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Petřvaldské noviny č. 12
Informace pro občany
Z obsahu:
- 1. schůze nové Rady města Petřvaldu
- Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny
- Den přátelství
- Dobrovolní hasiči v r. 2006
- Úspěchy šachistů a fotbalistů
PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen.
Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

Kdo vládne křehkým kouzlem jinovatky?
Kdo všednost umí odít do pohádky?
Kdo naproti nám pošle metelici
a zbloudilému zažehává svíci?
Kdo stále znovu v šťastné děti proměňuje nás?
Vánoční čas, vánoční čas!
Protože dostáváme, můžeme dávat...
Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že peněz je
poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by
se tak jako tak musely koupit.
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a
pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem.
Několik dnů před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších
domácnostech daly k bochníkům péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem
pomaštěné vánočky z bílé mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal
v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik
druhů polévek, mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a
česneku. Mezitím co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích
hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé
se od rána postili, aby večer uviděli “zlaté prasátko”. S přicházejícím soumrakem děti stále
častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první
hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala
společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i
za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má
podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní
domu odebrala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a
stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba,
masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář
odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví.
Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když
zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným
ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na
stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý
večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily.
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Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po
starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku
novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a
jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna.
O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm
lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím
házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval štěkot psa.
Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle
oltáře stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících,
zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali.
Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen
na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí
hleděli do nového roku.
A jak je to s dary o Vánocích?
O Vánocích existují jak dary z povinnosti („Co by si o mně pomyslel?“), tak dary
vyžadované („Ukaž mi svou lásku!“), dále dary jakožto výměnný obchod („Jsou naše
vzájemné dary stejně hodnotné?“) a dary z vypočítavosti (ty jsou vánoční variantou úplatku).
Také existují dary, které mají reprezentovat dárce bez ohledu na pocity obdarovaného
(„Podívejte se, co jsem mu dal! Jak jsem dobrý!“).
A konečně existují i dárky, které jsou projevem lásky - tedy dělením se a sdílením toho, co
nás těší a co přináší užitek.
Říká se, že Vánoce jsou svátky (dětské) radosti. Lidem přirozeně dárky dělají radost. Někdy
ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není
tomu tak! Dárek není jen věc, která má určitou hodnotu. Dárek je především osobní poselství,
které říká „mám tě rád“. A něco takového se penězi vyjádřit nedá. V dárku totiž dáváme sami
sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom o Vánocích měli zažít.
Dárek nad dárky: jistota
Dárek nad dárky je pro děti jistota, že máme rádi nejen je, ale že se máme rádi i my dospělí
kolem nich. Takovýto dárek citové jistoty se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene.
Nestydět se za projev lásky
Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však znamená?
Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se
za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k
nedorozumění a k hořkostem.
Tip pro rodiče
Děti toho velice mnoho dostávají. Naskýtá se tak příležitost, aby se také samy učily dávat.
Aby mohly zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou někomu udělat něco dobrého jen z
vděčnosti za to, co samy z lásky a bez zásluh přijaly. Je to jedinečná příležitost učit děti
překonávat sobectví osobní, rodinné, skupinové, národní...
zdroj: Malá encyklopedie Vánoc, V. Vavřinová

Dopis pro podnikatele v našem městě
Vážený pane, vážená paní!
Město Petřvald pořádá dne 3. února 2007 již v pořadí 14. reprezentační ples.
Stalo se již tradicí, že do tomboly, která je každoročně bohatá, své dárky věnují také
podnikatelé našeho města. Stávají se tak sponzory plesu a jejich jméno nebo logo firmy se
objevuje i na seznamu firem, které věnovaly svůj sponzorský dar. Seznam je k dispozici na
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každém stole při konání plesu a v neposlední řadě je zveřejněn na stránkách Petřvaldských
novin a na internetové stránce našeho města.
V případě, že byste měl(a) zájem být v tomto roce sponzorem našeho plesu, obraťte se
laskavě na místostarostku paní Jarmilu Skálovou osobně nebo telefonicky: 596 542 901.
Bude nám ctí, jestliže se našeho plesu osobně zúčastníte.
Za Vaše pochopení předem děkuje J. Skálová, místostarostka

Přehled bohoslužeb v katolickém kostele sv. Jindřicha
Vážení farníci,
předkládáme Vám přehled bohoslužeb v kostele sv. Jindřicha v období vánočních svátků a
po nich do konce letošního roku:
neděle
24. 12. 2006 v 8 hod. ráno
a ve 22 hod. půlnoční mše
pondělí
25. 12. 2006 v 10 hod.
úterý
26. 12. 2006 v 10 hod.
neděle
31. 12. 2006 v 8 hod.
a tentýž den proběhne děkovná mše v 15.30 hod.
1. ledna 2007 (pondělí) se koná mše v 10 hod.
Přijměte pozvání na výše uvedené mše od duchovního správce kostela sv. Jindřicha v našem
městě, pátera M. Gandery.

OZNÁMENÍ
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinností od 1. ledna 2007.
Cena včetně DPH/m3
Voda pitná (vodné)
23,30 Kč
Voda odvedená (stočné) 21,11 Kč
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2007,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a
dodavatelem.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 1. ČTVRTLETÍ 2007
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Leden
3., 4.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
Únor
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
Březen
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6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
18. ledna – čtvrtek
15. února – čtvrtek
15. března – čtvrtek
OZNÁMENÍ
Z provozních důvodů bude dne 31. 12. 2006 uzavřen sběrný dvůr.
Ředitel ZŠ v Petřvaldě, Školní 246
vyhlašuje zápis do 1. tříd na Školní 246 a Závodní 822 na školní rok 2007/2008 dle zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).
Kdy: 19. ledna 2007 od 9.00 do 16.00
Kde: (dle rajonizace a pozvánek) ZŠ Školní 246, odloučené pracoviště Závodní 822
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Po ukončení zápisu bude vyvěšen seznam dětí zařazených do 1. třídy na vstupních dveřích ZŠ
Školní 246 a Závodní 822. Zákonným zástupcům dětí nezařazených nebo dětí, kterým byla
odložena školní docházka, bude po odborném vyšetření z PPP a odborného lékaře zasláno
písemné rozhodnutí o odkladu.
Vážení rodiče,
potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme
zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které
byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.
Na vzájemnou spolupráci se těší
Mgr. R. Torž, ředitel školy
1. Několik informací o škole:
Škola bude vyučovat 1. a 6. ročník dle vzdělávacího programu Škola pro život, který je
zaměřen na enviromentální výchovu, 2.-5. ročník a 7.-9. ročník podle vzdělávacího programu
Základní škola. Nový školský vzdělávací program bude zaměřen na ekologii a podle nového
ŠVP se bude učit od šk. r. 2007/2008.
Jako základní škola poskytujeme základní vzdělání, tj. naučit dobře českému jazyku a
matematice, zvládnout klíčové kompetence a poskytovat žákům všeobecný přehled o
ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim tak dávat dobré základy dvou cizích
jazyků a seznamovat je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Ve škole existují
kroužky, které umožňují žákům více se seznamovat s výpočetní technikou. Důraz škola klade
na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: školy v přírodě, lyžařské
kurzy, zájmové kroužky. Školní jídelna získala titul „Zdravý talíř“. Jsme sponzory ZOO
Ostrava – klokana rudokrkého a finance získáváme sběrem starého papíru. Školu navštěvuje
562 žáků, kteří chodí do 23 tříd. Průměrná naplněnost je 22,9 žáka na třídu, 16 odborných
učeben. Školní družina má 4 oddělení, která navštěvuje 92 žáků (1. až 5. třídy).
Škola vyučuje anglický a německý jazyk (AJ 223 žáků, NJ 135 žáků). Ve škole pracuje 29
kroužků od 1. do 9. ročníku. Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 32 pedagogů (včetně
ředitele školy, zástupce, z toho na 1. stupni vyučuje 15 a na 2. stupni 17 učitelů, 4
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vychovatelky školní družiny, 3 hospodářsko- techničtí pracovníci a 22 správních
zaměstnanců.
1. Výuka v 1. třídě – proběhne dle ŠVP Škola pro život
Učební plán 1. třídy:
Český jazyk 9 hodin
Matematika 4 hodiny
Prvouka
2 hodiny
Hudební výchova 1 hodina
Výtvarná výchova 1 hodina
Praktické činnosti 1 hodina
Tělesná výchova 2 hodiny
V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než
jedna vyučovací hodina a jednotlivá řízení činnosti kombinovat a propojovat, ale při
zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. Vyučování v první
třídě začíná v 8 a končí zpravidla v 11.40.
3. Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu můžou navštěvovat podle zájmu zákonných
zástupců žáci první třídy (někteří žáci chodí pouze na obědy do školní jídelny). Pracovní doba
školní družiny je od 6.30 do 16.00. Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního
roku 2007/2008 u vychovatelky školní družiny.
4. Je vaše dítě připraveno na povinnou školní docházku?
Společenské předpoklady
- je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický
postoj, když musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním;
- umí se rozdělit s ostatními, není sobecké;
- je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly;
- je spokojené, když si hraje se skupinou přátel;
- umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a osušení rukou;
- když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit;
- pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá;
- umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky,
svoje místo a věci udržuje v pořádku.
Fyzické předpoklady
- umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami;
- má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí navlékat
korálky, umí i jiné věci, které patří k manuální zručnosti;
- umí chytit a hodit velký míč;
- umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině;
- umí poskočit;
- umí chvilku poskakovat na jedné nebo druhé noze;
- není přehnaně nesoustředěné nebo apatické;
- je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně.
Psychické předpoklady
- umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm
plynulosti;
- má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu;
- rozezná barvy a zná jejich názvy;
- zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště;
- pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky;
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správně vyslovuje, artikuluje a vytváří
věty docela plynule;
umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky;
projevuje touhu číst, zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také
docela vyhovují;
- zapojí se do her, které doma hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná
podle instrukcí.
Spolupráce rodiny a školy
- jednotná výchova rodiny a školy;
- každodenní rozhovor o školní práci;
- důsledná kontrola pomůcek;
- dohled při psaní domácích úkolů;
- pravidelné návštěvy třídních schůzek a individuálních pohovorů;
- při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a školním psychologem.
Závěr
Zákonní zástupci počátkem ledna 2007 obdrží obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy;
b) souhlas se zveřejňováním školních úspěchů;
c) časový harmonogram zápisu dítěte.
Mnoho zdraví a osobní spokojenosti v novém roce 2007 za všechny pracovníky ZŠ Školní
246 přeje Mgr. R. Torž, ředitel školy
-

Dnes si budeme povídat se starostou města Ing. V. Holečkem na téma
"Sportovní areál"
Pane starosto, v tomto měsíci byla zkolaudována stavba města Petřvald – Sportovní
areál. Můžete čtenářům PN přiblížit tuto stavbu?
Odpověď na jednoduchou otázku bude trochu delší. Před rokem 1990 byl v rámci tzv. akce
"Z" postaven tenisový areál nedaleko rybníka Hurtík. Areál byl postaven na pozemcích, které
tehdejší MěNV získal bezúplatným převodem od Dolu Fučík. Až po roce 1990 se ukázalo, že
pozemky nebyly majetkem města, ale v soukromém vlastnictví. Postupně se podařilo část
pozemků vykoupit. Vzhledem k tomu, že stávající areál nelze rozšířit o další sportoviště
(brání tomu mimo jiné vedení vysokého napětí) a polovina výměry pozemku pod tenisovými
kurty je nadále v soukromém vlastnictví a vlastníci požadují značnou sumu za 1 m2, bylo
zastupitelstvem města v roce 2002 rozhodnuto o koupi pozemků na Březinách a zadána
studie sportovního areálu. Protože tehdy platný územní plán neumožňoval stavbu sportovního
areálu na zakoupených pozemcích, bylo rozhodnuto o změně územního plánu. Nejde v
žádném případě o jednoduchou záležitost. A tak teprve po schválení změny č.2 územního
plánu v roce 2005 byl zpracován projekt pro územní řízení, následně realizační projekty. Na
základě žádosti jsme obdrželi dotaci z rozpočtu republiky ve výši 14,7 mil. Kč na I. etapu. Po
výběrovém řízení byla stavba v červnu letošního roku zahájena.
Po dokončení výstavby sportovního areálu budou stávající tenisové kurty zrušeny.
Kolik finančních prostředků vydalo město Petřvald na realizaci stavby?
Vzhledem k tomu, že cena dodávky činí 22 908 000,- Kč, tak město ze svého rozpočtu uradí
8 208000,- Kč.
Jaké práce byly na I. etapě provedeny?
Předmětem první etapy byly následující objekty: stavební objekt 02 (SO 02) sociálně správní
objekt, SO 05 víceúčelové hřiště, SO 06 skate park, SO 07 dětské hřiště, SO 08 parkoviště,
komunikace, chodníky, SO 09 venkovní rozvody vody. SO 10 kanalizace dešťová, SO 11
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kanalizace splašková, SO 12 přípojka elektro, SO 13 přemostění, SO 14 venkovní osvětlení,
SO 15 terénní a sadové úpravy, SO 16 oplocení, SO 17 plynová přípojka.
Pořád hovoříme o první etapě. Chystáme i II. etapu? Jestliže ano, v jakém rozsahu?
Na druhou etapu je také vydáno stavební povolení a bude rozhodující, jestli získáme dotaci ze
státního rozpočtu. Žádost o dotaci ve výši 13,3 mil. Kč jsme samozřejmě na ministerstvo
financí zaslali. Ve druhé etapě se dokončí některé objekty, které byly již v etapě první:
chodníky, venkovní rozvody vody, kanalizace dešťová, přípojka elektro, terénní a sadové
úpravy, oplocení, plynová přípojka. Hlavními objekty druhé etapy jsou: SO 01 krytá hala a
SO 03 tenisové kurty.
Naším hlavním cílem bylo postavit takový sportovní areál, který by sloužil všem zájemcům o
sport, a to nejen z našeho města. Vždyť sport byl a bude prostředkem ke zlepšení fyzické
kondice, ale i navázání nových přátelství a zlepšení nálady. A o to nám jde. Aby se lidé v
našem městě cítili dobře a rádi v něm žili. Snad i tento sportovní areál přispěje k naplnění
našeho přání.
Děkuji starostovi města za rozhovor a těším se spolu s vámi na další zprávy o výstavbě
sportovního areálu.
JaS

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Členové ČSOP Petřvald zachránili lípy vysázené na ulici Topolové. Mnozí z nás si pamatují i
na stromy kolem panelového chodníku na ulici Závodní, které byly vysázeny společně s těmi
na ulici Topolové. Ale bohužel vandalové, kteří se v té době stahovali na diskotéky do našeho
kulturního domu, všechny lípy kolem chodníku polámali či znehodnotili.
Tak tomu bylo i s lípami na ulici Topolové. Zásluhou předsedy ZO ČSOP pana M. Ševčíka,
který věnoval pravidelnou pozornost těmto poškozeným stromům, se však lípy podařilo
zachránit a v současné době se staly obohacením životního prostředí v našem městě.
Předseda ZO ČSOP M. Ševčík zároveň upozorňuje na raritu ve městě. V lokalitě na ulici
Topolové roste unikátní kaštan jedlý, který je velkou vzácností a ozdobou přírody zejména v
našich životních podmínkách
Zachráněné lípy a kaštan jedlý na fotografiích zachytil M. Ševčík
JaS

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
1. schůze Rady města Petřvaldu se konala 23. listopadu 2006
RM vzala na vědomí podle § 101, odst. 4 zákona o obcích znění jednacího řádu Rady města
Petřvald ze dne 13. 12. 2000, kterým se bude i nadále řídit.
RM schválila
• rozpočet Základní školy Petřvald Školní 246, příspěvkové organizace, na rok 2007
dle předloženého návrhu za předpokladu, že příspěvek bude schválen v předložené
výši v rámci rozpočtu zastupitelstvem města;
• rozpočet Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace, na rok
2007 dle předloženého návrhu za předpokladu, že příspěvek bude schválen v
předložené výši v rámci rozpočtu zastupitelstvem města;
• odpisový plán Základní školy Petřvald Školní 246, příspěvkové organizace, na rok
2007 dle předloženého návrhu.
Rada města zřídila
• komisi dopravy;
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• komisi výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a sociálního zabezpečení;
• komisi bytovou;
• sbor pro občanské záležitosti;
• redakční radu Petřvaldských novin.
RM jmenovala
v souladu s § 102 písm. h) zákona o obcích
• Zdeňka Šlachtu předsedou komise dopravy
Jiřího Mokroše, Miroslava Tajduse, R. Durczoka, Mgr. Rudolfa Torže, Jana Piecha,
Karla Zamazala, Z. Tomáše a Bc. Miroslava Pipka - členy komise;
• Petra Přečka předsedou komise výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a sociálního
zabezpečení
Mgr. Miladu Římánkovou, Mgr. Šárku Plankovou, Mgr. Rudolfa Torže, Jiřinu
Budíkovou, Miladu Ožanovou, Jarmilu Pavlovskou, Jiřinu Piechovou – členy komise;
• Ing. Osvalda Pencka předsedou bytové komise
Danu Szotkowskou, Ivanu Rajdusovou – členy komise;
• Jarmilu Skálovou předsedkyní SPOZ
Ilonu Karkoškovou, Ivo Tvrdoně, Mgr. Šárku Němcovou – členy komise;
• Jarmilu Skálovou předsedkyní redakční rady PN
Jindřicha Pravdu, Ilonu Karkoškovou, Ivo Tvrdoně, JUDr. Hanu Kotovou – členy RR.
RM rozhodla
• o distribuci Petřvaldských novin prostřednictvím České pošty, s.p. do všech
domácností v Petřvaldě, a to bez úhrady;
• o podání výpovědi Mandátní smlouvy uzavřené s firmou Mediaservis, s.r.o.;
• s účinností od 1. 1. 2007 o úpravě ceny za zveřejnění v rubrice Společenská kronika
Petřvaldských novin;
• o přijetí daru – dýchacího přístroje Saturn S 7 a motorové pily STIL MS 280, jež
městu Petřvald nabídla firma Hasičská technika a zařízení Plzeň pro potřebu jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Petřvald.
RM rozhodla poskytnout:
• Petru Dohnalovi a Bohumilu Kadlčíkovi každému 2.000,- Kč a věcný dar hodinky za
80 bezpříspěvkových odběrů krve, za které získali Zlatý kříž III. třídy;
• Vladislavu Kinastovi a Martinu Hanákovi každému 2.000,- Kč a věcný dar Kapitolky
z historie Petřvaldu za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, za které získali Zlatou
plaketu MUDr. Janského;
• Františku Dzurcovi 1.000,- Kč a věcný dar Kapitolky z historie Petřvaldu za 20
bezpříspěvkových odběrů krve, za které získal Stříbrnou plaketu MUDr. Janského.
RM vyhlásila záměr pronájmu části budov na ulici Březinské č.p. 1613 a 1614 na základě
žádosti
provozovatele firmy Meep. cz o umístění telekomunikačního zařízení na
zprostředkování přístupu uživatelů do sítě internet.
RM stanovila
• že závěsného znaku se státním znakem České republiky mají právo ve volebním
období 2006 – 2010 užívat uvolnění členové zastupitelstva při významných
příležitostech a občanských obřadech, tajemnice MěÚ při významných příležitostech
a občanských obřadech s výjimkou občanských sňatků ve smyslu § 4 zák. č. 94/1963
Sb. v platném znění a dále ti členové zastupitelstva města, kteří jsou zastupitelstvem
pověřeni k výkonu občanských sňatků ve smyslu § 4 zák. č. 94/1963 Sb. v platném
znění.
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RM svěřila ve volebním období 2006 - 2010 v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona o
obcích
1. finančnímu odboru
• rozhodovací činnost ve věcech uzavírání nájemních smluv týkajících se nájmu
hrobových míst
• rozhodovací činnost ve věcech prodlužování nájemních smluv u nájmu bytů
sjednaných na dobu určitou v těch případech, kdy nájemce užívá byt řádně a plní
všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy
• rozhodovací činnost ve věcech uzavírání dohod o ukončení nájmu bytu
2. správnímu odboru rozhodovací činnost ve věcech uzavírání nájemních smluv týkajících se
pronájmu jídlonosičů
3. odboru výstavby a ŽP projednávání žádostí o směnu bytu. Souhlas se směnou bytu může
odbor výstavby a ŽP vydat po projednání a schválení v bytové komisi
Odvětvové odbory jsou při rozhodování o ceně nájmu vázány cenou za pronájem stanovenou
radou města.
RM zmocnila starostu města k podepisování všech smluv a ostatních písemností a listin
vyplývajících z rozhodnutí a právních úkonů, které schválí ve volebním období 2006 - 2010
v rámci samostatné působnosti rada města, a smluv, jejichž rozhodování svěřila rada města
odvětvovým odborům.
RM odvolala Jiřího Nováka ze školské rady zřízené při Základní škole Petřvald Školní 246 a
jmenovala pro volební období 2006 - 2010 Marii Pavlitovou členkou školské rady zřízené
při Základní škole Petřvald Školní 246.
RM vzala na vědomí
• výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2006;
• termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2007
RM: 18.1., 22.2., 22.3., 19.4., 24.5., 21.6., 19.7., 23.8., 27.9., 25.10., 22.11., 13.12.
ZM: 28.2., 25.4., 27.6., 29.8., 31.10., 19.12.
• informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Město Petřvald zveřejňuje výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na místo
referenta správního odboru zařazeného na druh práce – knihovník.
Požadujeme:
- vzdělání ÚSO knihovnického směru
- flexibilitu a ochotu k dalšímu vzdělávání
- znalost práce s PC
- 5 let praxe v oboru
K přihlášce přiložte:
1. Profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
2. Čestné prohlášení o bezúhonnosti
3. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2007
Přihlášku s uvedením telef. spojení a požadované doklady zašlete na adresu: Městský úřad
Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald nebo doručte na podatelnu MěÚ, I. patro, č.
dv. 5 nejpozději do 8. 1. 2007.
Bližší informace podá Mgr. Eva Kaňová, ved. správního odboru, tel. č. 596 542 903,
e-mail: kanova@petrvald-mesto.cz.

10

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2007
Zastupitelstvo města Petřvald se na svém zasedání dne 6. 12. 2006 usneslo vydat na
základě § 14, odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10b a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006,
kterou se mění OZV č. 3/2003, o místních poplatcích.
Touto vyhláškou se zvyšuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na částku 492,- Kč na
osobu přihlášenou k trvalému pobytu v Petřvaldě a rok. Poplatek se vypočítává ze skutečně
vynaložených nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2005. Zvýšení poplatku
nepokryje celkové náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě. Tyto náklady činily v roce 2005
630,- Kč na osobu a rok.
Zvýšení místního poplatku rovněž ovlivnila zvýšená produkce odpadu, zvýšení cen za
odvoz odpadu z 50 na 52,50 Kč za 1 km a zvýšení poplatku za uložení odpadu z 300,- na
400,- Kč za tunu odpadu v roce 2007.
P. Malíková, odbor finanční
INFORMACE O NĚKTERÝCH ZMĚNÁCH V DÁVKÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE
INFORMACE PRO OBČANY, KTERÝM JE K DŮCHODU VYPLÁCENA
BEZMOCNOST
Důchodci, kterým byla k důchodu vyplácena bezmocnost, jistě obdrželi od České správy
sociálního zabezpečení v Praze informaci, že výplata bezmocnosti v prosinci 2006 je
poslední.
Od ledna 2007 jim bude místo bezmocnosti vyplácen příspěvek na péči, který bude vyplácet
Městský úřad v Orlové, odbor sociální a zdravotní.
V průběhu měsíce ledna budou všichni tito občané o dalším postupu Městským úřadem
v Orlové písemně informováni.
Bližší informace můžete obdržet na telefonním čísle: 59 6581 448 ( MěÚ Orlová).
INFORMACE PRO OBČANY, KTERÝM JE VYPLÁCEN PŘÍSPĚVEK NA
PROVOZ TELEFONNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE
Sdělujeme občanům, kteří pobírají výše uvedený příspěvek, který jim je vyplácen Městským
úřadem v Orlové, odborem sociálním a zdravotním, že se tento příspěvek od 1. 1. 2007 ruší
vyhl. č. 506/2006 Sb. v pl. znění. Od ledna příštího roku se již poskytovat nebude.
INFORMACE PRO OBČANY, KTERÝM BYL MěÚ PETŘVALD VYPLÁCEN
PŘÍSPĚVEK NA INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVU
Sdělujeme občanům, že tento příspěvek od 1. 1. 2007 bude vyplácen Městským úřadem
v Orlové, odborem sociálním a zdravotním, proto si žádosti podávejte přímo u plátce
příspěvku.
I. Rajdusová, odbor správní

Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny!
Na své první schůzi, která se konala 23. listopadu 2006, Rada města Petřvaldu po projednání
rozhodla o distribuci Petřvaldských novin prostřednictvím České pošty, s.p., do všech
domácností v Petřvaldě, a to bez úhrady (tolik citace z usnesení této schůze). A nyní několik
slov na vysvětlenou.
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Na základě nabídky České pošty na roznos Petřvaldských novin byla provedena
kalkulace, ze které vyplynulo, že náklady na tisk a roznáška Petřvaldských novin do všech
domácností v Petřvaldě prostřednictvím České pošty vyjde finančně stejně (a dokonce dojde i
k malé úspoře) jako tisk a distribuce PN prostřednictvím Mediaservisu s.r.o., který nám
zajišťoval roznášku dosud. Zároveň se staral o správu kmene přes SIPO. V současné době PN
vychází v celkovém nákladu 1 100 kusů, z toho je 300 výtisků rozvezeno do trafik a prodejen
na území města.
Proto rada města rozhodla distribuovat Petřvaldské noviny prostřednictvím České pošty, s.p.,
od 9. března 2007 do všech domácností v Petřvaldě zdarma.
V této souvislosti také rada města jednohlasně rozhodla na návrh redakční rady PN o úpravě
ceny za zveřejnění v rubrice Společenská kronika PN takto:
•
bude-li se jednat o poděkování, vzpomínku nebo gratulaci bez fota, zaplatí občan 50,Kč
•
bude-li se jednat o poděkování, vzpomínku nebo gratulaci s jednou fotografií, zaplatí
občan 100,- Kč
•
bude-li se jednat o poděkování, vzpomínku nebo gratulaci s dvěma fotografiemi, zaplatí
občan 150,- Kč.
JaS

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2006
Členové jednotky SDH Petřvald zasahovali v letošním roce u dvou požárů, a to u požáru
obytného domu a u požáru lípy a v jednom případě vyjížděli k odčerpání vody ze sklepa RD.
Jednotka SDH Petřvald dne 31. 7. 2006 po přeškolení a vybavení ochrannými prostředky
poprvé vyjela k likvidaci bodavého hmyzu. Zasahovala celkem 22x.
Celkem 12 členů jednotky SDH odpracovalo v roce 2006 1605 brigádnických hodin,
převážně na údržbě požární techniky, výstroje a výzbroje, připravilo požární vozy na
technickou prohlídku, provedlo kontrolu hydrantů, podílelo se na čištění cest, proplachování
propustí a kanálů. Členové se podíleli na zdárném průběhu cyklistických závodů, zajišťovali
preventivní požární hlídky při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě.
Zúčastnili se okrskové soutěže v požárním sportu v Orlové a námětového cvičení okrsků
v Doubravě.
Členové jednotky SDH se pravidelně účastnili odborné přípravy v hasičské zbrojnici. Velitel
jednotky a strojník se zúčastnili cyklické odborné přípravy v Karviné určené pro velitele a
strojníky jednotek SDH. Jednotka SDH Petřvald pracovala v letošním roce v počtu 12 členů
pod vedením velitele jednotky p. Jaromíra Kaňoka.
I v letošním roce pracovalo družstvo mladých hasičů Soptíci v počtu 10 členů pod vedením
paní J. Doležalové. Zúčastnili se soutěží v požárním sportu a okresního kola Plamene.
Družstvo žen pracovalo v počtu 8 členek.
K. Canibalová, odbor správní

Mezinárodní přebor šachového kroužku v Petřvaldě
Ve středu 15. 11. 2006 se uskutečnil přebor šachového kroužku, který vedou v ZŠ Školní
šachoví trenéři SK Slavia Orlová Jiří Novák, Jiří Kopta a Gustav Eichler.
Aby děti měly přebor hodnotnější, pozvali jsme 12 dětí z polského šachového kroužku
Jastrzebie Zdroj, se kterým SK Slavia Orlová spolupracuje už 6 let.
Děti byly rozděleny do dvou kategorií podle věku, 1. – 5. třída a 6. – 9. třída.
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Zahájení a ukončení provedl starosta města Petřvaldu Ing. Václav Holeček, který
věnoval zahraničním účastníkům upomínkové předměty s historií města.
Hrálo se v každé kategorii na 7 kol, tempem 2 x 5 minut. Ve starší kategorii dominovali
polští hráči, kteří obsadili první 4 místa. O celkovém vítězi rozhodoval los, protože oba
soupeři měli stejný počet bodů, vzájemně remizovali a v doplňkové partii opět remizovali.
V mladší kategorii už byla konkurence vyrovnaná a velké bitvy s Poláky sváděl Jirka Novák,
který skončil nakonec druhý, a Daniel Chen, který byl pátý. První tři v každé kategorii
obdrželi poháry, medaile a diplomy, všichni účastníci pak dostali sladké odměny.
JINO
FOTO
Mladší kategorie 1. – 5. třída.

Víte, že...
město Petřvald navázalo spolupráci s Městským domem kultury Karviná a Domem kultury
města Orlová? Pro petřvaldské občany to znamená zajištění vstupenek na určitá kulturní
představení do předprodeje ve Středisku kulturních služeb města Petřvald.

Mezi nejlepšími sportovci Orlové šachista z Petřvaldu
V pondělí 4. 12. 2006 byli v Základní umělecké škole v Orlové vyhlašováni neúspěšnější
sportovci města Orlové za rok 2006. Poprvé se mezi 15 nejúspěšnějších sportovců města
dostal šachista Jiří Novák z Petřvaldu reprezentující šachový klub SK Slavia Orlová.
Svými jednotlivými výkony v šachových soutěžích se dostal mezi takové velikány, jako je
mistr republiky a druhý na ME v krasobruslení M. Janočko, mistryně světa v orientačním
běhu, vicemistryně světa v aerobiku a jiné veličiny města Orlové. Tento úspěch je také
oceněním těch, kteří Jirku trénují. Blahopřejeme.
JINO

Vandalové v našem městě
se opět projevují. V listopadu letošního roku „hrdinové v našem městě“ ukázali všem svou
sílu. Protože se nedokážou prospěšně projevit v naší společnosti, ukazují se veřejnosti tím, že
zbaběle rozbíjí a ničí majetek, který patří všem občanům. U pošty a spořitelny stojí vývěsní
skříňky s úřední deskou MěÚ a skříňky, které využívají politické a zájmové organizace. Onen
víkend však někomu vadily natolik, že se rozhodl(li) je vysklít a ukázat tak všem, kdo je ve
městě pánem. Řádění ovšem pokračovalo i na oknech kulturního domu a tak se jim(mu)
podařilo rozbít dvě okna tohoto zařízení. Celková škoda přesáhla částku cca 24 tisíc Kč. Co k
tomuto smutnému případu dodat? Snad jen to, že je zarážející, že řinčení a sypání skla nikdo
neslyšel. Nebo snad nechtěl slyšet? Chci připomenout nám všem, abychom vzali odvahu do
svých rukou a při takových příležitostech zavolali linku 158, která je bezplatná a
anonymní.Nebo volejte přímou telefonní linku na OO PČR v našem městě 596 541 124 popř.
596 541 125. I když by se vám zdálo, že telefonát se může minout účinkem, není tomu tak.
Podle mjr. Šedy, vedoucího OO PČR Petřvald, všechna volání v době nepřítomnosti
příslušníků PČR na stanici jsou přesměrována do automobilu hlídky, která může být na místě
v co nejkratší době.
Znovu apeluji na vás, občany našeho města. Nenechme si ničit svůj majetek a bojujme proti
těmto nešvarům - vyvracení popelnic, vyhazování odpadkových košů, rušení nočního klidu a
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jinému narušování veřejného pořádku. I vy tak můžete přispět k tomu, aby se v našem
městě žilo bezpečně a klidně.
A v závěru mne napadá řada možností, jak využít vyhozených 24 tisíc Kč, které za vandaly
mezi námi zaplatili slušní občané ze svých daní. Vás jistě také. A tak nezapomeňte příště
zavolat telefonní linku 158.
J. Skálová, místostarostka

Přebor školních družstev 2006
V pondělí 4. 12. 2006 se uskutečnilo městské kolo čtyřčlenných družstev v šachu města
Orlové a přilehlých obcí. Hrálo se ve dvou starších kategoriích – 6.–7. třída a 8.–9. třída.
Turnaj proběhl v DDM Orlová a hlavním rozhodčím byl Jiří Novák.
Po dohodě s ředitelem školy Mgr. Toržem byla na přebor vyslána dvě družstva. Jedno z 8.-9.
tříd, a protože v šesté a sedmé třídě není šachistů, bylo vytvořeno družstvo z mladších žáků,
kteří navštěvují šachový kroužek na zdejší škole. Turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct
družstev ve dvou kategoriích. Hrálo se systémem každý s každým a za vítězství družstva se
počítaly 2 body, za remízu 1 bod a za prohru 0. Dalším kritériem byl počet výher hráčů
v družstvu. Celkovým vítězem starších žáků v kategorii 8.–9. tříd se stalo družstvo ZŠ U
Kapličky před ZŠ Školní z Orlové. Na skvělém třetím místě se umístilo družstvo ZŠ
Školní 246 Petřvald ve složení Rybár, Kocián, Šišák a Frosztega. Ještě větší radost nám
udělalo družstvo 6.–7. tříd, které ve složení Novák, Chen, Nogová a Lorenčič nenašlo
přemožitele a suverénně vyhrálo skupinu před ZŠ Dolní Lutyně a Gymnáziem Orlová.
Toto družstvo je nadějí na vítězství i v mladší kategorii 1.–5., která se bude hrát v lednu
2007.
Poděkování patří panu Nogovi a Novákovi, kteří zajišťovali převoz družstev do Orlové i zpět
a zajistili dozor nad naším družstvem. Úspěšným reprezentantům blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a města Petřvaldu.
FOTO
Zleva Chen, Novák, Lorenčič a Nogová.

Zpráva o činnosti KPHM, pobočka Petřvald, za rok 2006
Znovu nadešel čas účtování, který se s koncem kalendářního roku nevyhne žádné lidské
činnosti, pokud je vykonávána se snahou o kontinuitu a budoucnost. Tak jako v životě
jednotlivce, tak i v kolektivním snažení je nesnadné vychýlit se dlouhodobě k uspokojení či
snad k ještě k vyšším cílům. Z tohoto hlediska máme rozhodně co zlepšovat, pokud
nechceme podlehnout lákadlu pohodlí a sebechvály. V této chvíli mě omluvte, zapomeňte na
příliš „hlubokomyslný“ úvod a věnujte pozornost faktům.
Členská základna naší pobočky v uplynulém roce postoupila do čtvrté desítky, na 32 členů.
V této souvislosti konstatuji, že příspěvková morálka je dobrá, máme pouze pět dlužníků,
z toho dva již druhým rokem, což koliduje se Stanovami Klubu – zde je prostor k vyjádření
názorů v diskuzi.
V průběhu tohoto roku proběhlo 8 přednášek, které sledovala zhruba polovina členské
základny a přítomní hosté se zaujetím a následnou živou diskuzí. Chtěl bych vyzdvihnout
např. lednovou přednášku o měřící technice v dole, která měla mimořádný ohlas. V měsíci
září se uskutečnilo neplánované, o to však vydařenější setkání ke Dni horníků. Spokojenost
zúčastněných, z níž vyplynul i požadavek na opakování a snad i založení určité tradice, byla
odměnou z těch nejodměňovatějších pro všechny zúčastněné organizátory akce. Zbývá nám
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ještě hodnotící schůze a vyslovení kritiky či chvály, návrhů a nápadů - snad o ně nebude
nouze.
Na přelomu 1. a 2. čtvrtletí bylo zvoleno nové vedení pobočky. Snahou těchto lidí je
minimálně udržet laťku na takové úrovni, jakou v minulosti nastavili její předchůdci, což
samozřejmě předpokládá účast všech členů na činnosti. Jsem přesvědčen, že jsme toho
schopni !
Název „pobočka“ jasně ukazuje, že jsme členy seskupení a tudíž součástí i širšího dění.
Z téhož vyplývá i určité vedení a výhody, které nám plynou ze zázemí jak Klubu, tak i
dalších spolupracujících, kooperujících a jak je to dnes potřebné i dotujících orgánů a
organizací. Nemohu, protože je ani všechny neznám, vyjmenovat všechny.Tedy alespoň
vedení Klubu jako takového zastoupené Ing. Zdeňkem Dombrovským, kandidátem věd, dále
představitelé města Petřvaldu, samotné vedení HM a další, kteří se jistě neurazí, i když nejsou
jmenováni. Předseda Klubu nás průběžně informuje o dění v Ostravě, nemalým přínosem
bylo jeho úsilí o vytvoření nové administrativy pobočky, neschází ani rada i přímá pomoc,
když je potřeba. Jednotlivá čísla čtvrtletního Zpravodaje, Hornický kalendář a další publikace
nám poskytují jak dostatek informací, odborných znalostí či estetického prožitku. Účast na
tematických zájezdech – letos Dlouhé Stráně v nádheře podzimních Jeseníků – je pro
účastníky zážitkem.
Vedení města v čele s Ing. Václavem Holečkem nám umožňuje bezplatný a kvalitní azyl při
konání schůzí i další výhody (viz dotaci Klubu atd.).
Poděkování patří všem i nejmenovaným a já se domnívám, že správnou odpovědí by mohla
být i početnější účast např. na plenární členské schůzi či jiných akcích Klubu, města
Petřvaldu, Hornického muzea a dalších výše uvedených organizací.
Za výbor pobočky S. Žák

POZVÁNKA
ZVEME VÁS NA SPORTOVNÍ PLES, KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE 10. ÚNORA 2007
V 19 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ PETŘVALD.
CENA VSTUPENKY – 250 Kč (v ceně je večeře)
Předprodej vstupenek na tel. čísle 737 550 442 – pí Ševčíková.
Zve výbor TJ Petřvald

TJ HEPO Petřvald – ml. žáci
3. 12. 2006 – halový turnaj v Ostravě – Hrabůvce za účasti 8 mužstev. Náš oddíl a město
reprezentoval výběr hráčů r. 1994. Na začátku zimní přípravy prokázali velmi dobrou formu a
obsadili celkové 2. místo.
1. TJ Petřvald – Fénix Ostrava
6:0
2. TJ Petřvald – Petřvald n./M
5:1
3. TJ Petřvald – MKF Havířov „B“ 4:1
4. TJ Petřvald – St. Bělá
2:2
5. TJ Petřvald – Petřkovice
5:0
Branky a asistence:
A. Pyszny (6+4)
J. Lukša (6+2)
A. Maňák (3+0)
D. Orlický (2+4)
J. Ptošek (2+2)
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M. Dvořák (2+5)
D. Kocian (1+0)
O. Cudrák (0+5)
Výborné výkony v brance podával J. Volf. Každé mužstvo odehrálo 5 utkání, jeden zápas se
hrál 16 minut.
P. Sekera

Výbor oddílu kopané TJ HEPO Petřvald děkuje
za spolupráci všem, kteří náš oddíl v letošním roce podporovali, a zároveň vyjadřuje přání
všeho nejlepšího v r. 2007.
Poděkování za pomoc našemu oddílu patří zejména MěÚ Petřvald, firmě KARIMPEX, a.s.,
ZŠ Školní 246 Petřvald, Tiskárně Kamčatka, p. Blachovi a jeho dopravě a všem rodičům,
kteří zajišťovali dopravu naší mládeže.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci v roce 2007.
M. Pyszny, předseda oddílu kopané TJ Petřvald

POMAZÁNKY
Bulharská pomazánka
300 g dietního salámu, malý rajský protlak, malá tatarská omáčka, kyselá okurka, cibule
Salám umeleme na masovém strojku nebo nastrouháme
na struhadle. Přidáme
jemně nastrouhanou okurku, rajský protlak, tatarku a jemně nakrájenou cibuli. Vše
umícháme.
Pikantní pomazánka na chlebíčky
250 g českého salámu, 1 kyselá okurka, 1 cibule, 100 g majonézy.
Nálev: 1 lžíce oleje, 1 lžíce octa, 1 lžíce kečupu, 1 a 1/2 lžíce hořčice, 1/2 lžíce worchestrové
omáčky (necháme projít varem).
Salám, okurku, cibuli umeleme, přimícháme majonézu a tuto směs přidáme do vychladlého
nálevu. Je to vynikající pomazánka.
Nejlíp chutná na chlebíčkách s polosuchým nebo suchým salámem, ale dá se jíst i s rohlíkem.
Pomazánka z uherského salámu
100 g másla, 100 g uherského salámu, 150 g sýra ementál, 1 cibule, 2 zelené papriky, 2 vejce,
petrželka, sůl
Máslo trochu osolíme a utřeme do pěny. Salám umeleme, ementál a cibuli dvakrát
umeleme na masovém strojku a zamícháme do připraveného másla. Nakonec
přimícháme drobně nakrájené očištěné papriky. Pomazánku upravíme na misku a ozdobíme
čtvrtkami vajec vařených natvrdo a petrželkou.
Pomazánka z tuňáka
2 plechovky tuňáka v oleji, 1 středně velká cibule, 2 lžíce majonézy (lepší je light), 2 lžíce
hořčice, 1 lžíce kečupu, 1 vejce uvařené natvrdo, 1 měkký sýr, sůl, pepř.
Cibuli nakrájíme nadrobno. Přidáme tuňáka z plechovky (olej je lepší vylít). Nastrouháme
vejce, přidáme všechny další ingredience a pořádně promícháme. Přisolíme, připepříme
podle chuti. Pomazánka je nejlepší druhý den, kdy se odleží v lednici.
Šunková pěna
6 lžic másla, šálek smetany, sůl, pepř, 200 g šunky, 1/2 lžičky sladké papriky
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Do změklého másla postupně vmícháme smetanu a ušleháme hladkou pěnu. Osolíme
ji, opepříme, přidáme jemně rozemletou šunku, papriku a dobře rozmícháme. Pěnu podáváme
s jemným pečivem.
Silvestrovská pomazánka
Sůl, 2 vejce, 1 cibule, 2 lžíce majonézy, mletý pepř, 100 g tvrdého sýra, sardelová pasta,
chilli, 100 g sardinek v tomatě.
Pomazánka ze sardinek, vajíček a tvrdého sýra. Pikantní chilli vynechejte, pokud chcete. Sýr
nahrubo nastrouháme, smícháme s rozmačkanými sardinkami, nasekanými vejci, cibulí,
se sardelovou pastou a majonézou. Podle chuti okořeníme solí a pepřem a zakápneme
citrónovou šťávou.

NÁPOJE
Půlnoční punč
láhev červeného vína, 2 kousky celé skořice, 2 hřebíčky, kůra a šťáva z jednoho citrónu,10 cl
brandy, 10 cl cherry brandy, ½ l horkého čaje
Víno s cukrem, skořicí, hřebíčkem a citrónovou kůrou zahřejeme téměř k bodu varu. Přidáme
brandy, likér a citrónovou šťávu a nakonec dolijeme čajem.
Banánový punč pro děti
1 banán (5 plátků nakrájíme, zbytek rozmixujeme), 1,5 dl teplého mléka, vanilkový cukr,
strouhaný kokos
Banán s mlékem rozmixujeme, přidáme strouhaný kokos, vanilkový cukr a všechno dobře
promícháme. Na dno skleničky dáme kolečka banánu, zalijeme nápojem a ozdobíme jedním
kolečkem banánu na okraji skleničky.
Mandlový likér
2 konzervy slazeného kondenzovaného mléka, mandlový puding, ½ litru rumu
Neotevřené plechovky kondenzovaného mléka vložíme do vody tak, aby byly téměř potopené
a vaříme 2 hodiny. Pak plechovky vyjmeme a necháme vychladnout. Uvaříme ½ litru
pudingu, při chladnutí jej občas mícháme, aby se netvořil škraloup. Obsah z plechovek
přelijeme do mixéru, přidáme puding, šleháme a přiléváme rum. Přelijeme do lahví (množství
1 litr) a hlavně odneseme co nejdříve do sklepa a nejlépe co nejdál, protože velmi láká k
ochutnávání. Likér podáváme vychlazený.
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Město Petřvald Vás zve na
Novoroční koncert
pěveckého sboru Gymnázia Orlová
7. ledna 2007 v 15.00 hodin
v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě.
Vstupné 30,- Kč.

Pro milovníky divadla...
Nově opravené Divadlo Jiřího Myrona uvádí velký americký muzikál
THE MUSIC MAN.
V pátek 26. ledna 2007 od 19.00 hodin za cenu 110,- Kč (cena+doprava)
autobus:
Podlesí 17.50
Samoobsluha 17.52
Březiny 17.57
Jamro 17.59
Parcelace 18.01
Benzina 18.03
MěÚ (Penny) 18.04
HEPO 18.05
DPS 18.08

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
2.12. Marie Wilczková
85 let
13.12. Oldřich Kokošinský 85 let
31.12. Oldřich Černý
80 let
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Zdeněk Zahnaš a Lucie Gawlasová
Narozené děti
Tobias Hečko
Michaela Křístková
Veronika Rozkopalová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Jaromír Kokošinský 79 let
Antonín Krejčí
70 let
Jiří Šeruda
66 let
Josef Ondruch
85 let
Irena Dzurcová
84 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme příbuzným přátelům a známým za účast, květinové dary a projevy soustrasti na
pohřbu našeho drahého zesnulého pana Josefa Ondrucha, který se konal 4. prosince 2006
z obřadní síně v Petřvaldě.
Naše poděkování patří i manželům Blachovým za zajištění celého pohřbu. Zarmoucená
rodina.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. 12. 2006 oslaví manželé Božena a Drahomír Kráčalíkovi významné životní
jubileum – 55 let společného manželství. Hodně životního elánu, pevné zdraví a stálý úsměv
na tváři přejí dcery Iva a Pavla s rodinou, syn Petr s rodinou, vnoučata Petr, Jakub a Kristýna.
VZPOMÍNKA
Dne 3. 12. 2006 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí paní Libuše Knyblové. Vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel Jaroslav, dcera Danuše a vnuci s rodinami.
FOTO
VZPOMÍNKA
Odešel tam, odkud už návrat není,
zůstaly slzy, žal a vzpomínání.
Dne 20. 12. 2006 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí mého manžela pana Ing. Otakara
Bernatíka.
Vzpomíná manželka s rodinou.
FOTO
VZPOMÍNKA
Dne 27. 12. 2006 uplyne 95 let od narození pana Františka Holuba a v říjnu uplynulo 25 let
od jeho úmrtí.
Stále vzpomíná dcera Jarmila s manželem a vnoučata s rodinami.
FOTO
INZERCE:
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,
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možno i zadlužený, platím hotově,
za nabídku děkuji, tel: 608 370 379.
4,5x4,5 cm
Půjčky, řešení dluhů a exekucí,
tel.: 732 474 853.

Opravy chladniček a mrazniček
všech typů do 24 hodin
Záruční opravy značek:
AMICA, BEKO, ARDO, CALLEX, SAMSUNG,
FAGOR, GORENJE, INDESIT, ARISTON, PERFEKT
tel.: 596 820 072
596 731 354
mobil.: 602 58 59 38
Havířov, ul. Dlouhá 3
Pozor! Změna v textu.

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
Ivan TOŠENOVSKÝ
739 34 Šenov
mobil: 602 818 103
Kaštanová 818
Tel. 596 887 515
9,2x5 cm

Severomoravská plynárenská
stejné jak v PN č.10

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
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9,2 x 3cm
TURBOSOLÁRIUM + NEHTOVÁ MODELÁŽ
Zasláno mailem stejné jako v PN č. 10

½ strany A4

EXPRESNÍ PŮJČKA
Zasláno e-mailem
4,5x4cm

Jak jsme prožili Den přátelství
O přátelství hovoří mnoho rčení a přísloví, bylo o něm napsáno mnoho povídek, románů a
divadelních her. V jedné populární písni se zpívá, že „přátelství je někdy víc než láska“. Je
jedno, zda tento krásný vztah k sobě cítí dva lidé nebo dva národy. Vždy přináší něco
krásného a pozitivního. Kdyby lidé dokázali být k sobě přátelští, byl by svět přívětivý, bez
bojů, šarvátek a válek.
Tyto myšlenky se snaží skutky naplnit zastupitelstva, školy, zájmové organizace a občané
dvou států, Česka a Polska. Před několika lety navázané přátelské kontakty mezi Petřvaldem
a polskými městy Strumieněm a Jasienicí mají svou konkrétní podobu - vzájemné návštěvy
s kulturním a sportovním programem, účast při významných událostech v životě
přátel,…Den přátelství, který se tentokrát konal v Petřvaldě 25. listopadu 2006, měl název
„Tak jsme slavili sedmisté výročí …“
Je sice pravda, že ke konci se chýlí rok 2006 a že to byl takový normální rok, který přinesl
spoustu práce, povinností, radostí i starostí. Byl to rok, ve kterém jsme si my občané zvolili
po čtyřech letech své zastupitele a v těchto dnech už v Petřvaldě všechno běží jako dobře
promazaný stroj na rozdíl od toho skřípajícího a špatně seřízeného stroje tam nahoře… Mnozí
z nás už skoro zapomněli, že jsme volili také v červnu!
My jsme však občany a polské přátele pozvali do Střediska kulturních služeb a do kulturního
domu, abychom si připomněli rok minulý, rok 2005, který byl pro nás a naše město
mimořádný, neboť jubileum, které jsme slavili, nezažije občan každý rok. A tak jsme se
snažili udělat vše pro to, aby oslavy byly důstojné a občané Petřvaldu mohli být na své město
hrdí a mohli svým potomkům vyprávět, jak se v roce 2005 slavilo700. výročí založení tohoto
místa, do kterého v r. 1305 přišli naši praprapředkové, usadili se zde a tento kousek země se
jim stal domovem stejně jako nám. A slavili jsme ještě jedno jubileum – loni tomu bylo 50
let, co se z původně kdysi malé, zemědělstvím se zabývající obce stala v důsledku objevení
černého uhlí na katastru města důležitá lokalita, ve které při dolování uhlí našly obživu tisíce
horníků. A právě před 50 lety v r. 1955 dosáhl počet obyvatel 10 000 a Petřvald získal statut
města.
A tak se ve 14 hod. 25. 11. 2006 konala v SKS vernisáž výstavy, která tento významný rok
zachytila na fotografiích, výtvarných pracích petřvaldských žáků a četných CD záznamech.
Zúčastnili se jí nově zvolení představitelé města v čele se starostou Ing. V. Holečkem a
místostarostkou J.Skálovou, polští hosté se starostou Mgr. A. Zarebou, zástupci zájmových
organizací a četní občané.
Po vernisáži čekal přítomné bohatý program v kulturním domě, který zahájili starostové
Petřvaldu a Strumieně. Od pořadatelů dostal každý velikánský dort, po kterém se olizovali až
za ušima malí i větší polští tanečníci, kteří obecenstvu předvedli skvělou taneční show
v krásných kostýmech. Polské mládí předvedlo tance standardní, rytmy latinsko-americké,
nechyběla moderna a aerobik. Sladkosti dostaly i ty děti, které se nebály přihlásit do četných
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soutěží. Program pro děti zajišťovala Divadelní společnost Zlatý klíč. Program měl
název Piškvorec a Piškvorka a v soutěžích se utkaly české a polské děti. Výsledek byl
nerozhodný.
Přátelské vztahy pokračovaly na parketu, který patřil na závěr velké diskotéce. Židle zůstaly
prázdné a parket byl plný tanečníků. Žádné jazykové bariéry, hudba a tanec neznají hranic!
Nikomu se nechtělo končit, teprve příslib ředitelky kulturního zařízení ve Strumieni, že další
párty bude v Polsku, vzaly děti na vědomí a protest vzdaly. V sále bylo možno zakoupit si
knihu nebo se podívat, jak pracují klienti chráněných dílen z ÚSP Havířov, které do KD
pozvalo Technické muzeum Petřvald.
Tak takhle vypadá přátelství v praxi a veliké červené srdce na jevišti symbolizující toto
přátelství bylo na pravém místě.
I. Karkošková

Upozornění občanů na ukončení svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(BRKO) v letošním roce
Upozorňujeme občany, že mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu ve vybrané lokalitě
byl již v letošním roce ukončen (dle předem avízovaného harmonogramu byl letošní svoz
BRKO prováděn od 1. 5. 2006 do 31. 10. 2006, v měsíci listopadu byl ještě vzhledem k
počasí proveden jeden mimořádný svoz BRKO). Nyní jsou občané povinni si tyto odpady
zlikvidovat kompostováním na vlastním pozemku nebo odvézt do sběrného dvora.
O zahájení svozu BRKO v roce 2007 budou občané informováni letáky a článkem v
Petřvaldských novinách.
D. Szotkowská, odbor výst. a ŽP

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
S koncem letošního kalendářního roku bych chtěla poděkovat všem milým lidem, kteří
svou pozorností a dary potěšili všechna naše pracoviště mateřské školy… Materiální i
finanční dary jsme použili k obohacení vybavení mateřských škol. K prostředkům
našeho zřizovatele, Města Petřvald, který zajišťuje bezchybný chod našich zařízení,
přibyly dary menší či větší, každý byl pro nás přínosem… Z finančních darů bylo
pořízeno vybavení podle zvážení pedagogických pracovnic, někteří dárci nás potěšili
materiálně podle námi poskytnutých námětů a tipů. Děkujeme stejnou měrou všem
těmto sponzorům mateřské školy:
Sdružení rodičů při mateřské škole 2. května 1654, Závodní 822, Šenovská 356, Unii
rodičů při mateřské škole K Muzeu 257, panu Jaromíru Dronskému, paní Janě Ojha,
panu Tomáši Matušíkovi. Všechny zakoupené předměty budou sloužit dětem
v jednotlivých mateřských školách. Zároveň bych chtěla popřát všem klidný nový rok
2007, pevné zdraví a spokojenost.
J. Budíková, ředitelka mateřské školy
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