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Petřvaldské noviny č. 4
Informace pro občany
Z obsahu:
- Jak jsme oslavili 700. výročí města
- Blíží se parlamentní volby
- Z jednání samosprávy
- Z činnosti společenských organizací, škol, knihovny
- Sport ve městě
„Rok 2005 byl pro město Petřvald rokem velmi významným,“
říká starosta města Petřvald, Ing. Václav Holeček.
„Již v roce 2004 jsme se pečlivě připravovali na oslavy 700. výročí založení města a 50.
výročí získání statutu města.
Nabídli jsme občanům a návštěvníkům města celkem 21 akcí sportovního, kulturního a
společenského významu.
Oslavy jsme zahájili v lednu 2005 koncertem pěveckého sboru Permoník v kostele sv.
Jindřicha. Následoval turnaj ve stolním tenisu a 12. reprezentační ples města, vernisáž
výstavy pod názvem Petřvald v proměnách staletí a nová expozice Kouzelný svět tramvají
v budově Technického muzea v Petřvaldě. Oslavy pokračovaly vystoupením Pěveckého
sdružení Slezská Ostrava s dirigentem Mgr. Janem Spisarem, koncertem k 60. výročí
ukončení druhé světové války v řízném tempu krojovaného dechového hudebního tělesa
Májovák, turistickým pochodem Fučíkovská 30, výtvarnou soutěží žáků MŠ a ZŠ pod
názvem „Za město krásnější“, akademií ZŠ pro veřejnost, celoměstskými oslavami na hřišti
HEPO. Následoval 8. ročník BTF, slavnostní mše v kostele sv. Jindřicha, petřvaldská pouť a
jarmark, mezinárodní turnaj v kopané, Dětský den na hřišti HEPO, III. ročník spolkové
výstavy, koncert Pavla Dobeše a oslavy 700. výročí našeho města jsme důstojně ukončili opět
v kostele sv. Jindřicha, a to vánočním koncertem manželů Bubíkových.
Několik čísel o financování oslav.
Celkové náklady na oslavy činily 970 882 Kč. Díky příjmům a sponzorským darům město
získalo 324 590 Kč. Město Petřvald z rozpočtu vydalo na oslavy celkem 646 292 Kč.
Co se nám podařilo zrealizovat v roce 2005?
• V červenci 2005 byla provedena rekonstrukce sklepních prostor včetně podřezání
nosných zdí v domě čp. 558 na ulici Okalové. Nechali jsme vybudovat nové vstupní
schodiště a svislou izolaci stěn objektu. Náklady na výše uvedené činily 1 076 000
Kč.
• V Domě s pečovatelskou službou čp. 1734 na ulici Ráčkově se provedla výměna
částí dřevěných oken za plastová v celkové hodnotě 651 000 Kč.
• Pátou etapou se ukončila výměna oken a balkónových dveří za plastové v bytových
domech čp. 1611 – 1615 na ulici Březinské. Náklady spojené s touto akcí byly
242 000 Kč.
• Z důvodu zlepšení a zkvalitnění služeb na poště v Petřvaldě proběhla rekonstrukce
přepážek a dvorany pro zákazníky, investorem byla Česká pošta. V rámci této akce
město provedlo opravu podlah v hodnotě 288.412 Kč.
• V březnu 2005 byla opravena a zateplena střecha panelového domu čp. 1613 na ulici
Březinské v celkovém nákladu 262 443 Kč.
• Na budově čp. 1504 (bývalý KD Dolu J. Fučík) na ulici Závodní byla provedena
oprava fasády včetně výměny klempířských prvků. Celkové náklady činily 1 197 000
Kč.

2
Pro časté zatékání do nebytových
prostor přes vstupní schodiště do
pobočky České spořitelny, a.s., v budově čp. 930, se přistoupilo k zastřešení tohoto
vstupu. Náklady činily 372.000 Kč.
• V tomto roce jsme pokračovali v plynofikaci další části města Petřvald – Nová
dědina. Byl proveden hlavní řád STL plynovodu v celkové délce 768,32 m. V měsíci
srpnu pokračovala výstavba 19 plynovodních přípojek v délce 127,87 m. Náklady na
stavbu činily 1 657 670 Kč.
• V rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje byla zahájena akce „Úpravy
dopravního značení na silnici I/59 Ostravská“ v průtahu městem Petřvald. Jedná se o
rekonstrukci stávajících přechodů pro chodce, tj. vytvoření bezbariérového přístupu a
bodového osvětlení, dělicích ostrůvků včetně úpravy vodorovného a svislého
značení. Stavba bude dokončena v letošním roce. Na celkových nákladech, které činí
1 700 000 Kč, se podílí město Petřvald 50%.
• V tomto roce byly provedeny stavební úpravy smuteční obřadní síně včetně interiéru
a veřejného WC na hřbitově v celkové částce 1 043 665 Kč.
A tak bych mohl pokračovat o pracích na úseku veřejného osvětlení, veřejné zeleně apod.
Ale rok se už překlopil do nového letopočtu 2006 a my musíme myslet na budoucnost.
V rozpočtu města pro toto období jsme si v zastupitelstvu města stanovili priority v různých
oblastech života občanů našeho města.
Důležitou součástí života našich občanů jsou i volnočasové aktivity. Proto jsme v roce 2005
požádali ministerstvo financí o dotaci na vybudování „Sportovního areálu Petřvald“.
Podařilo se nám získat dotaci ve výši 14,7 mil. Kč a již v letošním roce se pustíme do
budování tohoto areálu. V této první etapě bude vybudován sociálně – správní objekt,
víceúčelové hřiště, skate-park, dětské hřiště, parkoviště, komunikace, chodníky, venkovní
rozvody vody, kanalizace dešťová a splašková, přípojka elektro, venkovní osvětlení, terénní
a sadové úpravy a plynová přípojka.
V další části, tj. ve II. etapě, bude následovat výstavba kryté haly a tenisových kurtů.
Z rozpočtu města budeme stavbu v I. etapě dokrývat cca 8. mil. Kč.
Dále nás čeká výměna krovů na budově Střediska kulturních služeb. Náklady odhadujeme na
1 600 000 Kč.
Po náročné zimě musíme opravit místní komunikace a chodníky. Za důležitou považujeme i
opravu páteřní komunikace na hřbitově a další úpravy na něm (oplocení, úprava vedlejších
chodníků aj.).
V závěru chci připomenout, že naším cílem je, aby se občané cítili bezpečně a měli chuť
v našem městě žít, zakládat rodiny, pracovat, ale i společně trávit svůj volný čas jak ve
sportovních zařízeních, tak i v kulturních stáncích“.
Ing. V. Holeček
•

POZVÁNÍ
na Slavnostní položení květin
k pomníku rudoarmějců v Petřvaldě
Dne: 1. 5. 2006 – 10.30 hod.
Slavnostní akt se koná u příležitosti 61. výročí osvobození Petřvaldu pod záštitou ZO KSČM
v Petřvaldě spolu s klubem zastupitelů za KSČM.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
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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

Dne 14. 4. 2006 byl na ulici Odborů odchycen vlčák s kovovým stahovacím obojkem bez
známky.
Dne 18. 4. 2006 byla v areálu Rekultivací na Rychvaldské ulici odchycena hnědorezavá fenka, pravděpodobně Rhodéský Ridgeback.
Informace MěÚ Petřvald, pí Szotkowská, tel. 596 542 913
VÝZVA PRO OBČANY MĚSTA
Diakonie BROUMOV se na nás obrátila s prosbou o uspořádání humanitární sbírky
v našem městě.
Jedná se o humanitární neziskovou organizaci poskytující materiální pomoc všem potřebným.
Humanitární sbírku bude organizovat Český svaz žen Petřvald.
Ve dnech 19. a 20. června 2006 v prostorách Střediska kulturních služeb budou vybírat
• oblečení letní a zimní (pánské, dámské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
• péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
• starý papír
Pokud by bylo možné, věci zabalte do igelitových pytlů či krabic
• Sbírka bude probíhat v pátek 19. 5. 2006 od: 9.00 - 17.00 hod.
•
v sobotu 20. 5. 2006 od: 9.00 - 12.00 hod.
Český svaz žen Petřvald
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INFORMACE K VOLBÁM
Ve dnech 2. a 3. června 2006 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Volit může každý státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne
věku 18 let a není u něho překážka volebního práva. Každý volič je zapsán v seznamu voličů
podle svého trvalého bydliště. Volit se bude v šesti stálých okrscích a volební místnosti jsou
tyto:
- pro volební okrsek č. 1 - Mateřská škola Petřvald, ul. 2. května 1654
- pro volební okrsek č. 2 - Mateřská škola Petřvald, ul. 2. května 1654
- pro volební okrsek č. 3 - Středisko kulturních služeb Petřvald, K Muzeu 150
- pro volební okrsek č. 4 - Středisko kulturních služeb Petřvald, K Muzeu 150
- pro volební okrsek č. 5 - Základní škola Masarykova
- pro volební okrsek č. 6 - Dům s pečovatelskou službou, ul. Ráčkova 1735
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to buď písemně s ověřeným podpisem
voliče (žádost musí být doručena na MěÚ v Petřvaldě nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj.
v pátek 26. května 2006), nebo osobně do 31. 5. 2006. Voličský průkaz opravňuje voliče
k hlasování v jiném okrsku na území České republiky, než v kterém je zapsán v seznamu
voličů.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději do 30. 5. 2006.

Všechna pracoviště mateřské školy budou uzavřena v době od 24. července do 4. srpna
2006.
V době od 3. do 21. července zajišťuje provoz pracoviště 2. května 1654 a od 7. srpna do 1.
září pracoviště K Muzeu 257.
Šenovská 356 a Závodní 822 má uzavřen provoz od 1. 7. do 1. září 2006 včetně.
Nový školní rok 2006/2007 začíná v pondělí 4. září 2006.
BYL JSEM U TOHO!
Dne 5. 4. 2006 byl slavnostně otevřen Café-restaurant „Chellenger“ pana Jaroslava Jančiho.
Ti, kdo měli možnost stavbu od počátku sledovat, a to byla převážná většina obyvatel našeho
města, vědí, že se restaurace rodila poměrně dlouho, ale zato s velkou pečlivostí. Přes
všechny překážky, peripetie a komplikace se nakonec podařilo velmi pohledné dílo, které je
pěkné jak zvenku, tak zejména uvnitř objektu. Majitel věnoval stavbě obrovskou péči a
snahu, aby se dílo zdařilo a bylo důstojnou ozdobou středu našeho města Petřvald. Skutečnost
předčila moje očekávání a jsem hrdý na to, že pan Janči zkrášlil naše město a vytvořil
konkurenci pro ostatní restaurace ve městě.
Jelikož jsem já i s rodinou již dvakrát restauraci navštívil i jako host a konzument, mohu říct,
že i paní vedoucí s kuchařem a obsluhou dotváří příjemné prostředí restaurace a kuchař se
postaral o velmi chutné jídlo. Na čepu jsou tři druhy piva, takže byly naše žaludky dokonale
uspokojeny.
Doufám, že se do této restaurace budou vracet zejména hosté, kteří si potrpí na hezké
prostředí s výbornou kuchyní a na ceny přiměřené úrovni restaurace. Škoda jen, že i přes
snahu pana Jančiho udělat restauraci nekuřáckou, nakonec nekuřácká není, ale věřím, že
hosté budou respektovat zákaz kouření alespoň při konzumaci jídel. Restaurace není
prostorově velká, proto i jedna cigareta ovlivní ostatní hosty, kteří nekouří nebo právě jedí.
Trvalá činnost odsávání by měla být samozřejmostí, aby se vliv kouření minimalizoval.

5
Přeji majiteli a celému osazenstvu restaurace
spokojených hostů.
Foto a text: P. Římánek

mnoho úspěchů a denně plný lokál

DEN UČITELŮ
Přestože 28. březen již není v kalendářích označován Dnem učitelů, tak jak tomu bylo dříve,
rozhodli se zastupitelé našeho města pokračovat v tradici a tak, jako každý rok, vyčlenili
finanční částku na pokrytí kulturního programu pro školské pracovníky. Je to určitý způsob
veřejného poděkování za obětavou činnost pedagogů. Setkání se uskutečnilo v podvečer 24.
března 2006 v kulturním domě a k dobré náladě všem zúčastněným zazpívala vokální
skupina Sluníčko z Bohumína. Po ukončení programu nastala ta pravá chvíle na vzájemné
neformální setkání. Vždyť ředitelé škol mezi sebou přivítali i ty, kteří již před mnoha lety
opustili brány jejich škol, ale přesto se ještě rádi podělí s mladšími kolegy o své dlouholeté
pedagogické zkušenosti. Na tomto setkání nechyběli ani správní zaměstnanci škol. Takže
páteční podvečer byl určen všem, kteří se zodpovědně starali a starají o chod našich
školských zařízení. Poděkování všem zaměstnancům, ale i zřizovateli škol vyjádřil Mgr. R.
Torž, ředitel ZŠ Školní 246, ředitelka MŠ 2. května 1654 paní J. Budíková a krátký závěr
spolu se slavnostním přípitkem pronesl starosta města Ing. Václav Holeček spolu
s místostarostkou J. Skálovou.
A v závěru mi dovolte jednu myšlenku. Vždyť málokdy strávíme čas tak užitečně, jako když
jej věnujeme tomu, abychom udělali radost.
Takže, dámy a pánové, přijměte ještě jednou poděkování za vaši každodenní obětavou práci.
JaS

UPOZORNĚNÍ K VÝMĚNĚ OP
Upozorňujeme občany, že podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
- do 31. prosince 1996 za občanské průkazy se stroj.čitelnými údaji nejpozději do 31. 12.
2006
- do 31. prosince1998 za občanské průkazy se stroj.čitelnými údaji nejpozději do 31. 12.
2007
- do 31. prosince 2003 za občanské průkazy se stroj.čitelnými údaji nejpozději do 31. 12.
2008
Žádost o vydání občanského průkazu platného do 31. 12. 2006 je třeba předložit nejpozději
do 30. listopadu 2006.
Dále upozorňujeme, že výjimka z povinnosti výměny občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů je dle ustanovení § 24 odst.2 zákona č. 395/2005 Sb., pouze
pro občany narozené před 1. lednem 1936. Výměna jejich občanských průkazů byla
posunuta do 31. 12. 2008, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním datem.

OZNÁMENÍ
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že počínaje dnem 27. 3. 2006
bude zákaznické centrum v Karviné přemístěno na adresu: Fryštátská 238/47, 733 01
Karviná - Fryštát (budova Severomoravské energetiky a.s.)
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VÝZVA
Spolužáci z 8.C, rok zakončení školní docházky 1994, ZŠ Petřvald, ul. Školní,
prosím ozvěte se na http://www.spoluzaci.cz/131338 nebo
lenka.motlochova@seznam.cz, 604 271 641 – chystáme
sraz a chybí nám kontakty. Děkuji Lenka

V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMENEME TATO VÝROČÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

† 15. 1. 1956 - (výročí úmrtí), Alois Vicherek, generál, velitel letectva
srpna 1926 - slavnostní otevření novostavby Sokolovny
1766 - poddanská povstání (stížnosti petřvaldských poddaných z tohoto roku
k vrchnosti - viz. Hajzlerová Irena: Kapitolky z historie Petřvaldu, str. 11-12)
1866 - zahájení stavby Jindřichovy kolonie
1946 - sloučení hasičských sborů dolů Evžen a Pokrok v jeden hasičský sbor pod
názvem Hasičský sbor v Petřvaldě ve Slezsku
1896 - založen hornicko-hutnický spolek Prokop
1926 - založen spolek Svépomoc při Spolku krojovaných horníků
1946 - založen Divadelní spolek Gogol
1946 - založen Spolek divadelních ochotníků Slezan (na Březinách)
1946 - založena odbočka Slezského zemského rybářského svazu

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
50. schůze Rady města Petřvaldu se konala 22. března 2006
RM schválila rozpočtové opatření č. 1/06
- na poskytnutí finančního příspěvku na opravu farní budovy římskokatolické farnosti
ve výši 15 tis. Kč;
- na úhradu nákladů na vypravení pohřbů osamělým občanům ve výši 12 tis. Kč;
- na úhradu výdajů spojených s provozem krytu CO ve výši 2 tis. Kč;
- na vratku účelové dotace na sociální dávky ve výši 33 tis. Kč;
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemku parc. č. 28/1 v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
- o uzavření příkazní smlouvy se Statutárním městem Ostrava, na jejímž základě a za
podmínek ve smlouvě stanovených zajistí příkazník pro Město Petřvald (příkazce)
umístění a péči o psy nalezené na katastru města Petřvald ve svém útulku pro psy;
- o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce KD v Petřvaldě, kterým se mění
měsíční paušální částka na dodávku tepla a teplé užitkové vody s účinností od 1. 4.
2006;
- poskytnout panu René Hlavatému 2.000,- Kč a věcný dar za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve, za které obdržel Zlatou plaketu MUDr. Janského;
- o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 4 kusů PC včetně monitorů.
RM vzalo na vědomí
- výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2006
- informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.
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51. schůze Rady města Petřvaldu se konala 29. března 2006
RM schválila rozpočtové opatření č. 3/06 na zakoupení užitkového automobilu ve výši 210
tis. Kč (pro potřeby Střediska údržby).
RM rozhodla o uzavření dohody s Úřadem práce Karviná o poskytnutí příspěvku na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, na jejímž základě město
Petřvald uzavře pracovní smlouvy na dobu určitou (max. 8 měsíců) s 10 uchazeči o
zaměstnání.

23. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 22. března 2006
ZM souhlasilo s celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok 2005, a to bez výhrad.
ZM rozhodlo
- o úplatném převodu části pozemků parc. č. 38, č. 40, č. 46/1 a č. 47 v k.ú. Petřvald o
výměře cca 400 m2 firmě Poel, spol. s r.o., Ostrava – Mar. Hory, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem;
- požádat, v návaznosti na ustanovení §16, odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb. v platném
znění, DIAMO, s.p., odštěpný závod Odra, Ostrava – Vítkovice, o bezúplatný převod
nemovitosti, pozemku parc. č. 1955/5 v k. ú. Petřvald z majetku České republiky do
majetku města Petřvald;
- o odložení žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 2402 v k.ú. Petřvald a o jejím
projednání až po zániku předkupního práva.
RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc. č. 28/1 v k.ú. Petřvald.
ZM rozhodlo
- uzavřít smlouvu s TJ Petřvald o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,- Kč.
- o vybudování inženýrských sítí v roce 2007 o celkových nákladech do 2 mil. Kč bez
DPH pro realizaci výstavby polyfunkčních domů v Petřvaldě za předpokladu, že
investor výstavby polyfunkčních domů – I. etapa (20 b.j.) bude svůj záměr skutečně
realizovat.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2/06 na opravu střechy budovy čp. 150 ve výši 1 200 tis.
Kč.
ZM vzalo na vědomí informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.

ZM na svém zasedání schválilo Závěrečný účet Města Petřvaldu za rok 2005
Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok 2005
Funkční třídění - paragraf

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
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1014 Ozdravování hospodářských zvířat
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2223 Bezpečnost silničního provozu
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostat. záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3612 Bytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4174 Dávky sociální péče pro staré občany
4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti
4186 Příspěvek na individuální dopravu
4314 Pečovatelská služba
4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům
4339 Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5212 Ochrana obyvatelstva
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6402 Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM

240
2 695
1 023
3 130
40
205
2 162
10 193,1
1 252
34
170
2 230
1 025
200
150
5 985
2 741
1 267
70
7 168
15
5 000
30
1 593
15
15
50
990
111
20
20
19
228
1 521
11 972
45
63 624,1

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ 2006
1. Svoz odpadů za 110 l (1100 l) nádob
Květen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.

270
2 665
498
3 320
40
1 307
1 969
10 643,1
1 261
49
187
2 230
1 090
1 781
176
6 860
2 481
1 322
1 772
250
8 052
15
5 700
30
1 730
15
15
50
990
108
20
20
19
228
1 521
13 540
69
84
72 377,1

268
2 238
275
3 318
22
1 289
1 693
7 195
845
48
185
2 132
1 075
955
165
6 539
2 385
1 285
1 693
250
7 414
5 661
17
1 725
4
2
42
800
82
7
7
196
1 425
12 193
63
84
63 577
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30., 31
Červen
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
2. Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
11. května
15. června
3. Svoz BRKO
Květen
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Červen
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.

ČSSD
Deset závazků občanům České republiky
1. Udržíme vysokou dynamiku hospodářského růstu v průměru 5% HDP ročně.
2. Zvýšíme životní úroveň obyvatel, průměrná mzda dosáhne nejméně 26.500 korun a
reálné důchody porostou.
3. Nezaměstnanost snížíme k úrovni 6 procent.
4. Výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s dětmi. Do roku 2010
přesáhne rodičovský příspěvek 10 tisíc korun.
5. Sociálně citlivým způsobem zmodernizujeme zdravotní, důchodový a sociální systém.
6. Budeme pokračovat ve snižování tempa zadlužování a udržíme nízký podíl veřejného
dluhu k HDP s cílem přijmout euro v roce 2010.
7. Výrazně zvýšíme výdaje na školství, vědu a kulturu, mládež a sport.
8. Zesílíme boj proti korupci a zkrátíme délku soudních řízení.
9. Snížením energetické náročnosti hospodářství a větším využitím obnovitelných zdrojů
energie zlepšíme životní prostředí.
10. Prosadíme české národní zájmy, hlubší evropská integrace a transatlantická vazba
budou klíčovými body naší zahraniční politiky.
POZVÁNKA NA DĚTSKÉ HRÁTKY
MO ČSSD zve všechny děti, které mají zájem si zasoutěžit, aby se dostavily na asfaltové
hřiště na sídlišti (ul. Březinská) ve 14.00 hod. v neděli 21. 5. 2006.
Program:
• Sportovní soutěže pro děti spojené s odměnami.
• Opékání párků.

•
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Rodiče se mohou osobně seznámit
nejen s lídrem Moravskoslezského
kraje za ČSSD do PS PČR PhDr. L. Zaorálkem, ale i s dalšími kandidáty do PS PČR.

5. 5. 2006 v 9.30 hod. máte jedinečnou příležitost setkat se s lídry do PS PČR na prostranství
před PENNY MARKETEM. Lídři přijedou autobusem DOUBLE-DECKER.

Proč v červnových volbách podpořit a volit kandidáty KSČM
Vážení spoluobčané,
v nastávajících parlamentních volbách KSČM v rámci Moravskoslezského kraje reprezentují
kandidáti, kteří svou politickou angažovaností a odbornou přípravou v nejrůznějších oborech
lidské činnosti jsou schopni jako zákonodárci prosazovat Vaše oprávněné zájmy a potřeby.
Všichni ale již dnes víme, že jedna věc je chtít a umět a druhá je moci řešit skutečné příčiny a
především důsledky sociálně ekonomických problémů. Bude záležet na tom, jakou podporu
levice a naše strana v novém parlamentu bude mít. Záleží to na Vás.
Ve dnech 2. a 3. června se o hlasy Vás, vážení spoluobčané – voliči, bude ucházet 26 stran a
hnutí. Tato skutečnost jistě svědčí o velké různorodosti přístupů k řešení toho základního
nejen na nejbližší 4 roky, ale na dlouhou dobu. Ve volbách rozhodneme o kvalitě dalšího
života pro každého z nás.
Proto bude důležité, kdo zasedne v Poslanecké sněmovně, kdo a s kým bude rozhodovat o
tom, zda budeme žít ve státě, který garantuje sociální jistoty. Nebo naopak dáme šanci
programům pravicových stran ?
KSČM Vám nabízí politiku pro deset milionů obyvatel naší republiky, ne pro „horních“
deset tisíc.
Našim dlouhodobým cílem je sociálně spravedlivá společnost. Chápeme ji jako společnost s
fungující ekonomikou, důslednou sociální politikou, společnost dodržující nezbytné zásady
ekologické politiky. Chceme právo na práci, bezplatnou lékařskou péči a vzdělání, dostupné
bydlení pro všechny občany. Podporujeme pluralitu vlastnických forem a politického
systému. Za zásadní považujeme dodržování lidských a sociálních práv, která vycházejí
z Listiny základních práv svobod a Evropské sociální charty.
Vážení spoluobčané,
v červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se i já budu
ucházet o Váš hlas. Jsem přesvědčena, že nebudete rozhodovat podle laciných hesel, nebo
naopak podle finančně nákladné reklamy či mega koncertů.
Každý z Vás má svou vlastní životní zkušenost, každý má právo na vlastní volbu hodnot.
Každý má právo uplatnit svůj rozum. Věřím, že budete volit rozumem i srdcem. Že dáte svůj
hlas těm, které znáte a víte, že Vás nezklamou.
Volte: Korektnost, Slušnost, Čestnost, Moudrost.
Vaše
Milada HALÍKOVÁ
primátorka města Havířova
kandidátka na poslance Parlamentu ČR
POZVÁNÍ:

Setkání kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
s občany Petřvaldu
12. května 14,30 - 15,30
prostor před Penny marketem
15,30 - 16,30
prostor před DPS na Kamčatce
16,30 - 17,30
Sídliště
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Tělocvičná jednota Sokol Petřvald
nabízí možnost pronájmu sálu - tělocvičny
ke sportovním, kulturním a jiným akcím.
Info tel.: 732 172 274

RESTAURANT SOKOL A TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V PETŘVALDĚ
Vás srdečně zve dne 2. 6. 2006 na

DĚTSKÝ DEN
Pro děti je připraven bohatý program, pro rodiče venkovní posezení s grilem a dobrými
nápoji.
Vstupné ZDARMA.
Začátek akce 15.30 hod.
V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do tělocvičny „SOKOL“.

POCTA MOZARTOVI
Pod tímto názvem se konal 6. dubna 2006 koncert na Základní umělecké škole B. Kulínského
v Petřvaldě k 250. výročí narození slavného skladatele.
Moderátorkou koncertu byla paní B. Ryšánková. Ta velmi působivě všem přítomným hostům
vykreslila osobnost nadaného umělce od jeho narození až po ukončení jeho života. Wolfgang
A. Mozart se narodil 27. 1. 1756 v Salzburgu. Už od dětství byl obklopen hudbou. Otec
Leopold Mozart, salzburský kapelník, a jeho matka Anna Marie byli velice šťastni, když
jejich syn Wolfgang zůstal naživu spolu se sestrou Marií - Annou. Tito dva jako jediní přežili
ze sedmi sourozenců. Otec Leopold se ho ujal, aby z něho jednou udělal nejslavnějšího
hudebníka světa.
W. A. Mozart koncertoval už od 6 let se svou o 5 let starší sestrou v mnoha městech a na
královských dvorech (např. v Německu, Francii, Švýcarsku, Itálii…). V 11 letech složil svou
první operu, ve 13 byl jmenován koncertním mistrem salzburského arcibiskupského dvora.
Jak jeho život plynul, ocitl se ve Vídni, městě hudby, na dvoře císaře Josefa II. Ve Vídni byl
Mozart ubytován u paní Weberové, kde se seznámil s její dcerou a svou budoucí manželkou
Konstance.
Postupem času už nebyl Mozart ve Vídni tolik oblíben jako předtím, proto odjel do Prahy.
Zjistil totiž, že v Praze stále ještě provolávají slávu jeho skladbám i mimo divadlo. Jeho
hudba zněla i ve všech bohatých rodinách. Proto tenkrát řekl: “Moji Pražané mi rozumějí“.
Mezi jeho nejznámější opery patří Figarova svatba. Mnoho času Mozart trávil u Dušků na
Bertramce. Zde napsal slavného Dona Giovanniho. Napsal jej krátce po smrti svého otce.
V roce 1791, kdy měl být v Praze korunován českým králem Leopold II., napsal k tomuto
aktu operu Titus.
Konec svého života prožil sám bez manželky, která měla dost jeho milenek a nočních toulek.
Mozart napsal za svůj život 650 děl. Kdyby se hrálo nepřetržitě jedno dílo za druhým, zněla
by Mozartova hudba 9 dní a nocí, což je 220 hodin.
Wolfgang Amadeus Mozart umřel ve Vídni osamocen. Když zemřel, měl chudinský pohřeb.
Údajně byl pohřben na hřbitově svatého Marka v hromadném hrobě mezi tuláky, chudáky a
ztroskotanci. Jak říká jeden citát knihy: “A třeba je dobře, že ho pochovali právě takhle. Jeho
tělo věnčí slávou všechny ty bezejmenné chudáky, kteří jsou ve společném hrobě s ním,
protože nikdo neví, který z nich je on.“
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Když však přišla zpráva o jeho smrti do Prahy, vyzváněly tu zvony celou půlhodinu.
Jeho přátelé uspořádali tryznu v chrámu sv. Mikuláše, kam přišlo přes 3000 lidí.
A zpět ke koncertu. Celá škála hudebních motivů nás provázela během vystoupení žáků
ZUŠ. Diváci slyšeli Ukolébavku, Menuet, úryvek z opery Kouzelná flétna, arii Zerliny a
menuet z opery Don Giovanni, allegro a menuet z Malé noční hudby a další skladby.
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Kozlové a všem pedagogickým pracovníkům ZUŠ za
velmi pěkný program, který s velkou zodpovědností připravili divákům tohoto čtvrtečního
podvečera. Další poděkování patří všem účinkujícím, kteří si svými výkony a dobovým
oblečením zcela podmanili všechny přítomné.
JaS

Souboj v kopané, odbíjené a košíkové mezi spřátelenými městy STRUMIEŇ –
JASIENICA – PETŘVALD
„Naše cesta za vítězstvím“
Když se každý z našich sportovněji založených žáků dozvěděl o sportovní účasti v Polsku,
byl rád, protože vzpomíná na milé Poláky již z jiných akcí. A tak jsme sestavili družstva pro
volejbal, basketbal a fotbal. Nastal den, kdy bylo před odjezdem a někteří z žáků zjistili, že
nemají ani pas a ani občanský průkaz, a proto si vzali s sebou rodiče, kteří nejen své dítě
podporovali ve hře, ale hlavně jsme mohli přejet hranice. Náš odjezd z Petřvaldu byl rychlý, a
tak si někteří z nás mohli ještě zdřímnout. Kyž jsme přijeli do Strumieně, uviděli jsme
nádhernou sportovní halu. O to víc jsme (my děvčata) byla zklamaná, že si tam
nezahrajeme.Naše cesta totiž směřovala ke gymnáziu. Když jsme dorazily, zhrozily jsme se
nad velice nízkým stropem v tělocvičně, a tak jsme se rychle převlékly do dresů a šly si
vyzkoušet, jak se asi bude hrát. Šlo to. Tu se ve dveřích tělocvičny objevily naše soupeřky,
holky z Jasienice a hostitelky ze Strumieně. Šel z nich strach, a tak jsme se začaly spolu
bavit. Třeba já jsem jim rozuměla každé páté slovo, ale stejně jsme se legračně dorozuměly.
Když jsme měly začít hrát se Strumieněm, narazily jsme právě na ten nízký strop, ale stejně si
myslím, že bychom prohrály, no byly skvěle sehrané a pak Jasienica - tu jsme si hned získaly
a ona nás také, protože to brala jako přátelské utkání než snahu mermomocně vyhrát. Stejně
jsme prohrály. Nevadí, uvědomily jsme si, že nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. To nám řekl
i náš pan ředitel, který nás celou dobu podporoval nejen smíchem, a tak jsme vlastně samy
nad sebou vyhrály. Nebyly jsme vůbec zklamané, a tak jsme se třeba vrhly na oběd, který
nás 100 % překvapil tím, že v příborníku byly jen lžíce, protože nás hostili knedlíky
s jahodami. Potom nás pan ředitel polského gymnázia provedl po škole, ukázal nám vše a
taky byl, asi jako každý ředitel, pyšný na svou školu. V závěru jsme šly podpořit naše
fotbalisty, kteří bojovali statečně o první a druhé místo. Skončili druzí. Sportovní klání
s polskými družebními městy bylo zpestřením pátečního dne a domů jsme si odvezli zase o
nějakou zkušenost a poznatky navíc. A už se opět těšíme na další akci s našimi polskými
přáteli.
K. Vágnerová, žákyně IX.C, ZŠ Školní 246

Nabídka bezplatných kurzů pro matky s dětmi, matky samoživitelky, ženy vracející se
na trh práce, muže v obdobné situaci
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
1. Motivační kurz (pomůže při hledání práce)
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2. Kurz
právních
a
ekonomických
s názvem návrat do zaměstnání
3. Jazykové kurzy
4. Počítačové kurzy
Pro podrobnější informace o jednotlivých kurzech kontaktujte:
ORŽ Českého svazu žen v Karviné, Fryštátská 196, 734 01 Karviná
Pawlicová Zdeňka, manažerka místního centra, tel. 602 713 302
Pawlicová Zuzana, asistentka místního centra, tel. 724 764 056
Místní centrum celoživotního vzdělávání žen s dětmi

znalostí

VANDALSKÝ ČIN
jsme zaznamenali na začátku měsíce dubna 2006 v prostoru lokality Domů s pečovatelskou
službou. Mnohým z vás je tato část města známá pod názvem Kamčatka.
Několikrát jsem vás, čtenáře PN , informovala o tom, že do těchto tří Domů s pečovatelskou
službou jsou stěhováni senioři na základě žádosti, kterou si podali na odboru správním, úseku
sociálním při MěÚ Petřvald. Jestliže jsou dodrženy všechny podmínky, které požaduje
zřizovatel, tj. město Petřvald, a dotyčný žadatel je splnil, potom nestojí nic v cestě, aby
žadatel byt získal. Vychází se z počtu daných bytů a pořadí, ve kterém byla žádost podána.
Bytové prostory po uvolnění schvaluje žadatelům rada města.
Tak to na oživení informace pro ty, kteří mají zájem o získání bytu v DPS.
A teď k projevu vandalství, který se stal právě na travnaté ploše u našich domů na ulici
Ráčkově.
Přestože jsme uvolnili nemalé finanční prostředky na úpravu veřejné zeleně kolem těchto
domů, rozhodli se někteří z obyvatel DPS k vylepšení zeleně a poskládali své finanční
prostředky na nákup desítek jehličnanů. Upravili si pro svou potřebu ohniště a kolem
svépomocí vysadili tyto jehličnany. Dělali to pro své potěšení, ale i z pocitu, že jsou neustále
platní pro společnost. Vždyť vytvořili místo, které tu po nich zůstane a bude sloužit i dalším
občanům. Ale jak se mýlili!
Na začátku měsíce dubna se probudili do rána, na které jistě dlouho nezapomenou. Jejich
koutek zeleně byl pryč a zůstaly z něj, asi z dvaceti stromů stromky tři a udusaný kus země.
Nevěřícně se dívali na tu spoušť a kroutili hlavami. I když mají nějaký ten křížek za sebou,
přesto se velmi těžko srovnávají se skutečností, že mezi námi žijí i tací, kterým společný
majetek a společná práce nic neříká. Právě naopak – neštítí se získat prostředky pro své
potřeby za každou cenu, hlavně bez práce.
Vím, že tento článek nebudou číst ti, kteří našim starším spoluobčanům způsobili škodu
finanční, ale zejména morální. Ale kdyby tomu tak bylo, potom bych ráda připomněla
moudrý výrok Herakleita “Charakter člověka je jeho osudem“.
JaS

POZNÁVÁNÍ NOVÉHO PROSTORU
aneb Návštěva pořadu Neváhej a toč
Čím může být účast v televizním studiu při natáčení pořadu Neváhej a toč pro žáky osmého
ročníku základní školy? Tuto otázku jsem si položil ve chvíli, kdy nám pan ředitel Mgr.
Rudolf Torž nabídl možnost účastnit se právě této akce. Zeptal jsem se samotných žáků, proč
se na akci přihlásili a v čem pro ně bude užitečná. Odpovědí na tuto otázku byla většinou
zvědavost a možnost poznat něco, co ještě neznám a co vyhlíží lákavě. A co to je?
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Televizní prostředí láká možností vidět zákulisí tohoto média, tedy vidět víc, než vidí
běžný divák. Vidět skutečnou, odmytizovanou podobu moderátora (Eduarda Hrubeše), hostů
a kameramanů. Zároveň toto prostředí láká možností být viděn v televizním vysílání, byť jen
jako divák v publiku. A co si žáci z tohoto odpoledne odnesli? Znovu jsem se jich zeptal.
Byla to odhalená iluze televizního času, kdy hotový pořad trvá třicet minut, ale natáčí se dvě
hodiny. Dále to byla zkušenost poznat, co je to smluvený potlesk nebo jakými různými
způsoby dokáže tým filmařů vyloudit na tvářích diváků úsměv. A k čemu toto poznání je?
Podle mého názoru je důležité uvědomit si právě způsob přenosu televizních informací, které
mohou být zkreslené a do jisté míry manipulovatelné, nemusí se použít všechny záběry,
nemusí se věci záměrně uvádět do pravdivých souvislostí (objednaný potlesk), chyby v řeči
moderátora jsou odstraněny opakováním záběru a finální podoba pořadu pak vyznívá
dokonale po všech stránkách. Všechny tyto okolnosti žáky vedou k lepšímu poznání
výrazových prostředků média televize a možností manipulovat s jejich pomocí realitou. Je
užitečné, že si tuto skutečnost žáci uvědomí na základě vlastního pozorování a vnímání přímo
v televizním studiu a tím u nich dojde k poznání nového prostoru lidské činnosti. A právě
poznávání nových prostorů lidské společnosti, duchovních i materiálních, schopnost
orientovat se v nich a vytvářet si na ně vlastní názor, vycházející z osobní zkušenosti, je
náplní nejen základní školy, ale celoživotního vzdělání člověka vůbec.
Mgr. I. Karásek, ZŠ Školní 246

Informace o soutěži tříd, sběru papíru a sponzorství klokana
Soutěž v pořádku ve třídách, šatnách a okolí školy probíhá už třetí rok. V březnu jsme se
zaměřili na výzdobu a celkový vzhled tříd.
Dlouhá zima a s ní sněhová pokrývka nám neumožnila kontrolovat úklid v okolí školy. Sníh
ale roztál a objevil se nepořádek, který byl pod bílou pokrývkou skryt. Žáci už vyrazili na své
úseky, ale ještě nějaký čas potrvá, než bude kolem školy čisto. Určitě k tomu přispěje i Den
Země, kdy si uděláme generální úklid nejen kolem školy.
A teď ke sběru papíru. Už jsme vás informovali, že naše škola se zapojila do soutěže ve sběru
papíru (soutěž s panem Popelou). V únoru jsme odevzdali 5 a půl tuny a získali jsme 6113
Kč. Do ZOO jsme poslali 5000 Kč na krmení pro našeho klokana a zbytek peněz použijeme
na odměny v soutěžích a pro nejlepší sběrače. Prozatím jsme ve sběru v celém
Moravskoslezském kraji na 11. místě. Za únor a březen jsme odevzdali další 3,5 tuny papíru,
tak máme šanci si umístění ještě vylepšit. Ne všechny třídy se však na tomto pěkném
výsledku podílely, obzvlášť VIII.B, IX.A a IX.B, které nasbíraly mizivý počet kilogramů. Je
to ostuda, že právě nejstarší žáci se nechají zahanbit prvňáky, kteří už nasbírali více než tunu
nebo IV.A a VI.A, jejichž výkony jsou 1200 a 1000 kg.
Ze Zoologické zahrady v Ostravě jsme obdrželi děkovný dopis za náš finanční příspěvek a
také volné vstupenky do ZOO. Ty získají nejlepší sběrači a účastníci soutěží, protože ti si to
právem zaslouží. Je třeba také pochválit školní sběrové referenty – Lucii Kusalovou, Sandru
Mynaří, Petru Hrušovskou, Terezu Ožanovou a Lukáše Kawuloka. Rovněž velký dík patří
panu učiteli Pastrňákovi a panu školníku Grafovi, kteří sběrové akce organizují, vybírají, váží
a uskladňují nasbíraný starý papír. Sběrové akce se účastní i elokované pracoviště Závodní
822. Žáci této školy už odevzdali přes 500 kg papíru.
A ještě jedna akce, která souvisí se soutěží, se sběrem papíru a naším klokanem. V lednu byla
pod záštitou žákovského parlamentu vyhlášena výtvarná soutěž „Náš klokan“. Sešla se
spousta krásných výkresů, někdy vypadal klokan jako králík, jindy se podobal srnce či
jinému zvířátku, ale stejně bylo z čeho vybírat. Žákovský parlament vybral tyto výkresy:
kat. 1.-3. třída: Martina Grafová I.A
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Jiří Šelong
I.A
Kateřina Gavlasová II.C
Vojtěch Šustek
II.C
Anna Rojanová
III.A
kat. 4.-6. třída:
kolekt. práce IV.A Bára Tomaňová, Lenka Kučerová
IV.A Diana Veličková, Kristína Bezecná, Jakub Fajkus
V.A Sára Mikšanová
V.C Karolína Brylová
VI.A Kateřina Slavíková
kat. 7.-9. třída: Monika Knězková IX.A
Martina Flachsová IX.B
Karin Eichlerová IX.C
Autoři těchto krásných výkresů byli odměněni a jejich práce budou součástí výzdoby
spojovací chodby do přístavby.
Všem žákům, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o zdárný průběh této soutěže, zajistili své
třídě nebo sami sobě kladné body, ať už v soutěži pořádku, nebo sběrové a výtvarné, jménem
vedení školy děkujeme a přejeme jim a všem ostatním co nejlepší výsledky ve všech
jmenovaných disciplínách.
Za žákovský parlament Mgr. M. Suchánková, zást. ředitele

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Řezy Jadran I.
Těsto: 6 žloutků, 200g cukru, 4 lžíce vody, 120g polohrubé mouky, 120g mletých ořechů, 1
lžíce kakaa, ½ prášku do pečiva, ze 6 bílků sníh
Žloutky, cukr a vodu ušleháme, přidáme mouku, ořechy, kakao, prášek do pečiva, sníh
z bílků a pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem.
Náplň: 2dl mléka, 100g cukru, 1dl rumu (i více), 300g mletých ořechů, 1 kostka másla
Mléko, cukr, rum a ořechy smícháme a necháme přejít varem. Do vystydlé náplně zašleháme
1 máslo. Náplň natřeme na studenou placku a povrch potřeme ušlehanou šlehačkou. Nakonec
celé posypeme strouhanou čokoládou.
Řezy Jadran II.
1.těsto: koupíme 500g listového těsta
2. těsto: 5 vajec, 200g moučkového cukru, 4 lžíce hladké mouky, 80g mletých ořechů, 1
prášek do pečiva
Náplň: 150g másla, 150g Hery, 100g cukru, ½ l mléka, 1 balíček vanilkového pudinku, 1
vanilkový cukr
Listové těsto rozdělíme na dvě části, vyválíme placky a upečeme je ve vyhřáté troubě. Potom
si připravíme druhé těsto – utřeme žloutky s cukrem, přidáme mleté ořechy, mouku, prášek
do pečiva a nakonec vmícháme sníh z 5 bílků. Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný
plech, upečeme v troubě. Připravíme si náplň – utřeme máslo, Heru a cukr, po částech
vmícháme vychladlý pudink, který jsme uvařili z mléka, vanilkového pudinku, vanilkového
cukru a lžičky másla. Na jednu placku z listového těsta rozetřeme polovinu náplně, dáme na
ni upečený piškot a znovu potřeme zbylým krémem, navrch položíme druhou placku
z listového těsta. Vychladlé krájíme na menší čtverečky.

KNIHOVA
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Březen - měsíc internetu a knihy
je konečně za námi. Letos jsme nadělili čtenářům amnestii od upomínek po celý měsíc,
internet máme zdarma, takže finanční úlevy v tomto směru nebyly. Jak si vedou na internetu
senioři, popsala ve svém článku v minulém čísle paní místostarostka J. Skálová. Také se
nám do knihovny přihlásili dva čtenáři, kteří se narodili v březnu, dostali darem rok služeb
knihovny zdarma.
Stěžejní akcí při práci s knihou byl pro nás už 3. ročník NOCI S ANDERSENEM.
Ačkoliv počasí Noci s Andersenem příliš nepřálo, proběhla na více než 487 spacích místech
v Čechách, na Moravě, v Německu, Polsku, na Slovensku a v Slovinsku. V této akci
k podpoře dětského čtenářství si pohádek, hlasitého předčítání a dobrodružného nocování
užilo minimálně 14 669 dětí a 2590 dospělých přátel dětských knížek.
Děti toho moc nenaspaly - ale to už k pohádkové noci patří. V naší knihovně jich bylo 17
(tři na poslední chvíli odpadly s chřipkou), 6 „dospěláků“ a 1 student.
Na pohodě noci se podílely i maminky, které dětem upekly skvělé buchty a bábovky. Mlsné
jazýčky se jimi sytily větší část večera a noci.
Letošní Noc byla u nás ve znamení 130. výročí prvního vydání knížky Jana Karafiáta
Broučci. Výzdoba knihovny i večerní lampiónová stezka odvahy byly v duchu této dětské
knížky. A tak všude v knihovně byly kytičky a broučci s lucerničkami. Květinovou výzdobu
nám zapůjčila paní Moštíková z Květinářství a my jsme barevné jarní kytičky nastavěly po
celém dětském oddělení. Však taky hezky žlutě zářily, jako živé.
A v 19.00 vypukl pohádkový večer. Po slavnostním uvítání děti začaly soutěžit, ve 20.00
hodin vyrazily i s těmi přespolními, kteří se přišli podívat, na Stezku odvahy. Na té hlídaly
maminky a taky čarodějnice a děti musely plnit za sladkou odměnu různé úkoly, aby se
probojovaly až za muzeum.Tam na ně čekal „poklad“.
Pak se přespolní i s lampióny vrátili domů a nocležníci do knihovny, kde si v rámci oddechu
zasoutěžili ve skládání básní, luštění křížovek a jiných poklidných disciplínách.
Pak přišlo překvapení - v průběhu večera nás navštívily pohádkové babičky, Marcela
Šafránková a Ilonka Karkošková, členky zastupitelstva města. Naše „karkulka“ přečetla
dětem hezkou pohádku, trošku je proklepla z češtiny a s některými si popovídala i německy.
I letos byla připravena celorepubliková soutěž s velice těžkou otázkou. Děti soutěžily,
hledaly v knihách, ale nakonec vybraly nesprávnou odpověď, přestože i tu pravou někdo
z nich věděl.
A také byl připraven společný mezinárodní chat - a děti si „pokec„ užívaly. I když ty naše
měly tolik jiných starostí, že se u počítače příliš nezdržovaly.
Odpočinek vystřídaly soutěžní reje pohybové. Když byly děti opět lehce uondané, čekala je
noční návštěva Technického muzea Petřvald, kde jim paní Malinová udělala prohlídku
speciál a také si pro ně připravila kvíz.
Před půlnocí děti skládaly velkou mozaiku - motýla, tu pak všichni podepsali. Bude viset
v dětském oddělení knihovny .
No a o půlnoci (astronomické, neboť tu pravou jsme prošvihli) děti dostaly na památku
trička, na která jim pracovnice knihovny vytiskly část loga andersenovské noci (viz foto), a
také pamětní diplomy a další dárečky.
Po půlnoci si děti nakonec vynutily vyvolávání duchů. Všude se zhaslo a atmosféra byla
vpravdě strašidelná. Podařilo se vyvolat ducha Hanse Christiana Andersena a Josefa Lady,
ale pak to začali někteří skeptikové silně kazit .
Po druhé hodině ranní jsme je zahnaly do pelechů a dlouho, dlouho se pokoušely uspat je
čtením Broučků…
Ráno rychlá snídaně, balení a rozloučení a rodiče si děti odvezli domů.
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Takže třetí noc je za námi a hurááááá … zase za rok.
Moc děkujeme za pomoc maminkám, sponzorům a všem, kteří s námi NOC absolvovali.
A také naší kulturní referentce Lucce Skrzyžalové, která s neutuchající silou mládí s dětmi
řádila, když knihovnicím, unaveným půjčováním, sháněním, zdobením a chystáním už
v noci docházely síly.
A básnička, co ji složily děti….
V knihovně sedíme
O Broučcích se bavíme
Přišli jsme tu na pohádky
Ráno půjdem zase zpátky.
Snědli jsme tu večeři
Ale jenom někteří.
Lampiony a svíčky svítily
Do knihovny jsme se vrátili.
Hráli jsme si a soutěžili,
Pěkné věci nám za to nadělili
Čarodějnice tam byla
Docela nás postrašila
Ale my se nebojíme
Na strašidla nevěříme.
Skákali jsme panáka
Předváděli zvířátka
Házeli jsme do krabice
Co můžem chtít ještě více?
Za nějaký čas půjdem spát
Do té doby si budem hrát
Nikdy na to nezapomenem
Je to totiž NOC S ANDERSENEM!
Do éteru verše házíme
Na odpovědi se těšíme
Rýmovačku krásnou
Vymyslely děti a rodiče žasnou!

NOC S ANDERSENEM
Nejdřív jsme si v knihovně odložili věci, nachystali si lampióny a po šesti jsme šli na
STEZKU ODVAHY. To bylo potmě, v 8 hodin večer. Tam jsme dostali drobné odměny.
Potom jsme si dali teplý čaj na osvěžení a výborné buchty od maminek, zase jsme soutěžili a
opět dostali odměny. Byla to legrace.
Po soutěžích nám přišla číst ČERVENÁ KARKULKA pohádku o tom, jak vznikla pohádka.
Ta pohádka byla moc hezká.
O PŮLNOCI JSME ŠLI DO MUZEA. A nakonec nám rozdali trička, diplomy a naše testy,
které jsme v muzeu napsali a potom se šlo spát. Ráno nás vzbudili na snídani a hurá domů!
MOC SE NÁM TAM LÍBILO!
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Lucie Švestková 5.C
Klára Záhorská 5.B

MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ DĚTÍ DO 8 LET
Ve dnech 15. a 16. 4. 2006 se uskutečnil ve Frýdku - Místku Mezinárodní šachový turnaj
dětí do 8 let, kterého se zúčastnili mladí talentovaní šachisté z Orlové a Petřvaldu.
Z Orlové jely sestry Kubošovy, Hana a Jana, a z Petřvaldu se zúčastnil Lukáš Lorenčič.
Děti byly rozděleny, zvlášť kategorie chlapců a dívek. V chlapecké kategorii hrálo 39
účastníků, v dívčí 18. Přestože Lukáš Lorenčič chodí teprve měsíc do šachového kroužku,
bojoval jako lev a s 3,5 body se umístil na 23. místě. V turnaji hráli mistři republiky a
přeboru mládeže Moravy a Slezska, hráli zde nejlepší mládežníci z Polska a Slovenska.
Vítězem se stal Polák Jan Duda se ziskem 8,5 bodů z 9 možných.
V kategorii dívek měly po prvním dnu a odehraných 6 kolech sestry Kubošovy shodně 3,5
bodů a obě byly kolem 10. místa. V neděli pak Hanka mohutným závěrem, když porazila
vedoucí závodnici a získala 3 body ze tří, obsadila třetí místo s celkovým ziskem 6,5 bodů.
Janka se ziskem 5,5 bodů obsadila celkově 5. místo.
Všem blahopřejeme.
FOTO
Vpředu sedí Lukáš Lorenčič (1998), vlevo Kubošová Hana (1998) a Jana (1999).
JINO

ŠACHISTÉ V POLSKU NA JASTRZEBSKÉ LIZE ÚSPĚŠNĚ
Začátkem dubna se zúčastnili tři členové šachového kroužku ZŠ Školní šachového turnaje v
Jastrzebie Zdroj v Polsku „Jastrzebské ligy“. Ta se hraje ve dvou skupinách „A“ a „B“. Ve
skupině „A“ hraje 20 nejlepších šachistů podle osobního hodnocení ELA, poslední tři padají
do skupiny „B“, ve které hraje přes 70 účastníků, a tři nejlepší postupují do skupiny „A“.
Naši členové byli zařazeni do skupiny „B“ a vedli si skvěle.
Jiří Novák se umístil s 6,5 body z 9 na třetím místě a postoupil do skupiny „A“ na příští kolo.
Vojtěch Bdžoch se umístil s 5,5 body na 10. místě a Daniel Chen se umístil se 4 body na 23.
místě. Všem gratulujeme.
FOTO
Zleva: V. Bdžoch, J. Novák a D. Chen.
JINO

NÁBOR ŽÁKŮ
Jak jsme již v minulém článku informovali, rozhodl se klub uspořádat nábor do žákovského
mužstva. Nábor se uskuteční 14. 5. 2006 v 9.30 hod. v areálu SK Slavoj Petřvald.
Zveme všechny zájemce ve věku od 7 – 12 let k účasti a jejich rodiče zároveň prosíme, aby
podpořili své děti v rozvoji sportovních aktivit.
Doufáme, že se najde dostatek dětí, které mají rády fotbal a rády přijdou.
Pro bližší informace o náboru je možno kontaktovat:
Svrčina Zdeněk – 602 423 048, Martin Stavař – 602 561 600
M. Stavař

TJ PETŘVALD
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DOROST
V prvním jarním kole (12. kolo soutěžní) jsme zajížděli do Stonavy. Naši hráči předvedli
velmi dobrý výkon, hlavně v 1. poločase, kdy rozhodli o výsledku. Škoda, že ve 2. poločase
už žádnou svou šanci neproměnili v branku, ale i tak jsme s výsledkem spokojeni.
SK Stonava – TJ Petřvald 1:5 (0:5)
Branky a (asistence): 10´Stec P. (Slíva L.), 14´Ševčík T. (Budina T.), 30´Slíva L. (Hajduk
R.), 35´Pavliska J. (Budina T.), 37´Hajduk R.
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A. – Bernatík M., Stec P., Pavliska
J. (78´Maslák P.), Bezdíček T. (45´Kolek R.) – Hajduk R., Slíva L. (66´Balga M.)
M. Budina, A. Jaglař
MUŽI
Sokol HAŤ – TJ Petřvald 4:1 (1:0)
1. mistrovský zápas „A“ mužstva v jarní sezóně.
Sestava: Jonšta, Chlup, Rychtařík, M. Benda, Vícha (46´Kocián), Kysučan, Stebel,
Suranský (66´Král), Šturc (60´Škutek), Hamrlík, Budina
Branka: Suranský
MLADŠÍ ŽÁCI
8. 4. – 1. mistrovský zápas (12. kolo) krajské soutěže
TJ Petřvald – ČSAD Havířov 3:1 (1:0)
Sestava: T. Navrkal – J. Uher, J. Cífka, R. Pavlas, O. Cudrák – J. Lukša, M. Dvořák, A.
Pyszny, R. Šebestová – O. Kostka, J. Kantor (31´M. Procházka, 56´M. Sekera, 58´M. Slíva).
Branky a (asistence): 24´A. Pyszny (J. Lukša), 37´A. Pyszny z penalty po faulu na J. Lukšu,
55´O. Kostka (A. Pyszny).
Zasloužené vítězství domácího družstva po výborném disciplinovaném výkonu! Soupeř
skóroval po hrubé chybě gólmana.
P. Sekera
STARŠÍ ŽÁCI
Halový turnaj – Šenov
TJ Petřvald – Václavovice 2:1 Rojan, Ligocki
TJ Petřvald – B. Radvanice 3:1 Ligocki, Polák, Nalevajka
TJ Petřvald – ČSAD Havířov 1:4 Rojan
Obsadili jsme ve skupině druhé místo se skóre 6:6 a ziskem 6 bodů, nastoupili jsme o 3.
místo proti Sn Havířov. Hráli jsme s nimi 2:2, góly Müller, Ligocki, na penalty jsme vyhráli
2:1. Penalty proměnili Rojan, Ligocki. A mohli jsme se radovat z třetího místa.
Přátelská utkání
Sn Havířov – TJ Petřvald 3:2 Gasta 2
Sl Orlová – TJ Petřvald 2:1 Vlček
Mistrovské utkání
12. kolo – TJ Petřvald – ČSAD Havířov 0:1 (0:1)
Na úvod sezóny jsme přivítali druhé mužstvo naší tabulky, velice kvalitní utkání, kluci
bojovali celý zápas, ale rozhodla jediná chybička v obraně a hosté se mohli radovat ze zisku
tří bodů. Jestli takhle budou kluci přistupovat k ostatním zápasům, věřím, že krajskou soutěž
udržíme.
Sobek, Weiss
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
města PETŘVALD na měsíc KVĚTEN
2006
- 12. května 2006 - "Koncert pro maminku" - Zpívat, tančit a recitovat budou petřvaldské
děti ke Dni matek.
V Kulturním domě v Petřvaldě od 17.00 hodin. Vstupné 30,- Kč dospělí, 10,- Kč děti.
- Pro milovníky divadla....
Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě uvádí
Gaetano Donizzeti
L´ELISIR D´AMORE ( NÁPOJ LÁSKY )
italská komická opera o dvou dějstvích.
V pátek 19. května 2006, cena 105,- Kč.
autobus:
Podlesí 17.30
Samoobsluha 17.32
Březiny 17.37
Jamro 17.39
Parcelace 17.41
Benzina 17.43
MěÚ (Penny) 17.44
HEPO 17.45
DPS 17.48
- Velká dětská diskotéka se koná v sobotu 20. května 2006 v Kulturním domě v Petřvaldě
od 15.30 do 19.00 hodin. Vstupné 5,- Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
6. 4. Jarmila Turoňová
85 let
10. 4. Libuše Surůvková
80 let
15. 4. Jaroslav Janas
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Emil Kaluža a Maria Skoupá
Narozené děti
Jakub Kalousek
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Evžen Dostal
82 let
Milan Tomáš
77 let
Zdeněk Škatula
73 let
František Chvátal
89 let
Jan Ožana
63 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 4. 5. 2006 oslaví 90. narozeniny paní Jenovefa Chalupová. Do dalších let hodně
zdravíčka a štěstíčka přeje syn s manželkou, vnuci Tomáš, Radim a Radka s rodinami.
FOTO
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Odešlas, drahá,
bez slůvka rozloučení,
tak náhle –
že těžké k uvěření.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás opustila
naše drahá maminka, tchyně, babička, prababička, praprababička, sestra a teta paní Františka
Koziorková.
Zesnula v sobotu 8. 4. 2006 ve věku 86 let.
Zarmoucená rodina.
FOTO
V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným a známým, že dne 13. 4. 2006 zemřel
ve věku nedožitých 64 let pan Jan Ožana.
Zarmoucená rodina.
FOTO

VZPOMÍNKA
V neděli 30. 4. 2006 by se dožila 100 let naše nezapomenutelná maminka, babička a
prababička paní Aloisie Hradská. S úctou a láskou vzpomíná syn Jaromír s rodinou.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 25. dubna by se dožil 80 let pan Miloš Plotica a v říjnu tohoto roku vzpomeneme 14 let
od jeho úmrtí. Kdož jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 27. dubna 2006 jsme vzpomněli smutné 5. výročí úmrtí naší maminky, babičky a
prababičky paní Marie Pacholové. Dne 27. května 2006 by se dožila 90 let. S láskou
vzpomíná dcera Pavla s rodinou.
FOTO
VZPOMÍNKA
Koho jsme měli rádi,
je stále mezi námi.
Dne 13. května 2006 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí pana Ladislava Seiberta. S láskou
vzpomínají manželka Marie a dcera Jana s manželem s rodinou.

INZERCE
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Daruji pětiměsíční fenečku, krátkosrstou, černou
labradora), v dospělosti asi 10 kg. Do dobrých rukou.
Tel.: 596 542 003

nebo

černožlutou

(potomci

JIŘÍ RAŠÍK
soudní znalec a odhadce nemovitostí
Vypracování znaleckých posudků,
na veškeré nemovitosti pro účely prodeje,
darování, vyřizování pozůstalostí a pod.
Telefon: 596 314 768
Mobil: 605 712 803
4,5x4 cm
Pozor akce! B-ELEKTRO
Pračky A,A, 7.500,- sleva 5.000,- Kč
Chladničky A+ 11.500,- sleva 6.390,- Kč, akce duben 8 let záruka zdarma.
Sekačky motor honda 12.000,- sleva 6.000,- Kč.
Mnoho dalších výrobků v akci.
Bartovice – tel.: 596 228 037, 608 973 114
Lapačka – tel.: 608 973 113
9,2x5 cm

Prodám přívěsný nákladní vozík.
Cena dohodou.
Tel.: 596 542 213
4,5x5 cm

PEKÁRNA „KARLA – HANKA“
Petřvald, Úzká 174
Upečeme Vám koláče, svatební, malé moravské, dorty, řezy, rolády, tvarožník, medovník atd.
v jakémkoliv množství. Objednávky 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

23
Opravy chladniček a mrazniček
všech typů do 24 hodin
9.00 - 18.00
tel.: 596 820 072
596 731 354
mobil.: 602 58 59 38
Havířov, ul. Dlouhá 3

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
- do 24 hodin bez DPH za práci
- opravy všech značek V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. Holaň
mobil: 605 140 362
Tel.: 596 731 421
ELEKTRO – ROMAN VOLÁK
Dětmarovice 25
4,5x6 cm
Finanční a pojišťovací kancelář
zasláno e-mailem
Severomoravská plynárenská
zasláno e-mailem

9x11 cm

Čištění peří
zasláno e-mailem

9x3cm

Lignus F-M s.r.o.
zasláno e-mailem
A6 (nebo A5)
Videozáznamy
disketa

Fa GETLER
výroba a prodej zámkové dlažby a betonových výrobků
Nabízíme:
- zámkové a čtvercové dlažby
- zatravňovací tvárnice
- soklové obklady
- sloupové a plotové dílce
- sloupové a průběžné stříšky
- podhrabové desky
Obrubník 1m již od 75,-/ks
Obrubník 0,5m již od 35,-/ks
Odvodňovací žlaby již od 25,-/ks
Sídlo: Bohumín – Záblatí

9,2x4,5cm
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Kontakt: 603 849 071
603 953 638
9,2x7cm
SEKÁNÍ ZAHRAD
Tel.: 775 272 282
4,5x2,5cm

