH V SKS
ZAHÁJEN
1. září - středa od 9.00 – 16.30
Prodej - pondělí od 9.00 – 16.30
středa od 9.00 – 16.30

JÓGA PRO RADOST I ZDRAVÍ
Každý čtvrtek od 16. září 2010
Ranní cvičení: 8.00-9.30
Odpolední: 15.45-17.15 a 17.30-19.00
Pohodové nesoutěžní cvičení pro udržení svěžesti těla i ducha. Cvičíme spolu všichni bez rozdílu
věku nebo pohlaví.
Záleží jen na vaší chuti a odhodlání. Vše, co se při cvičení naučíte, používáte pak při každodenním
dění ve prospěch svého zdraví.
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Zapomeňte na předsudky a falešné představy o systému jógy a přijďte si zacvičit.
Není třeba se obávat náročnosti pohybu, protože každý z vás si vybírá cviky i jejich provedení
podle své momentální kondice a zdravotního stavu .
Tělo je potřeba udržovat v dokonalém zdraví. Tím pak dosáhnete i vnitřního klidu, neboť tělesná a
duševní rovnováha se vzájemně podmiňují. Jejich vyvážení se dosahuje právě cvičením jógy.
O své tělo se má člověk starat jako o drahocenný majetek, my si je naopak spíše ničíme.
Přetěžujeme ho mentálně i fyzicky, škodíme si nedostatkem cíleného pohybu, přejídáním se,
nevhodnou stravou a nežádoucími myšlenkami. Pak se divíme, že postava se pomalu deformuje,
přibíráme na váze a mění se též výraz naší tváře. Je ustaraný, nepokojný, objevují se vrásky, máme
ve tváři i držení těla vepsaná letitá zklamání, zlosti a starosti. Tyto rysy z tváře neodstraní ani
nejlepší kosmetika.
Naučíte-li se při fyzickém cvičení sebeovládání a pohodě, většina podobných nevyvážeností při
pravidelném praktikování zmizí. Držení vašeho těla bude vyvážené a pružné, zmírní se postupně
bolestivé napětí v bederních i krčních svalech, vyváží se postavení pánve a kyčelních kloubů. A
tím se uleví i vnitřním orgánům.
Zklidní se nepokojné srdce a zlepší i schopnost spánku.
Najdete vnější i vnitřní harmonii - což je to co v životě nejvíce postrádáme.
Cena tříměsíčního kurzu (13 lekcí) je 390,- Kč.
J. Burová, tel. knihovna 596 541 342

