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Informace pro občany
Z obsahu:
- Poslední zasedání ZM ve volebním období 2002-2006
- Vzácná návštěva v Petřvaldě
- Rozkvetlé město 2006
- Mezinárodní turnaj měst

POZVÁNKA
Na USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PETŘVALDU, které se
bude konat 6. 11. 2006 v 17.00 hod. v kulturním domě.
Program:
1. Slib nově zvolených členů zastupitelstva
2. Volba starosty (starostky),
Místostarosty (místostarostky)
a členů rady
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY!
POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ ZM VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2002-2006
se konalo 11. října 2006 v kulturním domě. Po skončení jednání tohoto nejvyššího orgánu
samosprávy ve městě měli občané jedinečnou možnost diskutovat se všemi stávajícími
zastupiteli o problémech ve městě, o svých nápadech a realizaci některých staveb ve městě.
Pouze 7 občanů se zúčastnilo posledního setkání s občany, které bylo v předstihu dvou
měsíců avizováno v Petřvaldských novinách. Takže nevíme, zda je to dobře nebo ne. Možná
mají občané dostatek informací o dění ve městě z Petřvaldských novin nebo je dění ve městě
až tak nezajímá. Ti, co přišli, měli možnost poslechnout si zprávu Ing. V. Holečeka, starosty
města, který zhodnotil čtyřletý Program rozvoje města Petřvaldu pro volební období 20022006. Z tohoto hodnocení bylo patrné, že hlavní cíle, které si pro toto volební období vytyčily
politické stany ve městě, byly splněny. V diskusi zazněly otázky a náměty tohoto typu:
- Poděkování jménem Českého svazu zahrádkářů za pomoc, kterou jim poskytuje
město, a zejména tajemnici MěÚ JUDr. H. Kotové za řešení problému s převodem
pozemku do vlastnictví této organizace.
- Budou v budoucnu odstraněny „přírodní retardéry“na ulici Panelové?
- Počítá se v budoucnosti s výstavbou bazénu v nově vystaveném sportovním
víceúčelovém areálu?
- Má město Petřvald možnost zakoupit radar a vybírat peníze za překročenou rychlost
na Ostravské ulici a tyto vrátit do rozpočtu města?
- Co se dá dělat s rychlou jízdou motoristů na Ostravské silnici?
Na všechny otázky odpovídal starosta města a zdůraznil, že bazén se v nejbližších etapách
výstavby víceúčelového sportovního areálu nebude realizovat. „Naopak, v budoucnosti se
připravuje II. etapa výstavby tohoto zařízení. V této etapě by se jednalo o výstavbu kryté
sportovní haly a čtyř tenisových kurtů. Žádost o dotaci na II. etapu již byla zaslána na
Ministerstvo financí, ale uvidíme, zda nám bude vyhověno“ dodal Ing. V. Holeček.
A rychlé přejezdy motoristů po Ostravské ulici? Po vyjití zákona s bodovým systémem pro
motoristy se stav jízdy motoristů zlepšil, ale řidičům již otrnulo a jezdí téměř tak, jak tomu
bylo před vydáním zákona. „Je to prostě v nás, v lidech, jak jsme ohleduplní a jak se chceme
chovat jeden k druhému“, konstatoval starosta.
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Všechny otázky byly zodpovězeny. Občané popřáli všem zastupitelům dobré výsledky
v komunálních volbách. Fotograf města P. Římánek udělal ještě společnou fotografii
zastupitelů do městské kroniky, která se stane pro budoucí generace historickým
dokumentem.
V závěru starosta města poděkoval všem zastupitelům, kteří pracovali ve volebním období
2002-2006, za zodpovědný přístup k řešení problémů a za pravidelnou účast na jednáních
zastupitelstva města. Dále poděkoval pracovnicím státní správy pod vedením tajemnice
JUDr. H. Kotové za kvalitně připravené materiály do rady a zastupitelstva města. Popřál
všem, aby výsledky komunálních voleb přinesly prospěch všem občanům.
JaS

Víte, že...
• dne 8. září 2006 byl dokončen venkovní altán v petřvaldském areálu Domů
s pečovatelskou službou na Ráčkově ulici? Na jeho vybudování přispěla firma
Tipgames, a.s., Praha a město Petřvald. Obyvatelé DPS zde mohou za pěkného počasí
trávit příjemné chvíle.
FOTO
Kalendář svozu odpadů na 4. čtvrtletí 2006
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Listopad
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Prosinec
5., 6.
12., 13.
19., 20.
27., 28. (středa, čtvrtek)
2. Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
16. listopadu - čtvrtek
14. prosince – čtvrtek

ROZKVETLÉ MĚSTO 2006
Rada města na svém zasedání dne 26. září 2006 vyhlásila výsledky soutěže Rozkvetlé město
2006. Komise, kterou schválila rada města, měla poměrně obtížný úkol, vybrat z 11
přihlášených soutěžících tři nejlepší pěstitele okrasných květin. Další podmínkou bylo kromě
jiného i to, aby květiny svou krásou zdobily město na terasách, balkonech a zahradách, proto
musela být tato místa viditelná z místních komunikací nebo chodníků.
Vítězkou soutěže se stala paní Emilie Orszuliková z Vodárenské ulice. Druhé místo získala
paní Milada Petříková a třetí paní Šárka Radová obě z ulice U Letiště.
Vítězné fotografie máte možnost zhlédnout ve skříňce Střediska kulturních služeb u pošty a
ty zbývající můžete vyhledat na internetu na adrese našeho města: www.petrvald-mesto.cz.

3
Vedení města blahopřeje vítězkám a zároveň děkuje těm, kteří se do soutěže přihlásili. Je to
velmi příjemné, když v našem městě hýří balkony, terasy a zahrady rozmanitou paletou
barev.
A teď pár slov k vítězce soutěže paní E. Orszulikové. Do soutěže byla přihlášena v letošním
roce poprvé. Pěstování květin je její celoživotní záliba, a jak sama říká, už se těší na
důchodový věk, kdy si tuto zálibu řádně vychutná. Rostlinky si pěstuje sama, ale také jezdí
do Polska k specializovanému zahradníkovi, kde si letos nakoupila sazenice asi za 1 000,- Kč.
Podmínkou pro úspěšné pěstování květin jsou samozavlažovací truhlíky a hnojivo. Paní
Orszuliková si již dnes bez této kombinace pěstování květin neumí představit. I když musela
během dne vynést několik konví vody, nikdy toho nelitovala, neboť odměnou jí byla
překrásně rozkvetlá terasa a květiny, které rámovaly hlavní vstup do budovy.
Oceněné ženy svorně konstatovaly, že si všímají, že je v našem městě vidět rok od roku více
ozdobených balkonů, teras, zahrad...
A o to nám především jde.
Na závěr bych se chtěla zmínit o ulici U Letiště. Někomu by se mohlo zdát, že se jedná o
bohem zapomenutý kousek našeho města. Není tomu tak. Žijí zde lidé, kteří mají sice
poměrně daleko na poštu, na autobusové zastávky a jiné služby. Přesto si na straně druhé
vychutnávají klid a samotu, která se rozprostírá všude kolem. Tito lidé si své příbytky
zkrášlují zejména na jaře a v létě. Nestrannému pozorovateli by se mohlo zdát, že téměř mezi
sebou ve výzdobě domů soupeří. Ale pokud by tomu tak bylo, je to jen ku prospěchu města.
Tak krásně rozkvetlou ulici v našem městě nemáme. Je to pastva pro oči. Pokud si na tento
článek vzpomenete v příštím roce, nezapomeňte navštívit tuto ulici. Nebudete litovat. Ulice
se jmenuje U Letiště a nachází se v lokalitě Podlesí. Tak co vy ostatní? Nepřihlásíte do
soutěže v příštím roce?
JaS

Akademie J. A. Komenského Karviná
Klub zdravého životního stylu
Na základě získané dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje připravila Akademie J. A.
Komenského Karviná pro Vás projekt v oblasti zdravého životního stylu. Máte možnost
zúčastnit se zajímavých přednášek, absolvovat pohybové aktivity a získat nové zkušenosti
v přípravě zdravých jídel. Projekt bude realizován v budově Akademie J. A. Komenského
Karviná, Mírová 1434, Karviná – Nové Město.
Termíny realizace projektu:
Pátek: 3.11., 10.11. vždy od 14:00 – 20:00 hodin
Sobota: 4.11., 11.11., vždy od 9:00 – 15:00 hodin
Pro účast v projektu je nutné přihlásit se na tel.: 596 315 303, 731 617 709, kde budou
podány doplňující informace.
Těšíme se na společný aktivně strávený čas s Vámi.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
59. schůze Rady města Petřvaldu se konala 26. září 2006
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RM schválila rozpočtové opatření č. 11/06:
• na opravu střechy na domě č. p. 1734 ve výši 280 tis. Kč;
• na realizaci stavby venkovního altánu v areálu Domů s pečovatelskou službou;
• na nákup tabulek pro označení skupin na hřbitově a nákup materiálu na opravu
vedlejších komunikací v areálu hřbitova ve výši 30 tis. Kč;
• na úhradu výdajů spojených s přípravou a konáním společných voleb do Parlamentu
ČR a zastupitelstev obcí ve výši 195 tis. Kč.
RM rozhodla o uzavření smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene (vedení
vodovodních přípojek a elektropřípojky).
RM schválila ukončení nájemní smlouvy ze dne 26. 4. 1993 na pronájem pozemku parc. č.
4546/9 a části pozemku parc. č. 4546/1 v Petřvaldě, a to dohodou ke dni 31. 12. 2006.
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemku parc. č. 4546/9 a části pozemku parc. č. 4546/1 v
Petřvaldě.
RM rozhodla
• o uzavření 2 nájemních smluv na uvolněné byt. jednotky o velikosti 1+1, I.
kategorie v Petřvaldě, čp. 1612 a čp. 559;
• uzavření mandátní smlouvy se Společností ekonomických poradců, s.r.o., Brno, na
základě mandatář zajistí pro mandanta (Město Petřvald) komplexní zpracování
projektové žádosti k čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu
na
zpracování projektové dokumentace Petřvald – centrum;
• řešení nuceného větrání školní kuchyně ZŠ Školní 246 dle varianty - klimatizační
strop.
RM povolila v souladu s ustanovením § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výjimku z počtu
žáků ve třídě základní školy, stanoveného prováděcím předpisem, a zvyšuje počet dětí ve
třídě základní školy v Petřvaldě o 2 děti za dodržení podmínek bezpečnosti ochrany zdraví.
RM schválila
• jednorázové odměny (dary) členům komisí rady za rok 2006, členům jednotky SDH a
občanům, kteří se v roce 2006 aktivně podíleli na činnosti ve městě;
• mimořádnou odměnu dle § 10, nař. vl. 330/2003 Sb., řediteli PO ZŠ Petřvald, Školní
246 a ředitelce PO MŠ Petřvald 2. května.
RM vyhlásila výsledky soutěže "Rozkvetlé město 2006"
1. místo: Emilie Orszuliková
2. místo: Milada Petříková
3. místo: Šárka Radová
RM vzala na vědomí
• výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2006;
• informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Na pátek 13. října 2006 jsme slíbili našim podzimním kamarádům, pánům drakům, že je
vynese vítr hodně vysoko do oblak. Celý týden jsme si povídali o dracích, o větru, který
má všechno zařídit, o šikovných tatíncích, kteří dovedou draky bezvadně postavit, o
našem přání, aby vše vyšlo tak, jak má. Dráčky jsme ve školce spolu stavěli, vyzdobili
jsme si podzimně školku … Sešlo se nás docela dost na louce u naší mateřské školy,
připraveni jsme byli k velkým výkonům, ale vítr ne a ne se ukázat ve své plné síle…
Přesto jsme se pobavili při všech pokusech dětí i tatínků přemoci nepřízeň větrných
proudů. Děti byly po zásluze odměněny, opekli jsme si buřtíky k posílení po sportovním
výkonu, poseděli u ohniště a pobavili se v příjemném podzimním odpoledni. Poděkování
patří paní Szotkowské, Matušíkové a Ryšové za organizaci celé akce pro děti.
Jiřina Budíková
za mateřskou školu na Březinách

SETKÁNÍ JUBILANTŮ DOLU FUČÍK 1
Pod vedením předsedy pana Lubomíra Šlachty se pravidelně každoročně scházejí lidé, kteří
se v daném roce dožívají kulatých a půlkulatých narozenin. Jsou zde zastoupeny věkové
kategorie od 55 až po 90 let. Podle slov předsedy pana Šlachty však ne všichni přijmou
pozvání. V letošním roce se konalo toto setkání 10. 10. 2006 v restauraci U Mokroše. A
krásné babí léto uvítalo spolu s členy výboru tyto pozvané. V úvodu všechny přivítal pan
Šlachta, místostarostka města J. Skálová a žáci ZUŠ připravili překrásné vystoupení pod
taktovkou paní Jany Bajgarové a pana Romana Pluta. Nejstarším pozvaným byl pan Dominik
Chobot, který slavil 90 let, a nejmladší paní Květa Tošenovská. Ta oslavila 55 let.
Hodně zdraví, štěstí a mnoho hezkých chvil do dalších dnů přeje J. Skálová.

Šachový turnaj v Gubenu úspěšný pro české barvy
Ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2006 se uskutečnil v německém Gubenu Mezinárodní šachový
turnaj „OPEN Waldow 2006“. Tohoto turnaje se zúčastnili hráči z Polska, Česka a
Německa, hrálo se švýcarským systémem na 9 kol, dvě kola denně. I přes toto náročné tempo
se podařil hráčům SK Slavia Orlová skvělý úspěch. Z 75 účastníků skončil Jiří Novák
celkově na 6. místě a Jiří Novák junior vyhrál v deseti letech kategorii chlapců do 12 let.
Jirka je členem šachového kroužku u ZŠ Školní v Petřvaldě a navíc trénuje pod vedením
mezinárodního mistra Vladimíra Tally v Orlové společně s nejlepšími dětmi z SK Slavia
Orlová. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu.
FOTO
Jiří Novák junior – vítěz kategorie chlapců do 12 let.

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
V roce 2006 byl znovu zvolen do funkce předsedy této organizace pan Miroslav Ševčík, který
již tuto organizaci vedl v minulosti mnoho let.
V roce 2006 si stanovil spolu se svými členy tyto úkoly:
1. Spoluúčast na ochraně životního prostředí města Petřvald při řešení životního prostředí
(dále jen ŽP) a ochrany přírody (dále jen OP) ve městě
2. Rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi ve městě - MS, ČZS aj.
3. Věnovat pozornost školám propagováním OP, dle možnosti znovu sestavit kroužek dětí.
4. Spolupráce se ZO ČSOP Havířov - příležitostné akce.
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5. Věnovat neustálou pozornost stabilizaci členské základny a její postupné rozšiřování o
nové členy.
6. Rozvíjet spolupráci s lesy České republiky.
7. Pokračovat v dokumentaci a mapování při ochraně veřejné zeleně.
8. Podle současných podmínek rozvíjet odborné programy ÚV ČSOP v OP a ŽP.
9. Vyhledávat a označovat další lokality s nepovolenými skládkami účastnit se jejich
likvidace.
10. Udržovat funkčnost vodní nádrže v osadě Pokrok a věnovat pozornost ostatním vodním
plochám v zájmu udržení potřebné stability pro živočichy a rostliny.
11. Do lokality Bužkovec rozmístit 8-10 ptačích budek.
Tolik z ročního plánu této organizace. Těším se na rozhovor s předsedou panem Miroslavem
Ševčíkem při hodnocení činnosti za letošní rok. Doufám, že vytyčené úkoly splní a příznivci
této oblasti se mohou do organizace přihlásit a napomoci tak k ochraně přírody v našem
městě. Zájemci o členství v této organizaci mohou získat kontakt na odboru výstavby a ŽP.
JaS

KNIHOVNA INFORMUJE
První týden v měsíci říjnu se knihovna účastnila celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN. Jako
každý rok jsme připravily několik akcí pro děti i dospělé. Kromě už zaběhané amnestie od
placení upomínacích a přihlašovacích poplatků jsme se letos poprvé účastnily i jedné ze
stěžejních akcí označené poutavou zkratkou VŔSČ – Velké Říjnové Společné Čtení.
Naše knihovna se tohoto nonstop čtecího maratonu účastnila poprvé. Byl určen především
školním dětem. Navštívili nás prvňáčci, děti mateřských škol i školní družina. Spolu s dětmi
jsme putovali světem pohádek, světem dobra i zla, světem, kde láska hory přenáší. Začátek
byl v osm hodin ráno a nonstop čtení jsme udrželi téměř do půl dvanácté.
Jednu chvíli se četlo souběžně v dětském i dospělém oddělení.
Dětí se u nás vystřídalo téměř 150.Četli učitelé, knihovnice, čtenáři, paní místostarostka i
někteří šikovní prvňáci. Až jsme se divili, jak jim už čtení šlo. Zajímavé bylo setkání
prvňáčků s panem Jozefem Krchňákem, který si s dětmi povídal slovensky a přečetl jim jednu
ze svých nových pohádek. Také slovensky. A děti poslouchaly, vyptaly se na slova, která
nepochopily a strávily s panem spisovatelem pěknou chvilku.
Pan Krchňák pak četl i dospělým jednu ze svých nových povídek a chvíli si s posluchači
povídal.
Všichni účastníci dostali drobné upomínky na letošní Týden knihoven.
Druhou velkou akcí, kterou jsme letos uspořádaly pro děti i dospělé, byla drakiáda. Už
tradičně knihovny pořádají akci, kdysi nazvanou provazkiáda - navázané provázky přátelství
s přáníčky a psaníčky pro knihovnu.
Letos jsme se rozhodly, že budeme psaníčka posílat drakům a pak je vyvěsíme v knihovně.
Mateřská škola u kostela nám vyrobila speciální strom, který je postaven v dětském oddělení
knihovny a děti malovaly a psaly. Nakonec ne přímo na louce, kde bylo hodně zima a veliký
vítr, ale psaníčka nám doručovaly postupně.
Na louce jsme si užívali s draky více než hodinu. Lítali jen někteří, s většinou těch kupných
musely lítat maminky. A taky jeden tatínek. Právě jeho drak se uhnízdil na stromě a musel
být ze stromu vyhnán. Na chvilku se přišly podívat i děti z družiny, půjčily si draky a
zkoušely, jaké to je. Trošku smutné bylo zjištění, že mnoho dětí už vůbec neví, jak se takový
drak pouští. Všichni účastníci dostali bonbóny a drobné upomínky a děti pak hledaly hnízdo
s pokladem - ukrytými dračími (zlatými čokoládovými) vejci.

7
Náš provázkový strom je ověšený 78 přáníčky a vzkazy a ještě máme na hromádce kupu
větších obrázků, které se už na strom pověsit nedaly.
Moc děkujeme všem, kteří se akcí účastnili, dětem i dospělým, všem 21 čtenářům na VŘSČ a
už se těšíme na další společnou akci.
JoB.
KULINÁČAKÉ OKÉNKO
Tvarůžková pomazánka
200g tvarůžků, 200g taveného sýru, 1 celá šlehačka, 100g zakysané smetany, pepř, kmín 1
lžička jedlé sody, ¼ ramy, cibule
Tvarůžky, sýr, smetanu a šlehačku vaříme půl hodiny v dvojitém hrnci na mléko. Přidáme
cibuli, pepř, kmín podle chuti. Po uvaření za stálého míchání přidáme čajovou lžičku jedlé
sody. Když hmota vychladne, našleháme ji s ¼ kg ramy.
Mažeme na chléb a zdobíme zeleninou dle vlastní chuti.
Sváteční pomazánka
100g tvrdého salámu (turistický nebo vysočina), 100g strouhaného tvrdého sýra (cihly), 2
uvařená vejce, 1 stroužek česneku, 1 tatarská omáčka
Salám nastrouháme na hrubém struhadle, přidáme strouhaný tvrdý sýr, uvařená nastrouhaná
vejce, rozmačkaný stroužek česneku. Vše promícháme s malou tatarskou omáčkou.
Jablkové knedlíky
4 velká jablka, šťáva z půlky citronu, 1 lžička cukru, ¼ kg tvarohu, 30 g másla, 2 celá vejce,
150g polohrubé mouky, špetka soli, skořice, cukr, máslo na polití
Jablka oloupeme, nakrájíme, pokapeme šťávou z půlky citronu, přidáme lžičku cukru a
necháme asi 15 minut odpočinout. Pak přidáme tvaroh, máslo, celá vejce, polohrubou mouku
a špetku soli. Vše smícháme dohromady a děláme koule, které vaříme 15 minut. Ihned po
vylovení knedlíky natrhneme, sypeme skořicí a cukrem a poléváme máslem.
Kokosové řezy
Těsto: 150g másla, 130 g cukru moučky, 8 žloutků, 60 g kakaa, 1 vanilkový cukr, prášek do
pečiva, 3 bílky, 100 g cukru, 100 g polohrubé mouky
Náplň: 1 ztužený tuk, sníh z 5 bílků, 150 g cukru, 250 g strouhaného kokosu
Cukr moučku, žloutky a máslo utřeme do pěny, přidáme ušlehaný sníh ze tří bílků, do kterého
jsme zašlehali 100 g cukru, a zamícháme polohrubou mouku s práškem do pečiva. Pečeme
pozvolna na vymazaném plechu s vyšším okraje. Na náplň ušleháme sníh z pěti bílků a 150 g
cukru, spojíme s vlažným rozehřátým tukem, potom zamícháme kokos. Náplní potřeme
vychladlé těsto a polijeme čokoládovou polevou.
logo SMSZP

Bezpečné užití zemního plynu
1. Co dělat, když ucítím ZP ?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné
jsou i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití
se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek,
odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při
jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.
Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme
si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se
pak projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada - k vyhledávání místa úniku
nesmíme nikdy použít otevřený oheň!
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Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na
linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato
bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu!
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a.s. ... 1239
Hasičský záchranný sbor: ................................................... 150
Záchranná služba: ............................................................... 155
Policie ČR: .......................................................................... 158
Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP

Nová naučná stezka Lysá hora

Ve čtvrtek 12. října dopoledne, v krásný podzimní den, byla otevřena
nová naučná stezka, která vede na Lysou horu. Stezka má ve znaku
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), který se u nás vyskytuje
hojně v jehličnatých lesích vyšších horských poloh.
Naučná stezka Lysá hora, která vznikla z podnětu Správy CHKO
Beskydy, představuje návštěvníkům hor přírodní i vlastivědné
zajímavosti nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd.
Lysá hora patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa Beskyd - nová stezka si klade za
cíl přispět k lepšímu poznání kraje, kde působil legendární zbojník Ondráš, kraje básníka
Petra Bezruče. Mnohé ze zde uvedených informací nebyly v této podobě a souvislostech
zatím prezentovány, takže věříme, že se u nich se zájmem zastaví i pravidelní návštěvníci a
místní obyvatelé.
Co se na naučné stezce můžete dozvědět?
- o zbojníkovi Ondrášovi - pánovi Lysé hory
- o pozoruhodných původních obyvatelích hor - rostlinách i zvířatech
- o beskydských lesích a těch na Lysé hoře obzvláště
- o vývoji krajiny a živobytí zdejšího lidu - o dřevorubcích a pastýřích
- o nebezpečí a obětech hor
- o pozoruhodných osudech obou obcí, kde stezka začíná
- o největším vodopádu Beskyd, o sesuvech a jeskyních
Naučná stezka Lysá hora má na trase dlouhé 16,5 km celkem 15 zastávek. Vyrazit po ní lze
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ze dvou míst - od nádraží na Ostravici a z
Malenovic od parkoviště u Rajské boudy.
Obě větve se spojují na hřebeni Lukšince a stezka pokračuje na vrchol. Proto, chcete-li
zhlédnout všechna zastavení, naplánujte si výlet z jedné obce přes vrchol do druhé.
Trasa NS je vedena po turistických značených cestách. Z Ostravice až na vrchol po červené, z
Malenovic po Lukšinec po žluté. Trasa je poměrně náročná, celkové převýšení je asi 800 m.
Prohlídka Vám zabere cca 4 až 6 hodin (v období bez sněhové pokrývky). Je určena
především pro pěší!
Bezpečnost na trase:
- Vstup na stezku je na vlastní nebezpečí!
- Nepodceňujte možnost náhlé změny (zhoršení) počasí
- Návštěvníkům doporučujeme turistickou obuv
Správa CHKO Beskydy upozorňuje, že stezka prochází také přes národní přírodní rezervaci
Mazák, kde pohyb mimo značenou trasu není dovolen.
Další informace: Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy: Nádražní 36, 75661 Rožnov
pod Radhoštěm, tel. 571 657407 , e-mail: beskydy@schkocr.cz
Naučná stezka vznikla za přispění Severomoravské plynárenské, a.s., pivovar Radegast, Lesy
České republiky. Texty a vzhled tabulí připravil a vyhotovil ČSOP Salamandr. Mediálním
partnerem je its Beskydy, s.r.o. - Beskydy.cz.
Stezka je také uveřejněna na www.beskydy.cz.

SK SLAVOJ PETŘVALD
MUŽI
Až na remízu na domácím hřišti s Baníkem Doubrava, která kluky hodně zamrzela, když dostali gól
v poslední minutě zápasu, podával Slavoj ve všech ostatních utkáních skvělé výkony. Na soupeře
z horní části tabulky má malou ztrátu a navíc zápas k dobru. Doufejme, že jim forma vydrží a budou
pokračovat v rozjetém tempu.
SJ PETŘVALD
SJ PETŘVALD
SJ PETŘVALD
BANÍK F. ORLOVÁ
SJ PETŘVALD

:
:
:
:
:

BANÍK DOUBRAVA
FK TĚRLICKO
PETROVICE
SJ PETŘVALD
BANÍK RYCHVALD

16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.

1:1
5:0
3:0
1:2
3:0

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Body

(Prav)

1.

I. Petrovice

9

7

0

2 29: 14

Skóre

21

( 6)

2.

Sn Záblatí

9

6

2

1 22: 9

20

( 2)

3.

Sj Petřvald

8

5

2

1 19: 8

17

( 2)

4.

Louky

8

4

1

3 19: 17

13

( 1)

5.

MFK Havířov B

8

4

1

3 15: 14

13

( 1)

6.

Sn Orlová

9

4

1

4 18: 21

13

( -2)

7.

Doubrava

8

3

3

2 21: 13

12

( 0)

8.

B. Rychvald

8

3

3

2 15: 19

12

( 0)

9.

B. F. Orlová

9

3

1

5 19: 24

10

( -2)

10.

Těrlicko

8

2

2

4 15: 19

8

( 8)

11.

D. Domaslavice

8

2

0

6 14: 21

6

( -6)

12.

TJ Petřvald

8

2

0

6 10: 21

6

( -6)
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13.

V. Bohumín

8

0

2

6 13: 29

2

(-13)

ŽÁCI
SJ PETŘVALD : FK BOHUMÍN 0 : 11 ( 0:3 )
Naši malí fotbalisté sehráli v sobotu 16.9.2006 už třetí zápas v podzimní části a utkali se na
domácí půdě s mužstvem FK Bohumín.
To co se projevilo v minulém zápase se Sl. Orlová, se potvrdilo i v tomto utkání.
Kluci poločas odehráli 0:3, ale do konce utkání už jim nezbylo dost sil.
Po střídání stran dostali ještě osmigólový příděl a odcházeli do kabin s konečným výsledkem
0:11 pro hostující tým z Bohumína.
H. BLUDOVICE : SJ PETŘVALD 6 : 0 ( 5:0 )
Kluci sehráli v sobotu 23. 9. 2006 svůj čtvrtý zápas v podzimní části a utkali se na hřišti
ČSAD Havířov s mužstvem Horních Bludovic.
Musím však i přes nepříznivý výsledek pochválit výkon některých hráčů, kteří odvedli velmi
dobrý výkon: D. Bušta (kap. týmu), Z. Adamčík, P. Toroň, D. Kršák a především brankář
týmu L. Waniek.

SLOVAN HORNÍ ŽUKOV : SJ PETŘVALD

11 : 0

Další zápas čekal kluky již předminulý týden na domácím hřišti, ale mužstvo MFK HAVÍŘOV
,,C″ se omluvilo z důvodu nemoci u větší části hráčů a zápas byl odložen na 25. 10.
Takže se hrálo až o týden později 7. 10. 2006 v Horním Žukově. Do zápasu nastoupili hráči
Slavoje, jako by za týden, který museli vynechat, zapomněli všechno, co si za první čtyři
zápasy pomalu osvojovali.

SJ PETŘVALD : MFK KARVINÁ ,, D″

0 : 13

14. 10. 2006 přivítali na hřišti Slavoje ml. žáci tým z Karviné. Kluci se stále potýkají se
stejnými problémy a bude asi ještě chvíli trvat, než zjistí, že fotbal není jen hon za míčem.
Kluky čekají letos ještě dva zápasy a doufáme, že dokáží vstřelit alespoň jeden gól.
Pro zimní přípravu jsou zajištěny tréninky v tělocvičnách ZŠ u kostela a v Sokolovně.
Pokud by se našli mezi petřvaldskými chlapci ve věku 8-10 let někteří, kteří by chtěli posílit
Slavoj, rádi je u nás přivítáme a přes zimní přestávku zařadíme do týmu.
M. Stavař (tel: 602 561 600 )
FOTO

TJ PETŘVALD – mladší žáci
13. 9. – mistrovské utkání krajské soutěže (5. kolo)
Jablunkov – TJ Petřvald 3:1 (0:0)
Branka a asistence: J. Lukša bombou z 25 m (A. Pyszny).
...výborný fotbal s výborným soupeřem! Ještě 8 minut před koncem zápasu jsme vedli, ale
v závěru jsme neodolali náporu vedoucího týmu tabulky. Přesto jsme odehráli jeden
z nejlepších zápasů, pochvalu za výkon si zaslouží celé mužstvo.
1.10. – mistrovské utkání krajské soutěže (6. kolo)
Frýdek–Místek - TJ Petřvald 1:2 (1:1)
Branky a asistence: 29.´J. Ptošek (D. Kašniar), 42.´J. Ptošek (M. Dvořák)
Domácí družstvo se ujalo vedení ve 22.´po hrubé chybě v defenzívě, ale do přestávky se
podařilo našim hráčům vyrovnat. Ve 2. půli předvedli naši hráči výborný výkon, přidali 2.
branku a zaslouženě zvítězili. Pochvalu si zaslouží všichni hráči!
3. 10. – přípravný zápas
TJ Petřvald – MFK Karviná „A“ (1. liga) 1:2 (0:1)
Branka: A. Pyszny
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Naše mužstvo posílili 4 hráči r. 1993, aby převaha soupeře nebyla tak jednoznačná. Jak
se hraje proti ligovému týmu (v jeho barvách hraje náš M. Gorovič), si nakonec vyzkoušelo
všech 23 našich hráčů, pro které byl tento zápas svátkem!
7. 10. – mistrovský zápas krajské soutěže (7. kolo)
TJ Petřvald – D. Lutyně 1:1 (1:1)
Branka a asistence: J. Ptošek (Jakub Cífka)
V utkání, ve kterém jsme byli favority, jsme nedokázali navázat na předchozí výborné
výkony. Ve 12.´jsme se sice ujali vedení, ale do přestávky jsme lacině inkasovali. Ve 2. půli
jsme si vytvořili 3 vyložené šance, ale nic neproměnili, a tak přišli o body.
Po 7 kolech máme bilanci 7 4 2 1 26:7 14
Podrobnosti ke všem zápasům všech našich družstev najdete na adrese www.hepo.blog.cz
P. Sekera, trenér mladších žáků
TJ Petřvald - Starší žáci
Mistrovské utkání
6. kolo Frýdek–Místek „C“ – TJ Petřvald 0:1 (0:1)
Branka: Ševčík
Vyrovnané utkání, o vítězství jsme rozhodli již v prvním poločase.
7. kolo TJ Petřvald – D. Lutyně 2:0 (0:0)
Branky: Gasta, Nalevajka
Po bezbrankovém prvním poločase jsme v závěru utkání dvěma góly rozhodli o našem
vítězství.
8. kolo MFK Karviná „C“ – TJ Petřvald 0:0 (0:0)
Opět vyrovnané utkání, domácí měli trochu navíc, ale my jsme ubránili cennou remízu.
Brankář Michal Czarný má 6 utkání bez obdržené branky.
Český pohár
Albrechtice – TJ Petřvald 0:5 (0:2)
Branky: Gasta 2, Frosztega 2, Ševčík
V jarním finále se utkáme dvoukolově s I. Petrovice.
V minulém čísle Petřvaldských novin byly otištěny dvě fotografie starších žáků
z mezinárodního turnaje v polské Jasienici, kde jsme obsadili první místo.
Jasienica – TJ Petřvald 0:3
Branky: Frosztega, Kocian, Cífka
Strumieň – TJ Petřvald 2:3
Branky: Ševčík 2, Frosztega
V. Sobek, M. Weiss
TJ Petřvald - Dorost
16. 9. Sokol Dobrá – TJ Petřvald 3:0 (2:0)
Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – T. Bezdíček (32.´P. Rojan), J.
Pavliska, M. Bernatík, R. Kolek – P. Stec, L. Okon (60.´L. Podhorní)
28. 9. TJ Petřvald – Kateřince 0:1 (0:0)
Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – L. Okon (70.´P. Rojan), M.
Bernatík, J. Pavliska, T. Bezdíček – P. Stec, R. Kolek
30. 9. Skotnice – TJ Petřvald 1:0 (0:0)
Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – L. Okon (78.´ J. Grym), J.
Pavliska, M. Bernatík (46.´R. Kolek), T. Bezdíček – P. Stec, L. Slíva
7. 10. TJ Petřvald – Nýdek 2:0 (0:0)
Branky a (asistence): 59.´J. Pavliska (T. Budina), 80.´L. Okon (T. Ševčík)
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Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss (83.´T. Jaglař) – J.
Pavliska, L. Okon, M. Bernatík, T. Bezdíček (83.´J. Grym) – P. Stec, L. Slíva (43.´P. Rojan)
M. Budina
MEZINÁRODNÍ TURNAJ MĚST VYHRÁLI HRÁČI MĚSTA PETŘVALDU
Dne 23. 9. 2006 se na místním hřišti TJ Petřvald „HEPO“ uskutečnil turnaj dorostenců za
účasti domácího celku TJ Petřvald a dvou polských mužstvech LKS Drogomyšl a LKS
Jasienica. Turnaj zahájila místostarostka města Petřvaldu paní Jarmila Skálová. První zápas
odehráli domácí TJ Petřvald proti polskému městu Drogomyšl, pak se střetla obě polská
mužstva a na závěr se utkali ve finálovém klání domácí TJ Petřvald proti mužstvu z Jesienice.
Výsledky zápasů turnaje:
TJ Petřvald – LKS Drogomyšl 3:1
Branky a (asistence): P. Stec (L. Okon), P. Stec (R. Hajduk), T. Bezdíček
LKS Jasienica – LKS Drogomyšl 6:1
TJ Petřvald – LKS Jasenica 1:0
Branka: Bezdíček T.
Pořadí turnaje:
1. TJ Petřvald
4:1 6
2. LKS Jasienica 6:2 3
3. LKS Drogomyšl 2:9 0
Město Petřvald reprezentovali tito hráči: J. Kania, J. Jaglař, T. Budina, T. Jaglař, A. Weiss, J.
Pavliska, M. Bernatík, L. Okon, T. Bezdíček, P. Stec, R. Kolek, L. Podhorní, J. Grym., R.
Hajduk, M. Szeliga, O. Barák, V. Svrčina.
M. Budina

POZVÁNKA
Muzeum Těšínska a Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky – Zlín si Vás dovolují
pozvat na výstavu
Zapomenutá a současná romská řemesla
Ve Výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958,
Orlová – Lutyně, tel.: 596 531 205, e-mail: orlova@muzeumct.cz
Výstava potrvá do 31. prosince 2006.
Otevřeno: út-pá 8-12 h a 12.30-16 h, so-ne 13-17 h
Výstava se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského
Muzeum Těšínska a Národní technické muzeum v Praze si Vás dovolují pozvat na výstavu
Významné osobnosti české vědy a techniky
Ve Výstavní síni Musaion v Havířově, Dělnická 14, tel.: 596 813 456, e-mail:
havirov@muzeumct.cz
Výstava potrvá do 28. února 2007.
Otevřeno: út-pá 8-12 h a 12.30-16 h, so-ne 13-17 h

PODĚKOVÁNÍ
ZO Dolu Fučík 1 děkuje touto cestou vedení města a ZM za poskytnutí finanční dotace na
kulturní činnost. V současné době čítá naše organizace 110 členů, z toho je převážná část
členů z města Petřvald.
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Těším se na další spolupráci s novým vedením města Petřvaldu a za výbor klubu
chci popřát novému vedení města šťastné vykročení do nového volebního období 2006-2010.
L. Šlachta, předseda klubu důchodců Dolu Fučík 1

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě slavnostního přijetí jubilantů
v obřadní síni města Petřvaldu dne 16. 9. 2006. Celou akci provázela příjemná atmosféra,
vlídná slova a pěkný kulturní program. Děkuji rovněž za dárečky a fotografie, které toto milé
setkání budou připomínat.
Libuše Kreuzingerová s rodinou

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB Petřvald na měsíc LISTOPAD
V sobotu 25. listopadu 2006 se v Kulturním domě v Petřvaldě koná velký "Den přátelství".
Tzv. družba v přímém přenosu čeká na děti, které si přijdou zasoutěžit, zaskotačit a navázat
nová přátelství s dětmi z polských měst. Pestrý program je připraven zdarma od 15.00 hodin.
Počet dětí je neomezen. Přivítáme každého.
Pro dospělé je tentýž den připravena vernisáž výstavy "Tak jsme slavili sedmisté výročí..."
ve 14.00 hodin ve Středisku kulturních služeb. Výstava bude k nahlédnutí v provozní době
knihovny (po, st, pá) až do 20. prosince 2006. Na vernisáž jsou zváni všichni, kteří si chtějí
připomenout slavnostní okamžiky jubilejního roku 2005.
Pro milovníky divadla...
"Nejčeštější" z českých oper se vrací na jeviště Divadla Antonína Dvořáka v obnovené verzi
úspěšné ostravské inscenace s novým hudebním nastudováním šéfa opery Olivera
Dohnányiho.....a vy můžete být při tom.
V úterý 7. listopadu 2006, v 18.30 hodin. Cena 115,- Kč (vstupné + doprava)
Bedřich Smetana
PRODANÁ NEVĚSTA
Komická opera o třech jednáních.
Předprodej ve Středisku kulturních služeb od 1. listopadu 2006. Tel: 596 541 648.
zastávky autobusu:
Podlesí 17.30
Samoobsluha 17.32
Březiny 17.37
Jamro 17.39
Parcelace 17.41
Benzina 17.43
MěÚ (Penny) 17.44
HEPO 17.45
DPS 17.48

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
17.10. Otto Fröhlich
90 let
21.10. Ing.Jaromír Čarnecký 80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
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Uzavřená manželství
Pavel Ciba a Ludmila Šimurdová
Narozené děti
Kristýna Szarowská
David Foltýn
Filip Koch
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Vladimír Pekárek
41 let
Marie Kořenovská
88 let
Jan Laštuvka
83 let
Olga Talíková
86 let
Drahoslava Skýbová 76 let
Karel Ožana
91 let
Miroslav Hoskovec 76 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
Dne 2. 12. 2006 vzpomeneme smutné 5. výročí úmrtí paní Ludmily Farníkové. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále vzpomínají neteř Anička s manželem Karlem
a synem Martinem.
FOTO

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 13. listopadu 2006 oslaví své životní jubileum paní Vlasta Fikáčková. Hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let přejí syn Václav s Květkou a dcera Alena s Jendou, vnoučata
Petra s Pavlem a Míšou, Jana s Petrem a Katkou.

VZPOMÍNKA
Těžko se s Vámi loučilo,
těžko je bez Vás žít,
láska však smrtí nekončí.
V srdci Vás stále budeme mít.
Dne 10. listopadu by se dožila paní Milada Škutová 86 let a zároveň dne 26. prosince
vzpomeneme 3. výročí úmrtí pana Jana Škuty.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Alena, vnučky Eva a Jana s manžely, pravnoučata
Andrejka, Karinka, Kubíček, Filípek.
2x FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 23. 10. 2006 uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás opustil pan Zdeněk Golasovský.
Vzpomínají manželka Zdeňka, synové Jaroslav a Vlastimil s rodinami.
FOTO
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VZPOMÍNKA
Dne 29. 10. 2006 vzpomeneme nedožité 83. narozeniny paní Libuše Mikšanové, která
zemřela 12. 6. 2006
Dne 21. 6. 2006 jsme vzpomněli 25. výročí, kdy nás opustil pan Robert Mikšan. Za tichou
vzpomínku děkují dcera Libuše s rodinou, synové Jiří a Robert s rodinami.
2xFOTO-email

VZPOMÍNKA
Dne 13. 11. 2006 vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Václava Kačora. A zároveň dne 15. 7.
2006 jsme vzpomněli 30 let od úmrtí jeho manželky paní Bedřišky Kačorové. Vzpomínají a
nikdy nezapomenou syn Václav a Vladislav s rodinami, bratr Miloš, švagrová Květa.
2xFOTO

INZERCE:
Digitální a satelitní antény
JAROSLAV MOTLOCH
Instalace:
• televizních antén
• digitálních satel. antén
• společných televiz. antén
• seřízení televiz. rozvodů
• instalaci digitální TV SET TOP boxu
Tel.: 596 887 522, mobil: 603 915 142
e-mail: anteny.motloch@seznam.cz
Těšínská 285, 739 34 Šenov
9,2x4cm
Otevřeno nové
PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
Věra Szotkowská
Stříhání pánské, dámské a dětské.
Provozní doba:
Pondělí 13.00 – 19.00
Úterý
8.30 – 14.00
Středa 13.00 – 19.00
Čtvrtek 8.30 – 19.00
Pátek
8.30 – 15.00
Sobota dle objednávek.
Tel.: 596 541 569, mobil: 739 554 571
Ve Finských 1292 (u garáží), Petřvald
Pozor! Doplněná adresa.

AA+Stavebniny Lekos
Zasláno e-mailem

9,2x4 cm

½ A4
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MEEP.cz
metropolitní síť
na CD

celá strana A4

Firma LIGMI s.r.o.
nabízí
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ
- listnaté – měkké i tvrdé
- do krbu i do kotle
- krácené na rozměry 25, 33, 50 cm
Celoroční prodej.
Doprava zajištěna kontejnerovou Avií.
Tel.: 606 527 900, 736 605 390
735 41 Petřvald, U Tesly 1825
9,2x4 cm

Koupím RD nebo stavební parcelu
v Petřvaldě a okolí do 30km,
možno i zadlužený, platím hotově,
za nabídku děkuji, tel: 608 370 379.
4,5x4,5 cm
Opravy chladniček a mrazniček
všech typů do 24 hodin
9.00 - 18.00
tel.: 596 820 072
596 731 354
mobil.: 602 58 59 38
Havířov, ul. Dlouhá 3

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
- do 24 hodin bez DPH za práci
- opravy všech značek V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. Holaň
mobil: 605 140 362
Tel.: 596 731 421
ELEKTRO – ROMAN VOLÁK
Dětmarovice 25
4,5x6 cm
TEPLO
ZATEPLOVÁNÍ STAVEB
- zateplená a odvětraná fasáda
VINYL SIDING
- foukané izolace

CLIMATIZER PLUS
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Ivan TOŠENOVSKÝ
739 34 Šenov
mobil: 602 818 103
Kaštanova 818
Tel. 596 887 515
9,2x5 cm
Severomoravská plynárenská
stejné jak v PN č. 9
JIŘÍ RAŠÍK
soudní znalec a odhadce nemovitostí
Vypracování znaleckých posudků,
na veškeré nemovitosti pro účely prodeje,
darování, vyřizování pozůstalostí a pod.
Telefon: 596 314 768
Mobil: 605 712 803
4,5x4,5cm
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
až do výše 150.000. Bez poplatku, bez ručitele, splatnost až 6 let.
Pro zaměstnance, OSVČ a důchodce (do 75 let). Tel. 737 445 411
9,2 x 3cm
TURBOSOLÁRIUM + NEHTOVÁ MODELÁŽ
Zasláno mailem

½ strany A4

V pátek 13. platí jen řádně omluvená absence
O „pátku třináctého“ se toho namluvilo už hodně - má přinášet smůlu, ne-li
dokonce neštěstí, na člověka prý čekají samé nepříjemnosti… Povídali, že mu
hráli! Tak to byste měli nahlédnout v pátek 13. (října 2006) do petřvaldského
kulturního domu. Spatřili byste vyparáděné manželské dvojice, jak se před 15.
hodinou důstojně a v pohodě ubírají do sálu, přijímají u vchodu s úsměvem
kytičku, usedají k svátečně prostřeným stolům , u kterých většinou nacházejí
plno známých, s nimiž se třeba delší dobu neviděli - a hned se po sousedsku, jak
se sluší a patří, srdečně vítají, usmívají se na sebe a dobrá nálada z nich jen
vyzařuje.
Co je přivedlo za krásného podzimního odpoledne do našeho největšího sálu?
Rok jejich narození - 1931 a 1936. Ano, na pozvání Sboru pro občanské
záležitosti města Petřvaldu se sešli naši sedmdesátníci a pětasedmdesátníci, aby
společně se svými nejmilejšími, se svými vrstevníky a s představiteli města
Petřvaldu oslavili své významné životní jubileum. Letos je jejich účast obzvlášť
vysoká.
Ale co to? Obzvlášť vysoká není účast představitelů města! Že by na té 13 přece
jen něco bylo? A víte, že jo? Paní místostarostka Jarmila Skálová byla v pátek
13. zákeřně ze zálohy napadena dosud neznámým virem, a i když se bránila, seč

Odstraněno:
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mohla, nic jí to nebylo platné a místo oslavy skončila v poloze ležícího
střelce v posteli. A kde máme pana starostu Ing. Václava Holečka, který od
svého zvolení v roce 1990 nezmeškal snad nikdy nic, co patří k povinnostem
toho, kdo se o město opravdu stará?! Právě to hlásí všechny rozhlasové i TV
stanice, že zrovna teď zasedá v Praze, v pátek 13.(října 2006), rada Svazu měst
a obcí České republiky a petřvaldský starosta tam reprezentuje pět obcí a měst
karvinského regionu. Tak vidíte… Nedá se nic dělat, uznáváme, že absence
obou je řádně omluvena, tak, Karkošková - do práce! Stejně ti ta vyřídilka mluví
za tři, tak sebou hoď!
No, dělala, co mohla, prózu střídala s verši (bez nich by to u ní ani nešlo),
probrala život jubilantů jako film pro pamětníky - od 30. let minulého století
počínaje hospodářskou krizí přes druhou světovou válku a další dobu
nesvobody po ní až po vykročení do 3. tisíciletí. Neutuchající životní
optimismus vyfešákovaných jubilantů se snažila trochu zkrotit verši:
Užili jste svého dosyta a dosti,
už ví tělo, že má jakési ty kosti.
Jakési ty kosti, co v nás nebývaly,
když se tancovalo, když muziky hrály…
Bez výsledku. Ani to na naše jubilanty nezabralo. Řekli si: „Ničím nestárne
člověk rychleji, než neustálou myšlenkou na to, že stárne.“ A tak se jeviště i
hlediště dohodlo na tom, že se raději všichni napijí na zdraví, což za hurónského
„živjóóó!“ taky učinili.
Ale ještě nezazvonil zvonec, protože nebyl konec… Jeviště ovládli herci
Moravskoslezského národního divadla v Ostravě a ohlásili publiku ples - sice
jen operetní, ale stálo to za to. Byli na něm - Strauss, Kálmán, Lehár, Millöcker,
Zöller, Heuberger, Gejza Dusík i Piskáček, … a s nimi ty jejich čardášové
princezny, veselé vdovy, panna Serafinka se svými perlami, nechyběla paní
hraběnka Marica, a s krásnými ženami se na parketu vytáčeli všichni ti grófové,
baroni a hrabata pravá i falešná, plesali i obyčejní chasníci s krásnými
venkovankami v podání půvabné Janky Hošťákové, elegantního Jana
Drahovzala a nepřekonatelného šprýmaře Petra Millera, sólistů NDM a jejich
hudebního a tanečního doprovodu, a neméně vtipné moderátorské průvodkyně
Petra Millera Aleny Bastlové z opavského divadla.
Tak vidíte, vážení čtenáři Petřvaldských novin, že povídačky o pátku 13. jsou
pověra, a nám všem bylo spolu dobře. Určitě to nebylo naposled.
P. S.
Právě dorazily řádně potvrzené a orazítkované omluvenky:
Vážení petřvaldští jubilanti, omluvte ze závažných zdravotních a pracovních
důvodů naši nepřítomnost v KD 13. října 2006 a přijměte naše srdečná
blahopřání u příležitosti Vašeho vzácného jubilea. Do dalších let pevné zdraví,
hodně lásky a spokojenosti v kruhu Vašich nejbližších přejí
Ing. V. Holeček, starosta Petřvaldu
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a J. Skálová, místostarostka
-----------------------------------------------------------------------------------------------Za SPOZ I. Karkošková

Vzácná návštěva na petřvaldské radnici
Dne 3. 10. 2006 se sešel starosta města Ing. V. Holeček za účasti starosty
městského obvodu Ostrava Radvanice – Bartovice Dr. Vojtěcha Mynáře
s profesorem Ing. Arminem Delongem, DrSs, rodákem z Bartovic. Starosta
našeho města je přijal na naší radnici a po vřelé diskusi vyzval prof. Delonga
k podpisu do pamětní knihy našeho města. Pan profesor navštívil v doprovodu
obou starostů bývalou základní školu na Nové dědině (dnešní
Moravskoslezskou obchodní akademii), kterou navštěvoval, když v Petřvaldě
v dětství s rodiči bydlel. Poté odjel do bartovické základní školy, kterou
navštívil u příležitosti jejího 120. výročí trvání.
Profesor Ing. Armin Delong, DrSc., letos oslavil své 81 narozeniny a nám bylo
ctí přivítat ho v našem městě.
Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. je laureátem soutěže Česká hlava 2005 a získal i
národní cenu vlády ČR Česká hlava za celoživotní vědecký přínos.
Prof. Armin Delong (1924) je tvůrcem a spolutvůrcem elektronových
mikroskopů. První přístroje vyvinul a připravil do výroby v roce 1949. V té
době bylo na světě jen několik málo zemí, které dokázaly elektronový
mikroskop vyrobit (USA, Německo, Anglie, Holandsko a Československo).
Vývoji elektronových mikroskopů se věnoval téměř půl století v Ústavu
přístrojové techniky v Brně. V roce 1990 se stal místopředsedou vlády pro
vědeckotechnický rozvoj.
Prof. Delong pracuje dodnes ve firmě Delong Instruments v Brně, která vyváží
elektronové mikroskopy do celého světa.
JaS

Odstraněno: a starosta
Odstraněno: Vojtěch Mynář

Odstraněno: pan Delong
Odstraněno: zde
Odstraněno: pobýval.
Odstraněno: .
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