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SKONČIL ROK 700. VÝROČÍ PETŘVALDU
Rok 2005, který před měsícem skončil, byl v životě občanů města Petřvaldu i v historii místa
velmi významný. Vždyť toto místo, které je nám domovem, je od první doložené písemné
zmínky z r. 1305 známo svým osídlením již 700 let. V průběhu celého roku 2005 jsme si tuto
skutečnost připomínali nejrůznějšími společenskými, kulturními, sportovními a zábavnými
aktivitami.
Oslavy 700. výročí města začaly slavnostně 8. ledna 2005 koncertem špičkového dětského
pěveckého sboru Permoník v kostele svatého Jindřicha. Na témž místě skončil tento
mimořádně významný rok 25. prosince 2005 vánočním koncertem hudební skupiny manželů
Ivety a Vladislava Bubíkových a dětského pěveckého sboru MEANDRY při ZŠ Bohuslava
Martinů pod vedením Oldřišky Štěpánkové. Na programu byly české a polské koledy,
skladby českých a světových autorů (B. M. Černohorský, Petr Eben, Michal Tučný, Irwing
Berlin, Lešek Wronka, Michel Sanchez,...) a gospely. Do posledního místa naplněný kostel
uspokojil i ty nejnáročnější posluchače výkonem sólistů i sboru, sólových hráčů (hlavně
manželů Bubíkových, sólistů na el. kytary, zobcové flétny, housle, bicí nástroje) i celého
orchestru, skvělým ozvučením, sympatickým výkonem moderátorky Olgy Guziurové, jakož i
celkovou stavbou koncertního programu, končícího nádherným rytmickým gospelem
Halleluya, který si s potěšením zazpívali a do rytmu zatleskali všichni přítomní. Přestože
vystoupení trvalo 90 minut (a kostel není příjemně vytopený koncertní sál), nechtělo se
nikomu odcházet.
Jak důstojně jsme jako město a občané slavnostní rok 700. výročí začali, tak důstojně jsme jej
zakončili. V Petřvaldských novinách se brzy dozvíte, jak jmenovaná komise zhodnotila
přípravu a průběh všech akcí, kterých jste se podle svého zájmu mohli v roce 2005 zúčastnit.
Ať se v dalších letech naše město vyvíjí k spokojenosti všech jeho občanů.
I. Karkošková

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v roce 2006
Zastupitelstvo města Petřvald se na svém zasedání dne 14. 12. 2005 usneslo vydat na
základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s § 10b a §
84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2005 o místních poplatcích, kterou se mění OZV č. 3/2003.
Touto vyhláškou se zvyšuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na částku 468,- Kč na
osobu přihlášenou k trvalému pobytu v Petřvaldě. Proti loňskému roku představuje toto
zvýšení 48,- Kč na osobu a rok.
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Ani zvýšení místního poplatku ovlivnilo zvýšení daně z přidané hodnoty, zvýšení cen
pohonných hmot, zvýšení poplatku za uložení odpadu u provozovatelů skládek a zajišťování
popelových nádob pro občany z rozpočtu města.
Zvýšení poplatku nepokryje celkové náklady na provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě. Tyto náklady
činily v roce 2004 547,43 Kč na osobu a rok.
P. Malíková, odbor finanční

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Na základě oznámení Severomoravské energetiky a.s.
oznamujeme, že
dne 3. 2. 2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
bude v ulici Ostravská v místě vyvěšení
(od křižovatky s ul. K Pískovně po křižovatku s ul. Lejskovou)
---------dne 1. 2. 2006 v době od 8.00 do 13.00 hod.
dne 3. 2. 2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 7. 2. 2006 v době od 8.00 do 13.00 hod.
dne 9. 2. 2006 v době od 8.00 do 13.00 hod.
dne 13. 2. 2006 v době od 8.00 do 13.00 hod.
dne 15. 2. 2006 v době od 8.00 do 13.00 hod.
bude v ulici Na Zaryjích (od DTS 10288 Zaryje po křižovatku s ulicí Ostravská),
Mezi Poli a K Pískovně vše v místě vyvěšení
přerušena dodávka elektrické energie
z důvodu údržby el. zařízení.
UPOZORNĚNÍ SME:
Po celou dobu přerušení dodávky elektřiny se kdykoliv na kterékoliv části rozvod. zařízení
může objevit životu nebezpečné napětí, popř. ohlášená doba přerušení může skončit dříve.
Proto je nutné z důvodů bezpečnosti považovat všechna rozvodná zařízení za zařízení pod
napětím i po celou dobu přerušení dodávky elektřiny.
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 1. ČTVRTLETÍ 2006
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
únor
1.,
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28.
březen
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
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Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
16. únor – čtvrtek
16. březen - čtvrtek

Finanční úřad v Orlové, Masarykova třída 1000, 735 14 Orlová – Lutyně,
informuje:
v souladu se zákonem č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, je od 1. 1. 2006 v územní působnosti Finančního úřadu v Orlové
kromě obce Orlová, Petřvald a Doubrava také obec Dolní Lutyně.

21. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 14. prosince 2005
ZM schválilo
- rozpočet města Petřvaldu na rok 2006;
- obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 3/2005, kterou se mění OZV č.
3/2003 o místních poplatcích;
- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005, kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné
vyhlášky č. 1/2001 o nakládání s komunálními odpady.
ZM rozhodlo
- o úplatném nabytí pozemků;
- o úplatných převodech pozemků;
ZM vyhlásilo záměr prodeje pozemku parc. č. 740/156 v k. ú. Petřvald.
ZM stanovilo v souladu se Systémem odměňování neuvolněných členů zastupitelstva ze dne
20. 12. 2000 výši doplatku měsíčních odměn za rok 2005.
ZM schválilo v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v pl. znění odměnu za rok 2005
členům výboru kontrolního a finančního.
ZM zrušilo s účinností od 1. 1. 2006 zásady pro poskytování finančního příspěvku města
v souvislosti s přestavbou vytápění na vytápění ekologické, schválené ZM dne 1. 9. 1999.
ZM vzalo na vědomí
- zprávu o činnosti jednotky SDH Petřvald za rok 2005;
- informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ;
- termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2006: 1.3., 26.4., 28.6., 30.8., 1.11.,
13.12.;
- termíny schůzí rady města v roce 2006: 19.1., 16.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 13.7.,
10.8. (nebo 30.8.), 27.9., 26.10., 23.11., 20.12.

14. PROSINCE 2005 BYL ZASTUPITELSTVEM MĚSTA SCHVÁLEN ROZPOČET
MĚSTA NA ROK 2006
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové
části je sestaven v objemu 55 515 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 65 650 tis. Kč. Ke krytí
výdajů jsou použity prostředky z účelových fondů (fond rezerv a rozvoje a sociální fond) a
finanční prostředky získané odprodejem podílových listů.
I. Příjmová část rozpočtu
Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2005, z
předpokládané výše daňových příjmů a z návrhu dotací a příspěvků ze státního rozpočtu na
rok 2006.
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Daňové příjmy zahrnují daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ze
samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z
přidané hodnoty, poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za
užívání veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, odvod
výtěžku z provozování loterií, správní poplatky a daň z nemovitostí.
Nedaňové příjmy jsou tvořeny činností jednotlivých úseků. Jedná se o:
- splátky půjček ze sociálního fondu, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, příjmy z pronájmu
části budovy MŠ na ul. Šenovské, příjmy z pronájmu bufetu v ZŠ Školní, knihovnické
poplatky, příjmy za používání internetu, příjmy za Petřvaldské noviny a inzeráty, za služby
spojené s užíváním kulturního domu, příjmy z kulturních pořadů, z pronájmu nebytových
prostor kulturního domu a Střediska kulturních služeb, příjmy z plesu města, z nájemného z
bytů a nebytových prostor, příjmy za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor,
pronájem pozemků pro hrobová místa, příjmy z nájemného nebytových prostor v budově č. p.
1504, pronájem pozemků, úhrady za odvoz komunálního odpadu, odměna za zajišťování
zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů, příjmy za pečovatelskou službu a dovoz obědů
důchodcům, sankční platby, úhrada nákladů řízení při projednávání přestupků, úroky z
bankovních účtů, dividendy.
Přijaté dotace zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na školství, dotace na dávky sociální
péče a příspěvek na výkon státní správy.

II. Výdajová část rozpočtu
Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou
skladbou zatříděny podle odvětvového členění do jednotlivých paragrafů.
Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2006
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Odvětvové třídění
Ozdravování hospodářských zvířat
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní rozvoj
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Dávky sociální péče pro staré občany
Dávky sociální péče pro rodinu a děti
Příspěvek na individuální dopravu
Pečovatelská služba
Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací
VÝDAJE CELKEM

v tis. Kč
270
1 800
503
3 627
40
1 060
1 950
4 715
1 239
33
170
2 428
223
7 924
150
4 149
3 123
1 709
30
780
6 769
15
5 700
30
1 796
15
15
60
990
107
20
20
351
1 722
12 077
40
65 650

Závěr
Zpracovaný rozpočet nekryje veškeré potřeby a požadavky jednotlivých odvětví. S
ohledem na předpokládanou výši příjmů a zůstatek finančních prostředků z minulého období
bylo možno sestavit návrh rozpočtu, který lze charakterizovat jako rozpočet zaručující
fungování města ve sféře provozních výdajů a nestagnující investiční výstavbu, tak jak to
ukládá městu ustanovení § 38 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
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(Z materiálu, který zpracovala Ing. Š. Lehnerová, vedoucí finančního odboru MěÚ)
Bližší informace o jednotlivých položkách rozpočtu města Petřvald v roce 2006 najdete na
www.petrvald-mesto.cz

Místní a okresní soutěž ve zpěvu kanárů harckých ZO ČSCH Petřvald
Ve dnech 13.-14. prosince 2005 proběhla soutěž ve zpěvu harckých kanárů. Organizátorem
byla základní organizace ČSCH Petřvald. Soutěže se zúčastnilo 7 členů ZO. Každý účastník
vystavil 2 kolekce kanárů ze svého chovu, jednu na místní a druhou na okresní soutěž.
Celkem bylo 14 kolekcí tj. 56 kanárů pro obě soutěže.
Posuzování obou soutěží provedli členové sboru posuzovatelů ÚV ČSCH Praha.
Jeden kanár mohl získat 90 bodů tj. maximum. Pokud dostali všichni 4 kanáři od
posuzovatelů 90 bodů, celá kolekce kanárů získala 360 bodů, což je ideál chovatele.
Celá soutěž je anonymní až do samého konce posuzování.
Jak dopadly výsledky obou soutěží:
Místní soutěž
1. místo získal Rudolf Scholz 360 bodů
2. Milada Scholzová 360 bodů
3. Helmut Jaroš 359 bodů
4. Jiří Tomica 357 bodů
5. Ladislav Svoboda 354 bodů
6. Josef Křiváček 350 bodů
7. Josef Ličman 340 bodů
Okresní soutěž
1. Rudolf Scholz 360 bodů
2. Helmut Jaroš 358 bodů
3. Ladislav Svoboda 357 bodů
4. Milada Scholzová 352 bodů
5. Josef Křiváček 350 bodů
6. Josef Ličman 349 bodů
7. Jiří Tomica 344 bodů
Z přehledu je vidět, že obě soutěže měly vysokou úroveň ve zpěvu, což dokazují výsledky.
Během 14 dnů následuje další velká soutěž ve zpěvu kanárů, a to již 70. Mezinárodní
mistrovská soutěž ČR a Slovenska ve zpěvu kanárů. Soutěž proběhla ve dnech od 2.-8. ledna
2006 v Martině na Slovensku. Podmínkou bylo získání limitu kolekcí z místní nebo okresní
soutěže (nad 300 bodů) a to všech 7 členů ZO ČSCH Petřvald splnilo.
Všichni soutěžící z místní a okresní soutěže se přihlásili na 70. Mezinárodní mistrovskou
soutěž ve zpěvu kanárů v Martině. Celková účast v Martině byla 56 kolekcí, z toho 19 ze
Slovenska, ostatní z ČR. A jak dopadli členové ZO ČSCH Petřvald?
4. místo Ladislav Svoboda 359 (z možných 360)
11. místo Milada Schulzová 352 bodů
12. místo Helmut Jaroš 352 bodů
14. místo Rudolf Schulz 351 bodů
20. místo Josef Ličman 350 bodů
23. místo Jiří Domica 349 bodů
54. místo Josef Křiváček 315 bodů
Další významná soutěž na 70. MMS v Martině byla soutěž družstev. Družstvo tvoří vždy
kolekce na MMS, 3 nejlepší z organizace. Celkem soutěžilo 17 organizací z ČR a Slovenska.
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Pěkného úspěchu dosáhli členové ZO ČSCH Petřvald, kteří se umístili na 2. místě s počtem
1063 bodů. Bodovali členové L. Svoboda, M. Scholzová, H. Jaroš.
Naše organizace dopadla dobře, jelikož z 56 kolekcí bylo 5 kolekcí ZO ČSCH Petřvald do 20.
místa. A druhé místo v družstvech je velmi pěkné.
Zveme naše občany, mají-li zájem, aby vstoupili do našich řad a rozšířili rak členskou
základnu. Milerádi poskytneme chovný materiál a veškeré informace k chovu našich
harckých kanárů.
S pozdravem Chovu zdar!
předseda ZO ČSCH Petřvald R. Schulz
(Úprava materiálu provedena red. radou.)
ZE ŽIVOTA ZÁJMOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
(informace z Mysliveckého sdružení Haldy)
Starosta honebního společenstva města Petřvald oznamuje, že jednání členů HS se uskuteční
na valné hromadě dne 15. 2. 2006 v 10.00 v myslivecké chatě v Petřvaldě s tímto
programem:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, skrutátora, mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti HS za rok 2005
4. Zpráva o činnosti MS za rok 2005
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
I. Tvrdoň, starosta HS

Pytláctví v honitbě Petřvald
V jedenáctém čísle Petřvaldských novin v článku „Konec pytláctví v Čechách“ jsem
upozornil na trestný čin pytláctví. Vzhledem k četným dotazům k tomuto článku jsem se
rozhodl více konkretizovat. Vše bylo projednáno na členské schůzi MS Haldy a konzultováno
s hospodářem MS Haldy.
Úbytky zvěře a jejich zraňování způsobuje ve větší míře také silniční provoz. Řidiči
nerespektují povolenou rychlost a dochází ke střetu motorových vozidel se zvěří. Povinnost
uložená řidiči ze zákona je - usmrcenou nebo zraněnou zvěř nechat ležet na krajnici, aby
nebyl ohrožen další provoz, a událost ihned oznámit Policii ČR nebo mysliveckému
hospodáři. Takto postupuje cca 10% řidičů. Těch 90% naloží zvěř do kufru a pokračuje
v jízdě. Neuvědomují si, že se dopustili pytláctví a ohrožení svého zdraví. Každý zraněný
nebo uhynulý kus zvěře může být nositelem choroby přenosné na člověka – vzteklina,
tularémie, …
V nočních hodinách je slyšet střelbu u hřiště Slavoj, na kopci u Skleníku a na Hurtíku.
Snímek srnce z 10. 11. 2005 dokumentuje pytláctví v Dubině (Oramusův důl) pod
Skleníkem.
Lov srnců končí dle zákona o myslivosti 30. 9. Na každý lovený kus je vydána povolenka
k lovu. Ihned po ulovení musí být označen nesnímatelnou plombou s evidenčním číslem.
V honitbě může nosit zbraň a použít ji k lovu určené zvěře jen člen MS Haldy a hosté v jeho
doprovodu. Mají k tomu potřebné doklady – lovecký lístek, povolenku k lovu, doklad o
pojištění, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
Pro všechny myslivce v ČR platí, že nosit zbraň a lovit zvěř smí jen v honitbě, kde mají
vydanou povolenku k lovu. Vše ostatní je porušení zákona o zbraních a zákona o myslivosti.
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Zvěř je obnovitelné přírodní bohatství volně žijících živočichů a myslivost je součástí
českého kulturního dědictví. Je naší povinností chránit zvěř a myslivost zachovat dalším
generacím.
Ochraně zvěře před pytláky pomůže, když občané oznámí výstřely, zejména v noční době,
Policii ČR na známé tel. číslo 158. Taková spolupráce a pochopení, za které myslivci již teď
děkují, přispěje k potlačení pytláctví, zraňování a usmrcování zvěře žijící ve volné přírodě.
I. Tvrdoň

Některá čísla z matriky za rok 2005 (porovnání s rokem 2004)
Do pamětní knihy města bylo zapsáno dětí
V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků
V kostele bylo uzavřeno sňatků
Zlaté svatby (50 let) v obřadní síni MěÚ
Smaragdové svatby (55 let) v obřadní síni MěÚ
Diamantové svatby (60 let) v obřadní síni MěÚ
Jubilanti přijatí v obř. síni (80,85,90 a 95 let)
Jubilanti (80,85,90a95 let) navštívení doma
Na území města zemřelo občanů
Ověřených fotokopií
Ověřených podpisů
Vydané druhopisy matričních dokladů
Matriční doklady do ciziny
Změna příjmení po rozvodu
Vysvědčení o práv.způsobilosti k uzavření
manželství v cizině
Rozhodnutí o povolení změny jména
Rozhodnutí o povolení změny příjmení
Přijaté žádosti o vydání osvědčení o státním
občanství ČR
Přijaté žádosti o vydání občanského průkazu
Přijaté žádosti o vydání cestovního pasu
Podané žádosti o zapsání dětí do cestovního pasu
Podané žádosti o cestovní průkazy

r. 2004
37
29
1
0
0
0
31
44
47
1 431
895
29
5
2
0

r. 2005
41
25
1
2
1
0
32
64
39
1427
1014
48
0
1
1

1
1
27

0
2
48

994
536
9
0

1486
668
12
1

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ VINŠUJEME VÁM
Ne, vážení a milí čtenáři Petřvaldských novin, to není opožděné vánoční přání (i když tyto
hodnoty můžeme každému přát třeba denně). To jen z časových důvodů jsme vás v pravý čas,
kdy toto přání bylo aktuální, nemohli zavést do obřadní síně našeho města, abychom vám
zprostředkovali, co se v ní v sobotu 17. prosince 2005 dělo (v té době bylo totiž 12. číslo
Petřvaldských novin už připraveno, abyste je dostali před vánočními svátky včas do
schránky).
Uděláme to sice později, ale přece. Byla sobota 17. prosince, za týden nás čekal Štědrý den a
Vánoce, na které se těší staří mladí. Ve 12 hodin byla obřadní síň plná, na čestných místech
usedli petřvaldští jubilanti, za nimi jejich děti, vnuci a rodinní příslušníci. Hostitelkami
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poslední skupiny jubilantů, čtvrté v roce, byly místostarostka Jarmila Skálová a Ilona
Karkošková, členka Zastupitelstva města Petřvaldu. Nemohl chybět ani petřvaldský starosta
Ing. Václav Holeček. Čtyři svíčky na adventním věnci jsou rozžaty, starosta vítá jubilanty a
hosty, ve svém proslovu přibližuje jubilantům dobu, která jim za 80, 85 či 90 let přinesla
dobré i zlé, jak už to v životě bývá.
A protože jsou Vánoce za dveřmi, nechybějí verše recitované Petrou Hrušovskou a koledy,
které zpívají sourozenci Šmídovi. Dojde na dárky, které jubilantům připomenou, že své
jubileum slavili ve výjimečném roce našeho města, v roce 700. výročí jeho trvání.
Na závěr zazpívá „pěvecký sbor“, který tvoří všichni přítomní v obřadní síni, novoroční
koledu, ve které si vinšují štěstí, zdraví, pokoj svatý...
Kteří jubilanti prožili s představiteli města a členy Sboru pro občanské záležitosti své
jubileum a předpremiéru vánočních svátků?
pan František ŠPLÍCHAL
80 let
pan Maxmilián PAVELEK 80 let
pan Ing. Albín MYNÁŘ
85 let
paní Božena TRNOVÁ
85 let
pan František KRUŠANDL 90 let
---------17. 12. 2005 měla svou premiéru při tomto obřadu nová matrikářka města Petřvaldu paní
Ivana Tomková, které přejí členové SPOZ mnoho úspěchů a radost z této práce. Povzbudit ji
a dodat odvahy přišla i bývalá matrikářka paní Dana Káňová.
SPOZ se 17. prosince 2005 po 17 letech rozloučil se zpěvačkou paní Květou Okapovou, která
svým skvělým sopránem provázela snoubence k jejich ANO, zlaté manžele po 50 letech
svazku manželského k novému manželskému slibu a petřvaldským miminkům svým krásným
hlasem zpívala dojemně ukolébavky. Také jí přejeme pevné zdraví, spokojenost a radost na
zaslouženém odpočinku, čas na oblíbené činnosti i zpívání. Srdečně jí děkujeme za léta
strávená ve Sboru pro občanské záležitosti města Petřvaldu.
Za SPOZ I. Karkošková

ZIMA ČARODĚJKA
Rozhovor se známým mě inspiroval k napsání článku o odhrnování sněhu v Holubově
kolonii. Cesty jsou tam po pluhování úzké a prý má problém i fa DEPOS s projetím. Průjezd
komplikují také špatně zaparkovaná auta.
Letošní zima snad nadělala problémy všem a všude. Sněhu je hodně a odklízení nejde všude
tak, jak by si to mnozí představovali. V PN č. 11 z loňského roku vyšel článek o údržbě
místních komunikacích v zimním období 2005 -2006. Tam se lze dočíst o pořadí důležitosti
údržby. Holubova osada patří do skupiny 3, a je tudíž poslední. Myslím, že firma, která úklid
provádí, si nevede špatně. Snaží se o průjezdnost a vůbec jí tuto práci nezávidím. Obrovské
bariéry kolem cest však již normální technikou zvládnout nejdou. Je to nekonečná práce.
Věřím, že nejsem sám, kterého již po zaslechnutí slov „padá sníh“ začne bolet automaticky
v zádech. Nekonečné je uklízení vchodu do domu, které vám několikrát zahrne projíždějící
pluh. Kdo si to včas neodhází, ujezdí mu to projíždějící auta, hledající skulinky při míjení.
Chodníky kolem hlavní cesty jsou vždy problém. Sotva to brzy ráno četa údržby odhrne,
projede po cestě pluh a nahrne sníh zpět. Pak se musí chodit místo po chodníku po cestě.
V PN se již několikrát psalo o špatně zaparkovaných autech. Ta velmi pak znesnadňují zimní
údržbu. Je to v lidech. Jsou řidiči uznalí, ohleduplní – a ti druzí. Pro obytnou zónu jsou daná
jasná pravidla o parkování. V úzkých ulicích, kterých je v Petřvaldě dost bohužel mnozí řidiči
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parkují bez ohledu na ostatní provoz. Dělá to mnohdy problém i v jiné roční době. Snad by
řidiče přivedlo k rozumu odtažení, botička nebo pokuta.
Měli bychom se v této době obrnit, chovat víc ohleduplně, dávat si přednost, a to hlavně
v kopcích. Úsměv, pokynutí nebo bliknutí světlem by měly být samozřejmostí při umožnění
projetí.
Zima je mocná čarodějka. Mnohým přináší radost, mnohým problémy. Věřme, že brzy bude
jaro a bude líp.
I. Tvrdoň
KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Pomazánka z krabích tyčinek
1 krabička taveného sýra, 1 balení krabích tyčinek, ocet, 1 cibule, sůl, pepř, citronová šťáva,
1 tatarská omáčka, veka, 1 pórek
Krabí tyčinky krátce povaříme v octové vodě, nakrájíme na malé kousky. Přidáme ostatní
přísady (cibuli nadrobno nakrájenou). Vše smícháme, namažeme na veku a posypeme
nakrájeným pórkem.
Laskonky
Těsto: 2 bílky, 90 g jemného krupicového cukru, 90 g kokosové moučky, 2 lžíce nasekané
hořké čokolády, 1 lžíce citrónové šťávy.
Krém: 250 g moučkového cukru, 125 g změklého másla, 1 lžíce smetany, několik kapek
vanilkového aroma.
V míse utřeme máslo s prosetým moučkovým cukrem. Připravíme hladký krém, do něhož na
závěr vešleháme aroma a smetanu a uložíme na 30 minut do chladničky, aby částečně ztuhl.
Bílky smícháme s citrónovou šťávou a ušleháme sníh. Po lžících přidáme cukr a vyšleháme
lesklou a táhlou hmotu, do které opatrně vmícháme kokosovou moučku a čokoládu. Na plech
vyložený papírem na pečení klademe lžičkou hrudky hmoty, upravíme je na malé placičky a
sušíme v troubě vyhřáté na 100°C. Hotové placičky necháme vychladnout, pak je po dvou
spojíme máslovým krémem.
Mariňáky
2 vejce, 1 lžička mletého pepře, 1 lžička worchestrové omáčky, 1 lžíce maggi, 1 velká lžíce
plnotučné hořčice, 4 stroužky česneku, sůl, plátky vepřového nebo kuřecího masa.
Rozšleháme vejce a smícháme s přísadami. Plátky masa naklepeme, obalíme v marinádě,
naskládáme do mísy a necháme 2-3 dny v ledničce odpočinout. Opečeme a podáváme
s hranolky, pečivem, zeleninovým salátem a tatarkou.
Hermelínová pomazánka
1 Hermelín, 2 kyselé okurky, 200 g měkkého salámu, 2 vejce uvařená natvrdo, pepř, sůl, 1
cibule, 1 malá majolka.
Vše nastrouháme na hrubém struhadle, přidáme pepř, sůl a smícháme s majolkou.

TJ PETŘVALD – MLADŠÍ ŽÁCI
27. 12. 2005 bylo zahájeno 1. kolo I. ročníku Zimní halové ligy okr. Karviná mladších žáků
(celkem se hrají 3 kola, systémem každý s každým). Ve 3 kolech každé družstvo odehraje 21
zápasů.
1. TJ Petřvald – H. Bludovice 1:0 Branka: M. Gorovič z pen.
2. TJ Petřvald – D. Lutyně 0:0
3. TJ Petřvald – MFK Karviná 0:1
4. TJ Petřvald – Slovan Havířov 1:2 Branka a asistence: R. Šlachta (A. Pyszný)
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5. TJ Petřvald – H. Suchá 2:1 Branky a asistence: A. Pyszný z přímého kopu, J.
Cífka (R. Pavlas)
6. TJ Petřvald – FK Havířov 1:0 Branka a asistence: A. Pyszný (M. Dvořák)
7. TJ Petřvald – ŽD Bohumín 3:0 Branky a asistence: R. Šlachta (A. Pyszný), J. Cífka (M.
Dvořák) a M. Gorovič (J. Cífka)
Po 1. kole, které se odehrálo v hale Kovony v Karviné, vede MFK Karviná (17 b.) před D.
Lutyní (14 b.), Sn Havířov a TJ Petřvald (oba 13 b.), FK Havířov (8 b.) atd.
Našimi nejlepšími hráči 1. kola byli A. Pyszný a R. Pavlas.
30. 12. 2005 se zúčastnili mladší žáci TJ Petřvald VI. ročníku Vánočního turnaje ve sportovní
hale ŠAREZY v Ostravě.
1. TJ Petřvald – Polanka 0:0
2. TJ Petřvald – Staříč 0:1
3. TJ Petřvald – Fénix Ostrava 3:0 Branky a asistence – J. Cífka (R. Šebestová), M. Gorovič
(M. Dvořák) a O. Kostka (M. Gorovič).
4. TJ Petřvald – Lískovec 1:0 Branka a asistence – J. Cífka (M. Gorovič)
5. TJ Petřvald – Petřkovice 1:1 Branka a asistence – M. Gorovič (O. Kostka)
Naši hráči předvedli na Vánočním turnaji i výborné výkony, o celkové vítězství přišli 50
vteřin před koncem posledního zápasu. Skončili na 3. místě za Staříčem a Polankou (oba 10
b.) Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen J. Cífka!
Ve dnech 17. – 19. 11. 2005 se zúčastnili mladší žáci soustředění na Kamenitém, které
pořádala firma KARIMPEX.
Každý den dopoledne byly hlavní náplní soutěže v atleticko – fotbalovém třináctiboji, který
vyhrál O. Kostka (189 bodů);
2. R. Pavlas (187), 3. M. Dvořák (169), 4. J. Lukša (159), 5. M. Gorovič (156), 6. R.
Šebestová (154), 7. O. Dutko (141), 8. M. Czarny (135), 9. A. Pyszny (134), 10. D. Ševčík
(128), 11. J. Uher (115), 12. D. Kašniar (102), 13. O. Cudrák (94), 14. T. Navrkal (90), 15. O.
Kozelský (83), 16. Jak. Cífka (73).
Ve čtvrtek a pátek odpoledne byly výšlapy na Slavíč, resp. Kozubovou. Ve večerních
hodinách byly zorganizovány stezky odvahy. Ve vědomostní soutěži O milinonáře zvítězila
R. Šebestová, nejlepším moderátorem se stal J. Lukša.
Doprovod mladším žákům tvořili: P. Sekera, P. Dvořák, P. Gorovič, J. Lukša a M. Pyszny.

Šachové družstvo z Petřvaldu vyhrálo OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL
Okresní přebor škol v šachu družstev v kategorii 1. – 5. tříd vyhrálo družstvo ZŠ Petřvald.
Hrálo se v Orlové a do Domu dětí se sjela vítězná družstva okresu Karviná. Hrálo se
systémem každý s každým s tempem 2 x 10 minut.
Družstvo ZŠ Petřvald tvořili žáci 4. a 3. třídy-Jiří Novák, Václav Mandok, Jakub Fajkus a
Vojtěch Bdžoch. Bezchybný výkon opět podali Novák a Bdžoch, kteří vyhráli všechny své
partie a díky tomu družstvo vyhrálo těsně před druhým družstvem z Orlové.
K postupu do krajského kola jim blahopřejeme.
JINO
FOTO
Zleva stojí: Vojtěch Bdžoch, Jakub Fajkus a Václav Mandok, sedící Jiří Novák.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD na měsíc ÚNOR
1. Petřvald i v roce 2006 plánuje zájezd do Prahy.
V letošním roce připadl zájezd na sobotu 6. května 2006. Připravili jsme však pro vás pár
změn v organizaci. Na výběr letos budete mít operu v Národním divadle nebo vodní show na
Křižíkově fontáně. To ovšem stále není vše. Letos poprvé máte možnost sami si vybrat
muzikál, který chcete zhlédnout, a my se Vám pokusíme vyhovět a zakoupit vstupenky.
Nejste proto vázáni na náš výběr. V ceně zájezdu je stanovena částka 500,- Kč na dopravu +
cena vstupenky. Cena za dopravu je zároveň zálohou, která je závazná. Doufám, že tuto
změnu přijmete jako příjemnou a budete se společně se mnou těšit.
Objednávky na Váš výběr muzikálu vyřizujeme nejpozději do 28. února 2006. Záloha je
splatná do téhož termínu.
Objednávky na operu Aida v Národním divadle vyřizujeme nejpozději do 15. února
2006 (pozdější termín vzhledem k předprodeji ND není možný). Záloha je splatná do téhož
termínu.
Objednávky na vodní představení světoznámé Křižíkovy fontány na pražském
Výstavišti vyřizujeme nejpozději do 31. března 2006. Záloha je splatná do téhož termínu.
Vše vyřídíte ve Středisku kulturních služeb města Petřvald, K Muzeu 150, u kulturní
referentky L. Skrzyžalové. Tel: 596 541 648 nebo 596 541 342. e-mail: petrvald.sks@atlas.cz
2. Pro milovníky divadla je 7. února 2006 připraven zájezd na klasickou baletní
pohádku uváděnou v Divadle J. Myrona "Sněhurka a sedm trpaslíků" - Bogdan
Pawlowski - Witold Borkowski - na motivy literární předlohy slavných bratří Grimmů.
Cena 120,- Kč.
Odjezdy autobusu:
Havířov Spořitelna 17.10, Petřvald Vodárna 17.25, Samoobsluha 17.27, Březiny (směr Ká)
17.30, Jamro 17.33, Parcelace 17.37, Benzina 17.40, MěÚ 17.41, HEPO 17.43, Kamčatka
DPS 17.45.
3. V době jarních prázdnin (6. - 10. 2. 2006) je pro děti připraven ve Středisku
kulturních služeb program.
pondělí 6. 2. od 9.00 do 10.00 hod. - piškvorkový turnaj
úterý 7. 2. od 10.00 do 11.00 hod. - malování na sklo
čtvrtek 9. 2. od 9.00 do 11.00 hod. - turnaj v "Člověče, nezlob se!"
pátek 10. 2. od 9.00 do 11.00 hod. - výroba valentýnek

4. Protože plesová sezóna je jen pro dospělé, připravilo Středisko kulturních služeb města
Petřvald také pro děti základních a mateřských škol taneční zábavu. Na Kinder Party
přijďte v neděli 19. února 2006 od 15.00 do 18.00 hodin do Kulturního domu v
Petřvaldě. Vstupné 10,- Kč.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Knihovna vás zve na velký výprodej vyřazených knih.
Chcete si doplnit knihovničku o titul, který vám schází?
Koupit pár knížek na chatu? Starší časopisy ?
Přijďte se k nám podívat ve středu 22. února 2006 mezi 9.00 - 16.30 hod.
Cena knížky je 2,- Kč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
12.01. Drahoslava Nevrlá
80 let
13.01. Jarmila Lušinská
80 let
17.01. Eliška Tomicová
90 let
19.01. Alois Vicherek
85 let
30.01. Marie Šidlová
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Zemřeli občané
Zdenka Cholevíková 59 let
Terezie Bútorová
86 let
Hermína Chládková 93 let
Vilma Bernatíková 90 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

V zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás v pondělí 26. prosince
2005 navždy opustila ve věku 90 let naše milovaná maminka, babička, prababička a tchyně,
paní Vilma Bernatíková.
S naší drahou jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném. Za celou zarmoucenou rodinu
dcera Ludmila s manželem Petrem, vnuk Evžen s manželkou Jarmilou a pravnoučata Jana a
Ivan.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 29. 1. 2006 vzpomeneme 3. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Ericha Bernatíka. S láskou vzpomínají manželka Krista, synové Petr a Milan
s rodinami.
FOTO

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 14. února 2006 slaví své 80. narozeniny paní Milada Káňová.
Hodně štěstí, protože je krásné,
hodně zdraví, protože je vzácné.
Naše přání shrne věta:
PŘEJEME TI DLOUHÁ LÉTA!
Synové Milan, Josef, Luboš s manželkami, 6 vnoučat a 11 pravnoučat posílají SLADKOU
PUSU!
FOTO

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27. 1. 2006 oslavil své 60. narozeniny pan Miroslav Miksa. Všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí, elánu a pohody přejí dcera Jolana s Honzou, vnouček Honzík a syn Martin
s Veronikou.
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FOTO
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1. ledna 2006 oslavili manželé Jarmila a Robert Budinovi 65. výročí společného
života. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a lásky přejí dcera s manželem, vnučka, vnuk a
pravnuk.
2xFOTO

INZERCE:
PRONÁJEM
Byt 2+1 v rod. domě pro 2 osoby v Petřvaldě.
Částečně zařízený 7.000,-Kč/měs.
Zn.: Nekuřáci
Tel.: 596 541 949
9x3cm

FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
zasláno e-mailem
9x13 cm
ÚČETNÍ nabízí
zasláno e-mailem
4,5x5 cm
Otto Vaněk
K2 REKLAMA
objekt bývalé Besedy
ul. Ostravská 767
733 01 Karviná – Fryštát
tel.: 739 058 894 (Otto Vaněk)
tel.: 603 798 643 (Pavel Doležal)
e-mail: k2reklama@centrum.cz
info@k2reklama.cz
www.k2reklama.cz
9,2x5 cm

Zvu vás do nově otevřené
KOSMETIKY
V příjemném prostředí zdravotního střediska u bývalého Dolu J. Fučík.
Otevírací doba:
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Po – Pá od 8.00 – 16.00 (po 16. h. dle
dohody)
So – Ne na objednávky
AKCE: V únoru trvalá na řasy 20% sleva.
V březnu při celkovém kosmetickém ošetření ZDARMA ošetření rukou.
Tel.: 737 852 923
9,2x5 cm

VZPOMÍNKA
Dne 5. 1. 2006 jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana Gejzy
Lukáče. S úctou a láskou vzpomínají manželka Jolana, synové Miroslav, Petr a Pavel
s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dík za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 9. 1. 2006 jsme vzpomněli 2. smutné výročí, kdy nás náhle opustil pan Miroslav
Kalousek. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Za celou rodinu manželka Anna Kalousková.
Dnes si budeme povídat s panem Ladislavem Bardoňem, autorem VHS a DVD pod
názvem 700 let hornického města Petřvald a Město Petřvald v roce 2005.
Tento muž je bytostně spjatý s naším městem a má k němu vřelý vztah. Je mu 65 let a místo
odpočinku ve starobním důchodu se aktivně zapojuje do věcí veřejných a k nim patří i
filmová dokumentace o našem městě a nově zpracovaný filmový materiál o proběhnuvších
oslavách 700. výročí v našem městě v roce 2005. Za Vás, čtenáře PN jsem se pana Bardoně
zeptala na některé zajímavosti z natáčení....
Po celou dobu oslav jste velmi pečlivě dokumentoval jednotlivé programy v rámci 700.
výročí města Petřvald. Mohl byste ve zkratce zhodnotit nabídku programů a jejich
úroveň?
Začal bych trochu zeširoka. Petřvald byl mým prvním pracovištěm. Pracoval jsem na
Pokroku a později na Hedvice do roku 1969. Také moje žena pochází z Petřvaldu, někteří
předci z rodiny jsou uloženi na místním hřbitově a také moje dcera se provdala za muže,
který pochází z Petřvaldu. Takže já, i když bydlím v Ostravě, mám k vašemu městu
specifický vztah, nebál bych se hovořit o patriotismu. Proto jsem se docela rád ujal role
kameramana a autora filmu o vašem městě. S jakým výsledkem, to už musí posoudit jiní.
Nicméně jsem se také s radostí ujal natáčení reportáží, které vznikaly na základě programu k
významnému výročí vašeho města. Celkem jsem natočil 19 reportáží, které jsem shrnul na
DUO DVD a VHS pod názvem 700 let - Město Petřvald v roce 2005.
Velmi mne zaujala ta skutečnost, že zahájení programu oslav v lednu 2005 se uskutečnilo v
kostele sv. Jindřicha a také poslední kulturní pořad pro občany v rámci 700. výročí v roce
2005 se konal opět v kostele sv. Jindřicha. Je to určitý symbol. Vždyť stavba tohoto kostela
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se započala v roce 1835 a od roku 1839, kdy byl kostel slavnostně vysvěcen, připomíná
všem občanům, že se jedná o svatostánek, který má za sebou bohatou historii. Ať už se jedná
o odpusty, které se konávaly vždy na svátek sv. Jindřicha a později také odpust na sv.
Barboru, patronku horníků. Připomíná tedy poměrně velkou část historie vašeho města.
Musím konstatovat, a to bez nadsázky, že jsem se nesetkal s žádným městem, které by se
věnovalo oslavám významného výročí města v takové míře, jak tomu bylo právě u vás.
Sledoval jsem oslavy i u jiných měst a obcí a znovu říkám, že vaše laťka byla nasazena příliš
vysoko. Nejvíce jsem obdivoval pracovní nasazení organizátorů, ale i jiných nadšenců, kteří
ve svém celku vytvořili důstojný rámec oslav tohoto výročí. Nesmím zapomenout ani na
sponzory a různé zájmové a společenské organizace. Bylo to pro mne příjemné překvapení a
musím dodat, že mne i mile překvapila účast občanů na jednotlivých akcích avizovaného
programu.
Postrádal jsem větší důraz na hornictví, které zde bylo mnoho let a lidem přineslo obživu.
Jediný krojovaný (v havířských uniformách) soubor, který dokumentoval dlouhodobou
havířskou tradici ve městě, byl karvinský Májovák. Jiného krojovaného havíře jsem po celou
dobu oslav neviděl. Mám za to, že zde schází reprezentace hornických tradic, která by měla
připomínat, že město Petřvald je městem s dlouholetou hornickou tradicí.
Tak to je snad jediný kaz na kráse z nabízených oslav. Pevně věřím, že i toto se změní a při
různých dalších oslavách budeme moci spatřit více krojovaných havířů tak, jak je tomu např.
v sousedním Polsku.
Zůstanu ještě u dechového souboru Májovák. Škoda, že občané nedocenili význam hostování
tohoto hudebního tělesa ve vašem městě. Účast diváků či posluchačů byla velmi nízká. Byla
to velká škoda. Vždyť toto hudební seskupení má na svém kontě nesporné úspěchy, ať už je
to u nás, nebo i v celém světě. A že se v Petřvaldě zaskvěl ve výborné formě, mohli posoudit
všichni přítomní. Odpovídaly tomu i ovace, které soubor od přítomných diváků sklidil.
A co byste popřál na závěr našim obyvatelům?
Chtěl bych jim popřát, aby jim zůstalo zanícení a nadšení pro věci veřejné tak, jak to mnozí
prokázali v průběhu oslav 700. výročí založení města a 50. výročí získání statutu města.
Za rozhovor poděkovala J. Skálová

Pohyb obyvatel ve městě Petřvald v roce 2005

Rok
2005

Přihlášeno občanů
muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

I/4

31

40

71

5

8

13

36

48

84

II/4

27

40

67

11

8

19

38

48

86

III/4

38

32

70

11

3

14

49

35

84

IV/4

38

36

74

7

7

14

45

43

88

148

282

34

26

60

168

174

342

Celkem 134

Narozeno občanů

Přírůstek celkem
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Rok
2005

Odhlášeno občanů

Zemřelo občanů

Úbytek celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

I/4

24

25

49

12

26

38

36

51

87

II/4

8

9

17

17

11

28

25

20

45

III/4

25

28

53

10

10

20

35

38

73

IV/4

17

17

34

8

15

23

25

32

57

Celkem 74

79

153

47

62

109

121

141

262

Počet obyvatel v Petřvaldě ke dni 1.1.2006

je 6 999 občanů

