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Informace pro občany
Z obsahu:
- 48. jednání rady města
- 40. výročí organizace chovatelů
- Zápis dětí do MŠ
- Hodnotící zpráva 700. výročí

13. reprezentační ples města Petřvald
se konal 11. února 2006 v prostorách kulturního domu. Spokojeným návštěvníkům k tanci i
poslechu hrála hudební skupina Smolaři z Horní Suché pod taktovkou Zbygněva Glatze.
Zpestřením plesu byla i jiná hudební skupina ELTON, která hrála k tanci v restauraci KD od
23.00 hod. Velmi kvalitní dárky do tomboly předali sponzoři z různých firem, za což jim
srdečně děkujeme. A kdo se podílel na sponzorování městského plesu?
Sponzory 13. reprezentačního plesu byli:
SGB CZ, lešení, bednění; KARIMPEX; Dalkia ČR, Divize Karviná; Železářství, IVL;
VOMA, Ing. P. Duda; OKD, Rekultivace Havířov; STASPO; Autoškola Káňa; Net Office
Systémy, Ing. S. Pietroszek; ELMEN, R. Mendlík; DEPOS, Horní Suchá; Poštovní
spořitelna; Čalounictví J. Mařec; Pulcer; Kulturní dům, Judas; Textil a oděvy, B. a I.
Sojkovi; A. Michalík, poslanec ČSSD; Pokrývačství - klempířství, J. Dvořák; Stavba, J.
David; STASPO; manželé Ročkárovi; manželé Piechovi; KARIMPEX; Cyklo PTŠ, P. a T.
Šedovi; J. Novák, zastupitel města; Dřevovýroba, DŘEVO HOBBY; Metal-Management;
DIGIS spol. s r.o.; Stolařství Kania; STK, J. Janči; GASTOP, J. Folvarčný; PEGRES, Ing. P.
Gřeš; Smíšené zboží Gattnarová; P. Římánek; Park Lane Confectionery; Cukrárna, K.
Pětrošová; Tiskárna na Kamčatce, K. Vyšenková.

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654
vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2006/2007.
Zápis bude probíhat od 1. do 31. března 2006 na jednotlivých pracovištích výše uvedené
mateřské školy denně po dobu provozu takto:
2. května 1654 (Březiny) od 6 do 16 hodin
K Muzeu 257 (U kostela) od 6 do 16 hodin
Závodní 822 (Pustky) od 6.30 do 16 hodin
Šenovská 356 (Nová dědina) od 6 do 16 hodin
K docházce se přihlašují děti zpravidla od tří let věku.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz.
Na Vás i Vaše děti se těší zaměstnanci Mateřské školy Petřvald 2. května 1654.
V Petřvaldě dne 10. února 2006
J. Budíková, ředitelka mateřské školy
Víte, že...
- na zimní údržbu bylo v roce 2000 - 2006 vynaloženo z rozpočtu města
2000 – 89.681,40 Kč
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2001 – 194.302,30 Kč
2002 – 382.724,60 Kč
2003 – 173.026,10 Kč
2004 – 435.172,00 Kč
2005 – 398.505,70 Kč
Leden 2006 – už téměř 300 tis. Kč?

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pátek 20. ledna jsme se sešli v kulturním
domě na karnevalovém veselí pro naše
nejmenší. Přijel mezi nás kamarád Hopsalín
s princeznami a princi, přivezl nám soutěže,
písničky a taneční rej… Chtěla bych tímto
poděkovat rodičovskému sdružení při
mateřské škole 2. května za přípravu této
akce, která byla zúčastněnými rodiči kladně
hodnocena a vedení kulturního domu za
ochotu a spolupráci. No a zase za rok,
v pátek 19. ledna 2007 v 16 hodin, se mohou
těšit děti a rodiče na kamaráda Hopsalína.
J. Budíková, ředitelka mateřské školy

Hodnotící zpráva 700. výročí založení města a 50. výročí získání statutu města
V průběhu roku 2005 bylo občanům a návštěvníkům města nabídnuto celkem 21 akcí
sportovního, kulturního a společenského významu. Dne 30. 1. 2006 se sešla komise pro
tvorbu programu ve složení Ing. V. Holeček, Ing. O. Polanský, J. Skálová, Mgr. E. Káňová a
L. Skrzyžalová, aby zhodnotila průběh oslav.
Komise konstatovala, že se podařilo splnit všechny programy, které byly občanům nabídnuty
již v závěru roku 2004, kdy do schránek obyvatel byly dodány letáky s vybranými programy.
Programy byly organizačně zvládnuty a díky zapojení sponzorů do oslav významného výročí
města Petřvald bylo čerpáno z rozpočtu města celkem 646.292,84 Kč.
Celkové výdaje činily 970.882,84 Kč. Sponzorské dary byly získány ve výši 302.000 Kč
(Depos Horní Suchá, a.s., 200 tis.Kč, Dalkia 20 tis. Kč, Regres, výroba obuvi, 30 tis.Kč,
STASPO, spol.s r.o. 20 tis. Kč, SSKA 10 tis. Kč a fa Pulcer 2 tis. Kč).
Příjmy dosáhly částky 324.590,00 Kč (za odznaky, které byly prodávány při koncertě
Permoníku, 2.490 Kč, vstupné na koncert P. Dobeše, 20.100 Kč)
Výdaje, které byly hrazeny již z rozpočtu roku 2004 byly ve výši 109.428,25 Kč (publikace
Petřvald, obálka Petřvald, vlaječky, odznak města, propisky, PVC tašky, tričko žluté, letáčky
s programem oslav, roznáška programu).
V roce 2005 byly výdaje doplněny o 2 ks. nápisu 700 let, plastový stojan, keramické
sportovní poháry 9 ks, skleničky s logem oslav, reklamní banery, nápisy a samolepky, drobné
papírenské zboží, reklamní letáky, reklamní balónky, květinová výzdoba, ruční grafický
papír. Na výdaje těchto předmětů bylo z rozpočtu města 2005 vydáno 73.574,94 Kč.
Celkové náklady za výše jmenované předměty za rok 2004 a 2005 dosáhly: 183.003,19 Kč.
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Celkové náklady na kulturní a sportovní
programy byly ve výši 750.879,65 Kč.
Na výrobu a pořízení DVD a VHS o proběhnutých oslavách bylo z rozpočtu města zaplaceno
37 tis. Kč.
Jediným ziskem do rozpočtu města z oslav v roce 2005 byl příjem ze vstupného na koncert
Pavla Dobeše ve výši 20.100 Kč.
Komise doporučuje Radě města Petřvaldu, aby projednala na svém zasedání možnost
zavedení tradiční kulturní akce na hřišti Hepo v měsíci září, a to jak pro malé, tak i dospělé
občany města.
J. Skálová, místostarostka

K zápisu přišli budoucí prvňáčci
20. ledna 2006 proběhly na dvou základních školách zápisy do prvních tříd. Jednalo se o
kmenovou ZŠ Školní 246 a odloučené pracoviště Masarykovy školy. Školy byly pečlivě
přichystány na návštěvu rodičů i jejich dětí a pan ředitel Rudolf Torž vždy po skupinkách
osobně provázel rodiče a budoucí prvňáčky po školském zařízení.
Nejdříve podal všem přítomným několik obecných informací a poté následovala prohlídka
učebny a jejího zařízení, zastavení se u nástěnky s čerstvými informacemi o dění ve škole,
prohlídka šatnové části, přístavby pavilonu a jiných prostor.
Posléze se budoucí žáci odebrali do třídy, kde už na ně čekala paní učitelka, která si je
vyzkoušela z geometrických tvarů, barev, matematiky, také z výslovnosti, znalostí z oblasti
přírody a grafické zručnosti.
K naplněnosti tříd ředitel školy uvedl:"Optimální počet žáků v prvních třídách letošního roku
by se mohl pohybovat mezi 24 až 25 dětmi. Celkem počítáme s 85 žáky, ale ještě nevíme,
kolik z nich bude mít odklad školní docházky. Pro nás to znamená, že ve školním roce
2006/2007 naplníme tři první třídy. Ale přijímání nových žáků nekončí zápisem. Až do
konce prázdnin přicházejí někteří rodiče se svými dětmi, takže závěrečný počet žáků je
opravdu znám až první zářijový den."
Do první třídy jsou přijímány děti, které do zahájení školního roku dosáhnou šesti let svého
věku. Téměř všechny děti navštěvují mateřskou školu, takže jsou již na velkou školu
připravovány celý školní rok. Přesto se ředitelé školských zařízení na území města (MŠ a ZŠ)
dohodli, že děti ze sousední mateřinky (K Muzeu) i MŠ 2. května před zápisem pozvou na
prohlídku školy svých starších spolužáků. Pan ředitel si pochvaloval spontánnost a
upřímnost, s kterou se u dětí setkal. Žádný strach ze školních lavic, z nové paní učitelky, z
nového prostředí. Naopak byly velmi spokojené s návštěvou školy a těšily se na zápis do
školy.
Měla jsem možnost se setkat v ředitelně se skupinkou rodičů a jejich dětí a ty jsem hned
vyzpovídala z prvních dojmů ve škole.
Dominik Kršák na mou otázku, zda se těší, odpovídá: "Na školu se těším, těším se na to, že
se naučím psát a počítat. Také se těším na paní učitelku." Kategoricky popírá, že mu bude
smutno po paní učitelce z mateřské školy.
Veronika Vajsová říká: "Do školy se těším. Doufám, že budu mít tak hodnou paní učitelku,
jakou jsem měla ve školce. Těším se, že se naučím číst. To ještě neumím, ale trochu počítat
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už umím."
Tomáš Palonci se vyznal z toho, že má rád svou paní učitelku z mateřské školy a z
přítomného pana ředitele strach nemá a už se těší na nové spolužáky.
Dominik Ševčík: "Už se těším na nové kamarády a na novou aktovku, kterou sice ještě
nemám, ale určitě budu mít tu nejkrásnější".
Tak to bylo několik postřehů od budoucích prvňáčků a prohlídka budovy školy v doprovodu
ředitele Mgr. R. Torže mohla začít.
"Vaše děti se budou učit podle programu základní školy. Každá škola se chystá na nový
školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu Ministerstva
školství.“
U informační tabule zastavil pan ředitel celou skupinku rodičů a dětí a zeptal se na zvířátko,
které je na obrázku. Děti poznaly, že se jedná o klokana, a pan ředitel vysvětlil přítomným, že
součástí výuky zaměřené na ekologickou výchovu je i to, aby se děti již od těch nejmladších
učily mít citlivý vztah ke zvířatům a k přírodě. Proto vedení školy vyhlásilo soutěž ve sběru
papíru a utržené peníze, které se získají ze sběru, putují do zoologické zahrady na potřeby
klokana rudokrkého. Třída, která má nejlepší výsledky ve sběru papíru, potom získá zdarma
vstupenky do ostravské ZOO.
Potom ředitel informoval o možnostech, které mají žáci základní školy pro trávení volného
času. Na škole funguje celkem 29 kroužků (lego, informatika, kroužek anglického jazyka
ap.). Tyto jsou určeny právě těm nejmladším.
Cestou po šatnové části základní školy rodiče a jejich děti prohlíželi nástěnky, které byly
vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků převážně druhého stupně. Přístavba této školy je
typická tím, že se v ní učí odborné předměty. V učebnách se ale většinou učí žáci II. stupně.
A to už jsme se blížili do třídy budoucích prvňáčků, která se všem líbila.
Kdo tedy bude učit prvňáčky v prvních třídách příštího školního roku?
Na ZŠ Školní to bude Mgr. M.Římánková, Mgr. Jiřina Káňová a na Masarykově škole to
bude Mgr. I. Kutrová.
Takže mi nezbylo nic víc než popřát budoucím školákům mnoho zdaru a rodičům trpělivost
při učení jejich ratolestí.
JaS
NĚKOLIK OTÁZEK PRO PANA ŘEDITELE MGR. RUDOLFA TORŽE
Pane řediteli, jaký je početní stav budoucích prvňáčků po zápisu pro školní rok
2006/2007?
K zápisu přišli 83 žáci, 21 zákonných zástupců však zažádalo o odklad povinné školní
docházky pro své dítě. Musí si vyřídit kladné doporučení příslušného poradenského zařízení a
odborného lékaře (dle zákona č. 561/2004 Sb., §37 odst. 1). Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Mohl byste říci několik slov k novému vzdělávacímu programu vaší školy?
Termínem pro zavedení vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází
z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je školní rok 2007/2008. Proto
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přemýšlí jednotlivé týmy vzdělávacích oblastí, jak žákům pomoci získávat a
postupně zdokonalovat klíčové kompetnce (zn. souhrn vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj). A které to jsou?
Komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, informační a komunikační
technologie, matematická gramotnost a kompetence v oblasti matematiky, přírodních a
technických věd, interpersonální a občanské kompetence, osvojení schopnosti učit se,
všeobecný kulturní rozhled.
Nový školní vzdělávací program musí vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami i pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Nový vzdělávací
program zaměříme na ekologickou výchovu žáků. V současné době provádíme SWOT
analýzu, což vychází z anglických slov S-Strenght-síla, W-Weakness-slabost, O-Opportunitypříležitost, T-Threat-hrozba. Výsledky učitelů, rodičů a žáků sumarizujeme a budou
podkladem pro vlastní školní vzdělávací program. ŠVP bude neustále postupně upravován,
doplňován a rozšiřován. Zcela jistě bude upravován učební plán, nabídka volitelných
předmětů, zájmových útvarů. Při změnách bude třeba vycházet z připomínek rodičů a místní
samosprávy.
Blíží se březnový svátek učitelů. Máte prostor vyslovit směrem ke svým pracovníkům
přání.
Je velmi hezké, že jste se dotkla i březnového svátku učitelů, myslím, že si to zaslouží.
Nejdříve mi však dovolte, abych moc poděkoval městu Petřvaldu za pochopení i vzornou
spolupráci se školou. Samozřejmě je naším cílem, aby se naše děti uměly seberealizovat, aby
chránily životní prostředí (i když stále jistě nejsou všichni žáci na takové úrovni, jakou
bychom si přáli). Proto ještě asi bude dlouhá cesta pro pracovníky školy, než si řekneme:
„Ano, naši žáci jsou jedničkami.“ V tom nám však mohou hodně pomoci rodiče. Proto bych
všem pracovníkům našich škol popřál hodně zdraví, trpělivosti, štěstí a radosti z vykonané
práce.
Za rozhovor děkuje J. Skálová.
48. SCHŮZE RADY MĚSTA PETŘVALDU SE KONALA 19. ledna 2006
RM rozhodla
- o uzavření smluv o zřízení věcných břemen vedení vodovodních a kanalizačních
přípojek;
- na základě zprávy komise o výběru nejvhodnější nabídky na vypracování “Komplexní
studie regenerace a rozvoje areálu bývalého dolu Pokrok” se společností DHV ČR,
spol. s r.o., Ostrava;
- na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou
bytovou jednotku o vel. 1+1 v Domě s pečovatelskou službou s občankou města;
- o vyřazení křovinořezu a WC PROVAPO z evidence majetku města;
- poskytnout panu Janu Skřebskému a panu Vlastislavu Sobkovi 2000,-Kč a věcný dar
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, za které obdrželi Zlatou plaketu MUDr.
Janského;
- poskytnout panu Václavu Večerkovi 2000,- Kč a věcný dar za 80 bezpříspěvkových
odběrů krve, za které obdržel Zlatý kříž 3. třídy;
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o prominutí pohledávek – pokut a
nákladů
řízení
uložených
přestupkovou komisí v roce 1998 a v roce 1999.
RM schválila výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, za rok 2005.
RM stanovila dle §102 odst. 2 písm. n) pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
RM vzala na vědomí
- přehled zakázek od 100 tis. do 2 mil. Kč realizovaných v roce 2005;
- výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2005;
- informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.
-

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Na základě oznámení Severomoravské energetiky a.s.
oznamujeme, že
dne 3.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 6.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 8.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 10.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 14.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 16.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 20.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 22.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
dne 24.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
bude na ul. Na Zaryjích (od DTS 10288 po křižovatku s ul. Ostravskou)
a na ul. Mezi Poli a K Pískovně (vše v místě vyvěšení)
přerušena dodávka elektrické energie z důvodu rekonstrukce vedení nízkého napětí.
UPOZORNĚNÍ SME:
Po celou dobu přerušení dodávky elektřiny se kdykoliv na kterékoliv části rozvod. zařízení
může objevit životu nebezpečné napětí, popř. ohlášená doba přerušení může skončit dříve.
Proto je nutné z důvodů bezpečnosti považovat všechna rozvodná zařízení za zařízení pod
napětím i po celou dobu přerušení dodávky elektřiny.

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Na základě oznámení Severomoravské energetiky a.s.
oznamujeme, že
dne 20.3.2006 v době od 8.00 do 14.00 hod.
bude v ulici Ostravské v místě vyvěšení
(od křižovatky s ul. K Pískovně po křižovatku s ul. Lejskovou)
přerušena dodávka elektrické energie z důvodu rekonstrukce vedení nízkého napětí.
UPOZORNĚNÍ SME:
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Po celou dobu přerušení dodávky elektřiny se kdykoliv na kterékoliv části rozvod. zařízení
může objevit životu nebezpečné napětí, popř. ohlášená doba přerušení může skončit dříve.
Proto je nutné z důvodů bezpečnosti považovat všechna rozvodná zařízení za zařízení pod
napětím i po celou dobu přerušení dodávky elektřiny.

Informace o nakládání s komunálním odpadem ve městě Petřvald v roce 2006
Do typizovaných 110 l nebo 1100 l nádob odkládáme tzv. ostatní komunální odpad,
který vzniká v našich domácnostech, jako např. popel, obaly z potravin, čisticích prostředků,
nepotřebné drobné spotřební předměty. Postupnou výměnu těchto nádob dle technického
stavu zajišťuje město Petřvald.
Upozornění! Nepatří sem vytříděné složky z KO, jako jsou sklo, PET-láhve, papír,
kartónové obaly od mléka a džusů, odpad ze zahrad, nebezpečné složky, velkoobjemový a
stavební odpad, kov, textil.
Sklo, papír včetně kartonových obalů od mléka, džusů a PET-láhve
odkládáme do označených sběrových nádob rozmístěných ve městě nebo do
sběrného dvoru odpadů.
PET-láhve v lokalitách zastavěných RD odkládáme do žlutých plastových
pytlů s odvozem 1x měsíčně dle svozového kalendáře. V České republice je
zavedeno používání značek pro materiál určený k recyklaci. Pro PET láhev
vhodnou k běžnému způsobu recyklace se jedná o jeden z těchto znaků:
Pytle dodává svozová firma nebo je možné je vyzvednout na městském úřadu č. dv. 1.
Odpad ze zahrad (např. tráva, listí, padané ovoce) kompostujeme na vlastním pozemku
nebo uložíme ve sběrném dvoru odpadů. Upozornění! Tento odpad uložený v pytlích u
popelových nádob, nebude firmou DEPOS Horní Suchá a.s., odebírán s výjimkou oblasti,
kde v letním období funguje mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu.
Nebezpečné složky, např. mazací a motorové oleje, zbytky barev a ředidel, zářivky, výbojky,
monočlánky, autobaterie, léky s prošlou expirační dobou, lednice, dále elektronický odpad,
jako vyřazené počítače, televize odkládáme do sběrného dvoru odpadů (v těchto případech je
potřeba také uplaňovat možnost zpětného odběru - viz 2. strana letáku). Léky lze odevzdat
také v lékárně.
Velkoobjemový odpad, jako jsou např. jednotlivé kusy nábytku, koberce, je možno odložit
do sběrného dvoru odpadů. Upozornění! V případě vzniku většího množství tohoto odpadu
je nutno zajistit si jeho odstranění na vlastní náklady.
Stavební odpad ze stavebních úprav malého rozsahu (o objemu do 1 m3), které nepodléhají
ohlášení nebo povolení stavebního úřadu, je možno odložit do sběrného dvoru odpadů. Při
vzniku většího množství stavebního odpadu je každý stavebník povinen zajistit si likvidaci
na vlastní náklady.
Opotřebené pneumatiky je možno odložit v omezeném množství do sběrného dvora
odpadů (v tomto případě je také potřeba uplatňovat možnost zpětného odběru).
Zpětným odběrem výrobků se rozumí povinnost posledního prodejce níže uvedených
výrobků informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitého výrobku. V
případě, že tak neučiní, je povinen jej odebrat bezplatně. Povinnost zpětného odběru se
vztahuje na tyto výrobky: pneumatiky, minerální oleje, elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, elektrozařízení z domácností.
Místní provozovny sběrných surovin
V provozovně sběrných surovin na ulici Šenovské se vykupuje pouze kov.
V provozovně sběrných surovin na ulici Ostravské se vykupuje kov, akumulátorové baterie a
tříděný papír.
Autovraky
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám (firmám), které
mají pro tuto činnost oprávnění. Provozovatel "autovrakoviště" vystaví majiteli doklad o
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převzetí. Bez tohoto dokladu odbor dopravy příslušného úřadu vozidlo
nevyřadí. V
nejbližším okolí mají oprávnění provozovat "autovrakoviště" tyto firmy:
1. Autovrakoviště Bartovská, areál bývalé panelárny, Karviná - Nové Město
2. Zaříz. ke sběru, výkupu a využívání autovraků v areálu ČSAD, Bohumínská, Karviná Nové Město
3. ŽDB a.s., Bezručova 300, Bohumín
4. D. Koláčková - Autovrakoviště, Na Pavlasůvce 1414/1, Havířov - H. Suchá
5. Autovrakoviště Vězení Heřmanice, Ostrava
Upozornění! Fyzické osobě, která se zbaví vraku jiným způsobem, než je výše uvedeno, je
možno uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.
Sběrný dvůr odpadů
Do sběrného dvoru odpadů mohou občané bezplatně, na základě předloženého dokladu o
trvalém pobytu, nebo občan, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, na základě předloženého dokladu o zaplacení poplatku, odevzat
velkoobjemový odpad, pneumatiky, stavební odpad, odpad ze zahrad, nebezpečný odpad,
papír včetně kartonových obalů, sklo, PET-láhve, pěnový polystyren.
Provozní doba sběrného dvora:
zimní období (1.11. - 31.3.)
letní období (1.4. - 31.10.)
pondělí - pátek9.00 - 17.00 hod.
pondělí - pátek
9.30. - 18.00 hod.
sobota, neděle 9.00 - 16.00 hod.
sobota, neděle
9.30. - 16.30 hod.
zavírací dny: 1.1., 17.4., 1.5., 8.5., 28.10, 17.11., 24.12., 25.12., 26.12. a 31.12.
otevřeno ve dnech těchto státních svátků: 5.7. a 6.7.
Případné další informace týkající se nakládání s odpady je možno získat v kanceláři č.1
Městského úřadu v Petřvaldě nebo na tel. čísle 596 542 909 nebo 596 542 913.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů:
Každý občan, který má ve městě trvalý pobyt (za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem), platí poplatek ve výši 468,- Kč na osobu a rok.
Občan, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, platí
poplatek ve výši 500,- Kč za nemovitost a rok. Poplatek je splatný nejpozději do 28.2.
nebo ve čtyřech stejných splátkách do 28. 2., 31. 5., 31. 8., a 30. 11. každého roku. Případné
další informace týkající se poplatku je možno získat v kanceláři č. 9 Městského úřadu v
Petřvaldě nebo na telefonním čísle 596 542 925.
D. Szotkowská, ref. odboru výst a ŽP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA BŘEZEN 2006
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
březen
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
16. březen - čtvrtek

CHOVATELÉ SLAVILI VÝROČÍ
Na den 4. února 2006 svolal výbor základní organizace Českého svazu chovatelů všechny
členy a příznivce této organizace k oslavě 40. výročí založení organizace. Sešli se hosté ,
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kteří již zanechali aktivní práce pro organizaci, ale přesto jsou duší vášnivými
chovateli a neustále sledují vývoj a dění kolem chovu domácí drůbeže či holubů, ale hlavně
ti, kteří v současné době tvoří základní tým této organizace. Hlavním motorem chovatelů je
jejich předseda Petr Kika, který v úvodu slavnostního setkání všem přítomným připomenul...
"Chtěl bych vás všechny velmi srdečně přivítat na naší společné oslavě. Právě uplynulo 40 let
od podání naší žádosti o založení organizace. Jsem velmi rád, že jste přijali pozvání našeho
výboru k oslavě jubilea organizace. Samozřejmě tu nejsou všichni, někteří se ze zdravotních a
jiných důvodů dostavit nemohli, ale přesto pevně věřím, že se všichni společně budeme dobře
bavit a my mladší se od vás starších dovíme, jaké byly začátky vedení organizace a
vzpomeneme společně i na ty, kteří zde již nejsou. Ještě jednou vám přeji krásné sobotní
odpoledne a příjemně strávené chvíle v našem kolektivu".
Poté jsem se ujala slova a všem přítomným jsem popřála k významnému jubileu organizace.
"Čtyřicet let lidského života je již poměrně dlouhá doba. Můžeme hovořit o tom, že je to
mnohdy za polovinou našeho života a v těchto letech mnozí z nás jsou na vrcholu tvůrčí části
pracovního života. A jakých bylo vašich 40 let práce v zájmové organizaci? Dovolím si
odpovědět za vás. Určitě bylo vašimi členy uděláno kus práce. Naplnění volného času
spojené se zájmem či koníčkem každého člena, to by mohla být výsledná práce vašeho
kolektivu. Vždyť práce v takové organizaci znamená, že členové chtějí něco ukázat nejen
sobě, ale i těm ostatním, pochlubit se výsledky své práce, společně se pobavit, a je- li potřeba,
potom přidat ruku ke společnému dílu... A to vše je chvályhodné. V závěru bych vám ráda
popřála mnoho volných chvil pro vaše zájmy, dále mnoho zdraví, elánu a úspěchů v této
bohulibé činnosti".
Předseda organizace nato předal dárkový balíček členu ZO ČSCH panu M. Murasovi. Pan
Muras deset let pracoval ve výboru organizace a ze zdravotních důvodů předal funkci
pokladníka jiné člence organizace. Upřímné poděkování, předání dárků a poté přípitek, který
pronesl P. Kika. Oslava probíhala dále a já jsem měla čas si popovídat s bývalým předsedou
ZO ČSCH panem V. Ožanou, dále s chovatelem s mezinárodní etiketou panem M. Pavlíkem,
s panem M. Murasem a s jinými. Velmi příjemné odpoledne jsem si dovolila zakončit
rozhovorem s předsedou ZO ČSCH , panem P. Kikou.
Jak dlouho jste předsedou ZO ČSCH v Petřvaldě ?
Předsedou ZO ČSCH v našem městě jsem zhruba šest let.
Jak vnímáte práci v této organizaci?
Práce v organizaci mi osobně přináší uspokojení zejména v tom, že se potkávám s přáteli, kdy
si společně posedíme, popovídáme, ale i odvedeme společnou práci ať už na klubovně nebo
na pozemku. Cením si toho, že zde můžeme získat i odborné znalosti o jednotlivých chovech.
Výsledky svého snažení v chovu můžeme porovnat na jednotlivých výstavách.
Na kterou společnou akci se nejvíce těšíte?
Určitě je to výstava domácí drůbeže a holubů pro veřejnost. Bohužel, již dva roky jsme
výstavu nerealizovali, protože jsme neměli pro ni podmínky. Jedná se o finanční stránku a
potom také zostření podmínek, a to jak s veterinární správou, tak i s ostatními organizacemi.
V letošním roce výstavu ještě nechystáme, ale děláme vše pro to, aby se konala v roce
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příštím. Snad naše snaha nevyjde naprázdno. Uvidíme.
Jakým způsobem získává vaše organizace peníze na provoz?
Jednak jsou to finanční částky z členských příspěvků, potom zisky ze společenských akcí,
příspěvek města Petřvaldu, a to je vše. Z toho si lehce spočítáme, že bez práce nejsou koláče,
a o to více se musíme snažit organizovat společenské akce pro veřejnost.
Kolik členů je v současnosti ve vaší organizaci zapsáno?
V současné době je organizováno 15 členů a jeden mladý chovatel, kterému ještě není 18 let.
Co musí udělat zájemce o členství ve vaší organizaci z řad občanů města. Poradíte mu?
V telefonním seznamu je telefonní číslo na mou osobu. Zájemci si jej mohou vyhledat a
zavolat mi. Potom je tu možnost obrátit se na tajemníka organizace A. Jagláře z ulice
Družstevní a zavolat na jeho telefonní číslo. Poté jej pozveme na členskou schůzi, zaplatí
členskou známku ve výši 170 Kč na rok a vystaví se mu členská průkazka. Žádné výhody v
podobě levnějšího krmiva nejsou. Jedná se o neziskovou organizaci. Byl bych velmi rád,
kdyby se do našich řad přihlásili ti, kteří mají o členství v naší organizaci zájem. Jsme tu pro
ně.
Tak tolik z rozhovoru s panem P. Kikou. Máte-li chuť se zapojit do této organizace, určitě
nebudete litovat. Jedná se o partu těch, kteří vás určitě rádi přijmou mezi sebe. Chce to jen
chuť udělat něco pro sebe, ale i ty druhé.
Za rozhovor děkuje J. Skálová

OZNÁMENÍ
Valná hromada honebního společenstva města Petřvald konaná dne 15. 2. 2006 se usnesla, že
ve dnech 25. 3. a 31. 3. 2006 se v chatě mysliveckého sdružení Haldy (u daňků) bude
vyplácet nájemné za přičleněné honební pozemky. Vyplacená částka za 1 hektar honebního
pozemku činí 10,- Kč.
Honební starosta I. Tvrdoň

PROSBA
Ve společenstevní honitbě Petřvald dochází na lesních pozemcích k velice častému rušení
zvěře neukázněnými občany a volně pobíhajícími psy.
Vysoká sněhová pokrývka (přes 1m) omezuje pohyb zvěře a vznikají ztráty vyčerpáním nebo
uštváním zvěře toulavými psy.
Obracím se s prosbou na občany, aby omezili do 31. 3. 2006 vstup na lesní pozemky honitby
v Petřvaldě a Lazích. Letošní zima tak bohatá na sněhovou nadílku vadí nejen lidem, ale i
zvěři.
I. Tvrdoň

HRÁČI ŠACHOVÉHO KROUŽKU HRÁLI V POLSKU
Šachový oddíl UKS „Pionier“ Jastrzebie Zdroj v Polsku pořádá jednou měsíčně Jastrzebskou
ligu, která se skládá ze dvou skupin A+B. Ve skupině „A“ hraje nejlepších 20 účastníků
seřazených podle ELA (osobní koeficient každého šachisty) + tři nejlepší za skupiny „B“,
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z minulého měsíce. Ve skupině „B“ hrají ostatní, kteří se zúčastní ligy. Každé umístění
se boduje a na závěr po 7 měsících vyjdou bodově tři nejlepší hráči v každé kategorii a budou
ohodnoceni věcnými cenami a poháry. Celkově se zúčastňuje přes 100 dětí každého kola
z Polska, Čech a Slovenska.
Protože šachová mládež oddílu SK Slavia Orlová se pravidelně zúčastňuje této ligy a někteří
členové docházejí do šachového kroužku v Petřvaldě, rozhodli jsme se nabídnout účast i
ostatním členům šachového kroužku v Petřvaldě. Celkem se zúčastnilo 13 dětí, z toho 4
z Petřvaldu. Nejvíce bodů uhrál Jiří Novák, který minulý měsíc uhrál druhé místo ve skupině
„B“ a postoupil do skupiny „A“. Nejlepším z našich ve skupině „B“ byl Vojtěch Bdžoch
s 4.5 body a neztratili se ani Jakub Fajkus a Lukáš Rybár, pro kterého to byly první velké
závody. Oba uhráli 4 body ze 7 možných. Nyní budeme apelovat na rodiče, aby vyřídili
dětem šachového kroužku cestovní pas, a příště nás pojede do Polska nabírat zkušenosti ještě
více.

ŠACHISTÉ TŘETÍ NA KRAJSKÝCH PŘEBORECH ŠKOL
1. 2. 2006 ve Frýdku-Místku se uskutečnilo Krajské kolo čtyřčlenných družstev škol
v šachu. Družstvo ZŠ Petřvald vyhrálo okresní kolo 1. – 5. tříd a postoupilo do kraje.
Družstvo hrálo ve složení Jiří Novák, Vojtěch Bdžoch, Jakub Fajkus a Václav Mandok. Po
neuvěřitelném začátku, kdy ze tří kol a 12 možných bodů jsme měli 11 a byli první, přišel
útlum a zisk pouhých 2 bodů nám zajistil jen třetí místo. Celkově se hrálo 7 partií s časem 15
minut na jednotlivce. První dva účastníci postupují na MČR.
Ve velkém stylu zahrál Vojtěch Bdžoch na druhé šachovnici, který prohrál pouze jednu partii
s celkově vítězným družstvem ze ŠACHOVÉ ŠKOLY Frýdek-Místek. Nad své síly zahrál
i Václav Mandok, díky jehož bodům družstvo obsadilo 3. místo. Jiří Novák na první
šachovnici odvedl skvělou práci, ale chybělo mu trochu sportovního štěstí k většímu počtu
bodů (prohra na čas) a Jakub Fajkus zahrál podle očekáváni a uhrál 3 body.
Protože naše družstvo může hrát ve stejném složení i příští rok a Frýdek-Místek už ne, věřím,
že nám postup na MČR neunikne. Navíc nám rostou noví adepti do družstva v šachovém
školním kroužku.
FOTO
Zleva: V. Mandok, J. Fajkus, V. Bdžoch a J. Novák.
JINO

Hráči šachového kroužku úspěšně na GRAND PRIX Havířov
FOTO
Zleva vzadu: D. Šišák, D. Haichel, M. Kocián, J. Fajkus.
Vpředu zleva: D. Dzurec, D. Chen, J. Novák, V. Bdžoch, K. Nogová.
V sobotu 18. 2. 2006 se v havířovském domě dětí sjeli mladí hráči celého kraje, aby změřili
své síly v šachu. Proběhlo zde druhé kolo ze šestí turnajů GRAND PRIX, které pořádá
MoravskoSlezský krajský šachový svaz pro mladé šachisty. Hrálo se ve třech věkových
kategoriích do 10, 12 a 14 let, Švýcarským systémem na 7 kol tempem 2x20minut.
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Díky obětavosti
rodičů a vedoucího šachového kroužku, kteří děti navezli a
odvezli osobními auty, se zúčastnilo 10 dětí šachového kroužku ZŠ Petřvald tohoto turnaje.
V kategorii do 10 let hrálo 29 hráčů z toho bylo 6 z Petřvaldu, v kategorii do 12 let hrálo 15
hráčů a jeden z Petřvaldu a v kategorii do 14 let hrálo 32 hráčů z toho 4 z Petřvaldu.
V nejmladší kategorii do 10 let jsme měli dvě želízka v ohni a to Jirku Nováka a Vojtěcha
Bdžocha. Oba dva do 5 kola vedli s plným počtem bodů, až narazili na sebe. Ve vzájemném
utkání měl více štěstí Jirka a vyhrál. Bohužel nepotvrdil své prvenství v 6 kole a zcela
neuvěřitelně dal svou dámu zadarmo a prohrál. Tím se odsunul na druhé místo. Vojta po
prohře zabojoval a vyhrál, ale nevydařené poslední kolo ho posunulo z třetího na 4.místo.
Krásně zahrála jediná dívka v naší sestavě Katka Nogová, která obsadila v dívčí kategorii do
10 let 4 místo. Ostatním se už tolik nedařilo a první větší turnaj jim dal zabrat. V kategorii
do 12 let hrál osamocený Jakub Fajkus a s jedním bodem skončil na 15 místě. V kategorii
do14 let obsadili naši hráči dolní polovinu tabulky. Přesto, že to byl pro většinu první
šachový turnaj a sbírali v něm zkušenosti , všichni bojovali a nevzdávali se. Všem se turnaj
líbil, a pochopili, že musí více na sobě pracovat a usilovněji trénovat, aby příště byli mezi
prvními.
(článek bez korektury)
FOTO
Zprava: Vojtěch Bdžoch 4. místo, vedle Jirka Novák 2. místo a Karel Barták nejmladší člen kroužku.
JINO

OD PLAMÍNKU K ŽÁROVCE
Výstava je věnována zdrojům světla, osvětlovadlům a osvětlovacímu sklu, tak jak se vyvíjely
v průběhu staletí do dnešní doby. Původním a hlavním osvětlovacím zdrojem byl volný oheň.
V dalších tisíciletích vývoje začal člověk ke svícení používat kromě louče také rostlinné i
nerostné oleje a živočišné tuky. K prvním svítidlům náleží různé držáky na louče, misky a
kahany na olej, později pak lucerny a svícny. Předměty tohoto typu, které se nám zachovaly
do dnešních dnů jsou dokladem toho, že byly vyráběny s cílem vytvářet účelná i hezká
svítidla. Malá světelná účinnost i nízký jas plamene hořící louče, olejového kahanu nebo
později lojové svíce sloužily našim předkům po dlouhá tisíciletí.
Teprve objevy a využití nových energií v 18. a 19. století posunuly vývoj světelných zdrojů a
tím i svítidel kupředu. Převratným činem v historii svícení bylo použití petroleje místo oleje.
Zdokonalená petrolejová lampa poskytovala mnohem lepší zdroj světla. Ve způsobu
osvětlování došlo v průběhu 2. poloviny 19. století k zásadním změnám, kdy byly postupně
tradiční svíčky, olejové lampy nebo petrolejové lampy nahrazovány plynovým a později
elektrickým osvětlením. To přineslo zásadní technologické změny ve výrobě užitkového a
dekorativního osvětlovacího skla, na které byly kladeny nové nároky.
K rychlým změnám na výrobě osvětlovacích těles v českých sklárnách došlo zejména
v posledních dvou desetiletích 19. století v souvislosti se zdokonalováním svítivosti
elektrického a plynového osvětlování (v elektrotechnice např. Pietteho-Křižíkova obloukova
lampa – 1878 a Edisonova žárovka – 1879, v plynařství punčoška C. Auera – 1885).
Významný přelom znamenala elektrotechnická výstava v Paříži v roce 1881, která ukázala
možnosti elektrického osvětlení a nastartovala jeho rychlý rozvoj v celé Evropě. V roce 1883
se konala velká elektrotechnická výstava také ve Vídni, která upozornila na potřebu nových
skel pro kryty osvětlovacích těles, jejich výroba byla ostatně již zahájena v mnoha českých a
moravských sklárnách (Josef Inwald – Zlíchov, S. Reich&Co. – Krásno nad Bečvou, Josef
Riedel – Dolní Porubné, V. Kralik – Lenora apod.).
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Výstava představí osvětlovadla z depozitářů muzeí, která zastupují zdroje venkovského
osvětlení, svítidla z domácností měšťanských i šlechtických, církevního prostředí, současná
svítidla domácností, osvětlovací tělesa používaná v dopravě a hornictví. Návštěvník bude mít
možnost zhlédnout různé druhy loučníků, svícnů, luceren, kahanů, petrolejových lamp,
elektrických lamp, lustrů. Výrazná část výstavy je věnována osvětlovacímu sklu. Za všechny
představitele skláren je prezentována produkce skláren ve Valašském Meziřící – Krásně, jež
měly dlouhou a slavnou historii. Provoz sklárny začal v roce 1855, kdy si ji od hraběte
Evžena Kinského najala sklářská rodinná firma S. Reich&Co. Do nedávné doby produkující
firma Osvětlovací sklo-Lares spol. s r.o. ve Valašském Meziříčí ukončila svou činnost v září
2003.
Muzeum Těšínska a Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně,
muzeum Valašské Meziříčí
si Vás dovolují pozvat na výstavu
OD PLAMÍNKU K ŽÁROVCE
V technickém muzeu Petřvald, K muzeu 89, 735 41 Petřvald,
tel.: 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz
Výstava potrvá do 31. prosince 2006.
Otevřeno: út-pá 8 - 12 h.; 12.30 – 16.00 h.
so-ne 13-17 h.

POZVÁNKY DO MUZEA TĚŠÍNSKA
Program výstav od ledna do února 2006.
- Musaion Havířov, Dělnická 14, Havířov (bezbariérový vstup), tel. 596 813 456
Havířov: zrod města, výstava potrvá do 2. dubna 2006, otevřeno: út-pá 9-17 h, so 9-13 h, ne
13-17 h
- Technické muzeum Petřvald, K muzeu 89, Petřvald, tel. 596 541 092,
otevřeno: út-pá 9-17 h, so 9-13 h, ne 13 – 17 h
Stálé expozice: Tradice hornictví na Karvinsku, Kouzelný svět tramvají
Od plamínku k žárovce, výstava potrvá do 31. prosince 2006
- Památník životické tragédie, Padlých hrdinů 47a, Havířov – Životice, tel. 596 434 138
otevřeno: út-pá 9-17h, so 9-13h, ne 13-17h
Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Kampaň „Muzea a 20. století a 60. výročí ukončení 2. světové války“
Dřevěné kostely na Těšínsku, výstava potrvá do 15. 10. 2006
- Výstavní síň Muzea Těšínska, Orlová, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958,
Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205, otevřeno: út-pá 9-17h, so 9-13h, ne 13-17h
Stálá expozice: Orlová – minulost i současnost, otevřeno: út-pá 9-17h, so 9-13h, ne 13-17h
Když se řekne archeologie, výstava potrvá do 26. března 2006
-Výstavní síň Muzea Těšínska, Karviná, Interklub, Masyrykovo náměstí 10, Karviná –
Fryštát, tel. 596 311 425, otevřeno: út-pá 9-17h, so 9-13h, ne 13-17h,
PANENKY, výstava potrvá do 2. dubna 2006
- Výstavní síň Muzea Těšínska, Český Těšín, Hlavní třída 3, Český Těšín, tel. 558 711 087
Stálá expozice: Obrázky z minulosti Těšínského Slezska
Otevřeno: út-pá 9-17h, so 9-13h, ne 13-17h
Písně na světlo vydané, výstava potrvá do 28. května 2006
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- Výstavní síň Muzea Těšínska, Jablunkov, Mariánské
558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Městečko pod horami, výstava potrvá do 30. dubna 2006

nám.

14,

Jablunkov,

tel.

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY I INTERNETU
Že jsou v knihovně knihy, to je samozřejmé. Ale skutečnost, že se knihovna v městě stává
informačním centrem a jsou v ní umístěny již 4 internetové stanice pro veřejnost, ještě
k povědomí mnoha obyvatel města nepronikla . A tak se znovu připomínáme v měsíci,
který mezinárodní sdružení BMI (Březen, měsíc internetu) vyhlásilo jako stěžejní pro
propagaci tohoto informačního media.
Jako každoročně knihovnice připravily pro všechny návštěvníky zajímavé akce.
Víme, že mnohdy nestačíte do knihovny doběhnout a vrátit knihy v termínu. Proto v březnu
čtenářům (i těm velmi zapomnětlivým, kteří u nás nebyli rok a více) nabízíme VELKOU
ČTENÁŘSKOU AMNESTII.
Po celý měsíc nám můžete vracet knihy bez placení upomínacích poplatků.
Na středu 8. března mezi 10. a 11.30 hod. zveme všechny maminky i s malými dětmi na akci
MAMINKA SURFUJE, DÍTĚ SI MALUJE (nebo hraje).
Zatímco se maminky budou věnovat internetu, knihovnice se bude věnovat dětem.
Také připravujeme velké NAROZENINOVÉ PŘEKVAPENÍ pro děti i dospělé
- každý, kdo v měsíci březnu slaví narozeniny a přihlásí se do knihovny, má roční
čtenářskou přihlášku zdarma.
Pro děti jsme připravily řadu akcí - besedu s prezentací CD-Romu, které si mohou v knihovně
prohlížet, čtenářskou soutěž, zajímavé odkazy na dětské webové stránky a další akce, které
vyvrcholí v pátek 31. března „NOCÍ S ANDERSENEM“.

A JEŠTĚ JEDNOU NA ZÁVĚR – INTERNET V KNIHOVNĚ JE ZDARMA. PRO
ČTENÁŘE I OSTATNÍ OBČANY PETŘVALDU. Stačí zavolat a objednat si počítačový
čas. Zbytek je na vás. Pokud neumíte zacházet s internetem či počítačem, základy vám
ukážeme.
KAŽDÝ PÁTEK MEZI 9.00 - 11.00 „INTERNETOVÁ ŠKOLIČKA PRO SENIORY“.
A ještě malá vzpomínka na loňskou NOC S ANDERSENEM.
Kromě sázení „Pohádkovníku“ nebo „Andersenovníku“ – stromečku, který můžete vidět před
budovou muzea, bylo jednou z akcí večera malování pohlednic, které se posílaly na adresy
známých osobností.
A přišla nám i tato krásná odezva od pana malíře a spisovatele Miloše Nesvatby.
Dopis a kreslená pohádka O princezně na hrášku.
Pozdrav uveřejňujeme.
Těšíme se na Vás
Vaše knihovnice
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
ve středu 5. dubna v 17.30 - v knihovně
přednáška RODINNÉ KONSTELACE
- Je určena všem ,kteří hledají harmonii v partnerských vztazích, rodině, práci i zdraví.
Rodinné konstelace nás učí přijímat život takový, jaký nám byl dán a vnést řád a harmonii
do potřebných oblastí našich životů.
Pokud cítíte disharmonii, nemůžete se hnout z místa, máte pocit, že vám lidé nerozumí nebo
vy nerozumíte jim, jsou rodinné konstelace přesně tím impulzem, který vám pomůže.
Přednáší D. A. Červenka.
Vstupné 55,- Kč, další indormace na www.doceo.cz nebo na internetových stránkách pod
heslem rodinné konstelace.

JARNÍ PRÁZDNINY V SKS
I když je všude sněhu po kolena, měly děti základních škol v našem regionu od 6. do 10.
února jarní prázdniny. Petřvaldské děti měly možnost "zabít" nudu ve Středisku kulturních
služeb města Petřvald, a že jich bylo...Hráli jsme piškvorky, malovali na sklo, proběhl turnaj
ve hře "Člověče, nezlob se!" a také jsme vyráběli valentýnky pro své nejdražší...Věřte, že za
tolik spotřebovaného materiálu by se nemusela stydět ani již zavedená a prosperující ruční
dílna..., ale nadšení tolika dětí, které se pravidelně účastnily těchto akcí, za to stálo. Těší mne,
že i přes nepřízeň počasí si děti našly cestu do SKS a společně jsme se náramně pobavili.
Sama za sebe moc děkuji všem čtyřem holkám Jančiovým, které vždy po skončení programu
samy a rády pomohly s úklidem po všech ostatních.
L. Skrzyžalová
foto má paní Káňová na PC

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD na měsíc BŘEZEN 2006
Pro všechny, kteří se rádi baví, se v sobotu 25. března 2006 uskuteční v Kulturním domě v
Petřvaldě "První jarní taneční zábava" s hudební skupinou Nogol Band. Přijďte pořádně
oslavit nástup jara na neformální taneční zábavě. Cena: 50,- Kč
Vstupenky v prodeji ve Středisku kulturních služeb města Petřvald, tel: 596 541 648.
(kdyby to šlo, tak k této upoutávce přiřadit nějaký obrázek tanečníků...)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
7. 2. Milada Gillová
85 let
14. 2. Milada Káňová
80 let
20. 2. Josef Mička
80 let
21. 2. Drahomír Bura
85 let
21. 2. Miloš Farana
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Sandra Frühaufová
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Marie Kačeriková
Karolina Horáková
Zemřeli občané
Libuše Zelinová
85 let
Helena Kožušníková
80 let
Albína Boháčková
82 let
Věruška Grušková
75 let
Alexander Juroško
62 let
Alžběta Kováčová
72 let
Květoslava Marenčáková 77 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
Dne 4. března 2006 vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana
Aloise Guziura.
Vzpomínají a nezapomenou dcera Jindřiška s rodinou a syn Karel s rodinou.
FOTO
VZPOMÍNKA
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
V neděli 25. 2. 2006 jsme vzpomněli 20. výročí, kdy nás nečekaně opustil náš milovaný
manžel, tatínek, tchán a dědeček, pan Miroslav Kika z Petřvaldu.
Nikdy nezapomenou manželka, dcery a syn s rodinami.
VZPOMÍNKA
To, že se rána zahojí, je jen zdání –
v srdci však zůstává bolest a vzpomínání...
Dne 8. 2. 2006 jsme vzpomněli 10. výročí, kdy nás opustil pan Jaromír Volný.
Dne 22. 2. 2006 jsme vzpomněli 2. výročí, kdy nás po těžké nemoci opustil pan Libor
Volný.
S láskou vzpomíná celá rodina.
VZPOMÍNKA
Co vděkem za lásku a péči tvou Ti můžeme dát,
jen kvítků pár a pak jen vzpomínat.
Dne 11. 3. 2006 uplynou 2 roky od úmrtí pana Františka Koběrského. Kdo jste ho znali
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomíná maminka Karla, manželka Marie, dcery
Zdeňka a Vlasťa, Tomáš s rodinou, sestra Eva, švagr Stáňa, synovec Petr a neteře Jana,
Helena a Pavlína s rodinami.
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Mše sv. za pana Františka Koběrského bude sloužena dne 9. 3. 2006 v 17 hod. v
Petřvaldském kostele.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 31. března 2006 si připomeneme 20 let od úmrtí pana Jana Michalíka s tichou
vzpomínkou. Nikdy nezapomenou manželka Marie, dcery Pavla a Marie s rodinami.
FOTO
VZPOMÍNKA
Dne 21. 3. 2006 uplyne 15 let, kdy ve věku 55 let zemřel náš otec pan Otakar Budina. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi syn Miroslav a dcera Pavla s rodinami.
FOTO
INZERCE:
FOTOATELIÉR PETŘVALD
Adresa: Šenovská 872, Petřvald
tel.: 608 724 645
Křižovatka na Šenov (parkoviště u obchodu ELMOT Drogerie, Dřevo-Hoby)
Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 16.00
Nabízí:
- Veškeré ateliérové práce.
Aktuálně: Focení dětí na den matek a velikonoce.
Průkazkové foto na počkání (digitálně s výběrem snímku).
- Výroba klasické i digitální fotografie do 1 hodiny.
- Výroba vizitek, blahopřání, malé reklamy.
- Drobný prodej.
- Akce: obnoveno focení na průkazy v KD každé pondělí 14-16 hod.

PEKÁRNA „KARLA – HANKA“
Petřvald, Úzká 174
Upečeme Vám koláče, svatební, malé moravské, dorty, řezy, rolády, tvarožník, medovník
atd., v jakémkoliv množství. Objenávky na tel.: 596 541 104, 602 540 798
9,2x5 cm
Daruji psa hodným lidem. Německý pinč s PP hladkosrstý jako malý dobrman, zvyklý na
zahradě, přítulný. Rodinné důvody: stěhování.
Tel.: 596 531 457 dopoledne
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596 431 265 večer
604 761 873 mobil
9,2x3 cm

KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ
- pokládka rovných i šikmých střešních krytin
- demontáž starých střešních krytin
- nástřik půdních prostor protí škůdcům
- výroba a montáž klempířských střešních prvků
- nátěry plechových střech a okapových systémů
- montáž střešních oken
- kompletní dodávky materiálu
Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma přijedeme, vyměříme.
Volejte: 775 210 970
9,2x6,5cm
Otto Vaněk
K2 REKLAMA
objekt bývalé Besedy
ul. Ostravská 767
733 01 Karviná – Fryštát
tel.: 739 058 894 (Otto Vaněk)
tel.: 603 798 643 (Pavel Doležal)
e-mail: k2reklama@centrum.cz
info@k2reklama.cz
www.k2reklama.cz
9,2x5 cm
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

MÁTE NÁROK NA VAŠE PENÍZE
Neváhejte využít možnosti společného zdanění manželů, úroků z hypotéky a st. spoření.
Chtějte zpět peníze z Vašich daní za rok 2005. Zpracuji a podám za Vás vše. Ceny 300-500
Kč. Volejte 596 541 021, mobil 603 953 368, mail mkanova@volny.cz
9,2x4cm
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JIŘÍ DAVID – STAVBA
Přijme do pracovního poměru:
Zedník – vyučen + 3 roky praxe.
Stavební dělník – 3 roky praxe na stavbách.
Řidičský průkaz skupiny B výhodou.
Informace na tel. 603 203 346

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

JIŘÍ RAŠÍK
soudní znalec a odhadce nemovitostí
Vypracování znaleckých posudků na veškeré nemovistosti pro účely převodů
(prodeje, darování), vyřizování pozůstalostí a pod.
Telefon: 596 314 768, mobil: 605 712 803

FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
Zasláno e-mailem – nové znění
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KOPANÁ TJ PETŘVALD
DOROST – ZIMNÍ PŘÍPRAVA
Součástí zimní přípravy je účast na turnaji Slovanu Havířov od 21. 1. do 12. 3. na tomto
turnaji dostanou příležitost všich hráči širšího kádru (20), tak aby měli všichni stejnou šanci
se probojovat do základní jedenáctky pro jarní část soutěže a mohli tak reprezentovat město
a oddíl kopané TJ Petřvald.
V prvním utkání jsme nastoupili proti domácímu celku Slovan Havířov “B”. Terén byl pro
obě mužstva velmi těžký, připomínal spíš kluziště. I když jsme o něco lépe kombinovali,
zápas skončil zaslouženou remízou.
Slovan Havířov “B” – TJ Petřvald 2:2 (0:2)
Branky a asistence: Hajduk R. (Jaglař T.), Slíva L. (Balga R.)
Sestava: Kania J. (Křižák D.) – Jaglař J., Jaglař T., Budina T. (Pavliska J.), Weiss A.
(Ševčík T.), Podhorní L. (Gawlas M.), Stec P., Okon L. (Maslák P.), Bernatík M. (Bezdíček
T.), Hajduk R. (Balga R.), Balga M. (Slíva L.)
V druhém utkání jsme se utkali s SK Šenov. Po celé utkání jsme byli lepším mužstvem, naši
hráči přehřáli soupeře nasazením, bojovností a disciplínou a zaslouženě vyhráli.
TJ Petřvald – SK Šenov 3:0 (1:0)
Branky a asistence: Hajduk R. (Pavliska J.), Slíva L. (P), vlastní
Sestava: Kania J. (Stančík M.) – Jaglař J., Budina T., Ševčík T. (Pavliska J.), Weiss A.,
Bernatík M., Stec P., Okon L., Bezdíček T. (Gawlas M.), Hajduk R., Slíva L.
Ve třetím utkání jsme hráli s domácím “A” mužstvem hrajícím krajský přebor. Opět jsme
soupeře přehráli nasazením a bojovností.
Slovan Havírov “A” – TJ Petřvald 2:3 (1:3)
Branky a asistece: 2 Hajduk R. (Okon L, Ševčík T.), 1 Slíva L. (Okon L.)
Sestava: Pavliska J. – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A., Podhorní L. (Bernatík M.),
Stec P., Okon L., Bezdíček T., Hajduk R., Gawlas M. (Slíva L.)
Ve čtvrtém utkání jsme hráli s Dolní Datyní, ikdyž jsme v prvním poločase soupeře
přehráli, nepodařilo se nám proměnit brankové příležitosti. Do druhého poločasu jsme
nastoupili v obměněné sestavě, což se nám nevyplatilo a po hrubých chybách brankáře jsme
nakonec prohráli. Hráči bojovali i za nepříznivého stavu, ale porážce už nezabránili.
TJ Petřvald – Dolní Datyně 0:2 (0:0)
Sestava: Pavliska J. (Stančík M.) – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A., Podhorní L.
(Bernatík M.), Stec P., Okon L., Bezdíček T. (Maslák P.), Hajduk R., Slíva L.
M. Budina
TJ PETŘVALD – MLADŠÍ ŽÁCI
28. 1. – 2 kolo Zimní halové ligy mladších žáků, hráno v Karviné za účasti 8 družstev
systémem každý s každým.
1. TJ Petřvald – H. Bludovice 0:0
2. TJ Petřvald – D. Lutyně 0:0
3. TJ Petřvald – MFK Karviná 1:0 Branka: Jan Cífka, asistence: J. Lukša
4. TJ Petřvald – Slovan Havířov “A” 0:0
5. TJ Petřvald – Slovan Havířov “B” 0:0
6. TJ Petřvald – FK Havířov 2:1 Branky: M. Gorovič, R. Šlachta, asistence: J. Cífka a A.
Pyszný.
7. TJ Petřvald – Bohumín 2:0 Branky: M. Gorovič a R. Pavlas.
Naši hráči obsadili 3. místo se 13b, nejlepším brankářem turnaje se stal M. Czarný, který
inkasoval jedinou branku!
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Naše družstvo hrálo ve složení: M. Czarný, T. Navrkal, M. Gorovič, M. Dvořák, A.
Pyszný, J. Lukša, R. Pavlas, R. Šebestová, Jan Cífka, Jakub Cífka, R. Šlachta, D. Ševčík a J.
Uher.
Po 2 kolech (14 zápasů) jsou naši mladí hráči na 4. místě. Jejich bilance je 14 7 5 2 13:5 26
b.
4. 2. – halový turnaj v Orlové
1. TJ Petřvald – Orlová “C” 2:0 Branky a asitence: Jan Cífka (D. Ševčík), R. Šlachta (R.
Šebestová).
2. TJ Petřvald – Orlová “B” 2:2 Branky a asistence: R. Šebestová (M. Dvořák), R.
Šlachta (R. Šebestová).
3. TJ Petřvald – D. Lutyně 1:1 Branka a asistence: M. Gorovič (R. Šebestová)
4. TJ Petřvald – Orlová “A” 0:2
5. TJ Petřvald – Petrovice 0:0
Celková tabulka:
1. D. Lutyně 11 b.
2. Orlová “A” 10 b.
3. TJ Petřvald 6 b.
4. Orlová “B” 5 b.
5. Orlová “C” 3 b
6. Petrovice
2b
11. 2. – halový turnaj v Šenově za účasti 8 mužstev
1. TJ Petřvald – ČSAD Havířov 1:0
Branka a asistence: R. Šebestová (R. Šlachta)
2. TJ Petřvald – Slovan Havířov 0:3
3. TJ Petřvald – FK Havířov 0:3
Utkání o 7. – 8. místo: TJ Petřvald – Šenov 5:2
Branky a asistence: J. Laštůvka (M. Gorovič), R. Šlachta (R. Šebestová), M. Gorovič (M.
Dvořák), M. Gorovič (M. Dvořák), M. Gorovič (R. Šebestová), M. Dvořák (M. Gorovič).
Našimi nejlepšími hráči na tomto turnaji byli M. Gorovič a R. Šebestová.
P. Sekera

