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Informace pro občany
Z obsahu:
• Bezplatný odvoz a likvidace vraků
• Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu města Petřvaldu
• Další výborný úspěch člena ZO zpěvných harckých kanárů Petřvald
• Sport
POZVÁNKA
Vážení občané!
Srdečně Vás zveme na poslední jednání Zastupitelstva města Petřvaldu ve volebním
období 2006 – 2010, které se bude konat ve středu 6. října 2010 v 17 hodin v kulturním
domě. Posledním bodem jednání bude zhodnocení uplynulého volebního období.
Svou účastí dáte najevo svůj zájem o dění ve městě a budete mít možnost vyjádřit se
k práci současných zastupitelů.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům Rady města a Zastupitelstva města
Petřvaldu za jejich čtyřletou obětavou práci pro občany. Z odpovědí některých zastupitelů a
radních v PN jste se dozvěděli, že spolupráce všech zastupitelů byla velmi dobrá. Při
důležitých rozhodnutích šly stranické zájmy stranou a vždy na prvním místě byla spokojenost
občanů.
Přejme si, aby i nově zvolení členové zastupitelstva byli také dobrými a zodpovědnými
hospodáři s majetkem města. A občanům přejeme šťastnou ruku při volbě těch, o kterých
jsou přesvědčeni, že Vás budou kvalitně a zodpovědně zastupovat v nejvyšším
samosprávném orgánu města.
Ing. V. Holeček a J. Skálová

POZVÁNKA
DNE 6. 10. 2010 OD 13.00 – 16.00 HODIN SE BUDE KONAT V RÁMCI „TÝDNE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KLUBU DŮCHODCŮ
V PETŘVALDĚ NA ULICI RYCHVALDSKÉ ČP. 170.
SRDEČNĚ ZVEME

Nový školní rok 2010/2011 na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246
Prázdniny jsou za námi a již měsíc se petřvaldské děti opět vzdělávají. Se zákonnými zástupci se
setkáme v nové tělocvičně ZŠ dne 5. 10. v 16.00 hodin, kde si zvolí své zástupce do Sdružení rodičů
při ZŠ a seznámí se školním řádem a dalšími informacemi.
1) K jakým změnám oproti minulého školního roku došlo?
Došlo k personálním změnám. Vrátily se dvě paní učitelky z mateřské dovolené a dvě paní učitelky
odešly do starobního důchodu. Za jednu MD byla přijata na dobu určitou jedna paní učitelka. Na
ZUŠ byly přijaty dvě paní učitelky: pro obor kytara a pro nově otevřený výtvarný obor. Od října
nastoupí i školní psycholog, který bude pracovat s žáky i rodiči 2x týdně.
Počet tříd se navyšuje o 1 třídu, máme 23. tříd. ZŠ navštěvuje 509 žáků, což je 22,13 žáků na třídu
a ZUŠ navštěvuje 176 žáků.
2) Které úkoly jsme si vytýčili na šk. rok 2010/2011?
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Zdárně pokračovat ve IV. tř. a IX. tř. ve ŠVP „Škola pro život“, vytvářet u žáků potřebu
projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a
citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Spolupracovat s PP Havířov, Českou policií, MěÚ
Petřvald, s družebními polskými městy Jasienica a Strumieň. Připravit projekty pro projekt
Peníze školám.
Od tohoto školního roku jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol. Týká se 1. stupně, kdy žáci
obdrží kreditní karty a s nimi jednou měsíčně vyberou ovoce nebo ovocnou šťávu z chladícího boxu.
Zároveň bude chladící box vybaven mlékem (ochucené 6,90 Kč, neochucené 5,70 Kč). Koupi budou
zákonní zástupci hradit přímo provozovateli automatu. Bližší informace dostanou rodiče na prvních
třídních schůzkách.
Pevně věřím, že zákonní zástupci nám budou velkými pomocníky při plnění stále náročnějších úkolů.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat zastupitelům města Petřvaldu za vzornou spolupráci se školou
a pomoc při realizaci ŠVP. Zateplení budov a výměnu oken již přenecháme novým zastupitelům po
říjnových volbách. Doufám, že petřvaldští občané budou mít šťastnou ruku při výběru poslanců
v komunálních volbách jako doposud. Děkuji.
Mgr. R. Torž, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246

Vyučování a prázdniny v novém školním roce
1. září 2010 – zahájení školního roku
31. ledna 2011 – ukončení 1. pololetí
30. června 2011 – ukončení 2. pololetí
Podzimní prázdniny: 27. října až 29. října 2010
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2010 až 2. ledna 2011
Pololetní prázdniny: 4. února 2011
Jarní prázdniny: 14. března až 20. března 2011
Velikonoční prázdniny: 21. a 22. dubna 2011
Letní prázdniny: 1. července až 31. srpna 2011

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST: BEZPLATNÝ ODVOZ A LIKVIDACE VRAKŮ
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV ve spolupráci s ŽDB GROUP a.s. Bohumín,
organizují mimořádnou akci

BEZPLATNÝ ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat vozidlo, si mohou termín odvozu dohodnout
na tel. čísle 604 228 312, kde získají podrobné informace. Protokol potřebný k trvalému
vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku.
Tato akce platí pro měsíc ŘÍJEN 2010. Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně
dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení auta.
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU MOŽNOST EKOLOGICKÉHO ODSTRANĚNÍ
VAŠEHO DOSLOUŽILÉHO VOZIDLA!
PETŘVALDSKÝ MUZIKUS
26. srpna 2010 se v banketce kulturního domu konala malá slavnost - křest knihy Petřvaldský
muzikus. Přišli všichni ti, kteří měli s vydáním knihy něco společného. Hosty pozval
producent Ing. Bc. Josef Melnar, který byl hnacím motorem celého projektu. Sháněl finanční
prostředky na vydání knihy o PhDr. Leonu Juřicovi, rodákovi našeho města.
Knihu vydal Petřvalďan pan Vladimír Kostiha v nakladatelství Alisa. Autorem knihy je pan
Tomáš Hančl, bývalý hudební redaktor, dnes již ve starobním důchodu.
Knize bylo popřáno zejména to, aby svou optimistickou až humornou náladou čtenáře
zaujala a dobře se četla.
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Já si osobně myslím, že toto přání se vrchovatě naplní, protože mne kniha velmi pobavila a
při četbě jednotlivých historek jsem si vždy vybavila potutelný výraz pana profesora.
Dobrá věc se podařila. Děkujeme všem, kteří svými sponzorskými dary přispěli k jejímu
vydání.
Byli to: statutární město Ostrava; město Petřvald; Nadace Landek, Ostrava; Nadace Český
hudební fond, Praha; Radek Fuciman, Frýdek-Místek; Nerez výroba Jež, s.r.o.; Jana Šelová,
Třebíč; Vladimír Blacha, Petřvald; Břetislav Hečko, Petřvald; MUDr. Miroslav Zajíček,
Petřvald; PharmDr. Kamila Danačíková, Havířov; Ing. Jaromír Lapiš, Petřvald; Ing. Jan
Mikulka, Petřvald; Jarmila Spáčilová, Ostrava – Poruba; Bohumil Šeda, Petřvald.
JaS

Kalendář svozu odpadů na 4. čtvrtletí 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Listopad
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30.
Prosinec
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
14. října
11. listopadu
16. prosince
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Říjen
4. ,5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.
Listopad
1., 2.
Prosinec
7.

PODĚKOVÁNÍ
Děti ze zařízení Benjamín (příspěvková organizace v Petřvaldě) měly i letos možnost dne 17.
8. 2010 navštívit petřvaldskou pouť. Tuto možnost měly díky TJ Petřvald, zejména pak díky
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paní Ševčíkové, která se jim po celou dobu návštěvy pouti věnovala, provázela je areálem,
zajišťovala volný vstup na atrakce, které si děti vybraly, a také zajišťovala pohoštění i drobné
dárky, které děti dostaly. Měly z nich velkou radost. Chtěli bychom jménem našich dětí moc
poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na tom, že děti ze zařízení Benjamín
prožily krásný a veselý den, na který se vždy další rok moc těší.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
53. schůze Rady města Petřvaldu se konala 17. srpna 2010
RM schválila
• rozbor hospodaření Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 a
Mateřské školy Petřvald 2. května 1654 za I. pololetí 2010;
• rozpočtové opatření č. 7/10.
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2402/1 a č. 2403/1 v kat. území
Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění akce „Projektová dokumentace pro
stavební řízení včetně zajištění platného stavebního povolení pro stavbu „Sanace a
rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí
v Petřvaldě“, týkající se zvýšení ceny díla, a to o částku, která bude stanovena na
základě skutečného počtu tištěných formátů dokumentace a skutečných nákladů (počtu
hodin) na kompletaci a vybavení dokumentace;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemních smluv na uvolněné bytové
jednotky;
• o uzavření darovací smlouvy, kterou město Petřvald daruje 5.000,- Kč Občanskému
sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha, na zřizování a provoz
schránek pro odložené děti.
Vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 7. 2010.
25. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 1. září 2010
ZM schválilo
• zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu za I. pololetí 2010.
• rozpočtové opatření č. 8/10.
ZM rozhodlo o úplatných převodech pozemků.
ZM vyhlásilo
• záměr prodeje pozemků parc.č. 4955/111, 4955/122 a části pozemku parc. č. 46/2, vše
kat. území Petřvald u Karviné;
• záměr směny pozemků parc. č. 3448/3, 3448/7, 3448/9, 3932/11, 3943/4, 3944/1,
3944/4, 4394/15, 4394/19, 4396/18, 4446/3, 5200, 5208 a 6405/7, vše kat. území
Petřvald u Karviné ve vlastnictví města Petřvald za pozemky parc. č. 4394/5, 4394/9,
6139/6, 6139/7, 6247/7, 6247/8, 6247/16, 6248/4 a 6248/5, vše kat. území Petřvald u
Karviné ve vlastnictví RPG RE Land, s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava.
ZM vydalo v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
ZM rozhodlo
• o poskytnutí finanční pomoci dvěma obcím postiženými ničivými záplavami
v Libereckém a Ústeckém kraji - každé ve výši 25.000,- Kč;
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•

neakceptovat nabídku společnosti Prostřední dvůr s.r.o., Ostrava na odkoupení nebo
pronájem bytů v novostavbě na ul. Kulturní, Petřvald.

Přehled
o čerpání rozpočtu výdajů za 1. pololetí 2010
Odvětvové třídění – paragraf
1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2223 Bezpečnost silničního provozu
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerií
3319 Ostatní záležitosti kultury
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podp. sam. bydl.
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče
5511 Požární ochrana – profesionální část
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6114 Volby do Parlamentu České republiky
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6399 Ostatní finanční operace
6402 Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM

Schvál.
rozpočet
100
3 185
106
3 780
4 088
2 432
6 787
1 234
21
268
2 452
610
500
300
4
65
5
5 485
4 172
387
140
8 413
7 700
50
2 263
1 199
118
286
1 845
14 459
45
50
36
72 585

Upravený
rozpočet
100
3 280
106
3 780
105
4 088
2 432
6 787
1 234
41
268
2 522
610
386
300
4
65
5
5 485
4 172
387
140
8 413
29
7 700
15
50
2 263
1 199
123
286
1 845
125
14 579
45
299
36
73 304

tis. Kč
Skutečnost
87
617
9
1 636
105
8
626
3 365
526
4
22
105
1 243
242
67
308
43
2 868
2 071
107
4 344
29
3 146
14
31
740
458
37
10
159
666
122
7 371
25
- 29
27
31 209
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VÝZVA
Firmě TRIAS a spol., spol. s r. o., Havířov odcizili zloději v měsíci září 4 kusy speciálních
kleští na odstraňovaní druků. Tyto kleště jsou nezbytné pro výrobu. Kromě těchto kleští bylo
ukradeno také mechanikovo nářadí, aku šroubovák, avometr, kabely z mědi, velké štípací
kleště a také oděvy. Volejte na tel.: 596 411 314.

POMOC PŘI POVODNÍCH
1. září je typické tím, že do škol proudí po prázdninách školáci. Také u nás tomu nebylo jinak.
Ale v odpoledních hodinách zasedal také v našem městě nejvyšší samosprávný orgán města zastupitelstvo. Vyjádřilo svou účast obyvatelům krajů zasažených srpnovou povodní. Všichni
si uvědomili tíživost situace všech postižených a dopad na jejich běžný každodenní život.
Zastupitelé Petřvaldu cítili účast, ale také morální povinnost poskytnout z rozpočtu našeho
města finanční prostředky a rozhodli o poskytnutí finanční pomoci obcím postiženým
ničivými záplavami v Libereckém a Ústeckém kraji v celkové výši 50.000,- Kč. To znamená,
že do každého kraje poputuje 25.000,- Kč.
JaS

1. ZÁŘÍ 2010
se sešli prvňáčci z našeho města spolu s rodiči ve třídách, které pro ně připravily paní
učitelky Mgr. V. Plachá a Mgr. Z. Zachníková ze ZŠ Školní a paní učitelka I. Palová
z Masarykovy školy.
Do lavic Masarykovy školy nastoupilo do prvního ročníku 25 školou povinných dětí, na ZŠ
Školní byly otevřeny dvě první třídy po 18 žácích.
Přivítali je Mgr. R. Torž - ředitel školy, jeho zástupkyně - Ing. Z. Kozlovská, Mgr. P.
Helbichová - výchovná poradkyně ZŠ, J. Skálová - místostarostka, B. Ryšánková - vedoucí
učitelka ZUŠ a paní M. Kršáková - předsedkyně sdružení rodičů ZŠ.
V krátkém projevu se snažili předat dětem i rodičům několik rad a poučení. Rozzářené dětské
oči prozrazovaly, že se na nové prostředí, učitelé i kamarády těší.
Dovolte mi tedy, abych ještě jednou upřímně a z celého srdce popřála zejména všem
prvňáčkům šťastné vykročení správnou nohou na cestu za poznáním. Od rodičů a pedagogů
očekávám pochopení a trpělivost - ta bude nyní klíčovou vlastností u všech, kteří s prvňáčky
budou pracovat. Jen si vzpomeňte na své začátky ve školních škamnech a zachovejte klid a
rozvahu. A časem se vám vaše úsilí vyplatí.
Držím palce rodičům, žákům i pedagogům.
JaS

HASIČI CVIČILI A SOUTĚŽILI
Dne 10. srpna 2010 se jednotka Sboru dobrovolných hasičů Petřvald zúčastnila cvičení
v družebním městě Jasienici v Polsku. Tématem cvičení byl požár výrobního závodu nábytku
a skladů dřeva. Seznámili jsme se se způsobem organizace zásahu u požáru a dálkové dopravy
vody a s prací u požárních nádrží.
V sobotu 14. srpna 2010 pořádala jednotka SDH Petřvald soutěž v požárním sportu. - 1.
ročník memoriálu pana Heřmana Švedy. Rodina zakoupila putovní pohár, který muselo
obhájit družstvo třikrát. Soutěže se zúčastnilo 6 jednotek SDH z okolních obcí a také družební
jednotka z polské Jasienice.
Pohár tento rok vyhrála Orlová – Poruba časem 29.65 sekund.
J. Kovář, starosta SDH
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ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci srpnu byly odevzdány na zdejším úřadě tyto nálezy:
• svazek 4 ks klíčů od vozidla (s přívěsky)
místo nálezu: Penny Market Petřvald
• hnědá peněženka s dvěma kartami ČSOB na jméno Dagmar Mrázková a 5 ks
fotografií
místo nálezu: poštovní schránka České pošty Petřvald
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na č.
596 542 905.
Bc. I. Rajdusová

BYLI JSME PŘI TOM
Od 25. srpna 2010 má také Karviná svůj babybox. Jedná se již o čtvrtý babybox v kraji. Byl
zprovozněn v Nemocnici s poliklinikou Karviná –Ráj a je umístěn v části budovy Lékařské
služby první pomoci v ulici Vydmuchov. Toto zařízení má především pomáhat matkám v
tísnivé situaci, které se nemohou postarat o novorozence nebo ho vychovávat. Dle
marketingové manažerky R. Fleischerové dosud bylo v babyboxech zachráněno 32 lidských
životů. To byl také jeden z důvodů, kdy naši radní rozhodli na základě žádosti občanského
sdružení Babyboxu pro odložené děti - STATIM, Praha o uzavření darovací smlouvy a město
Petřvald darovalo na zřízení schránky babyboxu v Karviné 5.000,- Kč.

Tento projekt „Územní plán města Petřvaldu“ - je spolufinancován
z Integrovaného operačního programu.
Registrační číslo projektu:
V evidenci MSC2007:CZ.1.06/5.3.00/05.05996

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu města Petřvaldu:
Městský úřad Orlová jako obecní úřad s rozšířenou působností je v souladu s §6 odst.1, písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) úřadem
územního plánování.
Úřad územního plánování oznamuje ve smyslu § 52 odst.1 cit. stavebního zákona veřejné
projednání návrhu územního plánu města Petřvaldu.
Kompletní návrh územního plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ve dnech od 9. září
2010 do 8. října 2010.
Kompletní návrh zadání je vystaven:
1. Na odboru výstavby Městského úřadu Orlová, v kanceláři úřadu územního plánování,
Staré náměstí 76, Orlová – Město
2. Na stavebním úřadě Městského úřadu Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
3. Na internetové adrese www.mesto-orlova.cz
Veřejné projednání návrhu územního plánu města Petřvaldu proběhne dne 11. října 2010
od 15.00 hodin v budově kulturního domu v Petřvaldě.
Námitky proti návrhu územního plánu města Petřvaldu mohou v souladu s §52 odst. 2 a 3
stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
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prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
a to nejpozději při tomto veřejném projednávání.
V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného jednání
své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Další podrobnější informace v případě potřeby poskytnou pracovníci úřadu územního
plánování (MěÚ Orlová) v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00-12.00a od 13.00-17.00
hod., ve čtvrtek od 8.00-13.30 hod.), mimo úřední dny lze poskytnout informace po předchozí
telefonické dohodě.
Ing. Karel Jalovec v.r.
Oprávněná úřední osoba
Úřad územního plánování

V rámci týdne sociálních služeb ČR
pořádá Domov Březiny, p.o.
dny otevřených dveří
5. a 6. 10. 2010 od 10.00 do 17.00 hodin
Všichni jsou srdečně zváni
Adresa: Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald
Tel.: 596 541 238
www.domovbreziny.cz

PŘIŠEL NÁM DOPIS
Vážená paní Skálová,
členové Klubu důchodců na Březinách nás pověřili, abychom Vám tlumočili poděkování za
jedinečné zážitky spojené s návštěvou družebního polského města Jasienica. Tato návštěva
byla korunována sledováním jedinečných vystoupení francouzského a polských souborů písní
a tanců a také českého souboru „Havířovské babky“. Zájezd se uskutečnil v neděli 8. srpna.
Pozvání na zájezd spojený s uměleckými vystoupeními slezských jazykově a národopisně
blízkých souborů bylo zážitkem, na který se hned nezapomíná. Písně, které jsme slyšeli a
které jsme si spolu také zazpívali, nás potěšily a některé nás přivedly k slzám. Vzpomínky na
mládí jsou někdy dojemné a soubory nám starším to dávné mládí připomněly.
Děkujeme za pozvání Vám a tím i městu Petřvald za výjimečný kulturní zážitek.
Za KD Březiny: M. Otisk, A. Vínovský

BENJAMÍN, přísp. organizace
Modrá 1705, Petřvald
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří.
5. 10. 2010 od 9.00 do 17.00

CUKROVKU MÁM JÁ I PES
Tato věta bohužel nijak moc nepřehání, protože v posledních letech stoupá výskyt tohoto
onemocnění nejen u psů, ale i u koček. Nezáleží ani tak na plemeni a hmotnosti jako na věku
zvířete. Cukrovka se vyskytuje většinou ve středním a vyšším věku od 8 let a častěji jsou
postiženy feny. U fen hraje roli i souvislost hormonální. K tomuto onemocnění mohou tedy
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přispět i injekce na potlačení a oddálení říje. Nejčastějším a nejviditelnějším příznakem,
kterého si majitel všimne, je zvýšené pití a následně i vylučování moči. V některých
případech si můžete všimnout, že přes vysoký příjem krmiva a nenažranost pes začíná
hubnout, je více unavitelný a setrvává v chladnějším prostředí. V pozdní fázi dochází i
k zakalení čočky v oku a snížení viditelnosti až slepotě. Pokud jsme cukrovku odhalili včas,
pochutnává si náš chlupatý kamarád na speciálních dietách od předních výrobců krmiv a
případně pravidelně aplikujeme inzulín. Samozřejmostí je přísný zákaz podsouvání různých
pamlsků od babiček, kamarádů a sousedů. Občas musí přísnost být. Je to pro dobro našich
chlupatých přátel.
MVDr. H. Krkošková, Zahradní 1552

DALŠÍ VÝBORNÝ ÚSPĚCH ČLENA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZPĚVNÝCH
HARCKÝCH KANÁRŮ PETŘVALD
Ve dnech 4. – 9. ledna 2010 proběhla již 74. Mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu
harckých kanárů České a Slovenské republiky. Celkem soutěžilo 47 kolekcí - to je 188
kanárů. Posuzování prováděla čtyřčlenná komise posuzovatelů: 1. Ferdinand Milchram –
Rakousko, 2. Vladimír Jankovič – Slovensko, 3. Václav Martínek – ČR, 4. RNDr. Pavel
Pivoňka – ČR.
Ze ZO Petřvald se zúčastnili čtyři členové: Rudolf Scholz, Milada Scholzová, Ladislav
Svoboda, Josef Ličman. Nejlepšího úspěchu dosáhl člen naší ZO Petřvald pan Ladislav
Svoboda. Získal 2. místo s 359,5 body. Druhé místo je velmi pěkný úspěch – gratulujeme za
celý kolektiv ZO Petřvald.
Pořadí v soutěži:
1. místo Jiří Vrňata ze ZO Canarie Praha (360 bodů)
2. místo Ladislav Svoboda ze ZO Petřvald (359,5 bodů)
3. místo Jan Duda ze ZO Ostrava – Přívoz (358 bodů)
Ostatní naši členové neměli štěstí, snad vylosováním (bývá ráno, odpoledne nebo k večeru),
může být jiné složení krmiva, důležitý je také trénink kanárů před výstavou.
Umístění našich dalších členů: 26. místo Milada Scholzová (343 bodů), 38. místo Rudolf
Scholz (333,5 bodů), 44. místo Josef Ličman (327 bodů).
Největší dosažitelnost bodů je 360.
V soutěži jednotlivých základních organizací je toto umístění:
1. místo ZO Martin – Slovensko (1048 bodů)
2. místo ZO Tábor – ČR (1047 bodů)
3. místo ZO Havlíčkův Brod – ČR (1039,5 bodů)
Naše družstvo získalo 1036 bodů, to je o 3,5 bodů méně než je třetí místo.
Úspěch našeho člena pana Ladislava Svobody, který získal 2. místo s 359,5 body, je vizitkou,
že ZO ZK Petřvald má dobré chovatele v organizaci. Přejeme mu, aby byl příští rok mistrem
republiky. I ostatním chovatelům ZO ZK Petřvald přejeme, aby dosáhli další úspěchy pro
naše krásné město Petřvald.
V závěru bych chtěl všem členům naší ZO harckých kanárů Petřvald poděkovat za účast na
74. Mezinárodní mistrovské soutěži harckých kanárů v Čáslavi.
Přeji jim, aby uspěli v lednu na 75. Mezinárodní soutěži harckých kanárů – bude asi v Martině
nebo v Bratislavě.
Přeji všem hodně zdraví a mnoho chovatelských úspěchů v chovu našich miláčků - harckých
kanárů.
R. Scholz, předseda ZO ZK Petřvald
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Dopravní podnik Ostrava a.s. má nové logo!
Dopravní podnik Ostrava

představuje veřejnosti své
nové logo. Motivem pro jeho vznik byl záměr společnosti
modernizovat dosavadní grafickou značku, a tím vytvořit předpoklady pro tvorbu
nových zásad vizuální prezentace firmy. Nové logo ostravského dopravního podniku mj.
dále souvisí se snahou budovat jednotný vizuální styl města Ostravy a jím ovládaných
společností.
Nové logo Dopravního podniku Ostrava vzešlo z výběrového řízení, ve kterém bylo osloveno
několik převážně ostravských agentur. Podle jasného zadání měly návrhy akceptovat zásady
jednotného vizuálního stylu města, který se v případě loga, resp. logotypu, projeví především
v použitých barvách, použitém písmu, případně v proporcích. Vítězný návrh všechny tyto
podmínky splňuje. Nové logo má potenciál prezentovat dopravní podnik jako moderní,
dynamickou společnost spojenou s dopravou, a to především použitím jednoduchých a
čitelných tvarů grafické části logotypu vyjadřujících pohyb a evokujících zkratku DPO. Ve
volnějším výkladu mohou jednotlivé segmenty grafické části loga představovat používané
dopravní prostředky v pořadí trolejbus, tramvaj, autobus. Vítězný návrh nového loga úplně
nahrazuje dosavadní logo, které bylo s Dopravním podnikem Ostrava a.s. spojeno celých 20
let.
Nové logo bude zapracováno do grafického manuálu společnosti, který bude přepracován v
duchu pravidel jednotného vizuálního stylu města a městských společností. Postupně se nové
logo bude objevovat na všech tradičních místech, tedy na vozidlech MHD, jízdních řádech,
budovách a dalším majetku, webových stránkách, merkantilních tiskovinách, prezentačních
materiálech, apod.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

JAK NAJÍT SPOLEČNOU ŘEČ
„Bude krásně. V sobotu 11. září 2010 nás čeká nejteplejší den letošního září,“ hlásili
meteorologové.
V Petřvaldě zatím hustě pršelo a do místního kulturního domu dorazil autobus plný zkřehlých
dětí z polské Jasienice a Strumieně. Přijely na setkání s českými dětmi, na divadelní
workshop. Vznešeně a oficiálně řečeno – v Petřvaldě proběhla další akce v rámci projektů
příhraniční spolupráce spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj,
uskutečnila se akce Hranice umění – přeshraniční divadelní setkání.
Jazykem obyčejného pozorovatele – setkaly se české a polské děti při společné zábavě.
Seznámily se s herci Těšínského divadla Bogdanem Kokotkem a Jakubem Tomoszkem,
povídaly si o divadle, hrály si s nimi a předvedly svá vystoupení. Polské děti si připravily
krásnou hru o štěstí a české děti pásmo My jsme jen zpěváci. Na jeviště statečně vystoupilo
17 dětí a mladých lidí od páté do deváté třídy z naší petřvaldské školy. V improvizovaném
programu je doprovodily Marcela Mertová a Lenka Kocurková, jejich učitelky. Nakonec se
všichni, hlavně ti nejmladší, společně bavili při loutkovém divadle, které, jak říkal herec
Jakub, si můžeme každý sám,kdykoliv a lehce vytvořit doma.
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„Zaujal mě začátek dne, jak jsme se představovali hrou a zvláštní bylo, že tam byli divadelníci
loutkového divadla i normálního a že mluvili česky i polsky. Každý si vybral skupinu dětí,
kde jsme si říkali, kdy a kde divadlo vzniklo, proč a co bylo cílem divadla. Překvapilo mě, že
jsme dostali i oběd, nudlovou polévku a řízek s bramborem. Bylo to vynikající.“ (Katka
Jagelská )
„Líbilo se mi, jak děti našly odvahu improvizovat. Zkuste si zahrát turistu v jeskyni plné
krápníků, návštěvníka zámku, objevitele truhly s poklady nebo třeba mokrý hadr v koutě!
Líbilo se mi taky, jak vzniklo loutkové představení – role střídala roli, jedna postava česká,
druhá polská, Karkulka, czarovnica, Popelka, Kopciuszka…, zábava bez zábran.“ (Lenka
Kocurková).
Odpoledne nás pozvali dospělí z polské strany na podobnou akci do Polska, děti nastoupily do
autobusu, herci naložili své loutky a divadelní dílna skončila. Skončilo setkání připravené
spoustou lidí z obou zúčastněných stran, setkání, které znovu ukázalo, že při práci nebo
zábavě se dá společná řeč najít docela snadno.
11. září 2010 odpoledne už v Petřvaldě nepršelo. Byl to moc hezký den.
Mgr. L. Kocurková

ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNe
Takto je nazvána celorepubliková preventivní akce, do které se každoročně zapojují i
karvinští policisté. V letošním roce policisté z Preventivně informační skupiny společně
s kolegy z Obvodního oddělení Petřvald hlídkovali na přechodu pro chodce na ulici
Ostravské. Smyslem celé akce bylo upozornit mladší školní mládež, jaká rizika je čekají na
silnici, k čemu slouží přechod pro chodce, jak se má správně přecházet po přechodu. I přes
nepřízeň počasí děti při cestě do školy odpovídaly i na otázky policistů. Ty byly směřovány
na vybavení jízdního kola, na barevná označení na semaforech, na základní znalosti
dopravních značek. Policisté se ptali i na to, zda vědí, jak se rozhlédnout ještě před vstupem
na přechod. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR dětem věnovala upomínkové
předměty ve formě úkolníčku. V něm děti naleznou rady týkající se bezpečného přecházení
vozovky, důležitá telefonní čísla, ale je zde také místo na to, aby si zde děti mohly poznačit a
zapsat to, co pokládají za potřebné.
Vrchní inspektor PIS Karviná
nprap. J. Kus

POLICIE PROSÍ VEŘEJNOST O POMOC
Tří neznámí pachatele dne 30. 8. 2010 navštívili město Petřvald v úmyslu se zde nezákonně
obohatit. Zavítali na ulici V Olšině, kde navštívili seniora - starší paní v jejím trvalém
bydlišti. Kolem 10.45 hodin seniorce nabízeli textilní zboží. Žena jakoukoliv nabídku
odmítla a v době, kdy chtěla před prodávajícími zavřít dveře do rodinného domku, jeden
z pachatelů uchopil poškozenou za rameno. Žena se začala bránit, ale i přes její odpor byla
zatlačena do chodby domů. Aktivně se zapojila i druhá pachatelka, která pomohla v držení
seniorky. Třetí z pachatelů byt prohledal, ale z bytu nebylo nic odcizeno. Štěstí stálo i při
samotné ženě, která neutrpěla žádné vážné zranění a její ošetření bylo jen jednorázové.
Policie k popisu pachatelů zločinu loupeže ví velice málo. Proto se obrací na veřejnost o
pomoc při dopadení a usvědčení pachatele tak závažné trestné činnosti. Mělo by se jednat o
dvě ženy a jednoho muže, kteří na místo činu přijeli osobním motorových vozidlem červené
barvy, nezjištěné značky. Své poznatky mohou sdělil přímo na policejní služebně Obvodního
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oddělení Petřvald, telefon 974 734 790 nebo kriminalistovi por. Libor Kaminski, tel.
974 734 382 nebo na bezplatnou linku 158.
vrchní inspektor PIS Karviná
nprap. J. Kus

Víte,že…
před 100 lety se v neděli 18. září 1910 konala slavnostní mše, byla vysvěcena škola,
nazvaná Na Březinách a předána svému účelu? Na průčelí se skvěl nápis Škola - základ
života. Na rozvrhu bychom našli tyto předměty: náboženství, čtení, psaní, jazyk vyučovací,
němčinu, počty, dějepis, zeměpis, přírodozpyt, kreslení, zpěv, tělocvik pro hochy a ženské
ruční práce.
Z kroniky se dovídáme o událostech v životě školy, města i naší země. Nejtěžší situace nastala
v I. světové válce. Mnozí z petřvaldských učitelů v ní zahynuli. Ve škole se vyskytovaly
případy nakažlivých nemocí (spála, záškrt), v r. 1922 byla docházka dle ročního průměru 50
%. Učitelé byli zaměstnávání kromě své práce také např. vedením evidence sklizně, soupisem
dobytka, drůbeže a vajec, sestavovali listiny k vydávání chlebenek, lístků k odběru tuku
petroleje, másla, sádla.
Mnoho se v životě změnilo, mnoho se změnilo i v životě školy. Od 1. 1. 2003 přechází škola
do právní subjektivity a stává se odloučeným pracovištěm ZŠ Školní. Od 1. 7. 2003 sídlí
v budově firma Pegres, která vyrábí domácí obuv a dětskou celokoženou vycházkovou obuv.
Mgr. M. Římánková

Dnes Vám představím nadporučíka Bc. Jaroslava Suchého - vedoucího obvodního
oddělení Policie ČR Petřvald a jeho zástupce nadporučíka Bc. Radima Koziela
Od 1. 9. 2010 působíte v nových funkcích na OO PČR Petřvald.
Můžete se nám ve stručnosti představit?
Odpovídá J. Suchý:
Je mi 44 let, jsem ženatý a jsem otec dvou dospělých synů. Mým koníčkem je sport. Aktivně
hraji tenis, florbal, občas si zajdu zahrát fotbal a velkým koníčkem je zimní lyžování.
Synové jsou hokejisté. Starší ještě před rokem hrál aktivně hokej. Mladší stále hraje aktivně
hokej na vysoké úrovni a já jej často doprovázím. Fanděním často odbourávám
nashromážděný stres. Takže nám tento sport oběma prospívá.
Odpovídá R. Koziel:
Jsem ženatý, je mi 37 let a jsem otcem dvou dcer. Také jsem velkým vyznavačem sportu. Od
útlého věku jsem sportoval, ale teď sportuji jen rekreačně. Velmi mnoho času mi odebírá
práce a rodina. Obě dcery závodně tančí, takže je velmi často doprovázím na různá taneční
vystoupení či soutěže. Také máme v oblibě společné rodinné výlety. Rádi jezdíme na kole a já
tento dopravní prostředek každodenně využívám i na cestu do práce.
Jak dlouho již pracujete v Petřvaldě a kde jste působili předtím?
J. Suchý:
Jako zástupce vedoucího oddělení v Petřvaldě pracuji od 1. 1. 2009. Takže si myslím, že jsem
již obsáhl problematiku města Petřvaldu. Předtím jsem sloužil 14 let na obvodním oddělení
PČR v Ostravě - Hrabůvce, asi 2 roky jsem byl na Městském ředitelství Ostrava, kde jsem
prováděl různá školení a organizoval policejní akce. Odtud jsem přišel do Petřvaldu.
R. Koziel:
Já musím říci, že tak bohaté pracovní zkušenosti nemám. Já působím u policie teprve 5 let a
celou dobu, než jsem nastoupil do Petřvaldu (1. 9. 2010), jsem sloužil na obvodním oddělení
Orlová. V současné době bydlím na rozhraní Orlové a Petřvaldu. Obvody jsou hodně blízko a
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s problematikou a lokalitou Petřvaldu jsem velmi dobře obeznámen.
Vím z dřívější doby, že jste si naše město rozdělili dle tzv. rajonizace. Můžete se k tomu blíže
vyjádřit?
J. Suchý
Celý Petřvald je rozdělen do čtyř rajonů (A,B,C,D). Rajon „A“ je definován hranicí Petřvaldu
s Ostravou a končí ulici Školní. Rajon „B“ je od ul. Školní až po Marjánku., „C“ je potom od
ulice Šenovské po Pokrok (patří sem i oblast Penny Marketu) a „D“ je od Penny Marketu
směrem na Zaryje. Za každý úsek odpovídá přidělený policista. Jména jednotlivých policistů
najdou občané na internetových stránkách www.policie.cz. Jsou tam fotografie a telefonní
čísla jednotlivých policistů. Tito vybraní policisté mají za uvedený okrsek zodpovědnost,
disponují osobní a místní znalostí a občané se kdykoliv s důvěrou na tyto policisty mohou
obrátit.
10. března 2010 Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Jak ji využíváte a vnímáte zklidnění situace
zejména kolem Penny Marketu?
J. Suchý:
Je pravdou, že nastává chladnější počasí a osoby, které se zdržovaly a sdružovaly kolem
Penny Marketu, se zde již tolik nevyskytují. Vhodným nástrojem pro naši práci je i obecně
závazná vyhláška, která nám umožnila vytlačit tyto osoby od tohoto nákupního centra do
okrajových částí.. Mnozí již pochopili, že budou-li na veřejnosti konzumovat alkoholické
nápoje, policie je může díky této vyhlášce sankcionovat a perzekuovat a bude je vozit na
detoxikační centrum. Vyhláška nám hodně napomohla v naší práci a já jsem tomu velmi rád.
Vždyť jsem na ni upozorňoval již od svého nástupu do Petřvaldu v roce 2009. Vnímám
vytlačení nepřizpůsobivých osob do lokalit mimo Penny Market jako úspěch. Ale pozor! To
neznamená, že se tento jev podařilo vymýtit úplně.
Pokud se vyskytují osoby, které požívají alkoholické nápoje v okruhu 100 metrů v okolí
Penny Marketu (sem se započítávají i autobusové zastávky), potom naši policisté mohou
zasáhnout. Sankcionovat musíme i toho, kdo svým chováním a jednáním budí veřejné
pohoršení.
Nicméně dodávám, že jsou to ožehavé situace a my musíme ke každému přistupovat
individuálně. Já osobně tvrdím, že jednou nebo i dvakrát se dá někoho upozornit slovně, ale
pokud to nejde, potom jak říká české přísloví: „Komu není rady, tomu není pomoci". A musí
následovat sankce.
Z médií se pravidelně dovídáme o kauzách se seniory. Jaké zkušenosti máte vy s touto
věkovou skupinou a je zvýšen nápad trestné činnosti v této oblasti?
J. Suchý:
Musím přiznat, že jsou i takové případy v našem městě. V roce 2009 jsme zaznamenali
několik případů, ale mohu říci, že jsme zároveň v tomto roce zahájili i osvětovou kampaň
proti těmto kriminálním jevům. Myslím si, že pravidelné setkávání policistů a občanů
seniorského věku (dům s pečovatelskou službou, výroční schůze svazu žen) má svůj význam.
Budeme v přednáškách pokračovat. Pokud by měli předsedové organizací o přednášku zájem,
mohou se telefonicky obrátit na naše oddělení. Rádi se domluvíme na termínu. Na závěr bych
chtěl konstatovat, že se kriminalita v této oblasti v našem městě snížila. Ale to nás
neopravňuje k tomu, abychom usnuli na vavřínech. Naopak! Znovu říkám, že prevence je pro
nás policisty mnohem účinnější než represe.
R. Koziel:
Problém je v tom, že starší občané jsou lehkou obětí pro pachatele. Za prvé - jejich fyzický
fond je slabý a za druhé - senioři rádi slyší na výhry, na levnější nabídky a jsou hodně
důvěřiví. Víte, my neustále opakujeme, dejte si na dveře řetízek. Mnozí jej podceňují, ale
věřte nám, že má svůj význam. Také neustále opakujeme, ať neotvírají cizím lidem s
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jakoukoliv lákavou nabídkou. Potom jim často zůstávají oči pro pláč. A toho bychom je chtěli
vyvarovat!
A ještě chci upozornit na to, že pachatelé vypadají velmi seriozně, umí vystupovat, umí se
seniory trpělivě komunikovat a mnohdy si je i vyposlechnou. Ale...
Dále bych chtěl občanům poradit, aby se vyhýbali neosvětleným místům. Na podzim již bude
brzo tma, tak aby dbali na včasné nákupy. To znamená, ať si je pořídí za denního světla, na
návštěvu také ať chodí přes den a pohybují se tam, kde je větší pohyb osob. Ať nemají u sebe
větší obnos peněz, ať jsou neustále obezřetní a popř. poprosí o doprovod i souseda nebo
sousedku. Ve dvou se to lépe táhne (také se odvolávám na staré české přísloví).
Chcete něco vzkázat našim občanům na závěr našeho povídání?
J. Suchý:
Určitě a děkuji za to. Nejdříve bych chtěl upozornit na to, že policie není všemocná, protože
pachatel, který chce páchat trestnou činnost, je vždy krok před námi.
Proto bych chtěl požádat občany o součinnost s policií. Chci je vyzvat, aby nebyli lhostejní
k tomu, co se v jejich okolí děje. Protože se jednou může stát, že i oni mohou být obětí
trestného činu. My policisté potřebujeme, aby si občané všímali pohybu cizích osob, pohybu
cizích podezřelých posádek v automobilech, aby okamžitě, byť anonymně, ohlásili, že někdo
cizí se pohybuje na zahradě souseda nebo v jeho kůlně... Zkrátka a dobře: buďte pozorní,
všímaví a dbejte na svou ochranu. Taktéž bych občany města Petřvald vyzval k ochraně svého
majetku. Aby nenechávali cenné věci ve vozidlech, případně na volném prostranství na
zahradách. Tyto věci jsou velikým lákadlem pro případné pachatele. Opět jedno z pravidel:
„Co nevidí pachatel, to ho neláká“. Pomůžete nám tak naplnit cíle našeho povolání: chránit
životy, zdraví a majetek občanů.
Popřejme dvěma sympatickým policistům, aby si vedli ve vedoucích funkcích alespoň tak
dobře, jako tomu bylo u komisaře Ing. Bc. Václava Šedy. A možná ještě o něco ještě lépe. Vy
všichni jim buďte nápomocní. Jedině tak budeme moci společně vytvořit bezpečné město. A to
bychom si jistě všichni přáli.
JaS

Vážení spoluobčané,
volby do obecního zastupitelstva rozhodnou o tom, jak se bude žít v našem městě po dobu
čtyř let.
Bude záležet na tom, jaké zastupitelstvo si zvolíte.
Kandidáti za KSČM jsou odhodláni řešit konkrétní podmínky týkající se života občanů
našeho města.
Náš volební program vychází ze základních cílů komunální politiky naší strany. Je zaměřen
zejména na tyto problémy:
• Sociální práva a jistoty občanů.
• Bezpečnost občanů doma i na ulici.
• Zajištění dopravní dostupnosti veřejné dopravy.
• Zabezpečení zdravotní péče.
• Cenově dostupné bydlení, podpora mladých rodin.
• Důstojný život pro seniory.
• Podpora školství a rozvoj tělovýchovy.
• Zdravé životní prostředí.
• Vstřícnost samosprávy a státní správy vůči občanům.
Vážení spoluobčané, podrobné seznámení s naším volebním programem a složení kandidátky
za KSČM obdržíte do konce září prostřednictvím České pošty přímo do svých poštovních
schránek.
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Veřejná setkání s našimi kandidáty se uskuteční ve dnech 4. října v 16.00 hod. v restauraci
„Mokroš“ a 5. října v 16.30 hod v klubovně chovatelů (Popelka).
Podpořte č. 4 – kandidátku Komunistické strany Čech a Moravy.
Děkujeme za každý Váš hlas.
Jiří Novák, vedoucí kandidátky za KSČM do ZM v Petřvaldě
Ing. Oldřich Polanský, zmocněnec politické strany KSČM

TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
31. 7. přípravný zápas hraný na umělé trávě v Orlové na Slavii.
TJ Petřvald – Těrlicko
1:4 (0:0)
Branka: J. Goldbricht
Sestava: Jonšta – Jaglař, M. Budina, Mohyla, T. Budina – S. Kostka(46. min. Kocian),
Chromik, Kawulok, M. Benda – J. Kostka, J. Goldbricht.
7.8. – turnaj v Dolní Datyni
TJ Petřvald – H.Bludovice 2:4 (2:2)
Branky: S. Kostka, vlastní
Utkání o 3. místo:
TJ Petřvald – ČSAD Havířov
1:2 (1:1)
Branka: S. Kostka
…hráči se střídali hokej. zp.: M. Budina, Jaglař, T. Budina, Mohyla, M. Benda, S. Kostka, T.
Volný, Cudrák, Chromik, J. Goldbricht, J. Kostka, O. Ševčík, Levánszký, Kocur a Kawulok
…družstvo Hepa skončilo na posledním 4. místě.
17. 8. – přípravné utkání
4:3 (3:0)
TJ Petřvald – Michálkovice
Branky: Kawulok, Benda, Stec, S. Kostka.
Sestava: Jonšta – Kičerka, Volný, Mohyla, Jaglař – Kocian (46.min.Ševčík), Kawulok, S.
Kostka, Kocur – Stec (46.min. Müller).
22. 8. – mistrovské utkaní – 1. kolo.
ČSAD Havířov – TJ Petřvald 1:0 (0:0)
Domácí tým si vytvořil několik výborných příležitostí, z nichž dokázal skórovat v 65.min.
Hepáci ohrozili soupeře pouze jednou zásluhou S.Kostky, který nastřelil tyč.
Sestava: Jonšta – Jaglař, Mohyla, Svoboda (46.min. Kičerka), Machala – S. Kostka, Kawulok,
Chromik, Kocur – Stec (73.min. Kocian), Volný.
25. 8. – 1. kolo Českého poháru.
Louky – TJ Petřvald
3:3 (1:1)
Branky: Volný 2, Chromik
Penalty – 3:4
Branky: R. Budina, Kocur, Volný, Chromik
Sestava: Jonšta – Jaglař, Mohyla, Machala (50.min. Benda) – S. Kostka(62.min.Kocur),
Volný, Kawulok, Chromik – J. Goldbricht, Stec (73.min. Kocian).
28. 8. – mistrovské utkání – 2. kolo
TJ Petřvald – B. F. Orlová
1:2 (1:1)
Branka: Stec
Sestava: Jonšta – Jaglař, Mohyla, R. Budina (80.min. Ševčík), Machala - S. Kostka, Kawulok
(70.min. Bezdíček), Volný, Benda – Stec (84.min. Ligocki), Chromik
Trenéři: O.Cudrák a M.Budina.
Starší žáci
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22. 8. turnaj k 90.výročí vzniku Č. Těšína hraný každý s každým 2x25‘ na novém těšínském
stadionu.
Č. Těšín – Staříč 3:0 (2:0)
TJ Petřvald – H. Suchá 1:1 (0:1)
Branka a asistence: 30.‘ D. Kašniar (L.Pavlas)
Č. Těšín – TJ Petřvald 3:1 (2:0)
Branka a asistence: 27.‘ D. Kašniar (L. Pavlas)
Staříč – H.Suchá
0:5 (0:2)
Č.Těšín – H.Suchá 2:0 (1:0)
TJ Petřvald – Staříč 7:0 (5:0)
Branky a asistence: 5.‘ L.Pavlas (D. Kašniar), 15.‘ D. Kašniar (O. Cudrák), 17.‘ D. Kašniar
(L. Pavlas), 18.‘ Fr. Marek (D. Kašniar), 19.‘ D. Kašniar (L. Pavlas), 30.‘ L. Pavlas (O.
Cudrák), 35.‘ Fr. Marek (J. Čevela).
Pořadí:
1.Č.Těšín
9.b
2.TJ Petřvald 4
3.H.Suchá
4
4.Staříč
0
Hokej. způs. střídali: O. Pytlík, J. Čevela, D. Knorr, Fr. Marek, O. Cudrák, M. Paluv, P.
Bitala, V. Cieplik, T. Matušík, M. Sobík, M. Kutra, D. Kašniar, J. Poledník, L. Pavlas a J.
Citnar
Nádherné poháry všem zúčastněným týmům předali K. a V. Kulovi (bývalí hráči B. Ostrava)
a zastupitelé města Č. Těšína.
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Gorovič
Přípravka
Fotbalista sezony 2009 – 2010
Body
Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vojtěch Gellnar
Vladimír Strouhal
Dominik Kršák
Dominik Šeruda
Filip Káňa
Petr Hrachovec
Marek Graf
Lukáš Pecha
Břetislav Stoklasa
Patrik Polhoš
David Durczok
David Lorenčič
Daniel Číž
Jan Rusoň
Daniel Ševčík
Marek Bednář
Matěj Mikulášek
Jan Volný
Tereza Plesníková

3 631
3 601
3 350
3 169
3 161
2 909
2 806
2 761
2 632
2 563
2 377
2 358
2 350
2 291
2 264
2 247
2 150
1 946
1 851

Počet
tréninků
54
54
49
54
50
51
41
47
49
39
33
35
47
44
45
44
43
38
36

Odehrané
minuty
931
901
898
469
661
359
756
411
182
613
727
608
0
91
14
47
0
46
51

Branky
5
3
12
7
0
0
0
5
0
3
1
5
0
0
0
0
0
0
0

Asistence
8
2
8
6
0
1
0
4
0
3
2
3
0
1
0
0
0
0
0
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jakub Fujala
Vladislav Vajdo
Adam Střádala
Pavel Čarnecký
Martin Šebesta
Jakub Crlík

1 813
1 531
1 400
1 150
750
550

36
23
28
23
15
11

13
381
0
0
0
0

0
8
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0

SK Slavoj Petřvald
Přípravné utkání
Slavoj – D. Lutyně 1:0

V úterý 7. 9. jsme sehráli přípravné utkání s Dolní Lutyní, ve kterém se nám soupeři podařilo
vrátit porážku z 31. 7. (D. Lutyně - Slavoj 3:1)

Český Pohár
SLAVOJ - FK Bohumín "A"
3:4
Proti favorizovanému soupeři odehrál Slavoj výborný zápas, ale bohužel mu výhra unikla
jen o vlásek.

Okresní přebor
SLAVOJ – FK BOHUMÍN "B"
3:4
Podobná situace jako v pohárovém zápase se opakovala i v mistrovském utkání proti
"B" týmu Bohumína a Slavoj prohrál stejným výsledkem.
SLAVOJ – DOUBRAVA 1:5
Hosté se dostali do vedení hned v úvodu zápasu, ale do půle se Slavoji podařilo vyrovnat.
V druhé půli však soupeř ovládl zápas a do konce nasázel další čtyři branky.
Domácí se snažili, ale po nedotažené koncovce vždy udeřil soupeř.
H. BLUDOVICE - SLAVOJ 1:0
Po chybách v obraně se domácí ujali vedení a vstřelili jak se později ukázalo i vítězný gól.
Hráč soupeře přízemní střelou vstřelil jediný gól zápasu.
Rozlosování podzim:
2.10. SLAVOJ PETŘVALD - ČSAD Havířov
9.10. Fučík Orlová - SLAVOJ PETŘVALD
16.10. SLAVOJ PETŘVALD - Věřňovice
23.10. H. Žukov - SLAVOJ PETŘVALD
30.10. I. Petrovice - SLAVOJ PETŘVALD

OKÉNKO KNIHOVNY
Jak jsme již informovali 4. – 8. října proběhne i v naší knihovně
Týden knihoven.
Tradičně v tomto týdnu nebudeme vybírat poplatky za upomínky,
noví čtenáři získají členství na 1 rok zdarma.
Novinkou je vrátit knihy ANONYMNĚ – do připravené bedny přede dveřmi knihovny.
Doufáme, že tak oslovíme dlouhodobé dlužníky, kteří mají naše knihy již velice dlouho přes
čas a stydí se je vrátit osobně.
VÝPRODEJ starších knih:
V pondělí 4. 10. a ve středu 6. 10. proběhne velký podzimní výprodej knih (od 9.00 – 17.00).
Přijďte si obohatit svou knihovničku. Za nepatrný peníz si u nás určitě vyberete.
Další akce týdne knihoven:
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Pondělí 4. 10.: VŘSČ -Velké Říjnové Společné Čtení – 3hodinový čtenářský maraton letos proběhne ve škole a k nám do dětského oddělení knihovny zavítají děti MŠ, kterým
budeme celé dopoledne nonstop číst pohádky. Zveme nadšence, kteří jsou ochotni spolu
s námi dětem pohádky předčítat, aby se ohlásili u knihovnic. Začínáme v 8.30 hodin.
Úterý 5.10: DRAKIÁDA - v úterý se sejdeme se všemi drakomilci na louce za kulturním
domem, kde bude od 15.00 probíhat soutěžní drakiáda pro děti i rodiče. Kdo ví, který dráček
bude letos NEJ… větší,… hezčí,… legračnější,… rychlejší,… výše létající atd.
Středa 6.10.: POHÁDKOVÉ HRÁTKY S PŘEKVAPENÍM - soutěžní odpoledne pro děti,
začíná ve 14.30. Děti si budou moci dokázat svou znalost pohádkových bytostí, příběhů a
kouzel.
Čtvrtek 7.10.: POSEZENÍ S MOUDRÝM SLOVEM A ŠÁLKEM KÁVY – od 14.00
hodin zveme do knihovny seniory na prohlídku a malé přátelské setkání. Při šálku kávy si
popovídáme o dobrých knížkách a seznámíme se i s životopisnou knihou o profesoru L.
Juřicovi.
Pátek 8.10.: S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP - den ve znamení humoru, humorných
knih a smíchu vůbec. Soutěž o nejlepší vtip a anketa o nejzábavnější knížku.
Své tipy na nejlepší humornou knihu anebo dobré vtipy nám můžete posílat i na adresu
petrvald.knihovna@atlas.cz
A co pro vás chystáme dále...?
Přestože se to mnohým z nás nechce věřit a někteří teprve vyklepávají z batohů písek nebo
jehličí, VÁNOCE se blíží a s nimi naše akce Den pro dětskou knihu, která bude letos spojená
s předvánočním jarmarkem. Loni se tato akce těšila velkému zájmu a doufáme, že nejinak
tomu bude i letos.Na návštěvníky čeká výroba originálních drobnůstek, které jinde jen tak
neseženete – např. korálkování, výroba svíček z včelího vosku, papírová přáníčka a mnoho
dalších aktivit. Nebude chybět ani nabídka nových knih v obchůdku paní Milušky Krystové –
Matoušové. Nazdobíme stromeček v knihovně a s lampionky se vydáme na malou procházku,
na jejímž konci rozsvítíme velký městský stromek u kulturního domu. Tady loni celá akce
skončila, letos však bude pokračovat dobovým jarmarkem a divadelním představením
školních dětí.To vše bude doprovázet vánoční hudba a vůně punče. Srdečně zveme všechny
na milé zahájení adventu 27. listopadu 2010 ve 14.30 do knihovny. Pokud chce někdo
pomoci při přípravě, případně prezentovat na akci své rukodělné výrobky, může se
ozvat do konce října na tel.: 596 541 342.
Mol.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Libuše Gottwaldová 90 let
Zdenka Lesniovská 85 let
Miroslav Mikšan
85 let
Drahomíra Kotasová 85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Jiří Gruber a Dagmar Machalová
Lukáš Dvořák a Lucie Vozňáková
Narozené děti
Adriana Banszelová
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Ondřej Cieplik
Jan Cholevík
Miroslav Kalousek
Lukáš Kolibač
Alexandr Naništa
Tobiáš Serafín
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Bronislav Bryla
73 let
69 let
Vojtěch Baffy
Otta Bezdíček
82 let
Marie Krečmerová 84 let
Marie Matušková
90 let
Jindřiška Skýbová
79 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme MUDr. Justinu Chudobovi a zdravotní sestře paní Jarmile Ožanové za velmi
dobrou péči o naši nemocnou maminku paní Marii Vojvodíkovou, která zesnula ve středu 8.
září 2010. Děkují syn a snacha Lýskovi.

OZNÁMENÍ
Hluboce zarmoucení oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás opustil
náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc pan Bronislav Bryla.
Zesnul v úterý 17. srpna 2010 po těžké nemoci ve věku nedožitých 74 let.
Zároveň 1. října 2010 vzpomeneme jeho nedožité 74. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou synové Stanislav a Jaroslav
s rodinami.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 16. srpna 2010 navždy opustila paní Marie
Krečmerová. S drahou zesnulou jsme se rozloučili v pátek 20. srpna 2010.
Za pozůstalé: dcera Marie, vnuk Svatopluk a Přemysl s rodinou.
VZPOMÍNKA
Život měl tak rád a nechtěl se ho vzdát,
bojoval, co mu síly stačily,
abychom se s ním ještě neloučili.
Dne 4. září 2010 uplynulo 4. smutné výročí, co nás navždy opustil můj milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Vojtěch Tóth.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, dcera Lenka a synové Vojtěch a Milan
s rodinami.
VZPOMÍNKA
Když umře tatínek - slunéčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě sotva se najde, kdo by jak tatínek uměl mít rád.
Dne 17. září 2010 by se dožil 35 let náš tatínek a manžel pan Lukáš Crlík.
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Vzpomínají manželka Jana a děti Kubík a Filípek.
VZPOMÍNKA
Tvé laskavé srdce, tatínku, zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu, kterou teď jdeme sami.
Dne 19. října 2010 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Oldřicha Juchelky.
S láskou vzpomínají manželka Ludmila, syn Petr, dcery Ivana, Šárka a Jana s rodinami,
švagrová Dagmar, sestry Anna a Vlasta s rodinami.
VZPOMÍNKA
16. září 2010 by se dožil 100 let pan Robert Bochenský, strojník těž. stroje bývalého Dolu
Pokrok (Fučík 1). 13. srpna 2010 jsme si připomněli 31. výročí jeho úmrtí.
24. listopadu 2010 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás ve věku 96 let opustila paní Ludmila
Bochenská.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Syn Zdeněk, dcera Eva a vnuci Ladislav a Jiří
s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 9. července 2010 uplynulo 15 let od úmrtí pana Eduarda Ruska.
11. října 2010 vzpomeneme nedožitých 70 let.
Nikdy nezapomenou manželka, dcera, švagrová a sestra s rodinou.
VZPOMÍNKA
Chtěl jsem se radovat, s Vámi tu být,
osud však nedopřál dále mi žít.
Dne 28. září 2010 uplynulo 35 let kdy tragicky zemřel pan Václav Blaga. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Bratři Jiří a Ivan s rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 19. října 2010 vzpomeneme 8. výročí úmrtí paní Heleny Kačorové.
Vzpomínají a nezapomenou sestry Karla a Miroslava s rodinami.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 3. října 2010 uplyne 13 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr, vnuk a
synovec pan Daniel Herman, který zemřel tragicky ve věku nedožitých 20 let.
S láskou v srdci vzpomínají rodiče Jiřina a Miroslav, bratr Miroslav s manželkou Šárkou,
babička Terezka a ostatní příbuzní a přátelé.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neodešel.
Dne 23. října 2010 vzpomeneme 1. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dědeček pan Rostislav Prokop.
S láskou vzpomínají manželka Mária, syn Pravoslav a dcera Mária s rodinami.
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VZPOMÍNKA
Život jde dál, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 18. října 2010 uplyne rok od úmrtí pana Rudolfa Stece. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jiřina, syn a dcera s rodinami.
VZPOMÍNKA
I když nejsi mezi námi,
v srdci žiješ stále s námi.
23. října 2010 uplyne 30 smutných let od úmrtí drahého nenahraditelného manžela a tatínka
pana Bohumila Římánka.
Nikdy nezapomeneme!
Manželka Jaroslava a syn Pavel s rodinou.
VZPOMÍNKA
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají...
Dne 2. října 2010 vzpomeneme nedožité 61. narozeniny pana Františka Koběrského.
S láskou a úctou vzpomínají maminka Karla, manželka Marie, dcery Zdeňka a Vlasta, Tomáš
s rodinou a celá rodina.
VZPOMÍNKA
Jen vzpomínky zůstaly na roky šťastné,
jsou v srdci ukryté, hluboké a krásné.
Dne 14. října 2010 by se dožil 87 let pan Ladislav Seibert. Za vše z celého srdce děkují a
nikdy nezapomenou manželka Marie, dcera Jana s manželem, vnučka Žaneta s manželem,
vnuk Daniel s manželkou a pravnučky Kristýnka, Terezka a Janička.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, není zapomenut.
Dne 12. října 2010 si připomeneme nedožité 90. narozeniny paní Anny Rybákové.
19. července 2010 již uplynuly 3 roky od chvíle, kdy nás opustila. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Dana, dcera Ilona s manželem, vnoučata Šárka,
Helenka a Martin s rodinami.

INZERCE
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

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž.
Závodní 227, Petřvald
3. dům od Penny, směr Havířov
Tel. 603 294 123
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Koupím pozemek v Petřvaldě k výstavbě RD.
Tel. 733 277 202

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
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%.

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

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

Koupím dům (možno i v horším stavu) nebo parcelu popř. chatu.
Platím hotově. I zadlužený. Tel: 608 370 379
KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
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www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377

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

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

Tel.: 725250151 e-mail: manzelskyservis@centrum.cz

PODZIMNÍ PRODEJ STROMKŮ začíná 6. října!!!
Zahrádkářské služby, spol. s r.o.
(vedle městského úřadu)
Vám nabízí ovocné i okrasné druhy
za bezkonkurenční cenu
Pro podzimní prodej pro Vás připravujeme VÝPRODEJ skladových zásob různého
sortimentu.

MEDIASERVIS s.r.o.
Oznamujeme změnu úředních hodin
Pondělí 9.00 – 10.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Lyžařská škola Alpinka Petřvald
pořádá dne 6. 10. 2010 nábor nových členů
v 17.00 hod. v Sokolovně Petřvald
Nabízíme:
1. kondiční tréninky v tělocvičně v rozsahu 2 hodin týdně
2. výuku lyžování a jízdy na snowboardu
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3. možnost tréninků na skokanských můstcích v Rožnově pod Radhoštěm pod vedením MS
v letech na lyžích p. Jaroslava Sakaly – pouze pro zájemce
4. víkendovou školu lyžování pro děti od 3 do 18 let
5. tuzemská i zahraniční soustředění
6. zdokonalovací kurzy lyžování pro děti, mládež i dospělé

Bližší informace: www.alpinka.estranky.cz
Tel.: 731 414 197
NONSTOP vývoz a čištění žump, septiků a jímek
Skrzyžala Josef, tel: 739 424 311

Kulturní dům v Petřvaldě Vás zve na
Silvestr 2010
Cena vstupného je 350,- Kč
- Živá hudba – Duo Wega
Kabát (revival)
- Předtančení
- Večeře a novoroční „bigus“
- Půlnoční přípitek
- Malý prográmek
- Ohňostroj
Akce na měsíc říjen: cena vstupenky jen 300,- Kč!!!
Objednávky na tel. 596 541 393, nebo e-mailem : Info@kdpetrvald.cz
……………………………………………………………………………………………………………

KD Petřvald pořádá 30. 10. 2010 od 19.00

HELLOWEEN v rytmu rocku!
Hrají skupiny: Iron

Maiden
Horkýže Slíže
Kabát
AC/DC
(vše revival)

Vstupenky v hodnotě 170,- Kč si můžete koupit v KD
Objednávky na tel. 596 541 393, nebo e-majlem : Info@kdpetrvald.cz
……………………………………………………………………………………………………………

KD Petřvald pořádá dne 3.12.2010 v 19.00

Mikulášskou zábavu „pro každého“

25

Hraje skupina UFO, vstupné 80,- Kč
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