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PETŘVALDSKÉ NOVINY č. 3

Informace pro občany
Z obsahu:
- 49. schůze rady města
- 22. zasedání zastupitelstva
- Ze života petřvaldských škol
- Odpadové hospodářství
- Kultura a sport ve městě
Příjemné prožití svátků velikonočních přeje vedení města a redakční rada PN.

NĚKOLIK ČÍSEL O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ 2005-2006
Vzhledem k vydatnému sněžení, silným větrům a jiným kalamitním situacím v zimním
období byly vydány na zimní údržbu nemalé finanční prostředky z rozpočtu města Petřvald.
Na zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě bylo vynaloženo
z rozpočtu na r. 2005 celkem 398.000,- Kč. Z této finanční částky byl zajištěn materiál (sůl,
struska) za 106 000,- Kč a uhrazeno plužení ve výši 292 000,- Kč.
Rozpočet na provádění zimní údržby v r. 2006 byl schválen ve výši 450 000,- Kč pro plužení
místních komunikací. K dnešnímu dni bylo z rozpočtu na r. 2006 vynaloženo 330 000,- Kč
na plužení MK a 160 000,- Kč na posypový materiál.
Pro informaci čtenářů - v zimním období (listopad 2005 – únor 2006) zajišťovala zimní
údržbu místních komunikací fa Pulcerová Jana s tím, že v kalamitní situaci byla navíc
oslovena fa Autodoprava Vladimír Blacha, OKD Rekultivace, a.s., a Argot Moravia s.r.o.
Práce spočívající v plužení, posypu a rozšiřování komunikací, tj. odstranění sněhových bariér,
byly prováděny celkem 612hodin. Co se týče materiálu, z celkového množství 46,20 t soli
připravené na výše uvedené zimní období bylo již spotřebováno 42,95 t.
G. Čechalová, odbor výstavby a ŽP

NA NÁVŠTĚVĚ V ŠESTÝCH TŘÍDÁCH
Není to tak dávno, když za mnou na úřad přišli zástupci šestých tříd ze Základní školy Školní.
Jejich cílem bylo osobně mě pozvat do hodiny občanské nauky. Jejich vyučujícím v tomto
předmětu je pan ředitel Mgr. R. Torž.
Právě v tomto období je úkolem vyučujícího seznámit žáky s pojmy obec, samospráva, státní
správa aj.
Pozvání jsem nemohla odmítnout. Na začátku vyučování dostali žáci úkol. Měli se na chvíli
proměnit v zastupitele a schválit rozpočet města. Materiál by měl obsahovat návrhy a
požadavky tak, aby se v našem městě spokojeně žilo nejen jim, ale i všem petřvaldským
občanům. Musím se přiznat, že jsem od dvanáctiletých žáků neočekávala takové návrhy,
které mne kolikrát až příjemně zaskočily. Některé měly hlavu a patu, ale jiné bych v této
chvíli zařadila do skupiny sci-fi.
Úkolem bylo také odhadnout výši rozpočtu města na rok 2006. Nevím, zda se žáci předem na
probíranou látku připravovali, ale pravdou bylo, že jedna skupina přesně uvedla rozpočtové
výdaje našeho města v tomto roce, což mne mile překvapilo.
A co uváděli do rozpočtových položek? Posuďte sami. Možná i z těchto budoucích dospěláků
se vyklubou ti nejlepší zastupitelé města. Ale to nám všem ukáže až čas.
A tady jsou některé z uvedených požadavků do rozpočtu města dle našich žáků:
• Opravit silnice tak, aby v nich nebyly díry
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• Opravit budovu městského úřadu
• Opravit hřbitov a cesty v něm
• Postavit zábavní park
• Postavit lázně, aby bylo naše město hojně navštěvováno turisty
• Postavit sportovní stadion
• Postavit obchodní centrum
• Vybudovat koupaliště
• Postavit dům pro bezdomovce aj.
Tak bych mohla pokračovat ještě dále v návrzích žáků, na jejichž základech si představují
spokojený život všech v našem městě.
Po vyhodnocení úkolu jsme si v diskusi navzájem objasnili pojmy starosta města,rada města,
zastupitelstvo města, výkon státní správy apod. Vyučovací hodina uběhla velmi rychle a já
jsem odcházela z vyučování s dobrým pocitem z toho, že žáci mne i pana ředitele vůbec
nezklamali svou neznalostí či nezájmem o probírané téma. Naopak. Bylo to fajn.
JaS

Víte, že...
- počet obyvatel v Petřvaldě přesáhl hranici 7 000?
Ke dni 10. 3. 2006 je evidováno 7 014 občanů Petřvaldu.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ 2006
1. Svoz odpadů za 110 l (1100 l) nádob
Duben
4., 5.
11., 12.
19., 20.
25., 26.
Květen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31
Červen
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
2. Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
13. dubna
11. května
15. června
3. Svoz BRKO
Květen
1., 2.
8., 9.
15., 16.

3
22., 23.
29., 30.
Červen
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.

INFORMACE O ODPADECH ZA ROK 2005
V roce 2005 bylo ve městě Petřvald vyprodukováno a odvezeno svozovou společností
DEPOS Horní Suchá a.s. na skládku odpadů a k dalšímu zpracování celkem 3535 t
komunálního odpadu.V níže uvedené tabulce je uvedeno členění likvidovaných odpadů dle
druhu a množství v porovnání s rokem 2004.
Druh odpadu
směsný komunální odpad (z popelových
nádob od občanů a živností)
objemný odpad (z velkobjemových kontejnerů
umístěných ve sběrném dvoru, na hřbitově a
ve středisku údržby)
Směsné stavební a demoliční odpady (ze
sběrného dvora a stavební činnosti města)
Biologicky rozložitelný odpad (rostlinné
zbytky ze zahrad)
Pneumatiky (ze sběrného dvora a č. skládek)
Plastové obaly (měsíční sběr PET lahví ze
sběrného dvora a z nádob umístěných ve
městě)
skleněné obaly
nebezpečné odpady (plechovky, oleje, aku
baterie, televize, ledničky apod)
papír a lepenkové obaly
odpady celkem

množství v
tunách za rok
2004
2097

množství v
tunách za
rok 2005
2024

700

737

368

412

105

283

14
17

16
16

13
12

19
8

3333

20
3535

V roce 2005 došlo proti roku 2004 k navýšení u kategorie směsný stavební a demoliční
odpad z drobné stavební činnosti občanů. Dále došlo k výraznému nárůstu produkce
biologicky rozložitelného odpadu (BRO), což je pozitívní z ekologického hlediska vzhledem
k tomu, že tento odpad je kompostován a dále pak využíván např. k rekultivačním činnostem.
K nárůstu BRO přispělo také zajištění tohoto odpadu „pytlovým svozem“ v týdenních
intervalech z centrální části města v období červen - listopad. V roce 2006 bude svoz tohoto
odpadu rozšířen o lokalitu finských domků Březiny.
U vytříděných složek z komunálního odpadu, jako je sklo, plastové obaly, PET - lahve a
papír, došlo k navýšení produkce především u papíru a skleněných obalů.V této souvislosti
upozorňujeme občany na možnost třídění další složky komunálního odpadu. Od ledna 2005
je možno odkládat do nádob označených "Papír" rozmístěných ve městě také kartonové obaly
od nápojů (džusů, mléka, apod). Taktéž je možno odevzdat tyto obaly ve sběrném dvoru
odpadů.
V roce 2004 navštívili naši občané sběrný dvůr 5900 krát a odevzdali zde 867 tun odpadu,
v roce 2005 byl navštíven 8165 krát a bylo zde odevzdáno 938 tun odpadu.
Při likvidaci černých skládek na území města byly odvezeny cca 4 tuny odpadu.
Obalová společnost EKO-KOM a.s. přispěla městu za tříděný sběr uvedený v tabulce za rok
2005 finanční částkou 112 384 Kč, která byla použita na provoz sběrného dvora odpadů.
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Celková částka, kterou město za likvidaci výše uvedeného množství odpadů v roce 2005
ze svého rozpočtu uhradilo, činila 5 661 000 Kč, z toho poplatek za svoz a zneškodnění
komunálního odpadu uhrazený občany činil 2 655 000 Kč .
V. Křístková, odbor výstavby a ŽP
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
Městský úřad v Petřvaldě ve spolupráci s veterinárním lékařem bude zajišťovat očkování psů
proti vzteklině.
Očkování proti vzteklině jsou povinni chovatelé psů zajistit ve stáří do 6 měsíců a poté vždy
jednou za rok. Doklad o tomto očkování jsou chovatelé povinni uchovávat po dobu nejméně
jednoho roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.
Očkování proti vzteklině v Petřvaldě proběhne dne 16. května 2006 na stanovištích:
Petřvald - zastávka:
U kaple
8.00 - 8.30 hod.
U hřiště HEPO
9.00 - 9.30 hod.
Podlesí, prostranství u fy TRIAS 10.00 -10.30 hod.
Březiny, hasičská zbrojnice
11.00 - 12.00 hod.
Městský úřad
13.30 - 16.00 hod.
Očkování je uloženo jako povinnost v § 4, odst. 1, písm. f, zákona č. 166/1999 Sb. o
veterinární péči v platném znění.
V letošním roce je očkování prováděno za úplatu ve výši 80,- Kč (plus 5,- Kč za nově
vystavený očkovací průkaz), které se platí při očkování. Na místě bude možno si zakoupit
tablety na odčervení i antiparazitální prostředky. Každý pes předvedený k očkování musí být
opatřen náhubkem. Psa musí předvést osoba fyzicky způsobilá k zajištění potřebné fixace
zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o očkování psa k dalšímu záznamu.
V průběhu roku je očkování možno zajistit v kterémkoliv veterinárním zařízení.
Daňové přiznání z akce bude uloženo na MěÚ Petřvald.
Každý chovatel je také podle § 2, odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
v platném znění, a čl. 4 OZV Města Petřvald č. 3/2003 povinen oznámit finančnímu odboru
do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí
držení psa staršího. Informace na tel. 596 542 925, R. Gnidová.
D. Szotkowská, odbor výstavby a ŽP

Oznámení
Dne 18. 3. 2006 byl nalezen na ul. Bužkovská srnčí pinč - pes, černé barvy s hnědými
tlapkami. Měl světlý kožený obojek se známkou o očkování, bez evidenční známky.
Dne 19. 3. 2006 byl nalezen na ul. U Tesly sibiřský husky - pes, šedý, bez evidenční
známky.
Psy je možno si také vzít do pěstounské péče.
Informace MěÚ Petřvald, dveře č. 1, tel. 596 542 913
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Dle zákona č.185/2000 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, na jehož základě ve městě Petřvald stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Obecně závazná
vyhláška (OZV) č. 1/2001 ve znění pozdější změny provedené OZV č. 4/2003 jsou občané
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povinni třídit veškerý odpad. O způsobu třídění odpadu jsme již několikrát občany
informovali jak doručením letáků do domácností, tak články v Petřvaldských novinách.
Zpětný odběr
Zákon o odpadech ukládá povinnost zpětného odběru na vybrané výrobky, jako jsou oleje
jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, elektrické akumulátory,
galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení
pocházející z domácností. Tuto povinnost má každá právnická nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, která tyto výrobky vyrábí nebo uvádí na trh a je také povinna zajistit,
aby spotřebitel byl informován o způsobu zpětného odběru. Poslední prodejce je povinen při
prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o
způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků.
Nakládání s elektrozařízením
Zpětný odběr elektrozařízení se vztahuje na výrobky zařazené do těchto skupin:
1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informač. technologií a telekomunikačních zařízení
4. Spotřebitelská zařízení
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou implatovaných a infikovaných)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
Občané města Petřvaldu mohou také využít služeb sběrného dvora, kde mohou použité
elektrozařízení z domácností (zařazených do jmenovaných skupin) odložit.
Nakládání s pneumatikami
Na tento druh odpadu se vztahuje povinnost zpětného odběru. Opotřebené pneumatiky je
možno odložit do sběrného dvora odpadů pouze v omezeném množství.
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
Biologicky rozložitelný odpad vytříděný z komunálního odpadu (dále jen BRKO) mohou
občané odkládat do sběrného dvora, pokud jej nezkompostují na svém pozemku.
Začátkem měsíce května bude zahájen svoz BRKO. Tento provoz bude z technických
důvodů realizován pouze ve vybrané lokalitě (jedná se o ulice Gen. Svobody, Sokolská,
Nejedlého, Školní, Petra Bezruče, Panelová, U Samoobsluhy, 2. května, Závodní, Zahradní,
Na Parcelaci a část ulice Ostravské), rozšířené oproti minulému roku o ulice Okrajová,
Odborů, Ve Finských a Březinská (pouze rodinné domy).
Firmou Depos Horní Suchá, a.s., budou distribuovány plastové pytle černé barvy, do kterých
mohou občané tento druh odpadu odkládat. Při větším množství BRKO mohou občané použít
i jiné vhodné pytle.
Četnost odvozu:
- od 1. května do 31. října 1 krát týdně v pondělí a úterý (podle ulic v dané lokalitě)
Do kategorie BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky z ovoce a zeleniny,
kuchyňské zbytky a pod.
POZOR: do pytlů na svoz BRKO nelze ukládat: větve z masivních ořezů stromů, uhynulá
zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat.
Takto vytříděné odpady budou dále zpracovávány na kompostárně, kterou pro tyto účely
vybudovala firma Depos Horní Suchá, a.s., jejímž akcionářem je také naše město. Výsledný
produkt (kompost) bude sloužit k technickému zabezpečení skládky komunálních odpadů
společnosti Depos Horní Suchá. Další podrobnosti o celém systému odděleného sběru BRKO
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lze získat na MěÚ v Petřvaldě na telefonních číslech: 596 542 913 a 596 542 909 nebo
přímo u společnosti Depos Horní Suchá na bezplatné lince: 800 149 751.
Třídění BRKO má nejen příznivé dopady na kvalitu životního prostředí, ale současně také
své ekonomické dopady. V souladu se zákonem o odpadech platí naše město za uložení 1
tuny netříděného komunálního odpadu na skládku zákonné odvody ve výši 400,- Kč za 1
tunu. Tyto odvody se při předání vytříděných odpadů na kompostárnu neplatí!
Věříme, že svým aktivním přístupem přispějete nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také
ke snížení celkových nákladů na nakládání s komunálními odpady v našem městě.
D. Szotkowská, odbor výstavby a ŽP

KPHM, pobočka Petřvald
Petřvaldská pobočka Klubu přátel hornického muzea v Ostravě (KPHM) má za sebou
úspěšný a pestrý rok. Mimo schůzovní a přednáškovou činnost se za podpory výboru Klubu v
Ostravě podařilo vydat publikaci “Martinská štola unikum Petřvaldu”, stihli jsme sfárat na
Dole Doubrava a prohlédnout si vybavování porubu o mocnosti 5 m, což zejména pro některé
z nás byl nový zážitek. Další zájemci se zúčastnili tematického zájezdu do muzeí rudného
hornictví u nás i v Polsku – a mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších uskutečněných cílů.
V naší pobočce máme celkem 28 členů a vzhledem k poměrně vysokému věkovému průměru
bychom chtěli získat další, hlavně aktivní členy se zájmem o hornictví a hornickou historii.
Uvítáme vás i při nezávazné návštěvě kterékoliv z našich pravidelných přednášek, které se
konají každý druhý čtvrtek v měsíci v 15.00 hodin v KD v Petřvaldě.
Ve druhém čtvrtletí je náš program následující:
13.4.2006
- Vývoj dobývání zlatorudných nerostů v MS kraji
přednáší prof. inž. Jiří Grygárek, CSc.
11.5.2006
- Dobývací komplexy a jejich doplňující technologické vybavení
lektoři Matušinský a Blažej
8.6.2006
- Dobývání v Jáchymově, přednáší inž. Bém Ladislav
VP
ŽÁCI BUDOUCÍCH ŠESTÝCH TŘÍD SE SEZNAMOVALI
Na popud V.B ZŠ Závodní 822 a vedoucí paní učitelky Mgr. Miluše Wasilové se uskutečnil
seznamovací večírek. Nejdříve si žáci vyrobili pozvánky, pak se dostavili zástupci V.B na ZŠ
Školní 246 a ústně pozvali vedení školy, paní učitelky i s žáky V.A a V.C třídy na ZŠ
Závodní 822.
V tělocvičně žáci už měli připravené velmi chutné občerstvení včetně pití. Co tomu však
předcházelo? V jazyce českém se učili psát své vizitky a pozvánky, v praktických činnostech
vyráběli jednohubky a chlebíčky, v matematice si spočítali, kolik všeho potřebují a kolik to
vše bude stát. No, úplný základ pro ŠVP a klíčové kompetence. Tímto směrem by se mělo
ubírat právě vzdělávání v dalších letech. Skloubit teorii s praxí. Dne 21. 2. 2006 v 15 hodin se
sešli hosté, na pódiu už byla připravena hudební skupina Vega pod vedením pana Hečka.
Žáci V.B měli připraven pro hosty kulturní program. Pak vystoupili ještě i hosté se svým
aerobikem. Aby se lépe budoucí šesťáci poznali, zatancovali si mazurku, letkis, ptačí tanec,
Šla Nanynka do zelí ... Při tanci si měnili partnerky a vyměňovali vizitky.
A jak hodnotili žáci seznamovací večírek ?
Zuzana Závalská (V.C): “Myslím si, že paní učitelky s žáky by měly v tom pokračovat.”
Kateřina Kalinová (V.B): “Jsem ráda, že při tanci mohu poznat budoucí spolužáky šesté
třídy.”
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Protože jsem se také zúčastnil večírku, mohu konstatovat, že jsem odcházel s velice
příjemným pocitem. Uvědomil jsem si, že když je správné vedení ve třídě, tak vyučující
dovede své svěřence vybičovat k vynikajícím výkonům. Děkujeme za pozvání a pevně věřím,
že se taková setkání stanou tradicí.
Mgr. R. Torž, ředitel školy

Doporučení Krajské veterinární správy pro MS kraj
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Přibližně po třech letech se současný kmen ptačí influenzy, nazývané chřipka ptáků
(influenza A, kmen H5N1) rozšířil z Asie do Evropy. Jeho přítomnost byla potvrzena poprvé
v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska v říjnu 2005, další případy jsou u domácí
drůbeže hlášeny z poslední doby z Ukrajiny a vážné podezření je v turecké části Kypru. V
měsíci únoru 2006 se vyskytlo několik nálezů viru u volně žijících ptáků (především labutí) v
Řecku, Itálii, Slovinsku, Bulharsku, Německu, Rakousku a vážné podezření je hlášeno z
Maďarska. Možnost výskytu dalších ohnisek nemůže být vyloučena. V dalším textu se
pokusíme zodpovědět některé otázky:
Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky.
Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená
zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.
Je chřipka ptáků nebezpečná pro člověka?
U lidí je možná infekce úzkým kontaktem s infikovanými ptáky nebo drůbeží. Ačkoliv
současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, může mít
pro infikované osoby fatální průběh. Nejpravděpodobnější druh kontaktu, který je rizikový
pro člověka z hlediska infekce, je v chovu drůbeže a v ptačích útulcích (záchranných
centrech, stanicích). Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s
podezřelými zvířaty, ale i s jejich exkrety (trus, kontaminovaný vzduch ve stájích apod.)
Jak lze vyslovit podezření na nákazu u drůbeže?
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat,
jsou apatická. Příjem krmiva je velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž
snůška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou
skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).
Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou
se objevit otoky a krváceniny na končetinách.
Jaké jsou příznaky chřipky ptáků u lidí?
Vyslovit podezření na chřipku ptáků u lidí můžeme, jestliže
- jsou podezření na výskyt chřipky ptáků v okolí cca 10 km od jejich pracoviště
- onemocní s příznaky vysoké teploty, bolesti hlavy, kašle, obtíží při dýchání přibližně
po 7 dnech od kontaktu s podezřelým, potenciálně nemocnýcm zvířetem.
Upozornění: pravděpodobnost onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá. Přesto:
konzultujte s lékařem a žádejte vyšetření na chřipku ptáků.
Proč je chřipka ptáků nebezpečná?
O tom, jak se nákaza přenáší na člověka, je málo informací a v současné době neexistuje
žádná vakcína. Proto je nutno pro bezpečnost lidí zaměstnaných v zemědělství, na jatkách a
závodech na zpracování masa přijmout protinákazová opatření. Chřipka ptáků způsobuje
rovněž ekonomické problémy v důsledku zákazu importu drůbeže a drůbežích produktů ze
zemí, které jsou nákazou postiženy, a může mít za následek likvidace činností spojených s
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chovem a zpracováním drůbeže v důsledku toho, že v případě výskytu nákazy vždy a v
některých zemích i v případě podezření musí být postižená hejna likvidována.
Jak se nákaza přenáší?
Ptáci infikovaní influenzou hynou v průběhu krátké doby. Je-li příčinou úhynu influenza, lze
potvrdit pouze ve specializované laboratoři.
Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem s infikovanými živočichy nebo jejich exkrety
(trus, moč, peří, uhynulá zvířata apod.).
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.
Inkubační doba
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických
příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do
jednoho týdne.
Léčba
Úspěšnost léčby je závislá na jejím včasném zahájení. Čím dříve jsou po kontaktu s virem
podány vhodné léky, tím je praděpodobnější, že léčba bude úspěšná.
Jaká je možnost osobní ochrany?
Nejdůležitější je dodržování zásad dobré osobní hygieny. Významné je mytí rukou a
desinfekce po každém kontaktu se zvířaty nebo jejich exkrety. V případě podezření z nákazy
v chovu by exponovaní lidé měli neustále nosit tyto ochranné pomůcky:
- pracovní oděv pokrývající i hlavu
- pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy
- obuv, kterou lze desinfikovat
- omyvatelné ochranné rukavice, které lze desinfikovat
- při práci ve stájích, kde je riziko kontaktu s drůbežími exkrety, peřím a podobnými
materiály, je nutno nosit vhodný typ respirátoru (TH2P, TH3P)
- ochranné brýle zabraňující pronikání prachu
Chráněnost může zajistit pouze plná vybavenost výše uvedenými ochranými pomůckami.
Jak chránit zvířata?
Drůbež je třeba držet uzavřenou ve stájích a chránit ji před kontakty s volně žijícím ptactvem.
Slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží. Dodržovat nejpřísnější pravidla
hygieny. Při podezření z nákazy dezinfikovat veškeré materiály, které jsou vyneseny ze stájí,
nebo je ve stájích nechat.
Co by měli zaměstnanci podniku dělat v případě, že mají podezření na chřipku ptáků?
Informujte ihned svého zaměstnavatele, který je povinen zavolat neprodleně veterinárního
lékaře. Nedovolte vstup cizím osobám a dalším zaměstnancům do postižené stáje. Řiďte se
přesně podle instrukcí soukromého nebo úředního veterinárního lékaře.
Jakýkoliv pokus zatajit podezření je pod sankcí podle veterinárního zákona.
Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není
znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému
odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a
zvířat a ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu
leží.
Obecní úřad může:
- kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik nebo
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kontaktovat k odvozu osoby, které
mají povolení k výkonu veterinární
asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci);
nebo
- kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární
ordinace kafilerní box, nebo
- podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu
vzniklých nákladů. Veterinární asanace je řešena §39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky
- k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a
pevné boty, čepici zakrývající vlasy
- po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých
vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské
veterinární správy.
Telefonní kontakty:
Krajská veterinární správa pro MS kraj – email: kvst@svscr.cz, tel. 596 781 910, 596 781 911
Veterinární správa pro okres Karviná, tel. 596 346 660
-

ZA 5 LET NA TOMTO MÍSTĚ...
9 petřvaldských jubilantů usedlo v sobotu 18. března 2006 v pravé poledne na čestná místa v
obřadní síni MěÚ v Petřvaldě. Byla to první část jubilantů roku 2006, těch, kteří se narodili v
prvních třech měsících, v nichž oslavili svých 80 či 85 let. Jubilanty i jejich početný rodinný
doprovod přivítal starosta města Ing. Václav Holeček a členka zastupitelstva Ilona
Karkošková.
U varhan poprvé v tomto roce usedla nová varhanice paní Mgr. Regina Bednaříková a
obřadní síní se nesl krásný soprán Gabriely Podžorské, studentky 2. ročníku Janáčkovy
konzervatoře Ostrava. Nahradí zpěvačku paní Květu Okapovou, která na konci roku 2005
ukončila svá vystoupení v obřadní síni. Program pro jubilanty připravili také žáci ZUŠ B.
Kulínského, Žaneta Hozová, Sára Mikšanová a Klára Fáčková, které přivedli jejich vyučující
paní Blanka Ryšánková, vyučuje hru na flétnu, a nový mladý učitel pan Roman Pluta z Dolní
Lutyně, vyučující na akordeon. Děti zahrály na flétny, pan učitel na harmoniku a také se
zpívalo. A protože zima byla letos moc dlouhá, vzpomínalo se na dobu, kdy ženy zimních
večerů využívaly k draní peří. Skvěle zachycuje roby na škubaňu u Francly báseň Fran Směji,
kterou přítomným přednesla I. Karkošková. A je tady závěr milého setkání s našimi jubilanty.
Odcházejí s úsměvem, odnášejí si dárek a kytičku a přání nás všech, abychom se za 5 let v
obřadní síni opět sešli. Naše pozvání přijali:
paní Jarmila Lušinská 80 let
paní Milada Gillová
85 let
paní Milada Kaňová
80 let
pan Josef Mička
80 let
pan Drahomír Bura
85 let
pan Miloš Farana
80 let
paní Vlasta Bernatíková 85 let
pan Josef Ondruch
85 let
paní Marie Novotná
85 let
I. Karkošková
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INTERNETOVÁ ŠKOLIČKA PRO SENIORY
Již od listopadu roku 2004 poskytuje městská knihovna v rámci dotace ministerstva kultury
internet zdarma čtenářům knihovny, ale i ostatním občanům města.
Pravidelně každý pátek přicházejí senioři našeho města a v dopoledních hodinách se učí pod
vedením instruktorky různé postupy a kroky, které jsou nutné pro práci s počítačem a
internetem. Zastihla jsem v pátek dopoledne u počítačů několik žen, a tak jsem se rozhodla,
že i vám, kteří jste ještě nevyužili tuto možnost, zprostředkuji některé jejich dojmy.
Položila jsem jim dvě otázky, na které odpověděly takto:
• Jak hodnotíte možnost bezplatně navštěvovat hodiny internetu v naší knihovně?
• Co byste ještě vylepšila na této službě?
Zdenka P. (60 let)
Je to výborná služba. Můžu si dopisovat s vnoučaty, ale i s jinými známými. Já to vnímám i
jako vhodně využitý svůj volný čas a vím, že jej zbytečně nepromrhám. V každém věku by
mělo platit, že člověk by se měl vzdělávat po celý život. Takže jsem tu ráda a na pátky se
těším.
Dana K. (68 let)
Já zde trávím svůj volný čas téměř každý pátek a zejména v zimě. Je to úžasné, když si můžu
psát s dětmi, které bydlí v Praze. Ještě více mi připadá úžasná možnost prohlížení jejich
fotografií z dovolené. To se vůbec nedá srovnat se službami, které poskytuje telefon.
K druhé otázce bych se vyjádřila takto. V každém případě je dobře, že zde ve městě tuto
možnost máme. Mám za to, že by se uživilo i více počítačů v naší knihovně. Stává se, že je
mnohdy více zájemců o práci s internetem, než je počítačů. Z mé strany bych přivítala
rozšíření počtu počítačů v městské knihovně.
Jaroslava K. (67 let)
Já tuto službu vnímám z pozice rychlého písemného pohovoru jak s dětmi, tak i s kolegy,
kteří vlastní internetovou službu. Pro mne to znamená jednoznačně lepší a rychlejší styk
s lidmi a rozšíření vlastních obzorů zejména v počítačové oblasti. Vždyť možnosti, které
poskytuje internet, jsou nepřeberné. A kolik lze z něj získat informací! Jsem skutečně ráda, že
zde s námi trpělivě pracuje paní Marie Koběrská, která je nám výbornou instruktorkou. Já si
nesmírně vážím toho, že mohu tímto způsobem získat informace z oblasti jízdních řádů,
z dění ve městě a jiné informace.
A co říci na druhou otázku? Snad tolik, že počítače byly dříve velmi pomalé. Dnes je již
situace jiná a účastnice internetové školičky jsou velmi spokojené s touto změnou. Také jsem
ráda, že je můžeme využívat v pátečních dopoledních hodinách, protože odpoledne zde již u
počítačů není k hnutí. Z toho také vyplývá, že by město mohlo uvažovat o tom, že by se
rozšířil počet počítačů. Odpoledne se kolem PC usadí žáci ze ZŠ a my starší nemáme šanci.
Máte-li i Vy zájem o práci s internetem, potom využijte nabídky městské knihovny a
přijďte rozšířit své znalosti z oblasti počítačové techniky a internetu každý pátek od 9.00 do
11.00.
Zavolejte si předem na tel. 728 726 891.
JaS
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Dnes si budeme povídat s paní Martinou
Feherovou, kosmetičkou v našem městě
Paní Martina je matkou dvou dětí a ve velmi vkusně zařízené provozovně poskytuje
kosmetické služby svým zákazníkům i zákaznicím. Najdete ji v budově zdravotního střediska
u bývalého Dolu J. Fučík.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodla pro podnikání?
Po mateřské dovolené jsem se zaregistrovala na úřadu práce a dva roky jsem čekala na
vhodnou nabídku práce. Potom jsem ale pochopila, že tudy nejede vlak, a za pomoci této
instituce jsem si udělala rekvalifikační kurz v oboru kosmetička. Poté jsem začala hledat
vhodné prostory pro podnikání a vše se vyřešilo jednoho dne, kdy jsem šla využít
kadeřnických služeb své kamarádky Renáty a zjistila jsem, že v budově, kde ona provozuje
kadeřnictví, se nachází nebytový prostor, který by mi vyhovoval k poskytování kosmetických
služeb. Musím se přiznat, že mne v mé aktivitě podpořil i úřad práce, který mi po splnění
podmínek daroval i určitý peněžní obnos. Zpočátku jsem ani nevěřila, že bych mohla všechny
jimi nastavené podmínky splnit, ale vše se podařilo. Takže od ledna 2006 jsem v této budově
začala podnikat v oboru – kosmetička.
Paní Martino, jaké služby nabízíte svým zákazníkům?
Začala bych tím, že mými zákazníky jsou jak mladí lidé, tak generace středního a seniorského
věku. U mladých lidí velmi často řeším otázku citlivé pleti-akné. Dnes jsou již kosmetické
výrobky na takové úrovni, že lze naše juniory poměrně brzy zbavit této kosmetické zátěže.
Potom se věnuji u svých zákaznic čištění pleti, tvarování a barvení obočí, barvení a trvalé na
řasy, masážím obličejové části, ale i masáži dekoltů, depilaci různých částí těla, ošetření
rukou aj. Velmi ráda se věnuji líčení zákaznic.
Jaký jste zvolila systém při objednávání zákazníků?
Nejlepší je, když se zákazník (zákaznice) telefonicky objedná. Pondělí až pátek od 8.00-16.00
hod., sobota a neděle na objednávku. Není problém, když se zákaznice objednají i mimo
pracovní dobu. Snažím se všem vyhovět. Mé služby hodně vyhledávají nevěsty. Vždyť kdo
by nechtěl být v tento, pro něj slavnostní den, krásný. No a od toho jsme tu my, které se rády
postaráme o pěknou vizáž a třeba ve spolupráci s kolegyněmi kadeřnicemi i o pěknou úpravu
vlasů. Někdy se domlouvám tak, že osobně navštívím provozovnu kadeřnictví, kde se právě
nechá upravovat nevěsta a přímo tam ji nalíčím. Jde nám společně s kadeřnicí o upravený
vzhled a spokojenou zákaznici.
A teď to číslo telefonu: 737 852 923
Musím přiznat, že se zdravotní středisko u bývalého Dolu Fučík (naproti prodejně Arbor)
může mnohým zdát od ruky. Ale je zde v blízkosti zastávka autobusu č. 30 a v přilehlé části
se nachází i prostorné parkoviště.
Chtěla bych paní Martině popřát mnoho stálých a spokojených zákazníků. Vždyť
důležité je i to, že paní Martina nesložila ruce do klína, ale vydala se na podnikatelskou
dráhu s tím, že nám všem nabízí své služby. Takže je využijme.
Za rozhovor děkuje J. Skálová

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
49. schůze Rady města Petřvaldu se konala 16. února 2006
RM rozhodla
- o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene vedení
kanalizační přípojky;
- na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy s občankou
Petřvaldu na uvolněnou bytovou jednotku o velikosti 1+kk v DPS;
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o uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního daru ve výši 15.000,účelově vázaného na opravu farní budovy s Římskokatolickou farností Petřvald
RM jmenovala
- v souladu s ustanovením §57, odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na
akci „Sportovní areál Petřvald, okres Karviná – 1. etapa“.
RM vzala na vědomí
- přehled nákladů vynaložených v rámci oslav 700 let města Petřvaldu a 50. výročí
udělení statutu města;
- výkaz o plnění rozpočtu k 31. 1. 2006;
- informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.
-

22. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 1. března 2006
ZM vzalo na vědomí informace o investičním záměru firmy POEL, spol. s.r.o., na výstavbu
bytových domů na pozemcích města.
ZM schválilo změnu rozpočtu města Petřvaldu na rok 2006.
ZM vydalo
- v souladu s §84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje OZV č. 1/1993 o úpravě chovu a držení zvířat.
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů obecně
závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1993 o životním prostředí
města Petřvald, ve znění OZV č. 4/1993.
ZM rozhodlo
- o úplatném převodu pozemku parc. č. 740/156 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
13 m2;
- nesouhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1827/3 z důvodu uvedeného v předloženém
návrhu.
ZM vyhlásilo záměr prodeje části pozemků č. 38, č. 40, č. 46/1 a č. 47 v k.ú. Petřvald
ZM vzalo na vědomí
- hodnotící zprávu a přehled nákladů vynaložených v rámci oslav 700 let města
Petřvaldu a 50. výročí udělení statutu města;
- závěrečnou zprávu ústřední inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků
města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací v roce 2005;
- informaci o termínu konání zastupitelstva města dne 22. 3. 2006 v 15.30 hod.
- informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.

Víte, jak Vám může pomoci TyfloCentrum v Karviné?
Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum v Karviné pracuje pro nevidomé a jinak
handicapované občany a také se zajímá o děti, které ztratily nebo postupně ztrácí zrak. Pro
stávající i nové klienty nabízíme sociálněprávní poradenství a široký výběr pomůcek pro
kompenzaci zraku. Zdravotně postiženým občanům nabízíme 20 hodinové kurzy práce
s osobním počítačem včetně počítačů s hlasovým výstupem a rekvalifikační kurzy na
počítačích pro zdravotně postižené uchazeče o pracovní místo. V rámci volnočasových aktivit
nabízíme možnost od jara se účastnit hypoterapie na koních a plavání pro těžce zrakově
postižené klienty. Každý měsíc organizujeme přednášky a besedy pro naše klienty, v průběhu
roku plánujeme návštěvu ZOO Ostrava s průvodcem, poznávací výlet po Karviné a okolí,
grilování, soutěže, turistické výlety a další aktivity. V roce 2006 budou organizovány rovněž
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minimálně dva rekondiční pobyty pro lidi se zrakovým postižením. Pro zrakově postižené
děti připravujeme Den dětí a hledáme sponzory pro financování hypoterapie pro tyto děti.
Veškeré služby poskytujeme bezplatně a nabízíme možnost zakoupení drobných lup i
náročných kompenzačních pomůcek přímo v našich prostorech. Pokud Vás tento článek
oslovil, jste zdravotně postižený člověk a máte zájem stát se naším klientem, zavolejte nám
na tel. číslo 59 631 11 77.
Děkujeme našim sponzorům, že nás podporují a nejsou lhostejní k nevidomým lidem.
Zvláštní poděkování za věcné dary patří panu řediteli Tesco Karviná, který připravil dárkové
balíčky pro děti ze speciální školky v Karviné. Významně se podíleli na přípravě akcí pan
Petr Noga, řeznictví Agát, pekařství Illík a Pekařství Kohút Čeladná. Za finanční podporu
děkujeme panu Babaríkovi z firmy Bael. Za spolupráci děkujeme také paní manažerce
Sirotkové z Hypernovy v Karviné. Hledáme další sponzory a dárce, kteří by byli ochotni
podpořit volnočasové aktivity nevidomých dětí i dospělých. Příspěvky můžete zasílat na
bankovní konto: 1727512319/0800 nebo předat osobně na adrese U Svobodáren 1300,
Karviná – Nové Město.

MYSLIVCI ROKOVALI
Dne 4. 3. 2006 se konala výroční schůze MS Haldy. Na této schůzi se hodnotil uplynulý rok.
Byli vyznamenáni nejlepší myslivci a také proběhlo pasování myslivců, kteří odlovili svého
prvního divočáka. Hodnotily se brigádnické hodiny na společných brigádách v revíru a
myslivecké chatě, výcvik psů i osvětová činnost.
Prováděly se stavby a opravy mysliveckých zařízení, jako jsou posedy, slaniska, kazatelny,
krmelce a zásypy. Opravovalo se i na myslivecké chatě. Byla opravena střecha, podlaha,
kuchyně, opravuje se plot kolem pozemku. Hovořilo se o omlazení chovu loveckých psů.
Myslivci také pomáhali v lese při výsadbě stromků, barvení stromků proti okusu zvěře, při
likvidaci oplocenek ...
Pokud se týká osvětové činnosti, hovořilo se o akcích pro občany a školy. Myslivci docházejí
do škol mezi děti, děti pak chodí k daňkům a sbírají starý chléb pro krmení.
Lze říci, že myslivost není jen procházení se po lese s puškou, ale také hodiny tvrdé práce. Je
zapotřebí zajistit dostatečné množství krmiva a léčiv pro zvěř i odstřel škodné. Krmení zvěře
v letošních zimních podmínkách také nebyla žádná slast. Velice důležitá je činnost
myslivecké stráže, jejíž tři členové se mají v rozlehlém revíru co ohánět.
Mezi neradostné práce patří opravy vandaly poničených mysliveckých zařízení a likvidace
motoristy sražené zvěře. Je třeba dohledávat poraněnou zvěř – poranění jsou způsobena
srážkou s motorovými vozidly či vlaky, psy a také následky letošní dlouhé zimy. Pytláctví
také neprospívá zdejšímu revíru.
Velkým přínosem je pomoc občanů při zajišťování potravy pro zvěř a hlášení o sražené nebo
poraněné zvěři.
Zlatým hřebem schůze bylo již při jejím zahájení předání sponzorského daru. Majitel
společnosti STK a měření emisí v Petřvaldě pan Jaroslav Janči předal myslivcům knihu
Encyklopedie myslivosti v ceně 1.000,- Kč a finanční dar 5.000,- Kč. Kéž by bylo takovýchto
sponzorů ještě více!
I. Tvrdoň
DOSTALI JSME DOPIS
S dovolením, táži se !
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Dne 1. 3. 2006 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města. Tak jako téměř vždy,
byli zastupitelé v převaze vůči přítomným občanům. Jednání probíhalo svižně pod taktovkou
pana starosty. Po skončení programu jednání zastupitelstva, které bylo provázeno “bráním na
vědomí”, hlasováním s “úsměvnou” příhodou opomenutí demokratického způsobu hlasování
a dvou bravurně odražených pokusů o diskusi v rámci projednávaných záležitostí, došlo na
diskusi občanů.
V této chvíli bych rád citoval zvací formuli na toto shromáždění “Srdečně zveme všechny
občany”.
První vystoupení k právě probíhající nepříznivé zimní sezoně bylo přijato argumentací
nákladů v letošní extrémní zimě, návrh dílčího řešení byl bagatelizován pro svoji údajnou
politickou neprůchodnost. Rád bych poznamenal, že šlo o využití nezaměstnaných
(pobírajících sociální dávky) v souboji s nepřející přírodou. Takovýto návrh neslyšel pan
starosta poprvé a zajisté onu “neprůchodnost” důkladně zkoumal. Druhé vystoupení dopadlo
obdobně, pouze s tím rozdílem, že návrh částečného řešení nebyl ani slyšen, natož aby se
uvažovalo o jeho akceptování.
Nyní se i u vědomí té lepší a poctivé práce zastupitelstva ptám: Pro koho tu vlastně
zastupitelstvo je? Opravdu “srdečně zveme” všechny občany, nebo pouze ty lhostejné či
100% spokojené? Nevypovídá výše uvedené o účasti řadových občanů dostatečně jasně?
Reagujte prosím! Alespoň někdo!
Stanislav Žák
(Redakční rada nekomentuje postřehy pisatele.)

SOUTĚŽ V PŘEHAZOVANÉ
Dne 2. března 2006 se na ZŠ K. Dvořáčka v Orlové konalo obvodní kolo v přehazované.
Družstvo naší školy soupeřilo s dalšími orlovskými družstvy. V našem družstvu byli žáci
čtvrtých (Z. Adamčík, D.Bušta, M. Kus) a pátých tříd (O. Grym, J. Sklepek, S. Mikšanová,
N. Kadlčíková. O. Kozelský, Švestková, V. Sztrnadelová). Snažili jsme se, ale bohužel jsme
skončili po dvou výhrách a dvou prohrách čtvrtí. První zápas jsme prohráli, ale neztráceli
jsme naději. V druhém zápase už to bylo lepší, ale stejně jsme ho prohráli. Třetí zápas jsme
vyhráli jen taktak, ale byla to výhra. Ve čtvrtém zápase jsme porazili družstvo, které vyšlo
vítězně ze tří zápasů. Mysleli jsme si, že budeme třetí, ale po sčítání bodů se ukázalo, že jsme
až čtvrtí. Trochu zklamaní, ale i šťastní, že jsme se zúčastnili, jsme se vraceli domů. Byli
jsme rádi, že jsme neskončili poslední a že jsme vyhráli super míč, na který jsme se všichni
podepsali.
V. Sztrnadelová, V.C ZŠ Školní 246

Petřvaldské lazebnice Gabka, Věrka a Jaruš Vás zvou na
2. MÁJOVÝ PLES LÁSKY
Dobrá zábava, chutná večeře, laskominky, zajímavá tombola.
K pohodě a k tanci hraje Vámi oblíbená skupina FLASH.
30. dubna 2006 od 19.00 hod. v sále Kulturního domu Petřvald.
Cena s večeří 290,- Kč.
Prodej vstupenek na kosmetice a pedikúře od 1. 4. 2006.
Informace na 603 427 165 nebo 776 331 118. Výtěžek z plesu bude využit k charitativním
účelům.
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BÝVALÍ ŽÁCI MASARYKOVY ŠKOLY VZPOMÍNAJÍ
Už je to hodně dávno, co definitivně opustili školní lavice Masarykovy školy v Petřvaldě.
Bylo to v roce 1951 a na tehdejší měšťanskou školu, později střední chlapeckou a střední
dívčí, tam začali chodit v roce 1947. Předtím navštěvovali obecnou školu v různých částech
obce. Někteří také na Masarykově škole, jiní na Nové dědině, další u kostela na Staré dědině
a někteří na Březinách. Ředitelem po většinu doby jejich docházky na chlapecké škole byl
Alois Latocha a na dívčí škole Josef Richtar, který v prvním školním roce (1947-48) byl
třídním učitelem 1. třídy na chlapecké škole.
Masarykova škola, i když byla postavena již v roce 1923, je i dnes stále půvabná a krásná
zásluhou zvláštní a nepřehlédnutelné architektury, která září do širokého petřvaldského okolí.
Tenkrát, když my jsme ji navštěvovali, měla v přízemí obecnou školu a nahoře dvě střední
školy, chlapeckou a dívčí. V každém poschodí byla jedna. A úplně dole v bočním traktu se
ještě nacházela školka pro nejmenší děti.
A z tehdejších školáků a školaček, co sotva dva roky od skončení doposud nejstrašnější
světové války do této školy chodili (bylo to v letech 1947 až 1951), se dnes po
dlouhatánských letech staly statné, životem velmi zkušené a stále půvabné dámy a
různorodou, nelehkou prací důkladně protřepaní a prověření sedmdesátiletí kmeti. Spousta
jich dodnes zůstala věrna rodnému Petřvaldu, který nikdy neopustili a na který nikdy nedají
ani slůvkem dopustit. Ale hodně jich bydlí v sousedních obcích, jako jsou města Havířov,
Orlová nebo nedaleká Karviná, kde se svými rodinami v důsledku možnosti slušeného
bydlení našli své nové domovy. A někteří se přestěhovali i do některého ostravského sídliště.
A tito dědoušci a babičky se i po letech nadále setkávají. V průběhu pracovní činnosti se
setkávali jen občas. Ale od roku 1996, hlavně lví zásluhou děvčat, tato setkání již bývají
pravidelná, vždy hned po velikonočních svátcích. A ti nejvěrnější se scházívají ještě častěji
v Havířově, a to každý měsíc kromě letních prázdnin. To se nás vždy sejde kolem deseti a
někdy i více. Ale na ten hlavní sváteční sraz téměř pokaždé přijíždí i Jenda Hanke z Prahy a
odtamtud občas i Jitřenka (roz. Mecová). Též přijedou i z menších vzdáleností, jako Láďa
Kozel z Bolatic. Na každé takové setkání se většina z těch dříve narozených už doopravdy
vždy moc těší, že se uvidí a že si spolu vzájemně jaksepatří popovídají. Náladu obvykle
dokáže pořádně pozvednout harmonikář a také náš bývalý spolužák Jiří Pěgřímek, kterého
někdy na ozenbouch doprovodil Lumír Fikáček. Jenže k tomu patří i ta smutná a bolestná
stránka, a to je to, že pokaždé nás je méně a méně a tomu se nedá nikterak zabránit. A tak
například mezi nás už nikdy nepřijde jedna z iniciátorek těchto srazů Dana Boháčová (roz.
Skýbová), nepřijde mezi nás také Jenda Karkoška z Petřvaldu, Láďa Stebel z Havířova, Ruda
Přibyla ze Šenova či Eva Matušínská z Ostravy. Výčet těch, kteří se vůbec žádného z našich
setkání nedožili a také byli našimi spolužáky, které jsme měli rádi, není malý. A tak naše řady
neustále řidnou. Proto na ty, co už nejsou mezi námi, je vždy s úctou vzpomínáno a nikdy
nezapadnou v zapomnění.
V dubnu to bude letos už 11. setkání v této nepřetržité řadě po sobě následujících srazů, kdy
vzpomínky bývalých petřvaldských žáků proniknou hluboko do minulosti a kdy mnohý z nás
alespoň vzpomínkami částečně omládne, přestože ho už pořádně hryže zdravotní neduh a
našemu zdravotnictví dosti odčerpává z kasy.
Ale v tento den je vše jinak a všechno zlé je zapomenuto.
Jiří Šipula
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Barevná buchta
Suroviny: 5 žloutků (sníh z 5 bílků), 250 g práškového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 dcl vody, 1
dcl oleje, 250 g polohrubé mouky, 1 kypřicí prášek do pečiva, 2 lžíce kakaa, 1 jahodový
puding, ½ l mléka, 4 zakysané smetany, 4 lžíce práškového cukru, granko, skořice
Postup práce:
Vejce, cukr a vanilkový cukr utřeme ručním šlehačem a vařečkou vmícháme mouku, prášek
do pečiva, olej a vodu, nakonec sníh z 5 bílků. Na vymazaný a vysypaný plech vlijeme 2/3
těsta. Do zbylé 1/3 těsta přimícháme kakao a nalijeme nepravidelně na plech. V mléce
uvaříme jahodový puding a také nepravidelně vlijeme na těsto. Necháme péct. Zakysanou
smetanu vyšleháme se 4 lžícemi práškového cukru a rozetřeme na horké upečené těsto.
Nakonec posypeme grankem nebo čokoládou.

DOROST – TJ PETŘVALD
Zimní turnaj na Slovanu Havířov byl předčasně ukončen pro nezpůsobilý terén. Škoda, že se
turnaj nedohrál, protože jsme se měli ještě utkat s kvalitními soupeři, kteří by prověřili, jak
na tom jsme v zimní přípravě a po soustředění, které jsme absolvovali na Ostravici. Na
nedohraném turnaji jsme byli prozatím na 3. místě z osmi mužstev, což bylo velice nadějné
pro konečné umístění.
M. Budina, A. Jaglař
VÝZVA PRO RODIČE
TJ Petřvald, oddíl kopané, pořádá nábor dětí do přípravky r. 1995 - 2000, kterou vedou p.
Strouhal a p. Sztymon. Zájemci, hlaste se na tel. č. 605 500 401, 608 602 143. Mladší žáky r.
1993 - 1994 hlásit u p. Sekery na tel. č. 723 930 829, starší žáky r. 1991 - 1992 hlaste u p.
Sobka na tel. č. 604 610 146.
MLADŠÍ ŽÁCI – TJ PETŘVALD
Během zimní přípravy na novou sezónu sehráli mladší žáci 6 halových turnajů, v nichž se 4x
umístili na 3. místě, jednou skončili čtvrtí a jednou sedmí. Velkým úspěchem bylo konečné
4. místo v I. ročníku Zimní halové ligy, kde o 3. místu Karviné rozhodlo lepší skóre...
Celkem družstvo sehrálo 35 zápasů (35 15 13 7 34:23), ve kterých se vystřídalo 18 hráčů.
Branku hájili M. Czarný (jednou vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje) a T. Navrkal.
Branky a asistence:
M. Gorovič
11+4
Jan Cífka
7+5
R.Šlachta
6+2
A. Pyszný
3+5
R. Šebestová
2+6
M. Dvořák
1+6
J. Lukša
1+1
O. Kostka
1+1
R. Pavlas
1+1
J. Laštůvka
1+0
D. Ševčík
0+1
Vyvrcholením zimní přípravy bylo soustředění na Sluníčku v Ostravici, kterého se zúčastnilo
rekordních 28 mladších žáků!
Po návratu ze soustředění (5.3.) se zúčastnili mladší žáci 3. kola (posledního) Zimní halové
ligy, které se konalo v hale orlovského gymnázia.
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1. TJ Petřvald
Slovan
Havířov
0:1
2. TJ Petřvald
MFK Karviná
0:0
3. TJ Petřvald
D. Lutyně
1:1
Branka a asistence: J. Cífka (A. Pyszný)
4. TJ Petřvald
H. Bludovice
1:0
Branka a asintence: M. Gorovič (J. Cífka)
5. TJ Petřvald
Slavia Orlová
1:0
Branka a asistence: M. Gorovič (J. Cífka)
6. TJ Petřvald
FK Havířov
0:0
7. TJ Petřvald
Bohumín
2:1
Branky a asistence A. Pyszný (J. Cífka),
J. Lukša (M. Dvořák).
Pořadí v turnaji: 1. D. Lutyně, 2. Slovan Havířov, 3. TJ Petřvald, 4. MFK Karviná, 5. Slavia
Orlová, 6. FK Havířov, 7. Bohumín, 8. H. Bludovice.
P. Sekera
V soutěži FOTBALISTA ROKU 2005 se na předních příčkách umístili:
Přípravka r. 1995 a ml. BODY

MINUTY ZÁPASY

1. J. UHER
2. M. SEKERA
3. O. CUDRÁK
16
1
4. D. KAŠNIAR
5. M. SLÍVA

1885
824
1685
15
734
929

8795
7634
7305
6716
6474

37
26
30
25
27

KANADSKÉ BRANKY ASISTENCE
BODOVÁNÍ
40
36
4
17
9
8

30
4

14
-

16
4

P. Sztymon, V.Strouhal

CITÁTY
- Hledá-li člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen ...
- Opravdoví přátelé jsou ti, kteří vám nikdy nezmizí ze srdce, i kdyby na čas zmizeli ze
života.
- Pokud člověk nechce, nedonutíš ho, a donutíš-li ho, tak nebude chtít.

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU, ALE TAKÉ MĚSÍC KNIHY
Dnes bych se chtěla pobavit na toto téma s paní Miloslavou Krystovou, která podniká
v oblasti prodeje knih.
Paní Krystová, jakou radu byste dala zákazníkovi, který by si chtěl koupit knihu
v našem městě ?
Určitě bych jej pozvala do budovy Střediska kulturních služeb, a to každé pondělí a středu.
Začínám s prodejem v 9.00 a končím v16.30 hod.
Můžete čtenářům PN nabídnout některé tituly?
To zcela určitě. Turistům a mototuristům bych doporučila mapy. Ať už jsou to mapy naší
republiky, ale také cyklomapy naší republiky, zájemcům o zahraniční turistiku můžu
nabídnout mapy např. Černé Hory, Chorvatska, ale i jiných států.
Velikosti map si mohou zájemci také vybrat. Není problém koupit i kapesní mapy…
A v poslední době je zvykem uvádět i některé momentální akce, které šetří kapsu. Platí
to i u vás?
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To
platí
i
v
případě
mého prodeje.Momentálně prodávám ve slevě
krásné knihy. Dárkové knihy, které se hodí k jakémukoliv životnímu výročí, byly sníženy
z 999,-Kč na 499,-Kč.
Dále si u mne mohou čtenáři nakoupit cestopisy, vědeckofantastické knihy, dětské knihy,
učebnice, leporela, pohádky aj.
Mnohdy si u mne lidé kupují knihy i pro své známé jako dárek k různým příležitostem.
Např. k narození děťátka mám krásné knižní dárky v podobě deníčků, kam si rodiče
pravidelně zapisují nové a nové údaje o novorozeňátku.Velmi dobře se prodávají romány pro
ženy, zájem je o nejprodávanější knihu roku 2005 od Dana Browna - Šifra mistra Leonarda.
Takže milí čtenáři, občané, jestliže jsme vám poskytli dobrý tip na dárek, potom se splnili
účel krátkého rozhovoru s paní Miloslavou Krystovou. Když ji nezastihnete ve výše
uvedených dnech ve Středisku kulturních služeb, nic se nestalo. Lze ji mnohdy potkat ve
vestibulu klubovny zahrádkářů při prodeji knih a i zde vám nabízí možnost knižní výtisk si
zakoupit. Vždyť, vážení, měsíc březen není jen Měsícem internetu, ale i Měsícem knihy.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB na měsíc DUBEN 2006
Pro milovníky divadla ...
Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě uvádí:
Antonín Procházka “Holka nebo kluk”
Hudební komedie s mnoha převleky hlavní představitelky – pro někoho holka, pro někoho
kluk.
Ve čtvrtek 6. dubna 2006, cena 125,- Kč.
Autobus:
Podlesí
17.55
Samoobsluha
17.57
Březiny
18.01
Jamro
18.03
Parcelace
18.06
Benzina
18.08
MěÚ
18.10
HEPO
18.13
DPS
18.16
1. “Najdi a omaluj vejce” soutěž pro děti ve Středisku kulturních služeb s
velikonočním tématem. V pátek 14. dubna od 9.30 do 11.30 hodin.
2. Skvělá hraná pohádka pro děti “Čert Všudybyl a princezna Zlobilka” bude k mání
ve středu 19. dubna 2006 v Kulturním domě Petřvald od 15.30 hodin za cenu 25,- Kč.
Pohádka, která má u malých diváků velký úspěch nejen kvůli bohatému obsazení a
hezkým kostýmům, ale hlavně kvůli poutavému příběhu, kdy je i malý divák vtažen
do děje.
3. Město Petřvald – “Když se Petřvaldské srdce rozdovádí” hodinová taneční show
petřvaldského tanečního souboru. Spousta tanců, spousta dětí – prostě zábava, která
letí ... 29. dubna 2006 v 17.00 hodin v Kulturním domě v Petřvaldě. Vstupné: dospělí
30,- Kč, děti 15,- Kč.
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KNIHOVNA V DUBNU
Každý pátek od 9.00 - 11.00 INTERNETOVÁ ŠKOLIČKA PRO SENIORY
Lektorka paní Koběrská naučí zájemce prvním krůčkům práce s počítačem i základům
pohybu na internetu.
INTERNET V KNIHOVNĚ JE ZDARMA PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY.
Máte-li zájem, zajednejte si počítačový čas předem, nejlépe telefonicky. /596 541 342/
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU
Ve středu 5. dubna v 17.30 hod. nabízíme přednášku
RODINNÉ KONSTELACE
Povídat si s námi bude pan Drahoslav Červenka z Frýdku-Místku.
Vstupné 50,- Kč
Chcete mít harmonický vztah, porozumět dětem, rodičům, přátelům, okolí. Toužíte po práci,
která vás naplní, dostatku financí, zdraví?
Práce s rodinnými konstelacemi jsou zajímavým a účinným způsobem, jak se podívat na
události svého bytí, které se nám zdají neřešitelné, tíživé, bolestivé. Rodinné konstelace
pomáhají vnést řád a harmonii do našich životů.
Každý člověk pochází z určitého rodinného systému, který má svůj generační řád, a ať
chceme, nebo ne, ovlivňuje všechny členy rodiny. Rodinu a osudy k ní patřící si vybrat
nemůžeme. Navždy je součástí nás samých. Vybíráme si však cestu – nacházení vlastní síly a
rovnováhy v životě.
Bližší informace na www.doceo.cz anebo na dalších stránkách rodinných konstelací.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
12.03. Vlasta Bernatíková
85 let
15.03. Josef Ondruch
85 let
18.03. Alois Pavlita
85 let
24.03. Marie Novotná
85 let
29.03. František Foltyn
90 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Jakub Šelong
Natálie Rajdusová
Nikola Mihalcová
Ondřej Mihalco
Adrian Baránek
Hana Tešnarová
Tereza Šrámková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Benedikt Kubný
73 let
Josef Plekaniec
85 let
Marie Plekaniecová
79 let
Ladislav Rusnák
42 let
Zdeněk Škatula
73 let
Milan Tomáš
77 let
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Evžen Dostal
82 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. března 2006 oslavila své 70. narozeniny paní Ludmila Polanská. Hodně štěstí,
zdraví, životního elánu a optimismu do dalších let přejí manžel Oldřich, syn Oldřich, dcera
Iveta, zeť Libor a vnoučata Martin a Terezka.

VZPOMÍNKA
Dne 30. 3. 2006 jsme vzpomněli nedožitých 78 let paní Květoslavy Marenčákové, která
zemřela 3. 2. 2006.
Vzpomínají její nejbližší a příbuzní.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 19. 2. 2006
nás opustil ve věku 85 let pan Josef Plekaniec a dne 26. 2. 2006 ve věku nedožitých 80 let
paní Marie Plekaniecová.
Zarmoucená rodina.
2xFOTO
VZPOMÍNKA
Dne 27. 3. 2006 vzpomeneme 4. výročí úmrtí naší babičky a prababičky paní Marie
Judasové. Vnučka Pavla s rodinou.
FOTO
VZPOMÍNKA
Dne 10. 4. 2006 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek,
vnuk a kamarád Tomáš Volný. Za celou rodinu vzpomíná a nikdy nezapomene manželka a
syn Matýsek.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 14. 4. 2006 vzpomeneme nedožitých 90 let paní Jarmily Czyžové a zároveň dne 13. 10.
2006 vzpomeneme nedožitých 90 let pana Eduarda Czyže. Vzpomínají dcery Irena a Jarmila
s rodinami.
2xFOTO
VZPOMÍNKA
Proč odešel jsi tak mlád a my nestačili Ti sbohem dát?
Dne 21. 4. 2006 vzpomeneme nedožité 100. narozeniny našeho drahého tatínka, dědečka a
pradědečka pana Jindřicha Knybla. S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn
František, dcery Anna, Zdeňka, Marie s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 21. 4. 2006 si připomínáme 1 rok od úmrtí pana Ing. Lubomíra Barnáše.
Dne 23. 5. 2006 si připomínáme 4 roky od úmrtí paní Svatavy Barnášové.
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Kdo jste je znali vzpomeňte s námi. S láskou

vzpomínají dcera a syn s rodinami.

VZPOMÍNKA
22. 3. 2006 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí pana Jana Poláka. 23. 5. 2006 budeme
všichni vzpomínat jeho nedožitých 70 let.
Vzpomíná manželka, dcera Táňa s manželem, syn Libor s manželkou, čtyři vnoučata a celá
rodina.
INZERCE:
Intoza
Zasláno e-mailem

½ strany A4

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
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

Opravy chladniček a mrazniček
všech typů do 24 hodin
9.00 - 18.00
tel.: 596 820 072
596 731 354
mobil.: 602 58 59 38
Havířov, ul. Dlouhá 3

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
-

do 24 hodin bez DPH za práci
opravy všech značek V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
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mechanik: p. Holaň
mobil: 605 140 362
Tel.: 596 731 421
ELEKTRO – ROMAN VOLÁK
Dětmarovice 25
4,5x6 cm

ÚČETNÍ nabízí
-vedení účetnictví
-daňové evidence
-zpracování mezd
a veškerých daň.
přiznání
Dl. praxe. Kvalitně.

Tel. 596887123.
Mob. 723 399 484.
Ještě je zima, ale myslete už na jaro !
Mytí oken, čištění interiéru os. vozů,
komplexní úklid firem a institucí.
Fa DeLux Petřvald
Macháč Jaromír
tel: 596 541 133, 605 738 948

Pronajmu v Petřvaldě zařízený byt 1+1 za 5.500,- Kč měsíčně nebo byt 1+2 částečně
zařízený za 6.500,- Kč měsíčně pro 2 osoby. Včetně služeb. 13 min. MHD do centra
Ostravy. Zn. Nekuřáci. Tel. 774 119 716

Inzerce - Štěrba
zasláno e-mailem

Severomoravská plynárenská
Zasláno e-mailem
Čištění peří
Zesláno e-mailem

