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- Společenská kronika
- Sport
FOTO
Rada města rozhodla na své schůzi dne 15. 6. 2006 poskytnout finanční dar ve výši 2.000,Kč a věcný dar panu Jiřímu Mikšanovi za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, za které obdržel
Zlatou plaketu MUDr. Janského.
Víte, že...
- v letošním roce bylo rozšířeno veřejné osvětlení na ulici Školní mezi lékárnou a
křižovatkou s ul. P. Bezruče (investice 138 tis. Kč) a na ulici Na Hranici (investice
114 tis. Kč)?
- byla opravena další část plotu pod hřbitovem (89 tis. Kč)?
- v současné době opravuje firma Strabag hlavní komunikaci na hřbitově a pracovníci
Střediska údržby vedlejší chodníky?
- byla zahájena stavba sportovního areálu v lokalitě Březiny?

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Dne 27. 6. 2006 se uskutečnil na účelové komunikaci pod haldou, za spolupráce s provozem
Recyklace ŽD Bohumín, a.s., sběr autovraků. Této společnosti je udělen souhlas k likvidaci
autovraků Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství. Občané zde měli možnost za manipulační poplatek 300 Kč předat autovrak
svého osobního vozidla k zákonné likvidaci. Na základě předložení požadovaných dokladů
(občanského průkazu a velkého technického průkazu) byl vydán občanům, kteří zde autovrak
odevzdali, doklad potřebný pro vyřazení z evidence motorových vozidel.
Této možnosti zbavit se svého již nepojízdného vozidla zákonným způsobem a navíc za
výhodných podmínek využilo 9 občanů.
Připomínáme, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám,
které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků a které mají k této činnosti souhlas krajského úřadu.
Jiný způsob likvidace autovraků je přestupkem, za který může být fyzické osobě uložena
pokuta až do výše 20 000 Kč.
Pokud jste nestihli výše zmíněnou akci 27. 6. 2006, můžete svůj autovrak odtáhnout do
Bohumína na adresu: RECYKLACE ŽDB, a.s., Bezručova 300, 735 93, tel. 596 083 421, email: rez@zdb.cz
Přivezete-li autovrak kompletní, proběhne předání bez poplatků. V opačném případě činí
poplatek 300-600 Kč.
Informace o zařízeních k likvidaci autovraků v Moravskoslezském kraji je možno získat buď
na internetových stránkách www.kr.moravskoslezsky.cz, odkaz „Témata“, nebo v kanceláři
č.1, MěÚ Petřvald, č. tel.596 542 909.
Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP
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NA PETŘVALDSKÉ ŽÁKY JE SPOLEHNUTÍ
Školní třídy na dva měsíce osiřely, žáci petřvaldských škol pobíhají někde v přírodě, cestují
po vlasti nebo světě, chladí se v letošním horkém létě na koupalištích nebo v mořích či
zpestřují život svým babičkám na chalupách a chatách.
Ještě před měsícem, 23. června 2006, jste je mohli zastihnout v areálu Sokolovny na 9.
ročníku Běhu Terryho Foxe v Petřvaldě. 28. června 1981, tedy před 25 lety, zkosila nelítostná
nemoc statečného mladého Kanaďana. Na jeho počest a na podporu boje s rakovinou stojí
petřvaldská mládež už podeváté na startovní čáře BTF a podle svých možností přispívá na
podporu výzkumu rakoviny u nás. Letošní sbírka vynesla

16.403,- Kč,
které byly zaslány na konto Běhu Terryho Foxe. Jménem organizačního výboru BTF
v Petřvaldě děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem aktivně podíleli na 9. ročníku BTF.
Poděkování za vstřícnost, spolupráci, podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe Vám
touto cestou tlumočí Kanadské velvyslanectví v České republice, Nadace Terryho Foxe
v Torontu a Česká obec sokolská.
I. Karkošková
Na 9. ročníku BTF v Petřvaldě předala Ilona Karkošková po devíti letech moderátorskou
štafetu kulturní referentce SKS Lucii Skrzyžalové. Za město Petřvald, které má celou dobu
záštitu nad touto humanitárně - sportovní aktivitou, poděkovala místostarostka Petřvaldu
Jarmila Skálová propagátorce BTF Iloně Karkošková za devítiletou tradici BTF v Petřvaldě.
Lucii Skrzyžalové pak popřála hodně zdaru a úspěšné pokračování v dalších ročnících BTF
v našem městě. Protože na naše učitele a jejich žáky je spolehnutí, věří organizační výbor, že
se v červnu 2007 sejdeme opět všichni v areálu Sokolovny na 10. Běhu Terryho Foxe
v Petřvaldě.
JaS

K PÁLENÍ DŘEVA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
Letní a podzimní období na našich polích a zahradách je spojeno kromě příjemných
okamžiků i s problémem likvidace rostlinné hmoty, ať už se jedná o pokosenou trávu, plevel
z pletí záhonů, spadlého listí nebo dřevní hmotu z ošetření dřevin.
Vzniká množství rostlinného odpadu, který je nutno likvidovat v souladu s platnými
právními předpisy. Připomínáme tedy zásady, kterými je nutno se řídit.
Podle ustanovení § 3, odst. 5, zákona č. 86 /2002 Sb. o ovzduší v platném znění, spalovat
v otevřených ohništích, krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze pouze dřevo,
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Tolik znění zákona o ovzduší.
V praxi však zcela určitě nelze zabezpečit např. u listí, natí či pokosené trávy absolutní
suchost tohoto rostlinného materiálu tak, aby se při jeho pálení vyskytlo jen minimální
zadýmení. Převážně při spalování nedokonale usušeného rostlinného materiálu je
výsledným efektem dusivý kouř, linoucí se do širokého okolí, který může být důkazem toho,
že je spalován jiný než suchý rostlinný materiál, což může být posuzováno jako porušení
výše uvedeného zákonného ustanovení a ve správním řízení může být uložena pokuta ve
výši od 500 Kč do 150 000 Kč.
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Rostlinný odpad je tedy možno spalovat v otevřených ohništích jen zcela suchý a
přitom je vždy povinnost toho, kdo pálení provádí, respektovat ustanovení § 127
občanského zákoníku tak, aby spoluobčané nebyli obtěžováni kouřem nad míru přiměřenou
místním poměrům (převážně se jedná o spalování o víkendech, v horkém bezvětrném počasí,
při inverzi apod.).
Upozorňujeme, že způsob likvidace rostlinného odpadu je upraven obecně závaznou
vyhláškou obce o nakládání s komunálním odpadem následujícím způsobem.
Rostlinný odpad lze buď kompostovat (nebo jinak využít) na vlastním pozemku, nebo jej
uložit do sběrného dvoru odpadů, odkud je odvážen do kompostárny provozovanou
společností DEPOS Horní Suchá a.s.
Občané ve vybraných lokalitách města mohou již druhým rokem využít mobilního sběru
biologicky rozložitelného materiálu.
Závěrem je nutno dodat, že nakládání s odpady včetně rostlinného je ve městě Petřvald
upraveno tak, že občané mají možnost vybrat si takový způsob jeho likvidace, který je
v souladu s platnými právními předpisy a který nebude obtěžovat své spoluobčany a
zhoršovat životní prostředí .
V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

TŘÍDĚNÝ SBĚR SKLENĚNÝCH OBALŮ
V nejbližší době budou na území města rozmístěny další kontejnery na separovaný odpad. U
prodejny potravin na ulici K Samoobsluze a u samoobsluhy na ulici Březinské přibudou
kontejnery na sklo a papír, na parkovišti u Penny-marketu, na ulici Šenovské u domu č.p. 1, u
autobusové zastávky na ulici U Vodojemu, před nájemními domy na ulici Topolové, před
nájemními domy OKD a před domem č.p. 1108 na ulici Parys přibudou kontejnery na sklo.
V roce 2004 občané města vytřídili 13 tis. tun a v roce 2005 to bylo již 20 tis. tun skla. Tento
odpad se nejdříve ručně přetřiďuje, pak putuje na speciální automatickou linku, kde vše řídí
počítač, který zajistí čistotu vytříděného skla. Odtud se odváží ke zpracování do skláren. Ve
výrobě se vytříděné sklo rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se
používá k výrobě láhví na minerálky, pivo a další tekutiny. Tím se ušetří spousta energie a
surovin.
Podobným způsobem se zpracovává i papírový odpad nebo PET-láhve, které je nutno před
odložením do kontejneru nejdříve pomačkat a také nechat povolené víčko na láhvi, aby při
lisování ve sběrovém voze mohl vzduch z láhve uniknout ven.
Při třídění odpadu také velmi záleží na zodpovědném přístupu občanů k této problematice.
Někdy snahu třídit odpad zhatí třeba i jeden občan, který vysype odpad ze svého
odpadkového koše do nádoby na tříděný odpad a tím znehodnotí obsah celého konetjneru.
Ten pak může skončit místo na recyklační lince na skládce odpadů.
Tříděním odpadu se šetří i finanční prostředky města, neboť za tento odpad se neplatí
základní poplatek za uložení na skládku 300,- Kč za tunu odpadu a navíc se městu vracejí
peníze za vytříděný odpad přes sdružení EKO-COM a.s.
D. Szotkowská, odbor výstavby a ŽP

Soutěž „Rozkvetlé město 2006“
Tak jako v minulých dvou letech, také letos rada města na své 52. schůzi dne 19. 4. 2006
schválila podmínky a postup realizace vyhlášené soutěže "Rozkvetlé město 2006".
Podmínky soutěže:
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1) Znění vyhlášení soutěže – Květinové osázení balkónů, parapetů a teras, které
jsou situovány tak, aby byly vidět z veřejně přístupných míst.
2) Termín podání přihlášek je do 15. 8. 2006.
3) Vyhodnocení soutěže proběhne v průběhu měsíce září 2006.
4) Přihlášení účastníků soutěže na základě přihlášky (viz níže uvedeno).
5) Hodnocení provede pětičlenná porota.
6) Za umístění v soutěži bude předána finanční odměna:
za 1. místo částka 3.000 Kč
za 2. místo částka 2.000 Kč
za 3. místo částka 1.000 Kč.
Přihláška k soutěži „Rozkvetlé město 2006“
Jméno, příjmení: ......................................................................................
Bydliště:
.......................................................................................
Do soutěže přihlašuji (květinami ozdobený balkon, terasu, okenní parapet*)
*označit
u čp.................., ulice................................................
Souhlasím - nesouhlasím s provedením fotodokumentace, uveřejněním jména, příjmení a
bydliště v místním tisku, s případnou prezentací fotodokumentace na výstavce.
Datum:
Podpis:
Přihlášky do soutěže je možno vyzvednout v kanceláři č.1, MěÚ Petřvald (na telefonické
požádání budou zaslány poštou) a vyplněné je možné zaslat poštou na adresu Město
Petřvald, Gen. Svobody čp.511, Petřvald 735 41 nebo osobně podat v kanceláři č.1, MěÚ
Petřvald v termínu do 15. 8. 2006. Případné další informace k soutěži tamtéž nebo na č. tel.
596 542 909.
V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 3. ČTVRTLETÍ 2006
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
SRPEN
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
ZÁŘÍ
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
17. srpna - čtvrtek
14. září - čtvrtek
Svoz BRKO
SRPEN
1.
7., 8.
14., 15.
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21., 22.
28., 29.
ZÁŘÍ
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
55. schůze Rady města Petřvaldu se konala 15. června 2006
RM schválila rozpočtové opatření č. 6/06:
• na poskytnutí neinvestiční dotace Základní umělecké škole Bohumila Kulínského
Petřvald ve výši 8 tis. Kč;
• na realizaci opatření energetického auditu v kotelnách ev. č. 651 a č.p. 1737 ve výši
55 tis. Kč;
• na opravu komunikace v areálu hřbitova ve výši 186 tis. Kč.
RM rozhodla:
• o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene vedení
vodovodních přípojek;
• uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Muzeu Těšínska;
• neposkytnout finanční prostředky ZO ČSOP Nový Jičín, Stanici pro záchranu volně
žijících živočichů a středisku ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy s občankou
města na uvolněnou bytovou jednotku o velikosti 1+1, I. kategorie na ulici Ráčkova
č.p. 1735;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy s občany města
na uvolněnou bytovou jednotku o vel. 1+2, I. kategorie na ul. Březinská č.p. 1614;
• o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Oprava místních
komunikací ve městě, kterým se snižuje (na základě rozhodnutí nerealizovat opravu
MK ul. Družstevní) cena díla o 91.820,40 Kč;
• o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Úprava dopravního
značení na silnici I/59 Ostravská v průtahu města Petřvald“, kterým se snižuje cena
díla o částku 57 800,10 Kč vč. DPH. Cena díla celkem 1,667 699,90 Kč;
• poskytnout panu Jiřímu Mikšanovi 2.000,- Kč a věcný dar za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve, za které obdržel Zlatou plaketu MUDr. Janského;
• o vytvoření tanečního kroužku s názvem „Petřvaldské srdce“ a schvaluje rozsah
činnosti, poplatky a materiální výdaje dle předloženého návrhu;
• o prominutí pohledávek za neuhrazené faktury v letech 1993-2002.
RM schválila:
• dodatek č. l k Zásadám pro poskytování neinvestičních dotací sportovním klubům,
občanským sdružením, neziskovým a jiným organizacím;
• zásady pro aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v podmínkách
Města Petřvaldu.
RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor – garáže v domě čp. 1612 na pozemku
parc. č. 1837/4 v k.ú. Petřvald u Karviné o výměře 18,42 m2.
RM vzala na vědomí:
• výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2006;
• informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.
56. schůze Rady města Petřvaldu se konala 13 července 2006
RM schválila
rozpočtové opatření č. 8/06:
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• na výkup pozemků zastavěných
chodníkem ve výši 32 tis. Kč
• na úhradu výdajů spojených s pořádáním běhu Terryho Foxe ve výši 10 tis. Kč.
• přesuny z položky na položku v rámci paragrafů.
RM rozhodla
• o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene vedení přípojky
vody, elektro, plynu, VTL plynovodu a kanalizační přípojky.
• o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru – garáže č. 5 v I. PP v bytovém
domě na ulici Březinská č.p. 1612 v Petřvaldě;
• o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Nadaci Landek
Ostrava.
RM vzala na vědomí:
• výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2006
• informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ
24. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 28. června 2006
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 7/06 na realizaci stavby Sportovní areál Petřvald ve
výši 15 908 tis. Kč, bude hrazeno z přijaté investiční dotace ze státního rozpočtu (14, 7 mil.
Kč) z prostředků získaných odprodejem podílových listů (1 208 tis. Kč).
ZM rozhodlo:
• o bezúplatném nabytí pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) formou darovací
smlouvy uzavřené s vlastníky pozemků;
• o úplatném nabytí pozemků ve zjednodušené evidenci (EN) formou kupní smlouvy
uzavřené s vlastníkem pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
ZM vyhlásilo:
• záměr prodeje pozemků parc. č. 429/24 a parc. č. 429/25;
• záměr prodeje pozemku parc. č. 740/53.
ZM stanovilo v souladu s § 67 a násl. zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků, patnáctičlenné zastupitelstvo pro volební období 2006-2010.
ZM vydalo:
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství;
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 k zabezpečení čistoty veřejných prostranství a
ochraně veřejné zeleně.
ZM rozhodlo:
• o uzavření dodatku č. 1 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná, kterým se
mění čl. IX bod 1b) stanov tak, že příspěvek je splatný vždy předem do 15. ledna
každého kalendářního roku;
• o úplatném převodu kanalizace na ul. Rychvaldské u domu čp. 559 v Petřvaldě za
cenu 39.000,- Kč Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava.
ZM vzalo na vědomí informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.

Přišel nám dopis...
Poděkování Diakonie Broumov
Vážení,
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děkujeme Vám za poskytnutou pomoc, která poslouží lidem v nouzi. Jsme rádi, že se spolu
s námi podílíte na pomoci těm, kdo ji potřebují.
Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s naší činností se snažíme získávat především
z vlastní činnosti (prodej materiálů zpracovaných v rámci našich reintegračních a
resocializačních programů), přesto jsme ale odkázáni na finanční pomoci i Vás, dárců.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie Broumov

Fotografie učitelského sboru ZŠ Školní 246, školního roku 2005/2006
Sedící zprava: A. Krakovská, J. Güntherová, Z. Wasilová, V. Ožanová, R. Torž, M.
Suchánková, Z. Jarolímová, V. Plachá, V. Kubančíková
Stojící zprava
1. řada: Z. Vicherková, Š. Němcová, J. Dostálová, N. Petrová, J. Jiřičková, A. Pětrášková, I.
Šárová, J. Sobotíková, M. Wasilová, Z. Zachníková, J. Káňová
2. řada: H. Kolková, M. Mertová, I. Mannová, J. Lobodová, V. Václavíková, I. Karásek, I.
Palová, I. Studená, M. Hlavatá, M. Římánková
3. řada: Š. Planková, L. Kučerová, M. Heyerdahl, R. Pastrňák, I. Kutrová, M. Graf, P.
Černota

PETŘVALDŠTÍ SOPTÍCI
Ráda bych Vás seznámila s oddílem mladých hasičů, kteří si říkají Soptíci.
Tento rok slavíme 1. výročí založení oddílu mládeže. Před rokem nás navštívila dlouholetá
hasička Jana Doležalová za účelem obnovení oddílu mladých hasičů a založila družstvo
mládeže. Naše mládež se účastní hasičských závodů nejen požárního útoku, ale i branného
závodu.
Děti se účastnily výtvarné soutěže na téma Požární ochrana a technika. První místo obsadila
Karolína Kaňoková a na 3. místě byl Daniel Koplík. Blahopřejeme.
Připravili jsme názorné ukázky pro mateřskou a základní školu, kde ukazují, co se stihli za
pár měsíců naučit. Poctivě se připravují dvakrát týdně pod dohledem oddílové vedoucí Jany
Doležalové a kolegů z výjezdové jednotky na závody.
Jako odměnu stráví odpočinek u Žermanické přehrady. Protože jsme poměrně mladý sbor,
rádi bychom mezi sebou uvítali nové tváře.
Doufáme, že se o tento netradiční sport začne zajímat více lidí. Informace u vedoucí na čísle
724 082 994.
I ty se můžeš stát hasičem!
J. Doležalová

Radostný a čestný úkol
připadl v sobotu 24. června 2006 starostovi města Petřvaldu Ing. Václavu Holečkovi a člence
Zastupitelstva města Petřvaldu Iloně Karkoškové. Tímto úkolem je přijetí petřvaldských
jubilantů v obřadní síni MěÚ u příležitosti jejich životního jubilea. V poledne je vše
připraveno, matrikářka paní Ivana Tomková už uvedla milé hosty na čestná místa, požádala
je, aby se zapsali do Pamětní knihy města, a nyní zaujímají místa v obřadní síni děti, vnukové
a nejbližší příbuzní jubilantů.
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Obřadní síní znějí varhany a krásný soprán slečny Gabriely. Do obřadní síně poté
vcházejí představitelé města s matrikářkou, která starostovi města představuje přítomné
jubilanty. Pozvání přijali:
paní Jarmila Turoňová 85 let
paní Libuše Surůvková 80 let
pan Jaroslav Janas
80 let
paní Anna Kenšová
80 let
pan Evžen Kolebač
80 let
paní Jarmila Holečková 85 let
V slavnostním proslovu se starosta zamýšlí nad 80 lety života člověka, ve kterých naši
jubilanti zažili jako děti následky 1. světové války a jako mladiství 2. světovou válku. Život
plynul v radostech a starostech jako řeka, která se stále žene kupředu… a je tu významné
životní jubileum, které je příležitostí poděkovat za celoživotní práci a popřát jubilantům
pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let.
Hlásí se další gratulanti - pěvecký sbor Petřvaldský skřivánek žáků Základní umělecké
školy Boh. Kulínského v Petřvaldě. Vedoucí sboru je paní Šárka Podhorná, kterou dnes v roli
sbormistryně zastupuje paní Blanka Ryšánková, na keyboard doprovází paní Jana Bajgarová,
obě učitelky ZUŠ. Všichni hosté si vyslechli skladby z děl světových mistrů - Mozarta,
Sallinena, Beethovena - které děti zazpívaly česky, latinsky a staroněmecky.
K závěrečným gratulacím patřily i kytičky a dárky na památku na tyto příjemné chvíle
setkání v petřvaldské obřadní síni.
I. Karkošková

PSÍ ÚTULEK
Město Petřvald v současné době využívá služeb Psího útulku v Ostravě Třebovicích, kam
umisťuje psy odchycené na katastru města.
K dnešnímu dni (18. 7. 2006) byli v letošním roce odchyceni tito psi, jejichž majitelé se stále
hledají:
- srnčí pinč (19. 3. 2006)
- kříženec německého ovčáka (5. 4. 2006)
- sibiřský husky (5. 4. 2006)
- německý ovčák (14. 4. 2006)
- rhodéský ridgeback (18. 4. 2006)
- amer.-kanad. ovčák (27. 6. 2006)
- stafordský teriér (27. 6. 2006)
- labradorský teriér (30. 6. 2006)
- německý ovčák (11. 7. 2006)
Tyto psy je možno si vzít také do opatrovnictví. Bližší informace na MěÚ v Petřvaldě, kanc.
č. 1, na tel. č. 596 542 913 nebo přímo v útulku na tel. č. 596 967 288.
D. Szotkowská, odbor výstavby a ŽP

Diamantové jubileum pátera Jana Baščavského
Před 60 lety, 7. července 1946, sloužil svou první mši svatou, svou primici, v kostele sv.
Jindřicha v Petřvaldě. Po šedesáti letech kněžské služby v různých místech a chrámech kdysi
Československé, nyní České republiky přichází oslavit své diamantové jubileum opět do
rodného Petřvaldu.
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Řeč je o páteru Janu Baščavském, Petřvalďanu, který chodil do obecné školy na
Nové dědině, gymnázium studoval v Ostravě na Matiční, později na Velehradě, oktávu
navštěvoval v Praze a gymnaziální studia ukončil maturitou na Velehradě v r. 1939. Po
maturitě vstoupil v Praze do semináře, studoval v Olomouci a v r. 1946 byl vysvěcen na
kněze. Pro svou primici zvolil chrám sv. Jindřicha v Petřvaldě, svém rodišti. Jako kaplan
působil Hrčicích u Prostějova (1946-1949) a ve Slavičíně (1949-1951). Vojenskou službu
nastoupil 1. 12. 1951, byl přidělen k PTP, kde sloužil v Čechách i na Slovensku až do 7. 5.
1954. Nejdelší část svého kněžského života (1954-1981) prožil na Moravě - v Polešovicích u
Uherského Hradiště a v Kroměříži (u sv. Mořice). Po odchodu do důchodu vypomáhal
v Domově důchodců ve Frenštátě pod Radhoštěm a od r. 1988 do dnešních dnů působí
v malé farnosti Nová Horka u Studénky.
6. července 2006, v den státního svátku - Den upálení mistra Jana Husa, se v římskokatolickém kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě konala v 18 h. mše svatá, kterou sloužil páter Jan
Baščavský u příležitosti jubilea - 60 let své kněžské služby. K oltáři přišel doprovázen čtyřmi
celebranty, mezi nimi byl i generální vikář Ostravsko-opavské diecéze. Bělovlasý, životem
shrbený pomenší muž, avšak duševně zjevně bystrý a čilý, vzpomínal páter Baščavský na své
rodiče, sousedy, kaplany a faráře petřvaldské (P. Mamulu, Huvara, Chroboka,…), na svou
primici v r. 1946. Jim všem děkoval za vše dobré, čeho se mu od nich dostalo. Po 60 letech,
jak se pokorně vyznával, se vrátil do Petřvaldu, aby poděkoval Pánu Bohu a Panně Marii za
dar kněžství a sliboval, že pokud mu Pán dá sílu, bude mu sloužit.
Generální vikář poděkoval páteru J. Baščavskému také jménem pana biskupa Františka
Lobkowicze za 60 let poctivé služby a obětí. Za město Petřvald blahopřála panu faráři
místostarostka J. Skálová, poděkovala za lidskost, která z něj vyzařuje, a předala mu dárek
města na památku tohoto vzácného jubilea. Blahopřát s kytičkou přicházeli také dojatí
petřvaldští farníci. Bývalá Petřvalďanka paní Eva Blažková (roz. Gurecká) se panu faráři
svěřila, že jako malá holčička šla v slavnostním průvodu při jeho primici a ta vzpomínka ji
provází celý život. Dojemnou atmosféru zakončili všichni přítomní mariánskou písní a v
duchu přáli milému panu faráři, obětavému služebníkovi v jeho službě pevné zdraví a po
křesťansku: „hodně božího požehnání.“
I. Karkošková

POZOR NA ZLODĚJE!
Nedávno mi známý povídal, že ho někdo okradl v našem Penny. Šel nakupovat nějaké
drobnosti před dovolenou. Po celou dobu nákupu měl taštičku s penězi, doklady a mobilem
na ruce. Když nakupoval zeleninu, nějak mu taštička vadila, proto ji položil do vozíku a
otočil se k zelenině. To zloději k odcizení taštičky stačilo. Když se můj známý po pár
vteřinách otočil, doklady byly pryč. Protože měl v taštičce i mobil, pokusil se z jiného zavolat
na svůj, ale marně. Doklady, kreditní karty, mobil a větší finanční obnos na dovolenou byly
nenávratně pryč. Kreditní karty rychle i s mobilem zablokoval. Doklady musí vyřídit nové.
Není první okradený při nakupování. Proto pozor na zloděje, hlídejte si své věci a nedejte
zlodějům šanci.
I. Tvrdoň

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD
Stalo se pěknou tradicí rozloučit se s žáky devátých tříd. V letošním roce padlo rozhodnutí na
termín 28. června 2006.
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Slavnostně odění a dobře naladění žáci devátých tříd se sešli spolu se svými
pedagogy, rodiči a hosty v tělocvičně ZŠ Školní. Žáci byli v očekávání, vždyť dostanou
poslední vysvědčení na této škole. Jaké asi bude? Co na ně řeknou rodiče a další členové
rodin? Splnil(a) jsem své očekávání? ap. Takové a jiné myšlenky se honily v hlavě žákům,
kteří končili školní docházku do základní školy.
Ale to už před mikrofon předstoupila Mgr. A. Krakovská, výchovná poradkyně školy, a svým
projevem zahájila slavnostní akci. Té se zúčastnil i starosta města Ing. Václav Holeček,
místostarostka Jarmila Skálová, Jaromír Planka, zástupce sdružení rodičů a přátel školy,
zástupce rady školy Jiří Novák, ředitel školy Mgr. R. Torž a jeho zástupkyně Mgr. Marie
Suchánková.
Mgr. A. Krakovská své vystoupení začala citátem: "Jsou tři cesty k získání moudrosti.
První je cesta vlastní zkušenosti, to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobením, to je
cesta nejlehčí. Třetí je cesta rozumového pochopení, to je cesta nejušlechtilejší".
Dále pokračovala (cituji):
Děvčata a chlapci,
dnes je váš velký den, končíte školní docházku na základní škole a také první etapu svého
života - bezstarostné dětství. Chtěla bych v tento slavnostní okamžik přivítat mezi námi ty,
kteří se celých devět let vaší školní docházky na zdejší základní školu podíleli na vaší
výchově a vzdělávání, předávali vám vědomosti, dovednosti, zkušenosti, utvářeli osobní a
charakterové vlastnosti, podporovali a rozvíjeli vaše zájmové aktivity a starali se o to, aby
prostředí naší školy bylo estetické, příjemné, vybavené moderními učebními pomůckami, ale
aby také skýtalo dobré pracovní a lidské klima.(následovalo přivítání všech hostů).
Profesor filozofie přišel jednoho dne do třídy. Když se studenti usadili, vybral ze zásuvky
nádobu a naplnil ji až k povrchu kameny. Poté se zeptal studentů: "Myslíte, že je tato nádoba
plná?"
Studenti odpověděli svorně: "Ano". Potom profesor vybral krabičku s kamínky a vysypal ji
do nádoby. Nádobou zatřásl a kamínky se propadaly mezi kameny. Profesor se opět zeptal
studentů: "Je tato nádoba plná i nyní?" Studenti se pousmáli a opět odpověděli: "Ano".
Profesor opět sáhl pro krabičku, tentokrát s velmi jemným pískem a vysypal ho do nádoby s
kamínky a s kameny. Samozřejmě, že jemný písek vyplnil i ty nejmenší mezírky mezi
kameny a kamínky. Tentokrát už byla nádoba skutečně plná.
Nato profesor řekl: "Touto otázkou jsem chtěl znázornit, že život je jako tato nádoba.
Kameny představuji důležité věci ve vašem životě, jako je vaše zdraví, rodina, partner, děti,
vzdělání..., kdybyste o ně přišli, bylo by to velmi zničující.
Kamínky znázorňují to ostatní, méně důležité, například zaměstnání, dům, auto, pěkné
oblečení, atraktivní dovolená. Písek je vše ostatní, drobnosti a maličkosti vašeho
každodenního života.
Když dáte písek nebo kamínky do nádoby jako první, nezůstane vám žádné místo pro
kameny. To stejné platí i v životě. Když budete ztrácet čas a energii pro drobné materiální
věci, nikdy nebudete mít čas na to, co je v životě skutečně důležité.
Věnujte ve svém životě pozornost rozhodujícím věcem - pilně studujte, buďte vděční svým
rodičům, vstřícní k lidem, chápejte je a především vnímejte svět s pokorou. Určete si své cíle
a priority, zvažujte, na čem vám skutečně záleží. To ostatní jsou pouze kamínky a písek.
Přeji vám hodně štěstí a doufám, že se vám to podaří. Ať vaše ruce mají vždy co dělat, ať
slunko vždy svítí do vašich oken, ať po každém dešti následuje duha, kéž máte vždy nablízku
ruku přítele a vaše srdce jsou naplněna radostí. Tolik Mgr. A. Krakovská
Následovalo předávání vysvědčení žákům IX.A. Toto předala třídní paní učitelka Mgr. M.
Mertová, dále žákům IX.B pod vedením Mgr. I. Studené a žákům IX. C třídy, kterou po celou
dobu docházky na II. stupni vedla třídní učitelka Mgr. H. Kolková.
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Z 65 přítomných absolventů devátých tříd mělo 18 žáků vyznamenání. Zapsali se do
Pamětní knihy našeho města.
Potom již žáci přijímali gratulace od vedení školy a vedení města. Na řadu přišly i slzičky
smutku, vždyť devět let strávených v prostorách školy se svými kamarády i pedagogy musí
bezpodmínečně zanechat stopy i na duši.
Slavnost rozloučení s žáky devátých škol pokračovala. Na řadu přišlo poděkování s kytičkou
třídním učitelkám a kytici květů přijaly i od vedení města Mgr. M. Mertová, Mgr. H.
Kolková a Mgr. A. Krakovská, které ukončením školního roku 2006 odcházejí na zasloužený
odpočinek. Mnoho pěkných chvil v novém životním období všem výše jmenovaným
učitelkám a mnoho životních úspěchů všem absolventům devátých tříd.
JaS

Zveme Vás na I. ročník mezinárodní konference
„Nevidomí mezi námi 2006“
Kdy: pondělí 4. září 2006 od 9.00 hodin
Kde: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné
Vstupné: ZDARMA, občerstvení zajištěno
TyfloCentrum ČR, o.p.s. organizuje mezinárodní konferenci s bohatým programem
zaměřeným na problematiku zrakově postižených osob. Cílem konference je přiblížit široké
veřejnosti problematiku zrakového postižení a zároveň motivovat zrakově postižené lidi k
aktivnímu způsobu života, ke vzdělávání, k zapojení do pracovního procesu a k rozvíjení
svých schopností a dovedností.
V rámci konference se představí nejvýznamnější organizace a firmy z České, Polské a
Slovenské republiky, které pomáhají zrakově postiženým lidem v jejich nelehkém životním
údělu.
Prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců a někteří jeho aktivní členové
Vám přiblíží sportovní aktivity nevidomých a slabozrakých lidí, včetně účasti na
paralympiádě, občanské sdružení HELPPES Vás seznámí s výcvikem vodících psů, primář
očního oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, MUDr. Slepánek povede
přednášku o příčinách, léčbě i prevenci nejčastějších očních chorob a PhDr. Petr Peňáz bude
hovořit o studiu nevidomých studentů na Masarykově univerzitě v Brně. Ze zahraničních
hostů se představí zástupci Polského svazku nevidomých z Wodzislawi a zástupci Unie
nevidomých a slabozrakých z Bratislavy. Dále se představí občanské sdružení Apogeum
s komentovanými filmy pro nevidomé, Spektra, výrobní družstvo nevidomých z Prahy,
chráněná dílna Gerlich z Oder, TriaCod, o.s. z Třince, Speciální mateřská školka Klíček
z Karviné, Sagitta Ltd., s.r.o. z Brna, Eschenbach Optik, spol. s.r.o. z Prahy, Integrace, o.s.
z Prahy a další.
V průběhu konference si můžete ve foyer fakulty prohlédnout a vyzkoušet české i zahraniční
kompenzační pomůcky pro zrakově postižené osoby, např. mluvící pomůcky do domácnosti,
bílé hole, hry pro nevidomé děti, jednoduchou i náročnou zvětšovací optiku, televizní
kamerové lupy, osobní počítače pro nevidomé a další. Na univerzitním náměstí bude
probíhat soutěž v prostorové orientaci pro všechny odvážné vidící i nevidomé za rovných
podmínek o zajímavé ceny, dále připravujeme ukázky sportů pro nevidomé a dovedností
slepeckých vodících psů.

Přijďte nás podpořit svou návštěvou a získejte nový rozhled.
Kontakt: TyfloCentrum ČR, o.p.s. – Ing. Martina Hrabcová (596 311 177)
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DĚTI OSLAVILY SVŮJ DEN
Zábavné odpoledne pro děti před prázdninami a u příležitosti Mezinárodního dne dětí
uspořádala dne 24. 6. 2006 organizace Svazu diabetiků Rychvald se Sborem dobrovolných
hasičů v Petřvaldě na zahradě u hasičské zbrojnice. Bylo věnováno všem předškolákům a
školákům.
V časově neomezené zábavě a zábavním soutěžení nám děti předvedly své znalosti a
šikovnost. Svou šikovnost a dokonalost nám předvedli i rodiče, a aby se nenechali zahanbit
před svými ratolestmi, soutěžilo se na 100% na obou stranách. Snad největší úspěch mělo
přetahování lanem, kdo s koho, kde děti porazily své rodiče na plné čáře.
SDH Petřvald do programu připravil ukázku simulovaného zásahu u požáru a jeho hašení, jak
ošetřují raněné a co je první pomoc, ale děti se vždy těší na hasičská auta a sirény.
Pozdní odpoledne vyvrcholilo táborákem s klasickým opékáním párků. K úspěchu akce
hlavně přispěla velká účast dětí.
Organizátoři akce tímto děkují Sboru dobrovolných hasičů Petřvald za jejich aktivní pomoc.
Již dnes zveme všechny děti na naše akce, které jsou pro ně připraveny. Některé z nich mají
již svou tradici, například v prosinci Mikulášská nadílka. Srdečně Vás všechny zveme a
těšíme se na Vás všechny.
Výbor ÚOSD Rychvald

JAK SE CHOVAT BĚHEM BOUŘKY A JAK OCHRÁNIT OBYDLÍ PŘED ÚDEREM
BLESKU
Léto je tady a s ním také typické bouřky doprovázené nejen hromy, ale také blesky. Počet
bouřkových dní za rok se pohybuje v rozmezí 25-40 a blesky každoročně způsobí několik
požárů lidských obydlí. Jen v loňském roce 2005 hasiči evidovali 66 požárů od blesku, bylo
zraněno několik osob a způsobeny škody ve výši zhruba 9,8 milionu korun.
Blesk je silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře. Úder blesku lze chápat jako zkrat mezi
mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze země. Takový výboj o
několika desítkách až stovkách tisíc ampér může nejen způsobit požár, ale kvůli tzv.
přepěťovým impulsům i značné školy na elektrických a elektronických přístrojích a
zařízeních, co hůř, zapříčinit i úrazy lidí elektrickým proudem. Jsou zaznamenány také
případy, kdy po zásahu bleskem došlo k průmyslovým haváriím, tedy i astronomickým
ekonomickým ztrátám (např. v roce 2002 v Polsku udeřil blesk do zásobníků ropné rafinérie,
což způsobilo požár několika tisíc tun paliva).
Na vzniku těchto neštěstí se však bohužel často podílí lidská nedbalost. Řekněme si tedy ve
stručnosti, jaká nebezpečí nám a našim obydlím v souvislosti s blesky hrozí a jak se jich
vyvarovat.
V prvé řadě je nutno mít v pořádku hromosvodní soustavy (bleskovod). Bleskovod slouží
především jako vnější ochrana budov přes poškozením bleskem a před vznikem požáru od
blesku. Také osoby nacházející se uvnitř nebo vedle objektu by měly být díky tomu chráněny
před zraněním či dokonce smrtí kvůli průchodu bleskového proudu.
Bleskovod musí mít instalovány zejména ty budovy, kde opravdu existuje reálné ohrožení a
kde by mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Jedná
se například o činžovní domy, školské či zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby
na návrší atd. Záleží na odpovědnosti každého z nás, zda na svém rodinném domě, chatě či
chalupě nechá nainstalovat hromosvodní soustavu, každý by si však měl uvědomit i rizika
vyplývající z nedostatečně chráněného majetku. Stejně jako v případě jiných
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protipožárních opatření, také v ochraně proti blesku a obecně přepěťovým impulsům se
rozhodně nevyplatí šetřit. Pokud je hromosvodní soustava v pořádku, ochrání nás před
následky 99% úderů blesku.
Během bouřky však nejsme v ohrožení jen my, lidé, ale škody vpravdě fatální hrozí i našim
elektrospotřebičům a vůbec všem přístrojům napájeným elektřinou. Stačí pouze, aby blesk
udeřil přímo do elektrického vedení a přepěťový impuls způsobený zásahem blesku může
poškodit a zcela zničit elektroniku v okruhu několika kilometrů. I na velké vzdálenosti pak
může mít impulsní přepětí v elektrické síti způsobené úderem blesku za následek poruchy
chodu elektronických (a elektrických) přístrojů a snížení jejich životnosti. Počítače,
audiotechnika, domácí videa, domácí kuchyňské spotřebiče, plynové kotle apod. –
v každém z těchto přístrojů se dnes nachází elektronické obvody, které mohou být při
bouřce nenávratně zničeny.
Samotný bleskovod, který je většinou konstruován především na ochranu budovy před
poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, nám v ochraně domácích
spotřebičů příliš nepomůže.
Ideální samozřejmě je, když tyto přístroje během bouřky odpojíme od elektrické sítě (Je
nutno zdůraznit, že v podobném případě nestačí jen vypnout vypínač či jistič, kvůli malé
vzdálenosti mezi jističem a vypínačem se již v minulosti mnohokrát stalo, že impuls přeskočil
a neštěstí bylo hotovo). Bohužel takové řešení je mnohdy obtížně realizovatelné, a tak
vzhledem k tomu, že užíváme stále modernější a složitější přístroje napojené nejen na
napájecí zdroj, ale také např. na telefonní vedení, kabely či datové sítě, a odpojení je tak
nejen pracné, ale i nevhodné. Některé přístroje musí fungovat i během bouřky (koneckonců i
třeba požární signalizace, telefon atd.). Právě skrze tyto nejrůznější sítě se nám do budovy
může dostat přepěťový impuls způsobený například bleskem, který udeří v blízkém okolí
(např. do sousedova domu, v okolí do země apod.) a který nám pak nenávratně zničí všechny
přístroje napojené na elektřinu.
Řešením může být moderní zařízení sloužící k ochraně proti pulsnímu přepětí – tzv.
přepěťová ochrana, která chrání nejen proti výbojům blesku, ale obecně proti
jakýmkoliv prudkým výkyvům napětí v elektrické síti. Svodiče bleskových proudů a
svodiče přepětí svedou přepěťový impuls bezpečně do země nebo do takového místa, kde
nezpůsobí škodu. Stejně jako v případě bleskovodů však platí jasná pravidla: vhodná zařízení
a přístroje chránící náš dům před podobnými riziky bychom měli vybrat až po konzultaci
s kvalifikovanými odborníky a odborné firmě bychom také měli svěřit jejich následnou
instalaci a pravidelnou údržbu.
Potřeba přepěťové ochrany se stále zvyšuje, s tím, jak neustále roste počet elektroniky a
elektrických spotřebičů v domácnostech. Navíc moderní přístroje jsou právě kvůli své větší
sofistikovanosti stále méně odolné proti náhlým výkyvům napětí v elektrické síti. V tomto
případě se určitě vyplatí na ochraně své a svých příbytků nešetřit, protože případné
škody mohou být mnohem vyšší a někdy nenahraditelné (např. ztráta dat v počítači).
A protože léto je i obdobím výletů do přírody, je vhodné uvést také obecná pravidla, jak se
chovat během bouřky, pokud nejsme schováni v budově. I když k přímému zásahu
člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, a proto je
dobré chovat se za bouřky rozumně:
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď
hlásí výskyt bouřek.
Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem
poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí,
obecně pak veškeré stavby chráněné bleskovodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat
v hustém lese, nižším porostu, úzkém údolí nebo u úpatí vysoké skalní stěny.
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Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, pod převisem nízkých
skal či v menších staveních bez bleskovodu (např. staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani
velká stavení s porušenu statikou (např. zpustlé polorozpadlé kostely), kde v případě úderu
blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení. Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při
pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných
konstrukcí (sloupy elektrického vedení) a vysokých osamocených stromů. Jelikož je blesk jak
známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání,
windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování či práce
s elektrickými a plynovými spotřebiči. Za bouřky venku nepřenášejte kovové předměty (ani
deštník!!) – fungují totiž jako bleskovod. Stojí za to si připomenout případ z loňského roku,
kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za
bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé
holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším
řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe.
Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani
stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před
přímým zásahem blesku neuchrání.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem),
ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude vzdálena alespoň 10 km (tj.
zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).
Většinu bouřek doprovází i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné
vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečně odletující větve můžou způsobit
vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod
proudem).
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte
okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu.
Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu,
kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a vypnout televizor a
další přístroje.
Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí proud. Když však
přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních
úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá
často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.
(Informace z webových stránek Ministerstva vnitra.)

TJ PETŘVALD – STARŠÍ ŽÁCI
Mistrovská utkání
20. kolo – Třinec „B“ – TJ Petřvald 4:2 (3:1) Grym, Rojan
Nevydařil se nám vstup do utkání, velmi brzy jsme prohrávali 3:0, v závěru utkání jsme
mohli dokonce vyrovnat, ale šance jsme nevyužili.
21. kolo – TJ Petřvald – Frýdek-Místek „C“ 1:5 (1:3) Kostka
Nejslabší výkon na jaře v domácím prostředí.
22. kolo – S. Dobrá – TJ Petřvald 1:4 (1:1) Trojan 2, Kostka, Grym
V tomto utkání jsme museli vyhrát, abychom udrželi krajskou soutěž, kluci v tomto zápase
podali stoprocentní výkon a soupeře přehráli, za což jim patří dík.
Konečná tabulka
1. Třinec „B“
100:23
57
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2. ČSAD Havířov
75:15
57
3. Karviná „C“
69:23
44
4. Jablunkov
47:27
42
5. Č. Těšín
67:33
40
6. Frýdek-Místek „C“
42:31
34
7. Staříč
40:55
28
8. I. Petrovice
43:56
25
9. FK Havířov „B“
25:78
18
10. TJ Petřvald
28:63
14
11. Frýdlant n. O.
24:90
13
12. Dobrá
18:84
8
Na závěr chci poděkovat všem hráčům za skvělé vystupování v krajské soutěži a doufám, že
letošní ročník bude stejně dobrý jako ten loňský. Chci popřát hodně úspěchů klukům, kteří
končí v žácích a přecházejí do dorostu – Petr Rojan, Jakub Vrba, Jan Grym, Jan Polák,
Martin Szeliga, Michal Rybka, Jan Pencek.
V. Sobek

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou,
babičkou, tchyní, švagrovou paní Libuší Mikšanovou, která zemřela po dlouhé nemoci 12.
6. 2006. Zároveň děkujeme za slova útěchy a květinové dary.
Synové Robert, Jiří a dcera Libuše.

VZPOMÍNKA
29. 8. 2006 by se dožila naše maminka, babička a prababička paní Valerie Krmášková 85
let. Vzpomínají synové Zdenek s rodinou a Josef a vnučka Martina.
FOTO
VZPOMÍNKA
Chtěl se radovat, s námi tu být,
osud však nedopřál déle mu žít.
Dne 16. července 2006 jsme vzpomněli 2. smutné výročí, kdy nás opustil pan Milan Štěrba.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Libuše, synové Lubomír, Milan a Radomír s rodinami.
FOTO
VZPOMÍNKA
Když řekneš maminka,
za život děkuješ, i když
nám zemřela, stále ji miluješ.
Dne 18. 8. 2006 vzpomeneme nedožitých 90 let paní Hildegardy Burdkové.
Vzpomínají dcery Věra, Zdena s rodinami, synové Karel, Jiří s rodinami
FOTO
VZPOMÍNKA
Dne 5. 7. 2006 by se dožil 91 let pan Fridolín Sembol a 20. 7. 2006 by se dožila 96 let paní
Štěpánka Sembolová.
Vzpomíná a nezapomene syn Zdeněk a dcera Zdeňka.
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2xFOTO
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije – neodešel,
je jen vzdálen.
Dne 30. 7. 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí dědečka, otce, tchána a manžela pana
Jana Sekery. S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdenka a syn Pavel s rodinou.
A zároveň dne 7. 7. 2006 jsme vzpomněli nedožité 100. narozeniny naší prababičky, babičky
a tchyně paní Vilmy Sekerové. S láskou vzpomínají snacha Zdenka a vnuk Pavel s rodinou.
2xFOTO
VZPOMÍNKA
Dne 15. ledna 2006 jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí otce pana Rudolfa Ožany a 11.
července 2006 5. výročí úmrtí matky paní Ludmily Ožanové.
Vzpomínají dcery Danuše a Marta s rodinami.
2xFOTO
VZPOMÍNKA
Dne 7. 8. 2006 by se dožil 80 let pan Jaroslav Vitala, od jehož úmrtí letos v únoru uplynulo
6 let. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Květuše, dcery Marie a Jana s rodinami.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
1. 7. Jan Knura
85 let
12. 7. Tibor Kratochvíl
80 let
19. 7. Libuše Kreuzingerová
80 let
20. 7. Anna Břímková
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Ing. Jiří Ondračka a Liběna Waloszková
Roman Gábor a Monika Balická
Roman Hrdlovič a Gabriela Hrdlovičová
David Foltýn a Kateřina Mohrová
Rudolf Hamar a Zdenka Bardoňová
Miloš Podoba a Šárka Podhorná
Zemřeli občané
Milena Velzelová
43 let
Josef Mrazík
83 let
Libuše Mikšanová
82 let
Miluše Bajtková
54 let
Marie Skýbová
74 let
Božena Pavelková
93 let
Libuše Mynářová
83 let
Jiří Mandík
72 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
INZERCE:
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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
Severomoravská plynárenská
zasláno e-mailem (stejné jak v PN 5)

Stavebniny LEKOS
zasláno e-mailem

9x11cm

½ strany A4

Prodám oplocenou zahradu v Petřvaldě (za požární zbrojnicí – lokalita ŠPICE).
Elektřina, voda, ovocné stromy, pergola, zahradní chatka. Cena: 350.000 Kč.
Telefon: 655 920 463
9,2x3cm
TEPLO
ZATEPLOVÁNÍ STAVEB
- zateplená a odvětraná fasáda
VINYL SIDING
- foukané izolace

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

Koupím RD nebo stavební parcelu v Petřvaldě
a okolí do 30km, možno i zadlužený, platím hotově,
za nabídku děkuji, tel: 608 370 379.

