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Petřvaldské noviny č. 8
Informace pro občany
Z obsahu:
- Informace o cestovních dokladech
- Práce Střediska údržby
- Spolková a zájmová činnost ve městě
- Kultura, sport
POZVÁNKA
Vážení občané!
Srdečně Vás ve středu 11. října 2006 v 15.30 zveme do kulturního domu na poslední
zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu ve volebním období 2002-2006. Po skončení
zasedání se v 16.30 hod. koná setkání zastupitelů s občany města. Máte jedinečnou
příležitost vyjádřit se k práci současných zastupitelů.

UPOZORNĚNÍ
Na základě rozhodnutí rady města vyjde příští číslo Petřvaldských novin 6. října 2006.
Důvodem jsou komunální a senátní volby 20. a 21. 10. 2006.
red. rada

Víte, že...
- jednotka Sboru dobrovolných hasičů Petřvald vyjela poprvé dne 31. 7. 2006 po
vybavení ochrannými prostředky k likvidaci bodavého hmyzu?
- během prvního týdne zasahovala celkem 14x?
- tato služba občanům je bezplatná? Tel. na velitele JSDH Petřvald pana J. Kaňoka 603
354 708.

Milé děti, žáci a studenti petřvaldských škol!
Zanedlouho začne nový školní rok 2006/2007. Chtěli bychom Vám popřát, aby tento rok byl
pro vás úspěšný, pohodový a radostný.
Pro prvňáčky bude vstup do velké školy mimořádnou událostí. Vždyť jim nastanou
povinnosti, ale zároveň se jim dostane i možnosti naučit se psát, číst a počítat. Také se budou
učit i ostatním vědomostem, které budou v životě potřebovat. Chtěli bychom jim popřát
dobrý start, hezké známky, spoustu nových kamarádů a hodnou paní učitelku. Rodičům
prvňáčků přejeme velkou dávku trpělivosti a tolerance.
Všem ostatním přejeme, aby se jim v našich školách líbilo. A aby tomu tak bylo, usilovně
jsme i o prázdninách pracovali na mnoha vylepšeních jak v základních, tak i v mateřských
školách. V letošním roce jsme větší finanční prostředky na opravy vložili do mateřských škol.
Namátkou se zmíníme o opravě asfaltových chodníků v areálu MŠ K Muzeu, rekonstrukci
části rozvodů teplé a studené vody v objektu MŠ 2. května 1654, malování tříd v základních
školách aj.
Vzájemné porozumění všech, kteří mají na starosti výchovu a vzdělávání našich školáků,
spokojenost s vykonanou prací a dobrou pohodu po celý nový školní rok přeje
vedení města Petřvaldu
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Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. října (pátek) a 21. října (sobota) 2006 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu České republiky.
Do Zastupitelstva města Petřvaldu budeme volit 15 členů. Kandidátní listiny podaly
v Petřvaldě 4 volební strany, a to ČSSD, ODS, KSČM a SNK Evropští demokraté.
Poprvé v letošním roce mohou do zastupitelstva obce volit i cizinci, kteří jsou v obci
přihlášení k trvalému pobytu, ke dni konání voleb dosáhnou věku 18 let a jsou státními
příslušníky státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána. Takovou smlouvou je v současné době pouze Smlouva o přistoupení České
republiky k Evropské unii.
Voliči – občané ostatních členských států EU s trvalým pobytem v Petřvaldě – musí
v případě zájmu volit do Zastupitelstva města Petřvaldu požádat o zápis do dodatku ke
stálému seznamu voličů, a to nejpozději do 18. 10. 2006 do 16.00 hod. (MěÚ, kanc. č. 2) a
prokázat se přitom platným průkazem totožnosti.
Seznam členských států EU:
1. Belgické království
2. Česká republika
3. Dánské království
4. Estonská republika
5. Finská republika
6. Francouzská republika
7. Irsko
8. Italská republika
9. Kyperská republika

10. Litevská republika
11. Lotyšská republika
12. Lucemburské velkovévodství
13. Maďarská republika
14. Nizozemské království
15. Polská republika
16. Portugalská republika
17. Rakouská republika
18. Republika Malta

19. Republika Slovinsko
20. Řecká republika
21. Slovenská republika
22. Spojené království Velké
Británie a Severního Irska
23. Spolková republika Německo
24. Španělské království
25. Švédské království

Volby do Senátu Parlamentu České republiky proběhnou v 1/3 volebních obvodů. Jedním
z těchto volebních obvodů je i volební obvod č. 74, který tvoří obce Bohumín, Rychvald,
Petřvald, Havířov, Horní Suchá, Stonava a Albrechtice.
Hlasovat ve volbách do Senátu lze na voličský průkaz, avšak pouze v rámci volebního
obvodu, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Každý volič (občan Petřvaldu) si může v úředních hodinách na MěÚ v Petřvaldě, kan. č. 2,
ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Voliči obdrží nejméně 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky pro obojí volby.

POZVÁNKA
Milé děti!
Chceme vás pozvat na již tradiční akci Českého svazu žen CESTA POHÁDKOVÝM
LESEM. Tentokrát začínáme 16. září 2006 v 15 hod. od sídliště na ulici Březinské (trafika
Kalousková). V letošním roce je akce připravena ve spolupráci se základní organizací svazu
chovatelů, takže vás čeká i překvapení. Dnes prozradíme, že můžete s sebou vzít rodiče i
prarodiče a všechny své známé. Soutěže s odměnami budou ukončeny v areálu Popelka a
nebude chybět ani občerstvení. Poté bude následovat ono překvapení!
Moc se těšíme na vaši účast a zejména pohádkové bytosti se těší na vaše sportovní výkony.
Zároveň vyzýváme všechny šikovné maminky a babičky, aby upekly v rámci sponzorství
pekáč buchet, koblih, koláčů.... cokoliv sladkého, neboť v rámci dětského odpoledne bude
vyhlášena soutěž o nejlepší petřvaldskou buchtu. Výherkyně bude odměněna. Podle množství
lze odměnit i druhé a třetí místo. Nemusíme jistě podotýkat, že tyto sladkosti budou
rozděleny mezi všechny soutěžící.
Zkrátka - přijďte, uvidíte a zvítězíte!
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Zvou členové a členky ČSŽ a ČSCH.

ODCHYT PSŮ
V červenci tohoto roku byl znovu částečně zprovozněn útulek pro psy firmy Mirpal s.r.o. v
Dětmarovicích. V provozu je prozatím 19 kotců, z toho tři karanténní. V současné době má
město Petřvald smlouvu na umístění psů do útulku s firmou Mirpal s.r.o. i s útulkem v
Třebovicích. Psi se umísťují dle volných kapacit těchto útulků. Dne 10. 8. 2006 byla
provedena kontrolní návštěva útulku v Dětmarovicích, které se zúčastnila za město
místostarostka paní Jarmila Skálová a pracovnice MěÚ Dana Szotkowská a Ing. Věra
Křístková.
Z těchto zařízení je také možno vzít si psy do opatrovnictví.
D. Szotkowská, odbor výst. a ŽP

Oprava
Tříděný sběr skleněných obalů
V předchozím vydání Petřvaldských novin byl uveřejněn článek „Tříděný sběr skleněných
obalů“. V textu došlo k chybě ve vyčíslení množství vytříděného skla. Správně mělo být
uvedeno: V roce 2004 občané města vytřídili 13 tun a v roce 2005 to bylo již 20 tun skla.
Za uvedenou chybu se omlouváme.
D. Szotkowská, referent odb. výst. a ŽP

Informace o změnách při vydávání cestovních dokladů
Od 1. září 2006 dochází ke změně právní úpravy vydávání cestovních dokladů na základě
zákona č. 136/2006 Sb.
Tento zákon:
• zavádí
Vydávání strojově čitelných cestovních dokladů s biometrickými údaji (s digitálním
zpracováním podoby – fotografie). Dětem mladším 5 let budou vydávány cestovní pasy
bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů.
Cestovní pas s biometrickými údaji bude vydáván na základě žádosti podané po 1. září
2006 pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu,
tj. pro občany s trvalým pobytem v Petřvaldě u Městského úřadu v Orlové na ul.
Osvobození 796.
Žádost se nepodává na úředním tiskopisu a nepředkládá se fotografie. U dětí mladších 5
let nutno doložit 2 fotografie.
Správní poplatek za vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji ve lhůtě 30 dnů a
platnost cestovního dokladu jsou stanoveny takto:
- pro osobu starší 15 let
600,- Kč
platnost 10 let
- pro dítě ve věku 5 – 15 let
100,- Kč
platnost 5 let
- pro dítě mladší 5 let
50,- Kč
platnost 1 rok
( bez biometrických údajů)

Cestovní pas vydaný ve lhůtě kratší než 30 dnů, tzv. rychlovka, se vydává bez strojově
čitelných zón a bez biometrických údajů. Žádat mohou občané starší 5 let a doba platnosti
tohoto pasu je pouze 6 měsíců. Žádost o vydání tohoto pasu v kratší lhůtě tj. 15 dnů lze
podat od 1. září 2006 u Městského úřadu v Orlové nebo na kterémkoliv matričním
úřadu.
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Správní poplatek za vydání cestovního
pasu, tzv. rychlovka, je stanoven takto:
- pro osobu starší 15 let
1 500,- Kč
- pro dítě ve věku 5 – 15 let
1 000,- Kč
• ruší
- možnost zapsání dítěte do cestovního pasu rodiče
- možnost provádění změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním pasu rodiče
- možnost nechat se zastupovat při vyřizování cestovního pasu s biometrickými údaji
I. Tomková,odbor správní - matrika

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ZÁŘÍ
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
14. září - čtvrtek
Svoz BRKO
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.

POZVÁNÍ
Jistě si rádi vzpomenete na přátele z doby Vašeho působení na „Fučíku“. Nejste sami, je
hodně takových, kteří by přivítali spolu s Vámi společně posedět, zavzpomínat a strávit
příjemnou chvilku. Rádi bychom takové setkání zprostředkovali a nabízíme Vám na něm
Vaši účast. Za vhodnou příležitost považujeme nejbližší Den horníků, který bychom spolu
s Vámi chtěli strávit v příjemném a známém prostředí.
Tak tedy:
Kdy: Ve čtvrtek 14. září v 15 hodin
Kde: Na hřišti HEPO Petřvald, v místech tradičních oslav DH Dolu Fučík 1, v případě
špatného počasí v restauraci „Mokroš“.
Jak se tam dostanete: Z Havířova autobusem č. 3
Od Radvanic autobusem č. 30
Co s sebou vzít: Dobrou náladu, chuť si popovídat a co nejvíce fotek a památek na dobu, lidi
a události na „Fučíku“.
Malé pohoštění pro start dobré pohody zajistíme.
Zvou Vás Vaši spolupracovníci sdružení v Klubu přátel Hornického muzea – pobočka
Petřvald.
P.S. Rádi Vás mezi sebou přivítáme na našich schůzkách každý druhý čtvrtek v měsíci
v Kulturním domě Petřvald v 15 h.

Zeptali jsme se za Vás…
Dnes jsme oslovili tři z pěti členů rady města a položili jim stejnou otázku.
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Jak hodnotíte volební období 2002-2006?
Splnilo Vaše očekávání nebo naopak jste
byl zklamán některou skutečností?
Pan Zdeněk Šlachta (ODS)
O končícím období 02-06 ze svého pohledu mohu říct, že bylo velmi úspěšné. Podařilo se
např. zabezpečit vyšší bezpečnost na Ostravské ulici (rondel, vodorovné značení, nasvícení
přechodu pro chodce), zabezpečit vyšší obslužnost obyvatel města v centru (Penny Market
aj.), což určitě přispělo k jejich spokojenosti.
Neměl bych opomenout úpravy na místním hřbitově a opravy SKS, bytového fondu, škol
atd. Proto toto volební období hodnotím jako velmi úspěšné.
Pan Ing. Osvald Pencek (ČSSD)
Nejsem zastáncem dlouhých řečí, a proto se omezím na stručnou odpověď. V práci
zastupitelstva a rady města hodnotím pozitivně tu skutečnost, že se jejich členové nesnížili
k planému politikaření. Jednání a podklady byly pečlivě připravovány vedením města a jejich
odbory, což přispívalo většinou k přijímání rozhodnutí bez vážnějších výhrad zastupitelů.
Všechna rozhodnutí byla podřízena potřebám města a finančním možnostem rozpočtu. Lze
jednoznačně konstatovat, že naše město se trvale mění k lepšímu a z toho pohledu za sebe
odpovídám na otázku, že volební období splnilo podstatnou část mých očekávání obsažených
v „Programu rozvoje města Petřvaldu“. Věřím, že se povede zrealizovat záměr výstavby
bytových domů nad SKS, což považují za impuls k dalšímu rozvoji města.
Ing. Oldřich Polanský (KSČM)
Považuji za úspěch, že se našla shoda v zastupitelstvu města realizovat záměry z „Programu
rozvoje města Petřvaldu na léta 2002–2006“ ve prospěch převážné většiny občanů města.
Tento program byl zpracován z podkladů „volebních programů“ jednotlivých volebních stran.
A jsem spokojen s tím, že věci z našeho volebního programu se podařilo převážně splnit.
Také skutečnost, že se dařilo plnit program bez neúměrného zadlužení, s vyrovnaným
rozpočtem města po celé čtyři roky, lze považovat za úspěch.
Jako člen rady města mohu konstatovat, že tento orgán pracoval kolektivně, bez politikaření,
s cílem zabezpečit všechny úkoly, které jsou radě svěřeny. Usnesení rady, předkládané
návrhy a doporučení byly vždy v zastupitelstvu přijaty kladně.
Chci také ocenit kvalitní přípravu písemných materiálů pro jednání rady i zastupitelstva
města jednotlivými odbory a tajemnicí MěÚ.
Záměrně nechci vyjmenovávat úspěchy, které občané pociťují a vidí v každodenním životě a
určitě sami zhodnotí.
S čím jste nebyl spokojen?
- Určitě jsem nespokojen s tím, že v PČR jsou přijímány nekvalitní zákony, které nám
zastupitelům brání přijmout účinné OZV (obecně závazné vyhlášky). Uvedu příklad
„vyhlášky týkající se volně pobíhajících psů“.
- Stále projevy vandalství na majetku města (poškozené lavičky, sportovní zařízení,
autobusové zastávky, zeleň atd.).
- Také nejsem spokojen s tím, že se nedaří řešit problémy soukromých nemovitostí,
které narušují vzhled města (budova u Tomáše, bývalá prodejna na Podlesí atd.).
- Nespokojenost lze vyjádřit s plynofikací na Nové dědině (nerealizované přípojky).
- Nelze také opomenout skutečnost, že v našem městě je stále kolem 650 občanů bez
pracovního poměru.
Na závěr chci vyjádřit spíše přání, aby občané během volebního období práci zastupitelů
sledovali a více se zúčastňovali veřejných zasedání ZM. Zde mohou posoudit, jak zastupitelé
hájí zájmy občanů.
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STŘEDISKO ÚDRŽBY
Mnozí z občanů našeho města se již setkali s pracovníky Střediska údržby našeho města.
Příležitostí je jistě mnoho. Ale o tom později. Nejdříve zabloudíme do začátků činnosti naší
čety.
Dne 2. 5. 1991 byl rozhodnutím městského zastupitelstva ukončen provoz Drobných
provozoven v našem městě. Důvodem byl ekonomický rozbor, který vykazoval ztrátovost
většiny provozních jednotek. A to byl vlastně začátek působení pracovníků Střediska údržby
města Petřvald.
A začátky? Středisko údržby tvořili nejdříve čtyři stálí pracovníci bývalých provozoven,
kteří byli převedeni do stavebně údržbářské čety při MěÚ. Ta se postupem času rozrůstala o
nové pracovníky a v současné době pracuje v četě 21 kmenových pracovníků v čele s
Václavem Mackem, který je šéfem Střediska údržby již od dubna roku 1992.
Jako vedoucí pracovník řídí četu pracovníků ve všech oblastech a zodpovídá za kvalitně
provedenou práci pracovníků Střediska údržby. Ze své činnosti je přímo zodpovědný
místostarostce.
Dnes jsem se rozhodla Vás informovat o činnostech, které vykazovali pracovníci v
posledních měsících.
Například oprava výtluků po zimním období. Jistě jste mnozí zaznamenali po zimě
nepříjemné díry. V rámci úspor bylo úkolem pracovníků čety údržby výtluky nejdříve vyřezat
a vyčistit. Poté se zalily asfaltovou hmotou, tzv. obalovanou. Nesčíslné množství děr a dírek
bylo takto v našem městě opraveno. Další velkou akcí v našem městě je úprava místních
komunikací. Některé komunikace se velmi těžko upravují a v zimních měsících čistí, neboť
nemají zpevněný povrch. Proto jsme přistoupili k tomu, že z těchto cest se vybírá zemina
několik centimetrů do hloubky. Poté se naveze hrubá struska a nakonec se uválcuje recyklin.
Takto zpevněné cesty pak slouží svému účelu a takový postup je zvolen i při úpravě chodníků
na hřbitově.
Za pozornost stojí úprava chodníku, který pracovníci čety údržby vybudovali mezi
potravinami Jednoty na Petrnkovicích (ul. Březinská) a přístavbou tělocvičny na Základní
škole Školní 246.
Pracovníky čety údržby můžete mnohdy spatřit při ořezech stromů nebo jejich kácení.
Samozřejmostí je i kosení určených lokalit. V zimních měsících je jejich hlavní činností
odklízení sněhu a posyp v místech, která jsou jim určena (např. chodníky, parkoviště, veřejná
prostranství aj.).
Dle žádankového systému opravují bytový fond a všechny jiné budovy v majetku města
Petřvald (školy, Dům s pečovatelskou službou, kulturní dům aj.)
Za pozornost stojí i skutečnost, že každoročně posilujeme četu údržby o pracovníky z řad
úřadu práce. Letos to je rekordní číslo. Rada města schválila přijetí celkem 15 osob.
Jejich práci ocení určitě návštěvníci hřbitova, kde se v současné době rekonstruují postranní
chodníčky. Pro upřesnění vám, čtenářům PN, dodávám, že hlavní cestu protínající hřbitov
zadala rada města firmě Strabag.
Tady bych chtěla poprosit o trpělivost. Vím, že se v době, kdy píšu tento článek, velmi
obtížně pohybuje po hřbitově právě v důsledku rekonstrukce této cesty. Ale výsledný efekt
bude jistě přínosem pro všechny, kteří toto pietní místo navštěvují.
Ale zpět k četě střediska údržby. Použila jsem spojení žádankový systém. Jsou to různé
požadavky ze všech odborů na pracovní četu. Žádanky jsou pravidelně předávány vedoucímu
střediska údržby a ten je po vykonání požadované práce vrátí podepsané zpět k rukám
žadatele. Je to velmi přehledný systém, neboť dochází ke kontrole odvedené práce. Žádanky
se vyřizují dle naléhavosti úkolů. Přednost mají různé havárie a nebezpečné stavy. Aby četa
mohla zodpovědně plnit své úkoly, potřebuje různou mechanizaci. V současné době vlastní
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tři malotraktory, výsuvnou plošinu MP 13, užitkový automobil Dukato a KIA,
křovinořezy, motorové pily.
Aktivitu pracovníků Střediska údržby je ve městě poznat - uklizené zastávky, vysypané koše
na hřbitově, čistota ve městě, úprava zelených ploch aj.
Byla bych moc ráda, kdybychom jim jejich práci usnadnili a odpadky dávali tam, kam patří,
neničili a nepoškozovali náš společný majetek. Přeji nám, všem občanům města, abychom se
spolu s pracovníky Střediska údržby těšili z bydlení v čistém a upraveném městě.
J. Skálová, místostarostka

CO JE ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ
Povinnost zpětného odběru některých výrobků je dána zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech
ve znění pozdějších předpisů.
Níže uváděné některé vybrané výrobky je možno odevzdávat po době jejich použitelnosti
nejen do sběrného dvoru odpadů (v tomto případě jejich zneškodnění však musí hradit obec
ze svého rozpočtu), ale především zpět výrobci či dovozci prostřednictvím posledního
prodejce těchto výrobků. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen
informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků, a pokud tak
neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Tento zpětný odběr musí být proveden od
spotřebitele bezúplatně.
Takto lze odevzdávat:
1) minerální oleje (např. vyjeté oleje z automobilů jsou pro své vlastnosti nebezpečnými
odpady).
2) elektrické akumulátory, autobaterie (obsahují významná množství olova, rtuti a kyseliny
sírové, jsou nebezpečnými odpady).
3) galvanické články a baterie (obsahují významná množství nebezpečných látek např.
kadmia, kobaltu, niklu, jsou nebezpečnými odpady).
4) výbojky a zářivky (jsou nebezpečnými odpady)
5) pneumatiky nepatří mezi nebezpečné odpady, jde však o těžko zpracovatelný odpad,
jehož likvidace je pro obec velmi nákladná. Ve sběrném dvoru odpadů je proto omezen
počet jejich odběrů. Zpětný odběr upotřebených pneumatik zajišťují prodejně také bezplatně
servisní místa Barum Continetal označená nálepkou „Místo zpětného odběru upotřebených
pneumatik“.
6) elektrozařízení pocházející z domácností.
Dle vyhlášky č. 352/2005 Sb., uvádíme skupiny elektrozařízení, na které se vztahuje
zpětný odběr výrobků.
1. Velké domácí spotřebiče – např. chladničky, mrazničky, sušičky, pračky, mikrovlnné
trouby, elektrické sporáky, elektrická topidla.
2. Malé domácí spotřebiče - např. vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce,
kávovary.
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení - počítače,
tiskárny, kalkulačky, telefony, záznamníky.
4. Spotřebitelská
zařízení - např. televizory, videokamery, hudební nástroje,
videorekordéry.
5. Osvětlovací zařízení – např. trubicové zářivky, kompaktní zářivky, nízkotlaké sodíkové
výbojky.
6. Elektrické a elektronické nástroje - např. vrtačky, pily, šicí stroje, nástroje pro sečení
nebo jiné zahradnické činnosti.
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7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty - např. videohry, elektrické vláčky,
ruční ovladače videoher.
Nová legislativní úprava platná od srpna loňského roku ukládá výrobcům a dovozcům
elektrozařízení povinnost postarat se po skončení životnosti o jejich likvidaci. Příspěvek na
jejich recyklaci je zahrnut v ceně nových výrobků.
Tento příspěvek vybírají poslední prodejci při nákupu nového spotřebiče, jeho výše se
pohybuje podle velikosti spotřebiče od 4 Kč do 420 Kč.
Tato informace je zároveň výzvou pro občany, aby možnosti zpětného odběru uváděných
výrobků maximálně využívali.
Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

Upozornění pro spolužáky,
kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ v Petřvaldě v roce 1977 v osmé třídě a v roce
1978 v deváté třídě. Byly založeny internetové stránky našich tříd – 8.A,B,C a 9.A,B na
adrese http: //www.spoluzaci.cz/277771.
Těší se na Vás Pavlína Mikulcová, Šárka Borkovská, Jarka Kokošínská, Mirek Lukáč, Karel
Syřínek, Eva Cyříková a další.

Informace o přepočtu vdovských důchodů, přiznaných před 1. 1. 1996
Ženy, které ovdověly před 1. 1. 1996, mají možnost si požádat o přepočet vdovského
důchodu na Okresní správě sociálního zabezpečení v Karviné - Novém Městě, náměstí
Budovatelů 1333/31 (tzv. důchodovém). Nově přiznaný důchod může být o několik stokorun
vyšší.
K uplatnění žádosti o přepočet důchodu je třeba doložit:
•
občanský průkaz žadatelky
•
rozhodnutí o přiznání vdovského důchodu, případně úmrtní list manžela.
Žádost o přepočet důchodu sepíše pracovnice okresní správy v Karviné. Bližší informace na
tel. čísle OSSZ Karviná: 596 305 111.
I. Rajdusová

Jak se chovat během bouřky a jak ochránit obydlí před úderem blesku (pokračování
článku z PN č. 7)
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, je odpojení 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
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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.
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 blesk je silný
elektrický výboj atmosférického původu, hrozí velké nebezpečí 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 mezihřměním a bleskem),
ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude vzdálena alespoň 10 km (tj.
zhruba 30 s mezihřměním 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 zavřené, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu.
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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.)

POŽÁRNÍ CISTERNOVÝ AUTOMOBIL
Stávající automobil Sboru dobrovolných hasičů, r.v. 1976, který má najeto cca 120 tis. km
dosluhuje. Z posudku odborné firmy vyplývá, že jeho oprava by byla finančně velmi náročná.
Proto rada města rozhodla o zakoupení staršího požárního automobilu zn. TATRA T 148
CAS 32 z nabídky firmy Hasičská technika a zařízení Plzeň. Automobil byl vyroben v roce
1981, ale má najeto pouze 18 tis. kilometrů. Původně automobil sloužil u aerolinií, poté u
Sboru dobrovolných hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Osobní prohlídka velitele SDH p. J.
Kaňoka měla za účel zjistit stav automobilu. Bylo zjištěno, že vozidlo je v dobrém stavu, ale
potřebuje menší opravy podvozkové části a účelové nástavby. Cena automobilu je stanovena
na 478.000 Kč. S firmou Hasičská technika a zařízení Plzeň bylo dohodnuto, že automobil
nám bude dodán nejpozději do konce měsíce září tohoto roku.
Pevně doufám, že naše jednotka SDH bude s vozidlem spokojená a automobil bude sloužit
svému účelu.
Ing. V. Holeček, starosta města

Dnes jsme se zeptali za Vás…
Co nabídlo SKS petřvaldským občanům v I. pololetí letošního roku?
V I. polovině letošního roku si přišly na své hlavně děti. Ve školách jsme již v lednu začali
s výchovným koncertem Operetou napříč Evropou, v únoru mohly děti strávit jarní prázdniny
v celotýdenním zápalu soutěží a her, následující diskotéka v KD byla taktéž věnována dětem.
Společně s petřvaldskou knihovnou si dvacet dětí odneslo jistě vzrušující zážitky z březnové
Noci s Andersenem. I velikonoční prázdniny měly děti možnost prosoutěžit, a to hledáním
vajíček v SKS (pozn. 2 vejce se dosud hledají). V dubnu určitě přišla vhod pohádka Čert
Všudybyl a princezna Zlobilka. V květnu si děti opět mohly zaskotačit na minidiskotéce.
Káťa a Škubánek v červnu velmi pobavili předškoláky, no a nejen pro děti se v tentýž měsíc
konal Běh Terryho Foxe. Pro dospělé občany Petřvaldu již není výčet tak bohatý, ale přesto
jsme společně mohli jet několikrát za kulturou do jiných měst. Ať už se jednalo o pravidelné
zájezdy seniorů do ostravských divadel, do Havířova na Nohavicovo Těšínské nebe či zájezd
do Prahy na různá muzikálová představení. Tancechtiví občané mohli využít taneční zábavu
v březnu nebo zhlédnout premiéru tanečního souboru Petřvaldské srdce v dubnu.
Jak se díváte na možnosti využití kulturních akcí pro dospělé v našem městě?
Myslím si, že akcí pro dospělé by mohlo být více, ale poloprázdné sály se nesetkaly se
spokojeností představitelů města, kteří každým rokem pracně vyčleňují rozpočet na kulturu.
Kulturní akce jsou finančně náročné.
Odpovídá kulturní referentka města Petřvald Lucie Skrzyžalová
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SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
V NAŠEM MĚSTĚ v roce 2005
V současné době pracuje v našem městě 19 společenských a zájmových organizací, ve
kterých je organizováno asi 926 osob. Mezi spolky, které mají největší počet organizovaných
členů, patří kluby hornické. Např. Odborový klub důchodců závodu J. Fučík, podnikové
středisko a úpravárenský komplex, jehož předsedou je pan Lubomír Broda, má v
současné době zaregistrováno v této organizaci 135 členů, kteří jsou aktivně zapojeni do
činností, které klub nabízí, např. týdenní pobyty v různých oblastech naší republiky,
společenské večery v kulturním domě, zájezdy do různých měst a míst nejen v naší republice.
Samozřejmostí je i návštěva dlouhodobě nemocných.
Další významnou organizací, která je spjata s hornickou tradicí, je základní organizace
Klubu důchodců Dolu Fučík, odborový svaz průmyslu hornického, geologie a naftového
průmyslu pod vedením pana Lubomíra Šlachty. Dle slov pana předsedy, který byl zvolen
do funkce v roce 1991, je v současné době organizováno v tomto svazu 120 členů.
A nyní trochu z historie klubu. V roce 1991 se započalo se snižováním stavu zaměstnanců. V
té době bylo organizováno v klubu cca 800 členů. V roce 2001 vyvstala potřeba právní
subjektivity klubu, což se i v tomto roce realizovalo. Členská základna bohužel velmi rychle
stárne a opouští řady klubu nebo své členství přesouvá do organizací, které jsou dotovány
městem Petřvald (např. Klub důchodců). Klub důchodců Dolu Fučík nabízí svým členům
organizování MDŽ, dvakrát do roka společenské večery, Den horníků, dvakrát zájezdy po
republice a setkání s jubilanty klubu.
Další poměrně velkou skupinou, která je organizována v rámci hornictví, je Klub přátel
Hornického muzea. Jde o dobrovolnou, odbornou a zájmovou instituci. Vznikl 11. 6. 1991
jako občanské sdružení. Dle stanov klubu tato organizace zřizuje regionální pobočky. Jednou
z nich je i petřvaldská, která vznikla v roce 2002. Hlavním cílem pobočky je sdružovat
zájemce o hornictví a hornickou historii za účelem jejich aktivní spolupráce na kulturních,
dokumentačních a vědeckovýzkumných úkolech Hornického muzea v Ostravě. V současné
době je organizováno celkem 387 členů, z toho 29 Petřvalďanů.
Činnost klubu je zaměřena na spolupráci při objasňování vývoje uhelného hornictví od
minulosti až po současnost, a to po stránce technického rozvoje, hospodářských vztahů a
sociálního vývoje Ostravsko-karvinského revíru. Dále pořádá přednášky a besedy, exkurze a
tematické zájezdy jak pro své členy, tak i pro zájemce z řad občanů.
Do další skupiny patří organizace, které jsou zaměřeny na sport. Sem patří např. cyklistický
klub FESO pod vedením manželů Zdeňky a Silvestra Matasových. Klub byl založen v roce
1993 a v současné době sdružuje 36 členů. Hlavním cílem organizace je výchova mladé
generace v cyklistice tak, aby se z nich stali zdatní sportovci a v neposlední řadě lidé, kteří
nás mohou reprezentovat při různých cyklistických závodech na úrovni České republiky i na
mezinárodním poli.
V klubu jsou zaregistrováni žáci mladší, starší, kadeti, junioři a muži. Od doby svého vzniku
získali členové klubu 5 mistrovských titulů, jeden z nejcennějších úspěchů získal
odchovanec klubu Lukáš Pavlech, který se v roce 2003 zúčastnil Závodu míru a GIRO DE
ITALIA.
Klub FESO pořádá okresní pohárové soutěže, krajské a celostátní závody. Mezi nejznámější
patří každoroční závod O cenu města Petřvaldu za účasti všech cyklistických kategorií z celé
republiky.
Ve společných prostorách s klubem FESO má sídlo i TJ Petřvald - Březiny, ve které je
oficiálně zaregistrován Moravskoslezský svaz cyklistiky. Předsedou této organizace je pan
Josef Duda. Vznik je datován k 20. 5. 1958, registrováno je 50 členů. Je to organizace, která
se do roku 1990 věnovala stolnímu tenisu, ČSTV. Po roce 1990 se TJ Petřvald - Březiny
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specializuje na vyškolení nových rozhodčích, kteří jsou tolik potřební ve sportovním
cyklistickém odvětví.
Mezi velké sportovní organizace musíme zařadit i TJ HEPO, oddíl kopané. V současné
době je jejím předsedou pan M. Pyszný. Oddíl byl založen v roce 1933 pod názvem SK
Petřvald. Po sjednocení tělovýchovy v 50. letech hrál oddíl pod novým názvem HEPO
(šachty Hedvika a Pokrok) Petřvald. Na jeho zápasy chodilo neuvěřitelných 3000 diváků!!!
V roce 1993 mužstvo postupuje do I.A třídy. V roce 1996 dorost poprvé ve své historii
postupuje do krajského soutěže, v roce 1997 je však zrušen. Jeho činnost byla obnovena v
roce 2002, založena přípravka a žáci se rozdělili na mladší a starší.
V roce 2000 začala výstavba travnaté plochy za finanční účasti města Petřvald, o rok později
byla dokončena. Dnes má klub 130 členů - družstvo dospělých, dorost, st. a ml. žáky a
přípravku.
Nejslavnějšími odchovanci klubu byli Plachta, Volný (hráli 2. ligu), dále Radek Matějek,
dnes prvoligový rozhodčí, držitel vysokého vyznamenání za rok 2004 - Křišťálová píšťalka.
Neslavnějšími trenéry: S. Dočkal, Foldyna, Křižák, Bulat, Krupička, Beňo, Šotkovský.
Od roku 1999 pořádá TJ oddíl kopané HEPO petřvaldskou pouť a jarmark.
MUDr. Ivan Ďurovič je předsedou další početné organizace - Klubu českých turistů. Klub
byl založen v roce 1928. V současné době je v klubu organizováno 106 turistů.
Hlavním cílem organizace je ochrana přírody a plnění povinností turisty. Činnost klubu je
velmi pestrá - plánované výstupy, pochody po vytyčených trasách, zdobení vánočního
stromku v přírodě různými pochoutkami pro zvěř, mikulášské nadílky, silvestrovské
šlapáčky, novoroční výstupy atd.
Samostatnou kapitolu v historii města Petřvald tvoří Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska - Sbor dobrovolných hasičů, jehož starostou je Jiří Kovář. Ve sboru je
organizováno celkem 38 hasičů. Sbor dobrovolných hasičů vlastní i 12 člennou výjezdovou
jednotku, která je pravidelně proškolována. Velitelem je pan Jaromír Kaňok. V současné
době Sbor dobrovolných hasičů vychovává i nastupující generaci a pracuje s družstvem
mladých hasičů. Těch je v tomto družstvu 9, stejný počet je i v družstvu žen, které je součástí
Sboru dobrovolných hasičů na Březinách.
Hlavní činnost organizace spočívá v organizování a v účasti na různých požárních soutěžích
pro mladé nebo dospělé. Sbor dobrovolných hasičů je důležitou součástí chodu města.
Zasahuje při požárech, čerpání vody, přírodních a krizových situacích.
Nezbytnou součástí života v našem městě jsou myslivci. Předsedou organizace je MVDr.
Vilém Kačmář. V organizaci se sdružuje v současnosti 35 členů. Jejich historie se píše již od
roku 1948. To, co bylo a je v myslivosti rozhodující, je chov zvěře, péče o ni v době strádání,
ochrana před nemocemi a škodlivými vlivy. Myslivost na území našeho města a přičleněných
pozemcích obce Lazy je vykonávána ve společenstevní honitbě Petřvald o výměře 740 ha.
Honebním starostou je p. Ivo Tvrdoň, mysliveckým hospodářem Ing. Josef Rohel.
Myslivecky je obhospodařována zvěř srnčí, zaječí a bažantí. O ostatní druhy zvěře je taktéž
pečováno, ale přebytky jsou minimální. Zaječí zvěř se již několik let neloví pro konzum.
Každoročně se loví jen několik kusů pro ověření zdravotního stavu (bruceloza, tulamerie).
Doba "velkých lovů" odešla do historie. Podmínky k životu zvěře se změnily k horšímu
včetně zvýšeného tlaku člověka na ekosystém.
Již 22 let v našem městě působí Český svaz žen - sídliště. Počátky organizace sahají do roku
1983. Členky byly organizovány do té doby v základní organizaci ČSŽ Petřvald - Sokolovna.
Na podzim roku 1983 se vyčlenilo 31 členek ze stávající organizace. 21. 5. 1984 je datum na
zakládací listině Petřvald - sídliště. Postupem času se organizace rozrostla na 73 členek. Po
roce 1998 se postupně z členské základny začaly členky odhlašovat. Tento trend se projevil i
v ostatních organizacích ČSŽ, kterých v té době bylo na našem území 7.
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V současné době aktivně pracuje pouze tato jediná organizace pod vedením paní Jarmily
Skálové. Zbývající organizace se rozpadly. V organizaci „sídliště“ je 30 žen.
Hlavní činnost je zaměřena na společenské akce typu - taneční večírky, soutěžní odpoledne
pro děti, prodej a výprodej obnošeného šatstva, předvánoční posezení, zájezdy aj.
Práce s dětmi je hlavní náplní dalšího klubu ve městě, a to Klubu mladých debrujárů
Sluníčko - Petřvald pod vedením paní Ilony Křižákové. Vznik klubu spadá do roku 1998.
Klub má evidováno 15 (členů - dětí) a 2 dospělé. Činnost klubu je zaměřena na přírodu,
fyzikální a chemické jevy. Vše je přizpůsobeno věku dětí. Jsou nejmladším klubem v ČR. Do
svých činností rádi zapojují i dospělé osoby. Mají své webové stránky (www.debrujar.cz),
prezentují se v časopisech, na výstavách. Pro veřejnost pořádají Dny otevřených dveří na MŠ
K Muzeu, kde mají svou základnu. Jejich heslo zní: "Jsme malí, ale šikovní".
Kynologický klub ve městě Petřvald byl založen 4. 6. 1967. Z původně 12 zakládajících
členů je v současné době členem pouze pan Veleslav Studník, který za skoro čtyřicetiletého
působení v klubu zanechal za sebou kus poctivé práce. V roce 1971 změnil klub pole
působnosti a přestěhoval se do prostor větrací jámy Dolu Václav, kde sídlí dodnes. Za dobu
trvání klubu jeho členové vykonali stovky zkoušek z výkonu psů, zúčastnili se desítek výstav
a soutěží a odchovali desítky štěňat. Jeden z členů se 4x probojoval na Mistrovství ČR ve
výkonu služebních psů a nyní působí jako mezinárodní rozhodčí pro posuzování výkonu. V
organizaci působilo i několik osobností, které jsou známé po celé ČR.
Jednou z početně menších organizací je Český svaz ochránců přírody, základní organizace
č.7, pod vedením pana Jaroslava Trombíka. Spolek vznikl 28. 5. 1979. Do něj jsou zapojeni
lidé, kteří jsou zapálení pro danou věc. Zabývají se výrobou krmítek, ptačích budek, jejich
vyvěšováním. Protože se jedná vzhledem k věkovému průměru již o starší členy, mají
vyvěšování ptačích budek na starosti dva nejmladší členové. Vždyť vylézt na takový vzrostlý
kaštan, to dá panečku někdy pořádně zabrat. Dalším úkolem členů je péče o rybník v kolonii
Pokrok a úklid černých skládek. (Bližší informace možno získat na vývěsní tabuli u pošty.)
Významnou organizací ve městě je Český svaz včelařů, jehož předsedou je Ing. Osvald
Pencek, radní města Petřvald. Organizace čítá celkem 26 členů. Historie spolku se začala v
roce 1910. Svaz včelařů v našem městě vede i včelařský kroužek, který navštěvují žáci
Základní školy Školní 246. V tomto školském zařízení je také tzv. APISÁRIUM, které
umožňuje pozorovat celoročně život včel. Nejmladšímu včelaři v našem městě je 15 let,
nejstaršímu 83 let, průměrný věk je 63 let. Dle slov předsedy organizace je velký problém v
tom, že mladí lidé nemají zájem o práci v organizaci.
Český svaz chovatelů, který má v současnosti zaregistrováno 15 osob, se datuje osvědčením
Okresního národního výboru Karviná ze dne 20. 10. 1965. V roce 2005 oslavil 40 let od
svého vzniku. Od samého začátku se organizace zaměřuje na šíření a údržbu drobného
zvířectva (chov králíků, drůbeže a holubů). Sídlo organizace je v klubovně známé pod
názvem Popelka. Téměř každoročně pořádá výstavy drobného zvířectva, které jsou přístupny
široké veřejnosti. Dále pořádá různé zábavné a sportovní akce pro děti i dospělé - Den dětí,
turnaj ve stolním tenise, májovou veselici, mikulášskou zábavu, aj. O propagaci chovu
drobného zvířectva se na okresních či národních výstavách velmi zasloužil zejména
dlouholetý člen organizace p. M. Pavlík svým chovem králíků, dále pak p. P. Káňa chovem
holubů a p. Balhar chovem králíků.
Základní organizace chovatelů poštovních holubů pod vedením předsedy pana Miroslava
Kaši dosáhla největších úspěchů po roce 1989. V roce 1995 to bylo 1. místo - holub ESO
mistrovství Moravy a Slezska dlouhé tratě. V roce 1996 1. místo v celkovém mistrovství
oblastního sdružení Karviná, Ostrava a první místo v mistrovství středních tratí, 8. místo v
mistrovství Moravy dlouhých tratí, 7. místo holuba na celostátní výstavě v Hluku (na dlouhé
tratě). Úspěchy pokračovaly a v současné době se podařilo chovatelům ZO Petřvald ještě
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několikrát zvítězit v jednotlivých závodech v rámci
oblastního
sdružení
chovatelů
poštovních holubů Karviná, Ostrava i v rámci Moravy. V organizaci je dnes pouze 9 aktivně
zapojených chovatelů, kteří závodí s poštovními holuby.
Organizací s poměrně širokou členskou základnou je Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu. Je v ní evidováno 72 členů. Základní organizace byla založena v
roce 1958. Rozmach organizace nastal v roce 1972, kdy v organizaci bylo registrováno 313
členů. V té době byla předsedkyní paní Čarnecká a výbor čítal 15 členů. 30. května 1973
obdržela organizace povolení k výstavbě klubovny. Výstavba probíhala svépomocí a
slavnostně byla otevřena 25. září 1977. Od této doby začala tradice výstav ovoce a zeleniny,
která trvá dodnes. Největší expozice výstavy proběhla v roce 1999, kdy tuto výstavu zhlédlo
celkem 250 dospělých a 319 dětí. Od roku 1990 je ve funkci předsedy pan T. Böhm a 11
členný výbor. Pod vedením výboru jsou členům nabízeny různé aktivity, např. dvoudenní
zájezdy, přednášky na různá témata, pravidelné plesy, ve velké míře je využívána služba na
moštování ovoce. Pro petřvaldskou veřejnost (ale nejen pro ni) byla zřízena prodejna
zahrádkářských služeb a potřeb. Organizace nabízí veřejnosti k dispozici sál včetně kvalitně
vybavené kuchyně a sociálního zázemí. Členů v organizaci postupně ubývá a to je velká
škoda. O tom, že svou práci v organizaci vykonávají dobře, svědčí i několik vyznamenání,
které organizace obdržela v rámci Republikové rady Českého zahrádkářského svazu.
Mezi nejvýznamnější členy s mistrovskými tituly patří ti, kteří jsou organizováni u základní
organizace Chovatelů zpěvných kanárů v Petřvaldě. Patří k nim předseda této organizace
pan Rudolf Scholz, který je členem Českého svazu chovatelů od roku 1948.
Stal se 15x mistrem České republiky a v roce 1980 mistrem světa v chovu zpěvných kanárů.
Jeho manželka Milada nezůstává pozadu za úspěchy svého muže. Kromě jiného získala 3.
místo na mistrovství světa ve Splitu, 4x se stala mistrem České republiky v chovu kanárů.
Člen organizace Ladislav Svoboda je mistrem České republiky a mezinárodním mistrem ČR
a SR.
Organizace se zaměřuje hlavně na zkvalitnění zpěvných kanárů ve zpěvu do nejvyšších
kvalit. Jednou z hlavních činností jsou soutěže ve zpěvu kanárů jak na úrovni místní, tak i
celostátní a mezinárodní. Členové petřvaldské organizace (v počtu 10 osob) se věnuji
přednáškové a předváděcí činnosti. Zároveň mapují svou činnost a práci s kanárky a
zaznamenávají ji na videofilmy, které používají při práci s mládeží, ale i se seniory v
Domovech a Klubech důchodců. Jak říká předseda organizace pan R. Scholz: „Vítáme do
svých řad další zájemce o tento krásný koníček.“
Jinou zájmovou organizací, která obětavě pracuje v našem městě, je Česká obec sokolská.
Organizace Sokol byla založena v Petřvaldě již v roce 1903. Obnovená činnost tělocvičné
jednoty se datuje od června 2003. Současné vedení jednoty tvoří starosta V. Nieč,
místostarosta Ing. R. Kaminský a jednatelka I. Hoferková. V současné době je v Sokolu
registrováno 18 členů. V tělocvičně Sokolovny se provozuje nohejbal, stolní tenis,
volejbal,malý fotbal, softbal a badminton. Zvláštní aktivitou této organizace je hra v taroky.
V této disciplíně byl pořádán již II. ročník tarokového turnaje s mezinárodní účastí.
Nejsilnější zastoupení z řad členů organizace TJ Sokol má nohejbal, celkem 12 sportovců,
kteří se pravidelně věnují tomuto sportu. „Mladí lidé do tělocvičny dochází v počtu asi
dvaceti osob a my z nich chceme doplnit současný stav naší členské základny,“ říká starosta
TJ Sokol p.V. Nieč.
Devatenáctou zájmovou organizaci tvoří senioři organizovaní pod názvem Klub důchodců.
Mají svoji klubovnu, která je majetkem města. V této organizaci je 70 členů. Předsedou
Klubu důchodců je pan Otto Bezdíček a spolu s výborem chystají pro své členy celoroční
program, který je hojně členy využíván - MDŽ, kácení májky, pravidelné poznávací zájezdy,
zájezdy na houby, nedílnou součástí aktivit jsou rybí hody aj. Kromě výboru jsou do práce
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hojně zvány ženy, které pečou v klubovně velmi dobré koláče a kromě jiného si veškeré
občerstvení pro členy připraví samy vlastními výrobky. Akce jsou hojně členy navštěvovány,
nechybí tombola, harmonika a zpěv.
Pro potřeby Klubu přátel Hornického muzea, pobočka Petřvald zpracovala J. Skálová,
místostarostka.

Radegastův rej
Sobota 2. září 2006
Pustevny a Ostrava
Již potřetí vás značka Radegast zve na oblíbenou akci pro celou rodinu Radegastův rej,
tentokrát v sobotu 2. září a nabízí výběr ze dvou lokalit. Den plný her, soutěží a kvalitní
hudby můžete strávit buď v tradiční lokalitě a sídle boha Radegasta na Pustevnách, kde
programovou hvězdou dne bude skupina BUTY, nebo můžete navštívit zcela novou lokalitu,
kterou je Ostrava, a bohatý program si vychutnat v areálu Černé louky. Hvězdou večera bude
kapela Kryštof. Samozřejmě nebude chybět dobré jídlo a pití a vstup na akci je zdarma!
Přijďte se bavit a slavit s Radegastem! Soutěživé návštěvníky čeká v obou lokalitách
„Radegastův pětiboj“. Odměnou pro skupiny, ale i jednotlivce při splnění disciplín budou
věcné ceny značky Radegast.
Dále bude už mít každá lokalita svůj program:
OSTRAVA ČERNÁ LOUKA

PUSTEVNY – u lanovky

Program
14.00 Zahájení
14.30 Nevím
15.45 Revival Cranberies
17.00 James Harries
18.15 Priessnitz
19.30 Vyhlášení pětiboje
19.45 Jumping Drums
21.00 KRYŠTOF

Program
10.00 Zahájení
11.00 Vladimír Mišík & ETC
12.30 TUT
13.45 Koňaboj
15.00 Downbelow
16.00 Vyhlášení pětiboje
16.30 BUTY

14.00 - 19.00 RADEGASTŮV PĚTIBOJ
doprovodný program, atrakce

10.15 - 16.00 RADEGASTŮV PĚTIBOJ
doprovodný program, atrakce

Doprovodný program
Tatra Dakar, bungee running, volejbal, balónkový
kouzelník, skákací hrad.

Doprovodný program
IZS, mučírna Ordál u sochy Radegast, ukázky řemesel,
vysokozdvižná plošina, laserová střelnice, otevřena
kaple na Radhošti, skákací hrad.

ZDARMA vstup a atrakce, RADEGASTŮV PĚTIBOJ o atraktivní ceny značky
Radegast, dobré jídlo a správně hořký Radegast
Více na www.radeagstuvrej.cz, www.radegast.cz a www.beskydy.cz.
Akci pořádá its Beskydy, s.r.o., generálním partnerem je Radegast.
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Dostali jsme dopis…
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za opravu mostu přes potok, úpravu chodníku a průběžné udržování nejbližšího okolí
chodníku poblíž hřiště Slavoj.
Celá léta jsme k zastávce autobusu a naše děti do školy chodili v blátě. Teď se to změnilo. O
této situaci jsem informovala pana Ing. V. Holečka. V následujících dnech se na výše
uvedené místo zajel osobně podívat a zařídil vše ke spokojenosti občanů, kteří tento chodník
užívají.
Mockrát děkuji panu starostovi a všem, kteří se podílejí na těchto úpravách.
Za občany bydlící na ulici Podlesní a U Letiště
E. Kubicová

Jahodový koláč
400 g jahod (nebo jiného ovoce), 50 g krupicového cukru na posypání jahod, 1 lžíce škrobu,
200 g hrubé mouky, ½ prášku do pečiva 180 g krupicového cukru, 1 vejce, 250 ml podmáslí,
125 ml rostlinného oleje
Drobenka: 250 g hrubé mouky, 100 g másla, chladného a nakrájeného na kousky, 250 g
krupicového cukru (můžete použít i hnědý)
Ze všeho nejdřív „odšťavněte“ jahody, aby nezvlhčily těsto víc, než je zdrávo. Nakrájejte je
na plátky, vložte do menší misky a posypte cukrem a škrobem – díky tomu jahody krásně
pustí šťávu. Nechte je takto „dehydratovat“ až do doby, kdy budete mít hotové těsto i
drobenku…
Ve větší míse utřete cukr a vejce, vsypte prosátou mouku s práškem do pečiva a vlijte
podmáslí. Elektrickými metličkami prošlehejte na těsto. Během míchání pomalu přilévejte
olej.
Drobenka: Do mísy vsypte hrubou mouku, máslo rozkrájené na plátky a krupicový cukr.
Kousky másla musí být chladné!
Plech vymastěte a vyložte pečicím papírem – to je zaručený způsob, jak ochránit koláč (a
nakonec i plech) před spáleninami. Poté na něj pomaluj vlijte těsto.
Na těsto pokládejte oslazené plátky jahod, šťávu z ovoce nepřilévejte. Pak na jahody nadrobte
drobenku. Pečte ½ až ¾ hodiny.
Rychlokvašky
Omyté okurky navrstvíme do láhve nebo kameninové nádoby, proložíme koprem, vinným,
višňovým a dubovým listem a listem z černého rybízu, estragonovou natí a křenem
nakrájeným na kolečka. Zalijeme vlažným solným roztokem (na 1 litr vody 3 dkg soli).
Zatížíme povrch a necháme zkysat. Kysané okurky lze hned spotřebovat nebo zalít octovým
nálevem a sterilovat.

TJ PETŘVALD - mladší žáci
18. 6. – mistrovský zápas krajské soutěže (22. kolo)
Dobrá – TJ Petřvald 1:2 (0:1)
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Branky a asistence: A. Pyszny 2 (J. Kantor,
M. Dvořák)
...velmi dobrý výkon v závěrečném soutěžním kole.
Naši hráči obsadili v krajské soutěži celkové 9. místo z 12 účastníků s bilancí:
22 7 5 10 29:50 26
Vyhodnocení krajské soutěže mladších žáků v roč. 2005/06
minuty
branky asistence
1. A. Pyszny
1659
5
4
2. R. Pavlas
1639
2
3. M. Dvořák
1632
2
3
4. Jan Cífka
1557
1
5. J. Lukna
1495
4
6. R. Šebestová
1397
7. J. Uher
1335
1
1
8. O. Kostka
1301
9
4
9. M. Czarny
1098
1
10. M. Borovic
989
7
8
11. O. Cudrák
923
2
12. T. Navrkal
731
13. O. Dutko
605
14. R. Šlachta
518
1
15. D. Ševčík
236
16. M. Procházka
174
17. M. Kocián
140
18. L. Pavlas
122
19. T. Matušík
116
1
20. Jakub Cífka
113
21. J. Kantor
84
2
22. P. Krkoška
80
1
23. M. Sekera
73
24. V. Bora
64
25. O. Kozelský
59
26. D. Kašniar
53
27. A. Vítek
50
28. M. Slíva
41
29. S. Manderla
35
30. M. Weidlich
23
Uznání za pěkné sportovní výkony si zaslouží všichni hráči, kteří v soutěžním ročníku
nastoupili.
Chtěl bych zvlášť poděkovat hráčům, kteří nás budou v nové sezóně reprezentovat v kategorii
starších žáků, a to: R. Pavlas, Jan Cífka, R. Šebestová, M. Czarny, O. Dutko, D. Ševčík, M.
Kocián a P. Karkoška, kterým přeji, aby si vybojovali místo v sestavě a podávali výkony, ze
kterých by měli radost trenéři i diváci.
Dále chci poděkovat M. Gorovičovi, který během jarní sezóny přestoupil do Karviné, i přesto
dokázal zvítězit v kanadském bodování!
Obrovský dík patří sponzorům našeho družstva – firmě KARIMPEX, která nám během
sezóny 2x umožnila zúčastnit se soustředění a zajistila nové sady oblečení + míče.
Trenér mladších žáků P. Sekera
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Dorost TJ Petřvald postoupil do kraje!!!
Výsledky podzimní části: Věřňovice – Petřvald 0:3, Doubrava – Petřvald 4:0, Petřvald Stonava 9:0, Sj. Rychvald – Petřvald 2:3, Petřvald – D. Lutyně 6:0, I. Petrovice – Petřvald
1:2, H. Suchá – Petřvald 1:0, Petřvald – Záblatí 4:0, Těrlicko – Petřvald 1:2, Petřvald – D.
Datyně 1:1, B. Rychvald – Petřvald 1:1
Výsledky jarní části: Petřvald – Věřňovice 6:1, Petřvald – Doubrava 8:0, Stonava –
Petřvald 1:5, Petřvald – Sj. Rychvald 1:0, D. Lutyně – Petřvald 2:1, Petřvald – I. Petrovice
2:1, Petřvald – H. Suchá 3:1, Záblatí – Petřvald 0:9, Petřvald – Těrlicko 3:1, D. Datyně –
Petřvald 3:8, Petřvald – B. Rychvald 4:1
Konečná tabulka
1. TJ Petřvald
22
17 2
3
81:22 53
2. B. Rychvald
22
15 5
2
64:32 50
3. Sj. Rychvald
22
15 4
3
89:26 49
4. D. Datyně
22
11 5
6
51:36 38
5. H. Suchá
22
11 3
8
43:37 36
6. Doubrava
22
9
6
7
49:40 33
7. Těrlicko
22
8
7
7
39:38 31
8. D. Lutyně
22
6
4
12 33:46 22
9. Věřnovice
22
6
2
14 37:66 20
10. I. Petroviče
22
4
3
15 24:58 15
11. Stonava
22
2
7
13 21:60 13
12. Záblatí
22
2
4
16 25:95 10
FOTO
Horní řada zleva: vedoucí Aleš Jaglař, Petr Maslák, Tomáš Budina, Tomáš Ševčík, Jan
Pavliska, Radim Hajduk, Petr Stec, Tomáš Jaglař, Tomáš Bezdíček, trenér Miroslav Budina
Dolní řada zleva: Jakub Jaglař, Martin Balga, Adam Weiss, Matěj Bernatík, Robin Kolek,
Libor Slíva, Lukáš Podhorní
Brankáři zleva: Martin Stančík, Jan Kania
Krajská soutěž dorostu – PODZIM 2006
2. kolo
19. 8. sobota
14.15 hod.
Petřvald – L. Petrovice
3. kolo
26. 8. sobota
13.00 hod.
Č. Těšín – Petřvald
4. kolo
2. 9. sobota
14.15 hod.
Petřvald – B. Rychvald
5. kolo
9. 9. sobota
14.15 hod.
Veřňovice – Petřvald
6. kolo
16. 9. sobota
13.45 hod.
S. Dobrá – Petřvald
7. kolo
21. 9. čtvrtek
17.00 hod.
Petřvald – Kateřinice
8. kolo
30. 9. sobota
10.15 hod.
Skotnice – Petřvald
9. kolo
7.10. sobota
13.15 hod.
Petřvald – S. Nýdek
10. kolo 15.10. neděle
12.45 hod.
Bohumín – Petřvald
11. kolo 21.10. sobota
12.15 hod.
Petřvald – Brušperk
12. kolo 28.10. sobota
11.15 hod.
Staříč – Petřvald
13. kolo
4.11. sobota
11.15 hod.
Petřvald – S. Baška
1. kolo 12.11. neděle
11.30 hod.
Dětmarovice – Petřvald
Poláci 23. 9. sobota 12.30 hod. TURNAJ MĚST na HEPU.
M. Budina
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PODĚKOVÁNÍ
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald děkuje za sponzorský dar p. Blachovi, který nám pomohl
zprovoznit tréninkovou plochu v našem areálu na HEPU.
Vzhledem k tomu, že máme kromě mužstva dospělých 4 mládežnická družstva, hlavní
travnatá plocha pro tréninky byla nedostačující.
Nyní díky pomoci p. Blachy můžou využívat sportovní areál na HEPU všechna družstva
najednou.
Za oddíl kopané předseda M. Pyszny.

SK SLAVOJ PETŘVALD
Po loňské sezoně, ve které obsadil Slavoj druhé místo hned za H. Bludovicemi se v mužstvu
událo několik změn. Hlavním trenérem se stal J. Klimecký a asistovat mu bude P. Lukáč.
Hráči se připravovali během přestávky tak, aby jim už konečně postup vyšel.
V přípravných utkáních předvedli dobrý výkon, když se utkali s týmy dorostu Clasic Ostrava
a Vratimovem (kr. přebor)
SLAVOJ : CLASIC OSTRAVA 4:0 (0:0)
2 Podešva, Szlauer, Seidler
SLAVOJ : VRATIMOV
2:4 (0:2)
Kostka, vlastní
V letošní sezoně 2006/07 se spolu utkají oba Petřvaldské kluby a věříme, že derby mezi
Slavojem a TJ Petřvald (28.10.) si nechá ujít jen málokterý z fanoušků obou klubů.
MUŽI
SLOVAN
ORLOVÁ
: SJ PETŘVALD
19.8. 16:30 SO
SLOVAN
SJ PETŘVALD
: ZÁBLATÍ
26.8. 16:30 SO
FC
DOMASLAVICE
: SJ PETŘVALD
2.9. 16:30 SO
BANÍK
SJ PETŘVALD
: DOUBRAVA
16.9. 16:00 SO
SJ PETŘVALD

: FK TĚRLICKO

23.9. 16:00 SO

SJ PETŘVALD
BANÍK F.
ORLOVÁ

: PETROVICE

30.9. 15:30 SO

: SJ PETŘVALD
BANÍK
: RYCHVALD

7.10. 15:30 SO
14.10. 15:00 SO

: SJ PETŘVALD

22.10. 14:30 NE

: TJ PETŘVALD

28.10. 13:30 SO

: SJ PETŘVALD

4.11. 13:30 SO

SJ PETŘVALD
MFK HAVÍŘOV
„B″
SJ PETŘVALD
LOKOMOTIVA
LOUKY

SJ PETŘVALD
: VIKT. BOHUMÍN 11.11. 13:30 SO
Své první utkání svedou i mladší žáci, kteří se těší na svůj první zápas a sezonu.
Celé prázdniny docházeli na tréninky a snažili se připravit co nejlépe.
ML. ŽÁCI
Albrechtice

: Sj Petřvald

03.09. 10:45

NE

Sj Petřvald

: Sl. Orlová B

09.09. 14:00

SO
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Sj Petřvald

: FK Bohumín

16.09. 13:30

SO

H. Bludovice

: Sj Petřvald

23.09. 09:00

SO

Sj Petřvald

: MFK Havířov C 30.09. 13:00

SO

H. Žukov

: Sj Petřvald

07.10. 13:30

SO

Sj Petřvald

: MFK Karviná D 14.10. 12:30

SO

Sj Petřvald
: H. Suchá
28.10. 11:00 SO
Na všechna utkání, mužů i ml. žáků všechny srdečně zveme a těšíme se na vaší podporu.
M. Stavař

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
- Taneční soubor Petřvaldské srdce povolává do tance všechny stávající členy souboru - ve
čtvrtek 31. 8. 2006 v 10.00 hodin v SKS. Těší se Lucka.
- Taneční soubor Petřvaldské srdce vyhlašuje nábor nových tanečníků...
V pátek 1. 9. 2006 od 9.00 do 11.00 hodin děti od 9-ti let
V pondělí 4. 9. 2006 od 14.00 do 15.30 hodin děti do 8 let
Místo konání: Středisko kulturních služeb, tel.: 596 541 648

KNIHOVNA
Po rekonstrukci střechy budovy zahajuje knihovna provoz v pondělí 4. 9. 2006.
Připomínáme půjčovní dobu: pondělí – středa - pátek: 9.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hodin
Internet pro veřejnost i kopírování poskytujeme pouze v půjčovní době.
V úterý a čtvrtek je knihovna uzavřena.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
2.- 6. října TÝDEN KNIHOVEN, jehož součástí bude určitě VELKÁ AMNESTIE PRO
ZAPOMNĚTLIVÉ ČTENÁŘE (možnost vrátit knihy bez placení upomínacího poplatku),
akce pro děti, jednodenní výprodej vyřazených knih a další akce...

JÓGA A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY
Začínáme ve čtvrtek 14. září 2006.
Zdravotní cvičení s prvky jógy pro seniory a ty, kteří mají zdravotní potíže, 8.00 - 9.30 hod.
Jóga - odpolední kurzy 15.45 – 17.15 a 17.30 – 19.00
A pár slov pro váhající nebo neznalé…..¨
V kurzech využíváme mnohé techniky, které cvičení jógy nabízí. Zjednodušeně by se dalo
říct, že základním principem je soustředěná práce s tělem, při které se nejen hýbete, ale učíte
se vnímat, jak na vaše tělo pohyb působí.Necvičí se do únavy svalů, nesoutěžíte,
nepoměřujete se s druhými, pouze se učíte vnímat pohyb ve svém těle, zkoušíte, co je pro
vaše tělo dobré, co pomáhá napravovat, uvolňovat, vyvažovat. Učíte se vykonávat pohyb
v rytmu svého dechu, nenásilně, pozorně, bez bolesti, tak, jak jste v daný okamžik schopni.
Tělo je náš fyzický domov. Nedostatečná nebo nesprávná péče způsobuje, že si tělo stýská a
mluví k nám jedinou řečí, kterou umí - projevy bolestí, špatnými funkcemi nebo nemocemi.
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Nutíme svému tělu zvyky, práci,typy odpočinku nebo životní prostředí, které by si
samo nikdy nezvolilo.
Potřebujeme své tělo a potřebujeme je zdravé. Jsou to uši, kterými posloucháme jazz nebo
Beethovena, jsou to oči, kterými čteme báseň nebo sledujeme let vážky, jsou to….
Díky cvičení jógy nachází v sobě civilizovaný člověk schopnost naslouchat rytmu přírody,
vrací se ke své přirozenosti,znova nachází radost ze života, vnitřní klid a sílu. Systém jógy
nám přináší posílení zdraví a prodlužuje věk, uklidňuje předrážděné nervy, oživuje unavené
orgány a nervová centra. Dechová cvičení přinášejí energii a kyslík, pročišťují organismus
zvýšeným spalováním zbytků, vypuzují toxiny, uvolní celé tělo, zbaví nespavosti.
Pak mizí špatná nálada, ustupují deprese. A když se mysl zklidní, posílí se vůle, inspirace,
mizí slabosti.
A ještě pár slov, až se budete rozhodovat a vážit svůj čas… I když se rozhodnete pravidelně
pracovat na svém zdraví, cvičit, vždycky se objeví překážky. Jednou člověku není moc dobře,
podruhé má neodkladnou pochůzku, jindy přijde návštěva, je moc horko nebo zima…
A ještě narážíte na svého vnitřního „ našeptávače“, který si nachází tisíce výmluv, abyste se
nemuseli příliš snažit, přesvědčuje vás, že cvičení není žádné potěšení ani radost.
Opak je pravdou - jen zažít ten úžasný pocit vnitřní síly svého těla, energie, radosti z pohybu,
která se dostaví, když se u cvičení usmíváte a berete je jako hru.
Staří mistři jógy říkávali, že každý, kdo ve cvičení nepoleví, trpělivě se k němu vrací, zvládne
překonat svoji lenost, je hrdina. Přijďte se podívat, vyzkoušejte si praktiky jógy a pak se
rozhodněte.
Těší se na vás J. Burová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
4. 8. František Malina
85 let
10. 8. Emil Dzik
80 let
28. 8. Jarmila Vlachová
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Pravoslav Prokop a Pavla Plevová
David Vašátko a Lucie Šmardová
Narozené děti
Natálie Niećová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Miroslava Poláčková
73 let
Emilie Juraszková
95 let
Jarmila Hánová
76 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustras.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat panu Hečkovi a celému personálu restaurace
Kotelna za skvělou organizaci a vzornou obsluhu během konání oslav našich narozenin dne
22. 7. 2006
Děkujeme. Žáčkovi
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nelze říci slovy, co Vám chceme přát.
Přejeme to nejkrásnější, ať jeden druhého má stále rád.
Dne 7. 8. 2006 tomu bylo 41 let, co si řekli své „ANO“ Marta a Teodor Böhmovi.
Do dalších společných let přejí hodně štěstí a zdraví dcera Marcela, zeť Petr, vnučka Kačenka
a syn Petr, snacha Danka a Zuzanka.
2x FOTO

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou, tchyní,
babičkou, švagrovou a tetou paní Jarmilou Hánovou, která zemřela náhle dne 17. 7. 2006
ve věku nedožitých 76 let.
Zároveň děkujeme za slova útěchy otci Marku Jargusovi, za hudební doprovod panu Ing. K.
Koběrskému a M. Kalousovi, za organizaci pohřbu a květinové dary paní Blachové a
manželům Šedovým.
Dcera Hanka a syn Přemek s rodinou.
FOTO

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou,
tchyní, babičkou, sestrou, švagrovou a tetou paní Miladou Kořenovskou, která zemřela 5. 8.
2006. Zároveň děkujeme za slova útěchy a květinové dary. Dcera Táňa, zeť František a
vnoučata Petr a Pavel.
FOTO
VZPOMÍNKA
Dne 23. 7. 2006 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí našeho drahého pana Adolfa Tomana a
dne 7. 8. 2006 jeho nedožitých 103. narozenin. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Milada s rodinou a vnučka Hana s rodinou.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 16. září 2006 vzpomeneme smutné 10. výročí úmrtí pana Ing. Josefa Kerna. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Maria, dcery Taťána, Hanka a syn Martin s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Sluníčko nesvítí, větříček nevěje,
už se k nám nevrátíš marná je naděje.
Dne 24. září 2006 by se dožila 87 let paní Leokádie Paloncová.
Vzpomíná neteř Alena s rodinou.
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A zároveň dne 19. září 2006 vzpomeneme 17. výročí úmrtí pana Jana Ožany. Stále
vzpomínají manželka Alena, dcera Eva s manželem, dcera Jana s manželem a vnoučata
Andrejka, Karinka, Kubíček a Filípek.
2xFOTO

Firma LIGMI s.r.o.
nabízí
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ
- listnaté – měkké i tvrdé
- do krbu i do kotle
- krácené na rozměry 25, 33, 50 cm
Celoroční prodej.
Doprava zajištěna kontejnerovou Avií.
Tel.: 606 527 900, 736 605 390
735 41 Petřvald, U Tesly 1825
9,2x4 cm
Zjistili jste o dovolené, že ten,
kdo umí cizí jazyk, je na tom lépe?
Volejte 596 541 436 nebo 606 810 677
Pomůžeme.
4,5x4,5 cm

Koupím RD nebo stavební parcelu
v Petřvaldě a okolí do 30km,
možno i zadlužený, platím hotově,
za nabídku děkuji, tel: 608 370 379.
4,5x4,5 cm

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

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

24

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
Prodám oplocenou zahradu v Petřvaldě 1382 m2 v Petřvaldě (za požární zbrojnicí)
vhodnou ke stavbě RD. Zděná chatka, elektřina, voda, pergola, ovocné a okrasné stromy.
Cena: 450.000 Kč.
Telefon: 596 520 463
Pozor změna textu!
9,2x3 cm
9,2x3cm

Prodám pultovou mrazničku objem 400l.
Rok používaná. Cena dohodou.
Tel.: 596 541 436, 606 810 676
4,5x4 cm

Prodám benzínovou sekačku zn. Husquarna.
Zakoupená v r. 1998. Zachovalá. Cena dohodou.
Tel. 596 541 436, 606 810 676
4,5x4 cm
Prodám automatickou pračku „ARDO“ s vrchním plněním prádla. Stáří 5 let, oprava
nutná. Možno použít jako náhradní díly. Pračka má nerez buben a byla provedena výměna
všech ložisek včetně topného tělesa v roce 2005. Cena dle dohody.
Dále prodám 3 ks propanbutanových láhví 10 kg. Tel. 596 542 731

MGL střechy
celá strana A4
FOTO PETŘVALD
9,2x8 cm
Severomoravská plynárenská
Změna textu – zasláno mailem

25

