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Petřvaldské noviny č. 9
Informace pro občany
Z obsahu:
- Strany se připravují na komunální volby
- Školákům začal nový školní rok 2006/07
- Jednání ZM a rady
- 120 dětí na „Cestě pohádkovým lesem“
- Výhry a prohry našich fotbalistů

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.
FOTO
Dne 18. 9. 2006 byl starostou města Ing. V. Holečkem přijat pan Aleš Skýba, kterému se rada
města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč a věcný dar za 20
bezpříspěvkových odběrů krve, za které obdržel Stříbrnou plaketu MUDr. Janského.
Začal nový školní rok 2006/2007
Prázdniny se kvapem přiblížily ke svému konci a žáci a studenti nejen našich škol 4. září
2006 nastoupili do školních lavic.
Také pro prvňáčky to byl velmi důležitý životní krok. Vždyť budou mít novou paní učitelku,
nové kamarády a budou se učit psát a počítat!
A tak 4. září přišlo usednout do školních lavic na Základní školu Masarykovu celkem 25
prvňáčků. Tuto třídu povede po celou dobu docházky do této školy Mgr. Ivana Kutrová.
Jedná se o velmi kvalitní paní učitelku, která není nováčkem na tomto poli. Prvňáčky přišel
pozdravit ředitel školy Mgr. R. Torž, jeho zástupkyně Mgr. M. Suchánková, za školskou radu
předseda J. Novák, výchovná poradkyně P. Helbichová a místostarostka města J. Skálová.
Dětem popřáli mnoho nových zážitků, radost z učení a poznávání nových věcí a rodičům
mnoho trpělivosti při výchově a učení dětí.
Podobný scénář se opakoval i na kmenové Základní škole Školní 246. Zde byli žáci rozděleni
do dvou prvních tříd. Ve třídách zasedlo 43 žáků. Třídními učitelkami jim po celou dobu
docházky na I. stupni budou Mgr. J. Káňová a Mgr. M. Římánková.
Také někteří žáci šestých tříd přišli do Základní školy na ulici Školní poprvé. Do té doby byli
žáky ZŠ Masarykovy. Tato škola se jim stane na několik let druhým domovem. Vždyť čtyři
roky docházky do tohoto zařízení budou pro ně velmi důležité. S jakým výsledkem budou
vycházet v devátém ročníku, o tom rozhodují již dnes. S jakou pílí a poctivostí se budou
věnovat učení a připravovat se na další vzdělávání, záleží jen na nich. Moudře to řekl římský
filozof Seneca už v 1. století našeho letopočtu: „Neučíme se pro školu, ale pro život.“
Přeji vám všem mnoho úspěchů na vzdělávacím poli.
J. Skálová

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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V petřvaldských mateřských školách byl zahájen nový školní rok 4. září 2006 přesně v 6
hodin ráno. Na všech pracovištích jsme po velkých prázdninových přípravách očekávali naše
první žáčky. Dočkali jsme se.
Ty děti, které už mateřskou školu navštěvovaly, se orientovaly jako „mazáci“, nové děti
uronily i slzičku… Ale všechno chce svůj čas… Nový školní rok jsme zahajovali v téměř
plném obsazení všech míst v mateřské škole. Na pracovišti 2. května nastoupilo k docházce
79 dětí, K Muzeu 54, na Závodní 28 a na Šenovské 26 dětí. Dovolím si do nového školního
roku popřát dětem bohaté zážitky ze všech činností v mateřské škole a kolegyním úspěšný
školní rok.
J. Budíková, ředitelka mateřské školy

DĚTSKÝ DEN PRO DOSPĚLÁKY
se uskutečnil 9. září 2006 na hřišti HEPO. Účast sice nebyla tak velká, jakou jsme
předpokládali, ale ti, kteří se zúčastnili, určitě nelitovali. Programová skladba nabídla
přítomným vystoupení tanečního souboru Petřvaldské srdce, představili se žáci ZUŠ B.
Kulínského, polské město Strumień tradičně nezklamalo a obohatilo program o hodinové
taneční vystoupení svých mladých občanů. Taneční klub Trend Ostrava nám přítomným
předvedl vysoce profesionální výkony v moderním i klasickém tanci a pro mnohé bylo
lahůdkou vystoupení hudební skupiny Team Revival, jejímž zpěvákem je náš občan Martin
Zrun ml. Nezklamal ani kouzelník Ondřej Sládek, který je rovněž občanem našeho města. Po
vystoupení hudební skupiny Team Revival se návštěvníkům představila hudební skupina
Elton. Ale to již bylo v pozdějších večerních hodinách a návštěvníci pociťovali i chlad, který
se v té době znatelně projevoval. Ukončení akce bylo naplánováno na 23.hod. večerní a
ukončilo tak kulturní den pro naše občany.
Děti se mohly zdarma povozit na elektických motorkách, jiní se vyřádili rovněž zdarma v
nafukovacím hradě. Sedm pohádkových postav, které představovaly členky svazu žen,
nabídlo přítomným dětem možnost si zasoutěžit. A tak se soutěžilo v hodu do tygří hlavy,
chytání předmětů do kelímku, v hodu na určený cíl a skoku ve velkých gumácích. Ten byl pro
mnohé překážkou. Také hod do mamlasa nechyběl. Soutěž připravila členka Českého svazu
chovatelů paní Jana Jaglařová.
Občerstvení pro přítomné dostala za úkol pořádající organizace TJ Petřvald, oddíl kopané
Hepo.
Zhostili se své povinnosti velmi dobře. Podvečerní program zpestřil pan J. Strach se svým
klubovým kolegou a předvedli všem přítomným výcvik sportovních psů. Mnozí si uvědomili,
že pejsek s odborným výcvikem musí svého pána poslouchat a řádně mu sloužit.
Také Jednotka sboru dobrovolných hasičů našeho města přivezla na ukázku požární
cisternový automobil a jeho vybavení. Doufejme, že jsme tímto získali alespoň jednoho
zájemce z řady mladých lidí, kterým se v budoucnu práce v této organizaci stane koníčkem.
Poděkování patří Poštovní spořitelně, jejíž zástupce Ing. V. Kotzur našim dětem přivezl
balonky s logem firmy a ty pečlivě celé odpoledne nafukoval člen rady města pan Zdeněk
Šlachta spolu s M. Skálovou. Také další předměty a sladkosti, které jsme získali pomocí
finančního daru Poštovní spořitelny, byly použity na odměny, které rozdával klaun Hopsalín a
členky ČSŽ při soutěžích.
A pokud jste měli málo sladkého, potom vás pohostil předseda Svazu včelařů a zároveň člen
rady Ing. O. Pencek medem světlým i tmavým, který vám namazal na piškot.
Tak co na to říkáte vy, kteří jste se nezúčastnili? Nelitujete? A kdyby snad ano, potom vás
můžeme v budoucnu pozvat i na jiné kulturní pořady v našem městě, které se vám budou jistě
líbit. Takže se spolu s vámi těším na další kulturní akci v našem městě.
JaS
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Mladé zájemce (i dívky) o rybaření ve školním věku do 15 let zve místní organizace
rybářského svazu Orlová (MO ČRS) na zahajovací schůzku nového ročníku rybářského
kroužku.
Bez navštěvování tohoto kroužku nemůže být vydána povolenka k rybolovu pro rok
2007 (ani těm, kteří už povolenku měli v roce 2006)!!!
• 1. schůzka se bude konat 4. 11. 2006 od 9.00 hodin na chatě místní organizace u
rybníka BALATON v Orlové (označeno na plánku).
• Na této schůzce zaplatí zájemci 150 Kč zápisné, poplatek za pravidelné
proškolení a 5 Kč za rybářský řád, podle kterého bude školení probíhat.
• Proškolení dále proběhne na 4 až 5 schůzkách v soboty od 9.00 – 10.30, které se
budou konat taktéž na chatě Balaton a jejichž termíny budou upřesněny na zahajovací
schůzce (pravděpodobně 11.11., 25.11., 2.12., 13.1. přezkoušení).
• Po závěrečném přezkoušení budou počátkem února vydány rybářské povolenky pro
rok 2007.
• Všichni si přinesou poznámkový sešit, tužku, své rodné číslo.
• Předběžně vyjde cena dětské rybářské povolenky na 300 Kč.
• Bližší informace je možno obdržet na chatě Balaton v úředních hodinách – čtvrtky 1517 hodin nebo na tel. 606 735 008 ve večerních hodinách.
Na vaši účast se těší a ještě jednou vás srdečně zve do svých řad MO ČRS Orlová.

Kalendář svozu odpadů na 4. čtvrtletí 2006
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen
3., 4.
10., 11.
17., 18.
24., 25.
31.
Listopad
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Prosinec
5., 6.
12., 13.
19., 20.
27., 28. (středa, čtvrtek)
2. Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
12. října - čtvrtek
16. listopadu - čtvrtek
14. prosince – čtvrtek
3. Svoz BRKO
Říjen
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.

PODĚKOVÁNÍ
za čtyřicet let úspěšné práce na pozici zdravotní sestry, kterou vykonávala v našem městě do
30. 9. 2006 paní Hana Rusková. Tato žena je jistě známá několika generacím v našem městě,
protože se s ní mnozí setkávali v době nemocí, a to od narození až po dospělost.
Blahopřejeme jí za tuto vytrvalost a děkujeme za péči o naše nejmladší, ale i ty starší občany.
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Pevné zdraví, hodně aktivit ve starobním důchodu a jen sluníčkem prosvětlené dny v
důchodovém věku přeje
redakční rada
FOTO

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
58. schůze Rady města Petřvaldu se konala 24. srpna 2006
RM vzala na vědomí
• rozbor hospodaření Základní školy Petřvald, Školní 246 za 1. pololetí 2006;
• rozbor hospodaření Mateřské školy Petřvald, 2. května 1654 za 1. pololetí 2006.
RM schválila rozpočtové opatření č. 10/06:
• na poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu Těšínska ve výši 3 tis. Kč;
• na realizaci stavby venkovního altánu v areálu Domů s pečovatelskou službou ve výši
50 tis. Kč;
• na vyhotovení geometrického plánu pro zaměření věcného břemene vedení plynovodu
ve výši 50 tis. Kč;
• na opravu vedlejších komunikací v areálu hřbitova ve výši 300 tis. Kč;
• na zhotovení technické mapy pro grafický informační systém ve výši 230 tis. Kč.
RM rozhodla
• o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení kanalizační
přípojky;
• o přistoupení města Petřvald jako pronajímatele bytů k jednostrannému zvyšování
nájemného z bytů ve čtyřletém přechodném období od 1.1.2007 - 31.12.2010 jako
přípravu na smluvní nájmy. K jednostrannému zvyšování nájemného z bytů dojde
v souladu s § 3 zákona 107/2006 Sb ze dne 14. 3. 2006 o jednostranném zvyšování
nájemného z bytů;
• zvýšení nájemného pro rok 2007 o 5,1 % (dříve I. kategorie) o 13% pro byty bez
snížené kvality (dříve II. kategorie) a o 17,2% pro byty se sníženou kvalitou (dříve III.
kategorie);
• nezvyšovat nájemné z bytů v domech s pečovatelskou službou na Ráčkově ulici;
• na základě doporučení bytové komise o přidělení 3 uvolněných bytů o velikosti
1+1, I. kategorie, č.p. 1612, 1614 a 1735;
• poskytnout panu Aleši Skýbovi 1.000,- Kč a věcný dar za 20 bezpříspěvkových
odběrů krve, za které obdržel Stříbrnou plaketu MUDr. Janského;
• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Petřvald a firmou
RAMSES OSTRAVA, spol. s r.o., na rekonstrukci střechy objektu Střediska
kulturních služeb města Petřvaldu, kterým se zvyšuje cena díla o 31.677,- Kč vč.
DPH;
• neakceptovat nabídku fy Daruma Plzeň na prezentaci města Petřvaldu v rámci
městského informačního a orientačního systému města Ostravy.
RM vyhlásila záměr pronájmu budoucích nebytových prostor určených ke sportovním
účelům v budově sportovního areálu v Petřvaldě.
Jedná se o tyto nebytové prostory: cvičební sál 76 m2, sklad nářadí 14,08 m2, šatna trenér
10,17 m2, chodba 2 m2, soc. zázemí 3,50 m2.
RM vzala na vědomí
• výkaz o plnění rozpočtu k 31.7.2006
• informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.
25. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 30. srpna 2006
ZM schválilo zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2006.
ZM rozhodlo

•
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formou kupní smlouvy za cenu
o úplatných
převodech pozemků
stanovenou znaleckým posudkem;
• o bezúplatném nabytí pozemků formou darovací smlouvy uzavřené s vlastníky
pozemků;
ZM rozhodlo odprodat společnosti Aqualia Gestion Integral Del Agua, S.A., Španělsko akcii
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., za cenu1400,-Kč.
ZM zmocnilo Citibank a.s. Praha, aby jménem města Petřvald prováděla veškeré nezbytné
úkony či jednání ve vztahu ke Středisku cenných papírů za účelem řádného vypořádání přijetí
výše uvedené nabídky v příslušné evidenci cenných papírů.
ZM rozhodlo projednat žádost fy Poel, spol. s r.o., Ostrava, o zvýšení příspěvku na
vybudování inženýrských sítí pro výstavbu polyfunkčních domů v Petřvaldě v rámci přípravy
a schvalování rozpočtu města na rok 2007.
ZM vyhlásilo záměr prodeje pozemku parc. č. 44 kat. území Petřvald u Karviné, který je
určen v souladu s územním plánem města pro bytovou výstavbu.
ZM vzalo na vědomí
• informaci o opravě zjištěných chyb ve vymezení hranice současně zastavěného
území obce formou samostatné dokumentace do hlavního výkresu ke změně č.2
územně plánovací dokumentace města Petřvaldu;
• informace starosty, a tajemnice MěÚ.
Volební program SNK – Evropští demokraté
1. SOCIÁLNÍ POLITIKA
- lidský život a zdraví jsou nejvyššími hodnotami. Péče o naše starší občany v DPS,
zkvalitnění zdravotní péče o občany našeho města patří mezi prvořadé úkoly.
• Dbát o zachování stávající zdravotní péče pro občany města;
• Řádnou, pravidelnou údržbou a opravami bytového fondu ve správě města zkvalitňovat
bydlení;
• V maximální míře využívat všech dostupných dotačních i státních programů pro opravy,
obnovu a rozvoj bytového fondu;
• Nadále realizovat oblasti péče o starší lidi, minimálně v dosavadním rozsahu.
2. DOPRAVA A BEZPEČNOST
- jedná se o dvě věci, které asi nejvíce „pálí“ občany našeho města.
• Postupně realizovat budování retarderů v obytných zónách;
• Dbát o postupnou rekonstrukci místních komunikací a chodníků;
• Dbát o pravidelnou údržbu místních komunikací;
• Pokračovat ve zlepšování technického stavu veřejného osvětlení a rozšiřování osvětlení ve
městě dle oprávněných požadavků občanů v souladu s technickými možnostmi provozovatele;
• Podílet se na zabezpečování dopravního spojení s okolními městy, alespoň ve stávajícím
rozsahu;
• Podílet se na komplexním programu prevence kriminality ve městě;
• Rozšiřovat spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR vedoucí ke zvýšení počtu
četností kontrol na komunikacích ve městě.
3. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
- politika otevřená občanům, občanským iniciativám a sdružením.
• Dbát na kvalitní a vstřícné služby občanům ze strany městského úřadu;
• Usilovat o získávání názorů občanů na řešení problémů města;
• Za účelem zlepšování informovanosti o rozhodnutích a jednáních městských orgánů
organizovat nejméně 1x ročně setkání občanů se zastupiteli města; Těmto setkáním
věnovat rozsáhlou propagaci všemi dostupnými prostředky k zajištění maximální účasti;
• Využívat měsíčníku Petřvaldské noviny k předávání informací co největšímu počtu
občanů;
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formou Petřvaldských novin se týkaly
• Dbát o to, aby informace předávané
výhradně dění ve městě, využívat placených inzerátů k vyšší rentabilitě jejich vydání.
4. ROZVOJ MĚSTA
- práce, sociální věci, byty.
- Sociální smír je budován na citlivých otázkách zaměstnanosti, bydlení a poskytování
sociálních služeb. Jeho zachování je nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje našeho města.
• Podporovat výstavbu nových bytových jednotek ve městě;
• Hledat formy podpory mladým manželům;
• Podílet se na vytvoření podmínek pro státem garantovou výstavbu bytů v našem městě;
• Formou různých výhod a pobídek vytvářet podmínky k rozvoji podnikatelských aktivit na
území města;
• V souladu s územním plánem nabízet zbývající pozemky města k efektivnímu využití
podnikatelským subjektům v závislosti na rozvojovém programu našeho regionu.
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- vysoká kvalita životního prostředí je předpokladem dobrého zdravotního stavu občanů a
úspěšného rozvoje našeho městě.
• Řádně a zodpovědně pečovat o stávající městskou zeleň;
• Nadále rozšiřovat separace odpadů s maximálním využíváním sběrného dvoru ve městě;
• Klást velký důraz na dodržování obecně závazných vyhlášek týkajících se životního
prostředí, dle možností v této oblasti spolupracovat s Policií ČR.
6. KULTURA, SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ
- kulturu a vzdělávání chápeme jako soubor duševních a materiálních hodnot vytvořených
mnoha generacemi, jehož zachování a další rozvoj je naší povinností vůči budoucím
generacím.
• Maximálně využívat zkušeností pracovníků SKS v této oblasti a usilovat o co největší
využití stávajícího kulturního domu;
• Zachovávat vysokou úroveň školství;
• V maximální míře využívat škol i jako středisek pro využití volného času, a tím
předcházet kriminalitě mládeže;
• V rámci rozpočtu materiálně i finančně podporovat sportovní organizace, dle možností i
některé aktivity občanů v oblasti sportovního vyžití ve městě;
• Zabezpečit dostupnost sportovišť široké veřejnosti;
• Značnou pozornost věnovat realizaci programů pro využití volného času mládeže;
Kandidátní listina
Pro volby do Zastupitelstva města Petřvald konané ve dnech 20. – 21. 10. 2006
Název volební strany: SNK Evropští demokraté
Označení typu volební strany: politická strana
Kandidáti:
1. Ivo Tvrdoň, 65 let, důchodce, Petřvald, bez politické příslušnosti
2. Jarmila Pavlovská, 56 let, ved. učitelka, Petřvald, bez politické příslušnosti
3. Teodor Böhm, 64 let, důchodce, Petřvald, bez politické příslušnosti
4. Bc. Petra Mendrochová, 33 let, učitelka, Petřvald, bez politické příslušnosti
5. Ing. Jan Kukla, 55 let, podnikatel, Petřvald, bez politické příslušnosti
6. Otakar Ševeček, 54 let, zásobovač, Petřvald, bez politické příslušnosti
7. Miroslava Kršáková, 32 let, operátorka, Petřvald, bez politické příslušnosti
8. Karel Dobrovolný, 60 let, podnikatel, Petřvald, bez politické příslušnosti
9. Rudofl Mendlík, 62 let, podnikatel, Petřvald, bez politické příslušnosti
10. Kateřina Hanusová, 34 let, učitelka, Petřvald, bez politické příslušnosti
11. Vladislav Krysta, 55 let, horník, Petřvald, bez politické příslušnosti
12. Pavla Chládková, 54 let, ved. učitelka, Petřvald, bez politické příslušnosti
13. Miroslav Lipka, 65 let, důchodce, Petřvald, bez politické příslušnosti
14. Jiří Majda, 56 let, důchodce, Petřvald, bez politické příslušnosti
15. Jaromír Slíva, 50 let, malíř, Petřvald, bez politické příslušnosti
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KSČM – Petřvald – „S lidmi - pro lidi“
Kandidátka č. 4
Vážení občané – voliči.
Záměry a cíle, které chceme prosazovat ve prospěch a v zájmu spokojeného a
plnohodnotného života občanů našeho města, vyjadřujeme ve „volebním programu na léta
2006-2010“. Z jeho obsahu Vám předkládáme několik bodů z jednotlivých kapitol.
I. Oblast ekonomického rozvoje města
- Vytvářet optimální podmínky pro drobné a střední podnikání.
- Efektivně hospodařit s majetkem města.
- V maximální míře využívat všech dostupných finančních dotací státu, a z EU.
II. Školství, kultura, mládež, tělovýchova a zájmová činnost
- V optimální míře využívat školských zařízení, včetně sportovišť.
- Rozvíjet kulturní, společenskou a zájmovou činnost.
- Podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu především u mládeže.
III. Oblast zdravotnictví, sociální a bydlení
- Zabezpečit stávající systém ordinací obvodních lékařů, zubních ambulancí a lékárny.
- Ve vlastnictví města zachovat dostatečné množství nájemních bytů s dostupným nájemným.
IV. Životní prostředí, doprava a bezpečnost
- Dokončení plynofikace města (Nová dědina, Zaryje, Podlesí).
- V souladu se směrnicemi EU řešit odkanalizování okrajových částí města.
- Zachovat rozsah veřejné příměstské autobusové dopravy (Ostrava, Havířov).
- Pro zvýšení bezpečnosti chodců vybudovat chodník podél komunikace č. 3/4726.
V. Samospráva a státní správa
- Ve výborech a komisích doporučujeme ve větší míře profesní zastoupení občanů.
- V závažných rozhodnutích týkajících se veřejného života občanů města (životní prostředí,
urbanistika města a jiné) využívat principu přímé demokracie – referenda.
Plné znění volebního programu doručíme poštou do všech domácnosti našeho města.
Kandidátka KSČM do Zastupitelstva města Petřvaldu
1. Jiří Novák – 44 let, KSČM
2. Jana Jaglařová – 39 let, bez polit. příslušnosti
3. Karel Zamazal – 63 let, KSČM
4. Jiří Mokroš – 54 let, bez polit. příslušnosti
5. Ing. Miroslav Durčák – 58 let, bez polit. příslušnosti
6. Ing. Oldřich Polanský – 71 let, KSČM
7. Marcel Hradzki – 32 let, bez polit. příslušnosti
8. Dagmar Gurecká – 56 let, KSČM
9. Milada Ožanová – 35 let, bez polit. příslušnosti
10. Pavel Graf – 57 let, KSČM
11. Irena Muchová – 58 let, KSČM
12. Jindřich Pravda – 62 let, KSČM
13. Mgr. Jiří Vidlák – 68 let, KSČM
14. Miroslav Tajdus – 67 let, KSČM
15. Radomír Niedziela – 63 let, KSČM
Pozvání na setkání s kandidáty do ZM a s kandidátem do Senátu PČR – vol. obvod č. 74
Ing. Jaroslavem Gongolem, CSc
9. 10. 2006 – 16.00 hod. - Klubovna zahrádkářů
16. 10. 2006 – 14.00 hod. – DPS
- 14.45 – před PENNY marketem
- 15.30 hod. - Sídliště Petrnkovice
Srdečně zveme všechny občany. Dejte hlas našemu programu, naším kandidátům.
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Vážení občané Petřvaldu,
jsem jedním z kandidátů do Senátu, kteří se ucházejí v letošních podzimních volbách o Vaši
podporu. Jmenuji se Petr Vícha, je mi 43 let a již dvanáctým rokem jsem starostou Bohumína.
Právě zkušenosti z této práce a také znalost problémů jednotlivých měst, obcí a jejich občanů
Karvinska bych chtěl využít při práci senátora. Na komunální úrovni se méně politikaří,
protože se napříč politickým spektrem dokážeme dohodnout na tom, co naše obce potřebují, a
to bez ohledu na stranickou příslušnost. A také tyto vlastnosti by se měly přenést i do Senátu.
Nechci dávat plané sliby. Slibovat Vám bude každý kandidát. Za každého hovoří především
jeho minulost a výsledky jeho práce. Podle nich můžete posoudit, co se mu podařilo a co
naopak nikoliv. Pokud budete mít zájem, zeptejte se tedy na mou práci a její výsledky v mém
rodném Bohumíně.
A jaké jsou mé priority v Senátu?
- zlepšování finanční situace měst a obcí tak, aby měly prostředky na svůj rozvoj
- snižování administrativní zátěže pro obce, podnikatele i občany
- podpora vyšší zaměstnanosti
- rozvoj dopravní infrastruktury v našem karvinském okrese i Moravskoslezském kraji
- konec zneužívání sociálních dávek
- nulová tolerance k porušování zákonů
- dostupné zdravotnictví
- podpora aktivního života našich seniorů
O tytéž priority se snažíme i v Bohumíně a věřím, že podobně to cítí i naši kandidáti ČSSD v
komunálních volbách také u Vás v Petřvaldu. V čele s paní Jarmilou Skálovou, dosavadní
místostarostou města, to každodenně dokazují svou prací pro Petřvald. Na každém kroku je
vidět, jak se Vaše město mění. Mnohé se povedlo v oblasti školství, volného času i ve sportu.
Město získalo na některé investice i dotace od sociálnědemokratické vlády. Proto věřím, že
tým kandidátů ČSSD v Petřvaldě opět dostane Vaši důvěru a podporu.
Možná nemáte Senát rádi. Možná jej považujete za zbytečný. Neúčastí u voleb jej však
nezrušíme a často tím naopak podpoříme i někoho, koho bychom v něm vidět ani nechtěli.
Dnes je v něm například téměř polovina zástupců ODS. A to přece u nás na Moravě a ve
Slezsku nechceme.
Přijďte k volbám. Nenechejte za sebe rozhodovat druhé.
Petr Vícha, starosta Bohumína
kandidát na senátora za ČSSD

Vážení „Petřvalďané“,
dá se říci, že rok 2006 je pro nás, občany ČR rokem volebním. Mnohým z nás ještě dnes znějí
v uších sliby politiků před volbami do Sněmovny PČR, které, jak se nakonec ukázalo, nebyly
míněny až tak vážně a kterých by se dokázali vzdát jen proto, aby mohl vládnout. Jsme
svědky toho, že večer s úsměvy na tváři prohlašují, že se dohodli, ale hned ráno je všechno
jinak. Že by zde platilo rčení „ráno moudřejší večera“? Na vině této patové situace jsou prý
voliči, neboť zvolili „plichtu“. To však rozhodně neplatí o občanech tohoto regionu, kteří na
svůj chléb museli vždy tvrdě pracovat. Proto zde levice výrazně zvítězila. Vím, o čem
hovořím. Sám jsem odpracoval na šachtě 32 let i když převážně v technické funkci. Fyzicky
náročná a nebezpečná práce kladla vysoké nároky na horníky i techniky. Koneckonců
hovořím k občanům města Petřvaldu, které historicky patří k hornickým městům a šachty jim
poskytovaly po celá léta obživu. A v současné době je v Petřvaldě stále vysoký počet
nezaměstnaných, okolo 650 občanů.
Ve dnech 20. – 21. 10. 2006 čeká občany Petřvaldu opět občanský úkol – zúčastnit se voleb
do Zastupitelstva Petřvaldu a volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 74. Občané
Petřvaldu, společně s občany Havířova, Bohumína, Rychvaldu, Horní Suché, Albrechtic a
Stonavy tedy rozhodnou o osobě senátora. Vím, že na vznik senátu existují různé názory.
Senát podle platné Ústavy ČR však zde je a v této chvíli jde jen o to, aby sloužil co nejlépe
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všem obyčejným poctivým občanům. Toho lze docílit pouze tehdy, když v něm budou
rozumní, zkušení a poctiví senátoři. A to je, dle mého názoru, ten zásadní problém.
Totiž po vystoupeních některých z nich, jako např. pánů Mejstříka, Štětiny a dalších se mě
zdá, že začínám chápat římského vládce Caligulu, které na důkaz toho, co si myslí o úrovni
římských senátorů, jmenoval do senátu svého koně Incitata, neboť byl prý stejně schopný. To
však bylo před dvěma tisíci lety. Lid si po tvrdých bojích vybojoval volební právo, které však
musí plně využít. Toto právo má i druhou stranu mince a tou je zodpovědnost.
Vážení občané, jsem jedním z kandidátů do senátu za váš volební obvod 74. Kandiduji za
KSČM, za stranu, kterou jsem zastupoval 10 let v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Nechci plýtvat planými sliby. Na karvinsku vždy platilo – „místo slov projev to činy“. Mohu
vám jen slíbit, že v případě zvolení budu vždy hájit práva prostých občanů a zájmy tohoto
těžce postiženého regionu. Koneckonců, občané Petřvaldu asi ví, že za region, horníky a
konkrétně za Petřvald, jsem bojoval i jako poslanec. Vedení města vás jistě informovalo o
tom, že se mi podařilo pro tento rok ve státním rozpočtu zajistit skoro 15 mil. Kč na výstavbu
sportovního areálu. Věřím, že vedení města tyto peníze s péčí dobrého hospodáře využije ve
prospěch zejména mládeže. Těm starším, zejména horníkům, je asi známo, že se mi podařilo
prosadit v obou komorách PČR, což nakonec podepsal i prezident, nápravu křivd při výpočtu
hornických důchodů po roce 1995. Řadě takto poškozených horníků bude v průběhu 2.
pololetí hornických důchod zvýšen. S tímto zákonem je současně řešena i nespravedlnost vůči
vdovám a vdovcům, kteří ovdověli před rokem 1996 a nedostávají po svém zemřelém
partnerovi vdovský či vdovecký důchod. Věřte, že prosadit to, nebylo vůbec jednoduché a
vyžadovalo to mnoho úsilí.
A pokud zjistíte, že mám vaši důvěru v těchto volbách do senátu a dáte mi svůj hlas, pak si
toho budu velice vážit a budu pracovat ve váš prospěch. Přeji vám šťastnou ruku.
Ing. Jaroslav Gongol, CSc
FOTO

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Justinu Chudobovi a zdravotní sestře Jaroslavě
Ožanové za obětavý a laskavý přístup, který projevili při péči o mou osobu.
Marie Dziková

Označení budov číslem popisným
Město Petřvald vyzývá všechny vlastníky nemovitostí, kteří nemají číslo popisné (evidenční)
umístěno na viditelném místě své nemovitosti, o zjednání nápravy dle zákona o obcích č.
128/2000 Sb., v platném znění, kde je stanovena povinnost dle §32 odst.1: „Vlastník
nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a
udržovat je v řádném stavu.“
Dle směrnice k názvu ulic, veřejných prostranství a číslování budov schválené Radou města
Petřvaldu byla s účinností od 1.února 2001 stanovena smaltovaná tabulka velikosti 21x15cm,
výška číslic 9cm, podkladní barva bílá, číslice černé a orámování tabulky černé. Tabulka musí
být umístěna na budově tak, aby byla viditelná z přístupové komunikace.
Upozorňujeme na skutečnost, že v případě nesplnění výše uvedené povinnosti v termínu
do 31. 12. 2006 může město Petřvald uložit pokutu podle § 47b, odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, až do výše až 10.000,- Kč.
G. Kochová, odbor výstavby a ŽP

Zdraví není vše,
ale bez zdraví je vše ničím.
A. Schopenhauer
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DEN ZDRAVÍ
V PETŘVALDĚ
VE STŘEDISKU KULTURNÍCH SLUŽEB
ul. K MUZEU 150
Ve čtvrtek 12. října 2006
10 – 13 hodin
Členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ firmy NUTRA BONA Vám občanům Petřvaldu
nabízí možnost prověřit si svůj zdravotní stav a tak si zajistit cílenou prevenci před
vážnými civilizačními chorobami.
Pro Vaše konkrétní potřeby nabízíme:
♥
měření cholesterolu
♥
měření krevního cukru
♥
měření krevního tlaku - zdarma
♥
měření tělního tuku - zdarma
♥
poradna pro výživu – zdarma
♥
ochutnávka českých nutraceutik – doplňků stravy – zdarma
Srdečně Vás zvou členové klubu „PROJEKT ZDRAVÍ“
www.projektzdravi.cz

SENIOŘI NA ZÁJEZDU
Za uplakaného ranního počasí jsem se 23. srpna 2006 vydala spolu s téměř 40 členy klubu
důchodců na Březinách na společný poznávací zájezd. Účastníci zájezdu dlouho netušili,
jakou trasu pro ně členové výboru připravili. Zájezd byl nazván cestou do neznáma. Ani první
zastávka, kterou pan řidič J. Staněk udělal na trase Opava - Krnov u restaurace U čápa,
mnohým účastníkům ještě nenapověděla místo cíle zájezdu. Když autobus po přejetí města
Krnov začal šplhat po klikaté cestě na Zlaté hory, už všichni tušili, že cílem zájezdu je pohoří
Jeseníků a zejména poklidné město Jeseník.
Ale než jsme dorazili do konečné zastávky našeho putování, zastavili jsme se na poutním
místě Panny pomocné u Zlatých hor v Jeseníkách. Po prohlídce poutního místa se počasí
umoudřilo a my jsme si to s autobusem namířili do podhůří Jeseníků. Naše další zastávka byla
v obci Hynčice na rodinné zahrádce pana Bedřicha Thurze. Zahradu plnou prehistorických
zvířat a pohádkových postaviček někteří čtenáři PN znají. Založil ji otec stávajícího majitele
pan František Jaich v první polovině 20. století na rozloze 2 ha. Jeho relaxace spočívala právě
v tom, že vyráběl napodobeniny zvířat z pravěku. Takže při vstupu na zahradu vás upoutají
tato zvířata, která jsou mnohdy vymodelována v životní velikosti. Dětem by se asi moc líbila
perníková chaloupka ozdobená perníčky a vedle stojící ježibaba nebo domeček se
Sněhurkou a sedmi trpaslíky.
Po prohlídce zahrady jsme odjeli na Rejvíz, pokochali se krásnými vyřezávanými židlemi ve
známé restauraci a zároveň uspokojili své chuťové buňky. Mnozí se vydali na procházku
okolím nebo čas pro plánovanou přestávku využili sběrem hub. A že jich tam rostlo! O tom
nás přesvědčovali sběrači, kteří dávali patřičně na odiv své úlovky. Ale nás ještě čekala cesta
do města Jeseník. Město nás přivítalo prudkým lijákem, ale přesto nás to neodradilo od toho,
abychom se v kavárničkách občerstvili dobrým zákuskem či kávou.
A to už se náš čas nachýlil a bylo třeba vrátit se zpět domů. Ještě jednou honem na večeři k
čápovi a spokojený a bezpečný návrat byl odměnou za velmi pěkný, detailně připravený
zájezd. Děkuji za pozvání a těším se na další poznávací zájezdy s báječnou partou lidí, kterou
bezesporu Klub důchodců na Březinách je.
J. Skálová

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
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Každoročně žádá petřvaldská organizace Svazu žen město Petřvald o finanční podporu
na již tradiční akci pod názvem "Cesta pohádkovým lesem". I v letošním roce nám radní
města z městského rozpočtu schválili poměrně vysokou částku, a to 5 000,-Kč.
Za tento finanční dar potom organizace připraví pro širokou veřejnost akci pod výše
uvedeným názvem. Letos datum konání akce bylo výborem schváleno na 16. 9. 2006.
V sobotním prosluněném odpoledni se před trafikou Kalousková na sídlišti v ul. Březinské
sešlo cca 120 dětí a spolu s nimi velké množství rodičů a prarodičů.
V lese již čekaly pohádkové postavy, které po dětech vyžadovaly plnění určitých úkolů.
Pro některé z účastníků to byla hračka, ale pro mnohé splnit úkol bylo velmi obtížné. Ale
nakonec body byly zapsány do kartičky a ta sloužila jako vstupenka do klubovny chovatelů
"Popelka". Sladká odměna, nějaká drobnost do školy, popř. hračka a honem k okýnku. Tu na
ně čekal párek s kečupem či hořčicí a chlebem. Rodiče a prarodiče se zatím mohli občerstvit u
jiného okýnka nějakým dobrým nápojem. Všechno klapalo jako na drátku. Občerstvení
podávali členové Českého svazu chovatelů, kteří se organizačně i finančně podíleli na
zdárném průběhu akce.
A to už pomalu klaun končil s odebíráním buchet, které sponzorsky pro děti upekly jejich
maminky nebo babičky. Celkem se sešlo 22 výrobků. Ale jakých! Vybraná porota měla z
čeho vybírat. A kdože byl členem poroty? Paní Zdena Pavlicová, předsedkyně okresní rady
žen, dále Ing. Petr Vícha, starosta města Bohumín a pan Karel Župník.
Nakonec byl porotou vysloven verdikt a vítězem se stala paní Jarka Knyblová. Její ořechová
buchta Zuzana byla všemi porotci označena nejvyšším počtem bodů. Ceny pro první tři
vítězné výrobky nám sponzorsky dodal Ing. Petr Vícha, starosta města Bohumín, kterému se
akce velmi líbila. Poznámky, které si po celou dobu konání akce psal do notesu, mohou
svědčit o tom, že tato akce se může uskutečnit i v jejich městě. Proč ne? Nápadů není nikdy
dost. Na druhém místě skončila paní S. Hellerová a třetí místo obsadil výrobek paní Zdeňky
Varmusové. Všem ještě jednou touto cestou blahopřejeme.
Na závěr mi dovolte poděkovat obětavým členkám ČSŽ, dále členům ČSCH, městu Petřvald,
panu B. Sojkovi a Ing. P. Víchovi za sponzorské dary.
No a nám nezbývá nic jiného, než si naplánovat tuto akci na příští rok a potěšit tak několik
desítek dětí a vytáhnout jejich rodiče na společnou procházku lesem. Takže za rok - na
shledanou.
P.S. Poděkování patří i panu M. Grafovi, který zdarma vozil děti se svými koníčky po okolí
našeho města.
A v závěru vítězný recept na ořechovou buchtičku Zuzanu:
Ušlehejte do pěny 2 celá vejce s hrnkem krupicového cukru, přidejte plechovku
rozmixovaného ananasu (bez štávy), dále 2 hrnky polohrubé mouky, 2 kávové lžičky jedlé
sody a hrnek mletých ořechů. Vše důkladně promíchejte, nalijte na tukem potřený a moukou
vysypaný plech (nebo plech vyložený pečicím papírem), vložte do předehřáté trouby, zvolna
upečte a nechte vychladnout.
Mezitím rozmíchejte do hladka 11/2 kelímku pomazánkového másla s 11/2 lžicí vanilkového
pudingového prášku, vanilkovým cukrem a polovinou hrnku moučkového cukru.
Směs rozetřete na vychladlý korpus, posypte nahrubo nasekanými ořechy a pocákejte
čokoládovou polevou. Dobrou chuť!
J. Skálová, předsedkyně MO ČSŽ

ZPRÁVA, PODĚKOVÁNÍ
Dne 14. 9. 2006 proběhla akce Klubu přátel hornického muzea, pobočky Petřvald, jejímž
cílem bylo setkání bývalých spolupracovníků Dolu Fučík u příležitosti Dne horníků. Na hřišti
TJ Petřvald se za ideálního počasí, v pohodě a dobré vůli sešlo 51 příslušníků tří generací
hornického cechu, přičemž, a to zdůrazňuji, nerozlišuji důlní a povrchové, ani kolegy a
kolegyně a domnívám se, že nám komunikace šla snad lépe než v minulosti. Rozcházeli jsme
se spokojeni a mnozí s přáním zrození nové tradice.
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Při této příležitosti bychom chtěli jménem všech přítomných poděkovat vedení a členům
TJ Petřvald a Spolku chovatelů holubů za možnost konat toto setkání v jejich prostorech, za
pomoc při přípravě občerstvení, za přátelské a vstřícné jednání. Ještě jednou díky.
výbor pobočky KPHM

Taneční soustředění Dlouhá Voda
Článek složen ze slohových prací účastníků...bez cenzury :-))
Ve čtvrtek 14. 9. 2006 jsme vyjeli s Luckou, Tomášem, paní Mráčkovou a Davidem na bezva,
snad i dokonce na nejlepší taneční soustředění. Takové soustředění ale není žádný med.
Každý den v 7.30 krutá rozcvička s pubertálním Tomášem, dlouhé nacvičování s neústupnou
Luckou, ledový bazén s Davidem pod přísným dozorem paní Mráčkové. Všichni naši vedoucí
se snažili zajistit program na celý den, takže jsme vlastně vůbec neměli na nic čas. Když jsme
zrovna netančili, hráli jsme hry o body. Lucka totiž vyhlásila 3 denní soutěž, kde jsme museli
zjistit, kolik je našim vedoucím let, sečíst to a nasbírat potřebný počet bodů. Byla to sranda.
Ti, kteří se snažili zlobit, museli za trest běhat velký kopec u chaty. Jeden večer jsme měli
diskotéku a druhý jsme šli na ten velký kopec a hráli jsme noční hru na světlušky. Museli
jsme v úplné tmě hledat světýlka, tam získat podpisy vedoucích. Ale nevěděli jsme, že Tomáš
je nulák a všechny získané podpisy nám zase škrtne, takže jsme pořád běhali nahoru a dolů,
až nás úplně bolely nohy. No prostě, moc se nám tu líbilo, i když si myslím, že by se nám
líbilo všude, hlavně když se jede s tanečním souborem Petřvaldské srdce.

Členská schůze Odborového klubu důchodců závodu J. Fučík PS a ÚK v Petřvaldě
Vybíráme: z hodnotící zprávy činnosti Klubu důchodců (KD) za 1. pololetí roku 2006, kterou
přednesl pan Lubomír Broda předseda KD na čl. schůzi konané dne 14. 9. 2006 v kulturním
domě.
Jako první akce v tomto roce se uskutečnil Společenský večer dne 25. 2. 2006 v KD. Zájem o
tuto akci byl veliký.
Dne 23. 3. 2006 se uskutečnila čl. schůze KD v kulturním domě za přítomnosti 87 členů.
V úvodu vystoupil pěvecký sbor Ptáčata pod vedením pí uč. Wasilové a Římánkové. Byla
zhodnocena činnost KD za rok 2005, přednesena zpráva o hospodaření klubu za rok 2005 a
revizní zpráva a schválen návrh rozpočtu pro rok 2006. V závěru schůze bylo podáno
občerstvení a následovala volná zábava s příjemnou hudbou.
Další plánovaná akce se uskutečnila v měsíci květnu. Byl to zájezd do Polské Wisly, kterého
se zúčastnilo 38 osob. Po prohlídce a malém občerstvení přesun do Česka na bývalé rekreační
středisko Tyra. Tam strávil každý účastník zájezdu zbytek výletního dne po svém. Dá se říci,
že výlet se vydařil a účastníci byli spokojeni.
Výbor KD zajistil týdenní pobyt pro důchodce v hotelu Javor v Řece od 16. do 23. června
2006. Pobytu se zúčastnilo 38 dospělých a 3 děti. Splnili jsme přání loňských účastníků,
kterým se loňský pobyt moc líbil a zajistili týdenní pobyt v hotelu Javor již podruhé. Letošní
pobyt nám přes vrtošivé léto opravdu vyšel tak, jak jsme ani nepřepokládali.
V měsíci srpnu byl uspořádán druhý autobusový zájezd 17. 8., a který mířil na Vizovice,
Lázně Kostelec a Luhačovice. Zájezdu se zúčastnilo 41 osob. Po celou dobu nám počasí přálo
a účastníci byli se zájezdem spokojeni.
V závěru schůze pan L. Broda poděkoval kronikáři za vzorné vedení klubové kroniky a
fotoalba a rovněž poděkoval městu Petřvald za podporu činnosti klubu důchodců.

Babí léto našich jubilantů
Sobota 16. září 2006, to byl ukázkový podzimní den plný slunce, modré oblohy a
blahodárného tepla, prostě čítankové babí léto. Cesta našich jubilantů do obřadní síně, kam je
u příležitosti jejich jubilea pozval Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ v Petřvaldě, byla
velmi příjemná. Aby byly příjemné i chvíle, které jubilanti prožijí se svým četným rodinným
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doprovodem v obřadní síni, o to se snažily jejich hostitelky, místostarostka Jarmila
Skálová a členka ZM Ilona Karkošková, hudebníci Mgr. Radka Bednaříková (varhany) a
Zdeněk Smolka (housle) se zpěvačkou paní Mgr. Barborou Baranovou a recitátorkou Petrou
Hrušovskou.
Malý koncert pro jubilanty uspořádali žáci ZUŠ Boh. Kulínského v Petřvaldě, které přivedla
paní učitelka Blanka Ryšánková: Z. Plachá (flétna), Martin Jasiok (flétna), Tomáš Bayer
(akordeon), jeho sestra Jana (el. klávesy), A. Adamusová (zobcová flétna) a L. Němčíková
(el. klávesy).
Jubilantů přišlo osm. Pohoda a dobrá nálada z nich přímo vyzařovala. Však také naši
jubilanti, nejen osmdesátníci a výše, ale i početná obec sedmdesátníků a pětasedmdesátníků,
kteří se už brzy sejdou v kulturním domě, patří vždy mezi nejvděčnější posluchače.
Pro nás, kteří tato setkání s jubilanty připravujeme, jsou radostnou událostí, při níž máme
příležitost poblahopřát a poděkovat našim seniorům a přesvědčit je o tom, že město na ně
nezapomíná.
Kdo usedl 16. září 2006 na čestná místa:
pan Jan Knura
85 let
pan Tibor Kratochvil
80let
paní Libuše Kreuzingerová 80 let
pan František Malina
85 let
pan Emil Dzik
80 let
paní Ludmila Rógová
90 let
paní Ludmila Křístková
80 let
pan Ladislav Hrůša
85 let
Za SPOZ I. Karkošková

SK SLAVOJ PETŘVALD
MUŽI
2. kolo
SJ PETŘVALD : SLOVAN ZÁBLATÍ 2:2 (0:1) Juchelka, Podeszva
Sestava: Ševčík, Levanský, Molata, Ožana, Škuta, Seidler, Hlavinka, Juchelka, Kocur,
Podeszwa, Poloch
Střídání: Konečný, Kania
Po ustrašeném prvním poločase, kdy mužstvo Slavoje nedokázalo odpovědět na rychlý gól
soupeře, došlo ve druhé půli ke zlepšení a otočení výsledku po brankách Juchelky a
Podeszwy. Závěr utkání domácí hráči nezvládli a dovolili soupeři srovnat na konečných 2:2
3. kolo
DOMASLAVICE : SJ PETŘVALD 3:1 (1:0)
Sestava: Ševčík J., Levanský, Molata, Škuta, Ožana, Seidler, Hlavinka, Szlauer, Kocur,
Juchelka, Podeszwa.
Střídání: Dzurec, Kania, Machala
Branky: Juchelka
Odevzdaný zápas celého mužstva, kdy jsme po školáckých chybách inkasovali a nedokázali
uspět na půdě průměrných Domaslavic. Jedinou branku Slavoje vstřelil Juchelka, který mohl
ještě v závěru srovnat, ale nedal a z protiútoku soupeř rozhodl.
1 I. Petrovice
4 4 0 0
19 : 4 12
2 Doubrava
4 2 1 1
11 : 5
7
3 Těrlicko
4 2 1 1
9 : 4
7
4 MFK Havířov B
3 2 1 0
7 : 5
7
5 Záblatí
4 2 1 1
6 : 6
7
6 B. Rychvald
3 1 2 0
6 : 5
5
7 SJ Petřvald
3 1 1 1
5 : 6
4
8 Louky
4 1 1 2
8 : 12
4
9 D. Domaslavice
3 1 0 2
3 : 6
3
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10
11
12
13

B. F. Orlová
Sn Orlová
TJ Petřvald
V. Bohumín

4
4
4
4

1
1
1
0

0
0
0
2

3
3
3
2

7
5
2
6

:
:
:
:

11
11
8
11

3
3
3
2

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
SLAVOJ PETŘVALD : LUDGEŘOVICE (dor.) 6:0
Branky: 2 Podeszwa, Poloch, Szlauer, Levánszký, Svrčina
Mladší žáci
Kluci odehráli své první utkání v soutěži 3. 9. a hned na úvod se utkali s FK Baník
Albrechtice na jejich hřišti. Slavoj odolával těžkému náporu asi jen prvních deset minut, než
inkasoval první gól. Pak už padaly góly jeden za druhým. Konečné skóre 24:0 mluví za vše.
Podobný scénář mělo i první vystoupení na domácím hřišti, kde se chlapci utkali se Slávií
Orlová ,, B“. První poločas skončil stavem 0:4, po přestávce se projevila slabší vytrvalost
našeho oddílu a Orlová přidala dalších 11 gólů. Konečný výsledek tak zněl 0:15.
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Kluci byli sice z výsledku trochu zklamaní, ale jsou si vědomi, že jsou v soutěži
nováčkem a že potrvá ještě nějaký ten čas, než poprvé zvítězí a svým soupeřům budou stačit
jak po fyzické, tak po technické stránce. Doufáme, že je budou oba výsledky motivovat
k poctivějším tréninkům a co nejdříve se pak dočkají svého prvního vítězství.
FK Baník Albrechtice : SJ Petřvald
24 : 0
SJ Petřvald : Slávia Orlová ,,B“
0 : 15
1 Albrechtice
2 2 0 0
30 : 0
6
2 Orlová B
2 2 0 0
21 : 1
6
3 Karviná D
2 1 1 0
5 : 2
4
4 FK Bohumín
2 1 0 1
6 : 6
3
5 H. Bludovice
1 0 1 0
1 : 1
1
6 H. Žukov
2 0 1 1
3 : 8
1
7 H. Suchá
2 0 1 1
1 : 7
1
8 MFK Havířov C
1 0 2 1
0 : 3
0
9 SJ Petřvald
2 0 2 2
0 : 39
0

TJ PETŘVALD - MLADŠÍ ŽÁCI
19. 8. – mistrovské utkání krajské soutěže (1. kolo)
TJ Petřvald – Třinec „B“ 3:1 (2:0)
Branky a asistence: J. Uher 2 (J. Lukša, L. Pavlas), J. Lukša (M. Dvořák)
...výborný kolektivní výkon!
27. 8. – mistrovské utkání krajské soutěže (2. kolo)
Těrlicko – TJ Petřvald 0:14 (0:8)
Branky a asistence: J. Uher (5+2), M. Dvořák (2+2), A. Pyszny (2+3), J. Lukša (2+1), L.
Pavlas (1+1), D. Kocián (1+1), J. Kantor (1+1), M. Sekera (0+1)
...výborný kolektivní výkon!
2. 9. – mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo)
TJ Petřvald – Č. Těšín 1:1 (0:1)
Branky a asistence: M. Sekera (A. Maňák)
...po výborném 2. poločase se klukům podařilo vybojovat cenný bod!
Nejlepšími našimi hráči v zápase byli T. Navrkal, A. Pyszny, O. Cudrák, A. Maňák a M.
Dvořák.
9. 9. – mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo)
I. Petrovice – TJ Petřvald 0:3 (0:1)
Branky a asistence: A. Pyszny (M. Dvořák), M. Sekera (M. Dvořák), A. Maňák (A. Pyszny)
V tomto utkání družstvo splnilo roli favorita a zaslouženě zvítězilo. Nejvíce se dařilo A.
Pysznému, O. Cudrákovi, M. Dvořákovi a J. Lukšovi.
Trenér ml. žáků P. Sekera
DOROST
Kádr dorostu pro sezónu 2006-2007, krajská soutěž, sk. B
Brankáři: Jan Kania, Martin Szeliga
Obránci: Tomáš Budina, Tomáš Ševčík, Tomáš Jaglař, Jakub Jaglař, Adam Weiss, Ondřej
Barák, Tomáš Pěnkava
Záložníci: Jan Pavliska, Matěj Bernatík, Lukáš Okon, Tomáš Bezdíček, Lukáš Podhorní, Jan
Grym, Jakub Vrba
Útočníci: Libor Slíva, Petr Stec, Robin Kolek, Petr Rojan
Trenér: Miroslav Budina
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Vedoucí: Aleš Jaglař
19. 8. TJ Petřvald – Lokomotiva Petrovice 2:1 (0:0)
Branky a (asistence): 47.´T. Ševčík (J. Pavliska), 83.´J. Pavliska (J. Jaglař)
Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – J. Pavliska, L. Okon (87.´P.
Rojan), M. Bernatík, T. Bezdíček (88.´L. Podhorní) – L. Slíva (85.´T. Jaglař), P. Stec
Mistrovský zápas (2. kolo)
26. 8. IRP Český Těšín – TJ Petřvald 0:3 (0:1)
Branky a (asistence): 31.´M. Bernatík (J. Pavliska), 62.´L. Okon (P), 82.´P. Rojan (M.
Bernatík), J. Pavliska (81.´J. Grym), L. Okon, M. Bernatík, T. Bezdíček – L. Slíva (45.´P.
Rojan), P. Stec (70.´R. Kolek)
...v 90+2 minutě chytil J. Pavliska penaltu.
2. 9. TJ Petřvald – B. Rychvald 1:2 (1:1)
Branky a (asistence). 31.´L. Slíva (P. Stec)
Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík (76´A. Weiss), T. Jaglař – J. Pavliska, L.
Okon (80.´ R. Kolek), M. Bernatík, T. Bezdíček – L. Slíva (70.´P. Rojan), P. Stec
10. 9. AFC Veřovice – TJ Petřvald 1:2 (0:1)
Branky a (asistence): 44.´M. Bernatík (R. Kolek), 67.´P. Stec (T. Budina)
Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – R. Kolek (72.´P. Rojan), L.
Okon, M. Bernatík, T. Bezdíček – L. Slíva (83.´J. Grym), P. Stec (87.´T. Jaglař)
M. Budina
STARŠÍ ŽÁCI
Mistrovské utkání
1. kolo: TJ Petřvald – Třinec „B“ 2:1 (2:0)
Branky: Frosztega, Kostka
Velmi dobré utkání na úvod sezony, v závěru nás podržel brankář Czarný skvělým zákrokem.
2. kolo: Těrlicko – TJ Petřvald 0:5 (0:4)
Branky: Ševčík 2, Kostka, Gasta, Kocián
Vynikající první poločas, kdy jsme v rozmezí 15 minut čtyřikrát skórovali.
3. kolo: TJ Petřvald – Č. Těšín 1:0 (0:0)
Branka: Ševčík
Vyrovnaný první poločas, na začátku druhého jsme rozhodli utkání krásnou střelou
z trestného kopu pod břevno. Branku dal Ševčík.
4. kolo: I. Petrovice – TJ Petřvald 0:6 (0:1)
Branky: Nalevajka 2, Gasta 2, Frosztega, Vlček
Slabší první poločas, zato v druhém jsme se konečně rozstříleli.
5. kolo: S. Jablunkov – TJ Petřvald 4:2 (1:0)
Branky: Ševčík, Frosztega
Souboj obou mužstev o první místo v tabulce. Domácí měli více štěstí, proto vyhráli.
Vynikající utkání. První porážka našeho mužstva.
V. Sobek

KNIHOVNA INFORMUJE
V týdnu od 2. do 6. října proběhl 10. jubilejní TÝDEN KNIHOVEN
V průběhu tohoto týdne mohli čtenáři vracet knihy bez placení upomínacích poplatků a nový
čtenář přihlášený v tomto týdnu nemusí platit roční poplatek.
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Středisko kulturních služeb Petřvald
PRODEJ NOVÝCH KNIH
Pondělí a středa od 9.00 do 16.30 hod.
M. Krystová-Matoušová, tel: 724 217 448

nabízí

TS PETŘVALDSKÉ SRDCE
L. Skrzyžalová, tel: 596 541 648
MEDIA SERVIS - PŘEDPLATNÉ TISKU
Středa od 9.00 do 10.00 hod.
Jednatelství Karviná tel: 596 340 728, 602 302 894
Objednávky, rušení a reklamace tisku – 800 800 890
DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
Čtvrtek od 16.30 do 18.30 hod.
Mgr. Martin Juřica, tel: 736 151 649
AUTOŠKOLA
Čtvrtek - dle vypsaných kurzů v SKS
Vladimír Káňa, tel: 603 317 546
KURZY JÓGY
Čtvrtek
od 8.00 do 9.30 hod.
od 15.45 do 17.15 hod.
od 17.30 do 19.00 hod.
Jolanda Burová, tel: 596 541 342
PŘESTUPKOVÁ KOMISE
FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
Pátek od 13.00 do 16.00 hod.
Ivo Štěrba, tel: 603 300 715

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
3. 9. Jenovefa Wozniaková
95 let
10. 9. Ludmila Křístková
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Iva Grossmannová
Kateřina Lysoňová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Rudolf Potyš
85 let
Milada Kořenovská 75 let
Liduše Krejčová
66 let
Jiřina Stachová
76 let
Emilie Bartečková
88 let
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Albín Beran
82 let
Vojtěch Tóth
62 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast na posledním rozloučení s paní
Emilií Bartečkovu. Rovněž děkujeme paní Blachové a manželům Šedovým za organizaci
posledního rozloučení.
Zarmoucená rodina

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1. 10. 2006 oslavil své životní jubileum, 70 let, pan Bronislav Bryla. Do dalších let
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody.
Synové Stanislav a Jaroslav s rodinami, vnuci a pravnuk.
FOTO
VZPOMÍNKA
Dne 19. 10. 2006 vzpomeneme 4. výročí úmrtí paní Heleny Kačorové. Stále vzpomínají
manžel, dcera Sylva s rodinou a sestry s rodinami.

VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 14. 10. 2006 by se dožil můj manžel pan Josef Harant 85 let. Za tichou vzpomínku
děkujeme, manželka Růžena, dcery Jana, Marcela a syn Tomáš s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neodešel,
je jen vzdálen.
Dne 25. 10. 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí mého manžela pana Jaroslava
Grygerka a zároveň 10. 12. 2006 jeho nedožité 65. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Anna s rodinou.
FOTO
VZPOMÍNKA
Jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob můžeme dát,
s láskou a slzami v očích na Vás stále vzpomínat.
Dne 11. 10. 2006 by se dožil 100 let pan Josef Kempný.
Dne 20. 8. 2006 by se dožila 94 let paní Viktorie Kempná.
S láskou vzpomínají synové Josef a Miroslav s rodinami.
2x FOTO
VZPOMÍNKA
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
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Dne 14. října 2006 vzpomeneme nedožitých
83 let našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, strýce a pradědečka pana Ladislava Seiberta.
Stále vzpomínají manželka Marie, dcera Jana s manželem, vnučka Žaneta s manželem, vnuk
Daniel s manželkou a pravnučky Kristýnka, Terezka a Janička.
FOTO
VZPOMÍNKA
Dne 21. 9. 2006 jsme vzpomněli první smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní Edita
Kijonková. S úctou a láskou stále vzpomínají manžel Milan a synové Vlastimil, Rostislav a
Jiří s rodinami.
FOTO
VZPOMÍNKA
Čas plyne, nevrátí, co vzal.
Vzpomínka je tím nejtrvalejším poutem s těmi, kteří nás již opustili.
Dne 2. 10. 2006 jsme vzpomněli nedožitých 57 let pana Františka Koběrského. S láskou a
úctou vzpomíná maminka Karla, manželka Marie, dcery Zdeňka a Vlasta, Tomík s rodinou,
sestra Eva, švagr Stáňa, synovec Petr a neteře Jana, Helena a Pavlína s rodinami.
VZPOMÍNKA
Není smrti tam, kde život byl vyplněn láskou.
Již 30 let uplynulo od okamžiku, kdy nás 22. září 1976 opustil náš skvělý otec a předobrý
dědeček našich dětí, pan Otto Richter. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Nikdy
nezapomenou dcery Ilona Karkošková a Věra Kubišová s rodinami.
FOTO
INZERCE:
Město Petřvald
přijme 2 správce víceúčelového hřiště u ZŠ Školní 246
s nástupem od dubna 2007.
Bližší informace na č. tel.: 596 542 902, 596 542 903.
Případné písemné nabídky zasílejte na adresu:
Městský úřad Petřvald
Gen. Svobody 511
735 41 Petřvald

Město Petřvald pronajme budoucí nebytové prostory určené ke sportovním účelům
v budově sportovního areálu Petřvald.
Jedná se o tyto nebytové prostory: cvičební sál 76 m2, sklad nářadí 14,08 m2, šatna
trenér 10,17 m2, chodba 2 m2, soc. zázemí 3,50 m2.

Město Petřvald nabízí k prodeji pozemek, parc. č. 44, kat. území Petřvald u Karviné,
který je určen v souladu s územním plánem města pro bytovou výstavbu.

Zjistili jste o dovolené, že ten,
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kdo umí cizí jazyk, je na tom lépe?
Volejte 596 541 436 nebo 606 810 676.
Pomůžeme.
Pozor změna tel. čísla!
Otevřeno nové
PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
Věra Szotkowská
Stříhání pánské, dámské a dětské.
Provozní doba:
Pondělí 13.00 – 19.00
Úterý
8.30 – 14.00
Středa 13.00 – 19.00
Čtvrtek 8.30 – 19.00
Pátek
8.30 – 15.00
Sobota dle objednávek.
Tel.: 596 541 569, mobil: 739 554 571

4,5x2 cm

9,2x4 cm

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
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
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mobil: 605 140 362
Tel.: 596 731 421
ELEKTRO – ROMAN VOLÁK
Dětmarovice 25
4,5x6 cm
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 v Petřvaldě a okolí, blízko MHD.
Tel.: 777 925 007
4,5x2cm
Severomoravská plynárenská
stejné jak v PN č. 8

AA+Stavebniny Lekos
Zasláno e-mailem

½ A4

Ing. J. Kraftová - kandidátka do senátu
Zasláno e-mailem

celá strana A4

Marian Kuš – kandidát do senátu
Zasláno e-mailem

celá strana A4

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
až do výše 150.000. Bez poplatku, bez ručitele, splatnost až 6 let.
Pro zaměstnance, OSVČ a důchodce (do 75 let). Tel. 737 445 411
9,2 x 3cm
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