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Slavnostní rozloučení s devátými třídami
27. června 2013 se uskutečnilo
závěrečné rozloučení se žáky devátých tříd. 52 chlapců a děvčat,
jejich třídní učitelé, zástupci města v čele s paní starostkou, vedení školy a zástupci rodičovského
sdružení se společně sešli v tělocvičně Základní školy Školní, aby
zrekapitulovali celých devět let,
které společně strávili ve školních
lavicích. S důstojností sobě vlastní
poděkovali všem, kteří se podíleli
na jejich výchově, sebepoznávání
a seberealizaci.
Uplynulo hodně vody od chvíle, kdy poprvé usedli do školních
lavic. Jako malé děti poznali své
nové spolužáky, přestali si hrát
a začali se učit číst, psát a počítat. Ne vždy to bylo pro ně i pro
celý pedagogický sbor jednoduché. Věřím, že se povedlo z těchto malých rozverných školáčků vychovat mladé slečny a pány, kteří
se v životě neztratí.

Z obsahu:
• Z jednání samosprávy
• Senior park u DPS
v Petřvaldě
• Mladí šachisté
Petřvaldu opět bodovali
• Do školy na kole - JEN
BEZPEČNĚ!

Žáci IX.A a IX.B si připravili nádherný program, kde všem přítomným hostům i rodičům předvedli,
co všechno se naučili ve škole
i mimo ni. Předvedli, že umí tancovat, zpívat a hrát na hudební
nástroje. Mile překvapil všechny
přítomné kouzelník se svým kouzelnickým umem.
Milým slovem se rozloučila
paní starostka Skálová, výchovná
poradkyně Mgr. Pavla Helbichová
i ředitelka školy Ing. Zdeňka Kozlovská, která řekla: „Milí
absolventi, rok se s rokem
sešel a vy zítřejším dnem
opustíte naši školu. Odejdete ze školních lavic, které po devět let byly skoro
vaším druhým domovem.
Ale nezoufejte, po prázdninách na vás čekají nové
prostory středních škol
a učebních oborů, které
jste si vybrali. Nastane pro

Smaragdová svatba
Pro manžele Maxmiliána a Libuši Pavelkovy byla sobota 22. června
2013 významným dnem v jejich společném životě. Slavili smaragdovou
svatbu. Je to už 55 let, co si 22. června 1958 řekli své první „ANO“. Svou
jubilejní svatbu přišli smaragdoví manželé oslavit do slavnostní obřadní
síně v Petřvaldě v doprovodu své nejbližší rodiny. Zde je uvítal Petr Přeček,
člen rady města. Hudba, zpěv, recitace, slavnostní projev pana radního
a v závěru zápis do kroniky města vytvořily slavnostní a nezapomenutelnou atmosféru plnou dojetí a radosti.
Není to náhoda, že jubileum, které oslavili, je označeno jako smaragdová svatba. Smaragd je jeden z nejvzácnějších a nejkrásnějších minerálů na světě.
Přejme oslavencům, aby krásné dny, jež spolu prožili, trvaly ještě dlouho, aby ve zdraví a v pohodě užívali radosti, které člověku skýtá život.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

vás doba seberealizace, čas naplnění vašich životních snů a období,
kdy se budete učit nést odpovědnost sami za sebe. Strávili jsme
spolu spoustu času, ponořeni do
tajemství vědy, ale vždy jsme si našli chvilku pohovořit o problémech
běžného života. Někdy jsem žasla,
jak se mnozí z vás stavíte k problémům, které i kolikrát dospělí mají
problém řešit. Smiřte se s tím, že
ne vždy se vám vše povede. Z jakéhokoliv nezdaru si vezměte ponaučení. Chyby, které jste udělali,
se snažte neopakovat. Rozvíjejte
se ve svých schopnostech, učte
se jazyky a snažte se být úspěšní ve všech směrech. Do budoucnosti vám chci popřát, ať je celý
váš život na růžích ustlán, ať vás
provází štěstí a spokojenost. Mějte šťastnou ruku při výběru svých
partnerů a při volbě svého budoucího zaměstnání.“
(pokračování na str. 2)

TERMÍN UZÁVĚRKY
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
Č. 8 JE

9. SRPNA 2013

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města, které se bude konat 28. srpna
2013 v 15.30 hod. v kulturním domě.

Oznámení

o vyhlášení
výběrového řízení
Město Petřvald vyhlásilo dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných
celků, v platném znění výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka
– vedoucí odboru výstavby a ŽP.
Oznámení bylo zveřejněno dne
11. 7. 2013 na úřední desce,
elektronické úřední desce a internetových stránkách města
Petřvaldu www.petrvald.info
v sekci zaměstnání. Přihlášky
k výběrovému řízení lze podat
do 5.8.2013.
Informace na tel.č. 596 542 902.
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Slavnostní rozloučení
s devátými třídami
(pokračování ze str. 1)
V samém závěru nastal čas
na rozdání posledních vysvědčení
a pamětních listů města Petřvaldu. Mezi všemi žáky bylo i několik
těch, kteří prospěli s vyznamenáním. Ve třídě IX. A pod vedením
paní učitelky Mgr. Zdeňky Jarolímové to byli tito žáci: Amálie Adamusová, Tereza Kijonková, Veronika Motúzová, Petr Gorgol, Tomáš
Sklepek, Martin Várady, Libor Vaněk, Jan Svoboda, Lukáš Hlavatý,
Petr Bitala. Vyznamenaní žáci IX. B
třídní učitelky paní Mgr. Lenky Kocurkové: Kateřina Jagelská, Kristý-

na Ohainková, Michaela Konečná,
Nikol Šebestová.
Ráda bych poděkovala všem
třídním učitelům, učitelskému sboru i vedení školy za svědomitý přístup při výchově těchto dětí a popřála všem žákům do budoucna
hodně štěstí a vytrvalosti, protože
je nejenom čekají noví kamarádi,
nové školní lavice, ale hlavně realita. „Škola života“, která ne vždy
bývá růžová a provází nás celým
naším životem.
Přeji všem žákům a učitelům
krásné slunečné a ničím nerušené prázdniny.
Miroslava Kršáková, předsedkyně SR

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA SRPEN A ZÁŘÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Srpen

Září

6., 7.

3., 4.

PET láhve

13., 14.

10., 11.

15. srpna

20., 21.

17., 18.

12. září

27., 28.

24., 25.

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. srpen
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. září

Ztráty a nálezy
V měsíci květnu 2013 byl na
MěÚ Petřvald odevzdán tento
nález:
• 1 ks náušnice ze žlutého kovu
s bílým kamínkem
Místo nálezu: Petřvald, ul.Závod-

ní zastávka u Penny v autobuse
č. 403 (MHD Havířov)
Majitel se může informovat
v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
čísle 596 542 905
Bc. Ivana Rajdusová

ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 7/2013
Nebezpečné látky
v elektrospotřebičích
Může se vám zdát, že
z nefunkčního spotřebiče
se dá ještě ledacos využít – šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale,
co tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy
získávat obtížně souhlas
krajského úřadu – musí
splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické
vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky (kadmium, rtuť,
olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest).
V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo chladicí mřížky, uniká nejen olej, ale právě
i freon do ovzduší.
Ke zpětnému odběru lze odevzdat do sběrného dvora jen kompletní a nerozebrané elektrospotřebiče.
Nekompletní spotřebiče jsou považovány za odpad a náklady
spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně
se tedy promítají do poplatku za odpady.
Zdroj: www.elektrowin.cz
D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
37. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. června 2013
RM rozhodla o zřízení věcných
břemen na pozemcích města.
RM vzala na vědomí předložené výsledky hodnocení nabídek
na podlimitní veřejnou zakázku
„Poskytnutí úvěru pro financování
projektu Radnice Petřvald“ a rozhodla v souladu s ustanovením
§ 81 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách a na základě protokolu o jednání hodnotící komise pro
hodnocení nabídek na zajištění
podlimitní zakázky „Poskytnutí
úvěru pro financování projektu
Radnice Petřvald“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou předložila Česká spořitelna a.s.,
RM rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona
o veřejných zakázkách o výběru
nejvhodnější nabídky, a na základě protokolu o jednání hodnotící
komise pro hodnocení nabídek,

o výběru nejvhodnější nabídky na
zajištění veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Oprava
místních komunikací v Petřvaldě
v roce 2013“ a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: „STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava“ za cenu max. přípustnou
783.311,65 Kč včetně DPH.
RM rozhodla
• o uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor v Petřvaldě
Březinská 1613;
• o vyřazení opotřebovaných
a nezvěstných knih z knihovního fondu;
• o uzavření darovací smlouvy
mezi městem Petřvald a dárcem – společností VAMOZ –
servis, a.s. na základě které
dárce daruje finanční dar ve
výši 20 tis. Kč účelově vázaný
na zajištění 1. ročníku Dnů
tradic města Petřvald, který
bude 28. září 2013 v Kultur-

ním domě Petřvaldě a jeho
okolí;
• na základě doporučení bytové
komise o uzavření 4 nájemních smluv na 4 uvolněné bytové jednotky;
• na základě doporučení bytové
komise o vyřazení žadatelů
o byt ze Seznamu žadatelů
o poskytnutí bytu do nájmu na
základě neakceptování výzvy
o aktualizaci žádosti;
• o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na
Letní prožitkový tábor pro děti
a dospělé s handicapem s Občanským sdružením OKNA, ve
výši 2000,- Kč.
RM schválila způsob vyřízení a odpověď na petici občanů
týkající se zaplavování zahrad
v důsledku dešťů a tání sněhu
(ul. Nejedlého).
RM vzala na vědomí
• nepřijetí finanční dotace ve

výši 2 000,- Kč Svazem tělesně postižených v ČR, místní
organizací Orlová;
• informace o možnostech léčebných pobytů dětí 1. stupně
ZŠ a MŠ;
• „Pravidla půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih“ jako přílohu ke
Knihovnímu řádu knihovny
města Petřvald v předloženém
znění;
• výkaz o plnění rozpočtu
k 31. 5. 2013.
38. schůze Rady města Petřvaldu se konala 26. června 2013
RM rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ Stavba Radnice Petřvald“
v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále
jen zákon).
(pokračování na str. 3)
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(pokračování ze str. 2)
RM schválila zadávací dokumentaci pro otevřené řízení na
veřejnou zakázku „Stavba Radnice Petřvald“ a jmenovala podle
§ 74 zákona komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku zadanou v otevřeném
řízení dle § 27 zákona „Stavba
Radnice Petřvald“.
RM pověřila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zajištěním
funkce komise pro otevírání obálek
a komise pro posouzení kvalifikace.
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RM rozhodla v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších
předpisů a Zásadami pro aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb. v podmínkách města Petřvald o výběru
nejvhodnější nabídky podané ve
výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Konsolidaci a rozvoj datového centra města Petřvald“ a o uzavření
smlouvy o dílo s firmou AutoCont
CZ a.s., Ostrava za cenu max. pří-

pustnou 978.897,- Kč bez DPH;
RM rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových
prostor v přízemí v Petřvaldě Šenovská 356 s účinností od 1. 8.
2013.
19. zasedání Zastupitelstva
města Petřvaldu se konalo
26. června 2013
ZM rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru pro financování projektu „Radnice Petřvald“ mezi městem Petřvald, zastoupeným Jarmi-

lou Skálovou, starostkou města
a Českou spořitelnou a.s., Praha
4, dle předloženého návrhu.
ZM vyhlásilo záměr prodeje
pozemku parc. č. 6414/73 kat.
území Petřvald u Karviné za kupní
cenu 14.440,- Kč.
ZM vzalo na vědomí
• informaci o možnosti zvýšit na
území města koeficientem daň
z nemovitostí;
• informace o možnostech léčebných pobytů dětí 1.stupně
ZŠ a MŠ.

Zeptali jsme se za vás Mgr. Lucie Polkové,
vedoucí správního odboru...
Paní Polková, je čas prázdnin.
To je ta správná doba na opravu
školských zařízení. Jaké opravy
chystá město Petřvald v letošním roce?
Ráda bych uvedla, že už od začátku roku jsou na všech školních
budovách prováděny plánované
opravy a údržba. Na jaře byla dokončena další část rekonstrukce
sociálních zařízení na ZŠ Školní.
V této školní budově byla rovněž
provedena výměna elektronického zabezpečovacího systému,
školní ho zvonku a provedena
montáž nových horizontálních žaluzií a sítí proti hmyzu. Od března
rovněž probíhá postupně výmalba
prostor ve školách Školní i Masarykova. Výmalby prostor zahrnují
rovněž nátěry dveří, zábradlí a zárubní dle požadavků škol. Těsně
před koncem školního roku byla
ukončena oprava chodníku ze ŠD
na hřiště a nájezdová plocha pro
zásobování ŠJ. V týdnu od 8.7.
byla na ZŠ Školní zahájena poslední etapa výměny oken a dveří, která završí jejich postupnou
výměnu.
Rovněž v budovách mateřské školy jsou prováděny opravy
a údržba dle plánu. Na jaře byl ve
všech pískovištích MŠ vyměněn
písek, byly provedeny nátěry laviček, hracích prvků i plotů. Od
začátku prázdnin byly zahájeny
malířské práce v budovách MŠ
2. května, MŠ K Muzeu, MŠ Závodní a do konce prázdnin bude
ukončena výměna osvětlení v jedné ze tříd MŠ Šenovské. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni
odstranit ze školních zahrad hrací
prvky, které již neodpovídají bezpečnostním normám, budeme
hledat možnosti, jak v rozpočtu
nalézt prostředky, které by nám
dovolily alespoň částečně nahradit tyto chybějící hrací prvky ještě
v letošním roce.
Při výčtu letos realizovaných
akcí na budovách sloužících dětem nemohu opomenout ukončení zateplení budovy SKS a knihovny, která dostala k 20. 6. nový

mnohem elegantnější kabát. Tato
akce byla spolufinancována z prostředků dotace OPŽP EU. Zároveň
se nám podařilo získat prostředky
z operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj, za
jehož přispění je v současné době
prováděna modernizace knihovny
oddělení pro děti a mládež, takže se čtenáři mohou v září těšit
na úplně nové a moderní interiéry knihovny.
Už od března letošního roku
probíhají opravy v kulturním
domě. Můžete je více přiblížit
našim občanům?
V březnu letošního roku jsme
zahájili rekonstrukci sociálních
zařízení v přízemí a 1.nadzemním podlaží společenské části
KD. Po zahájení a zjištění stavu
vodovodního a kanalizačního potrubí bylo nutné provést celkovou rekonstrukci studené vody,
teplé užitkové vody a kanalizace,
což způsobilo spolu s plánovanými akcemi značné zdržení celé
akce. V současné době je již rekonstrukce ukončena. Myslím, že
výsledek stojí za to. Petřvaldští
občané zatím neměli moc příležitostí výsledek ocenit, vzhledem
k nehodě, která se v KD stala začátkem června, kdy došlo k uvolnění a pádu omítky nad schodištěm KD. Po této události bylo
přistoupeno ke kontrole všech
stropních omítek v KD a byla zahájena jejich oprava. Tato neplánovaná akce bude pokračovat ještě celé prázdniny a bude zároveň
spojena s výměnou svítidel ve
všech společenských prostorách
KD i v restauraci a výmalbou celé
této části KD. Tím se bohužel posunula další plánovaná akce - vybudování nové šatny pro návštěvníky ve vestibulu KD. Doufám, že
se nám vše podaří do konce září
dokončit a návštěvníci se budou
při kulturních akcích v těchto obnovených prostorách cítit dobře.
Když jsme u kulturního domu,
chystá letos město Petřvald nějaké větší kulturní akce? Jestliže
ano, které to budou?

Tou to ot á zkou se v r a cím
k předchozí odpovědi, kdy jsem
hovořila o pracích probíhajících
v KD, které by měly být ukončeny
do pátku 27. 9. 2013, což je termín zahájení Spolkové výstavy.
Spolková výstava bude pořádána jako součást 1. ročníku Městských slavností - Dne tradic, které
se město Petřvald rozhodlo v letošním roce uspořádat. Spolková
výstava v prostorách velkého sálu
KD bude pokračovat v sobotu do
15.00 hod., kdy na ni naváže program slavností. Nechci prozrazovat plánovaný program, ale myslím, že si každý návštěvník přijde
na své, nejen dospělí, ale i děti.
Program celých slavností bude
soustředěn na velkém pódiu na
travnaté ploše před kulturním domem i v jeho okolí. Je sestaven
z hudebních, klaunských, kouzelnických a jinak zajímavých vystoupení a čísel. Vyvrcholením celého
programu bude vystoupení známe
zpěvačky Petry Janů. Součástí
celé akce bude rovněž přehlídka
veteránů a samozřejmě prodej
nejrůznějších pochoutek.
Nesmím zapomenout na konání Adventního jarmarku a Dne pro
dětskou knihu, který se bude konat již opakovaně v sobotu před
1.adventní nedělí - a to je v letošním roce 30.11.2013. Tradičně bude Adventní jarmark spojen
s výstavou dětské knihy, ručními
dílnami pro děti i dospělé, kulturní-

mi vystoupeními dětí z našich MŠ
a ZŠ, prodejem vánočního zboží
a rozsvícením vánočního stromu.
Na obou těchto akcích budou
využity jarmareční stánky, které
jsme v letošním roce z prostředků města zakoupili. Tyto stánky
budou k dispozici pro pořádání
všech městských akcí.
Již dva roky žádají občané ze
Zaryjí dětské hřiště. Jak vidíte
realizaci jejich požadavků?
Na základě těchto požadavků
byly do rozpočtu roku 2013 zařazeny prostředky na hrací prvky,
které budou umístěny v lokalitě
Na Zaryjích. Hrací prvky již byly
nakoupeny a děti z této lokality se
mohou těšit na víceúčelový hrací domeček a houpadlo. Bohužel
zatím není přesně znám termín,
kdy budou tyto prvky instalovány
vzhledem k probíhajícím pracím
spojeným s realizací kanalizace.
Naším cílem je, aby bylo zprovoznění tohoto hracího koutku provedeno do konce prázdnin, aby
mohly děti tyto prvky v letošním
roce ještě co nejvíc využít. Věřím,
že se nám to podaří.
Děkuji Mgr. Lucii Polkové za vyčerpávající odpovědi. Těšíme se
spolu s ní na opravené prostory
v KD a v našich školách. Zároveň
chci pozvat všechny občany na
uvedené slavnosti města, máme
se na co těšit.
JaS
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ZVEME JUBILANTY
DO OBŘADNÍ SÍNĚ

POZVÁNÍ RODIČŮ
K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Město Petřvald srdečně zve
všechny občany, kteří oslavili či
oslaví v měsících červenec, srpen
a září 80, 85, 90, 95 a 100 let
(tj. narozené v roce 1933, 1928,
1923, 1918 a 1913) na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města.
Setkání se uskuteční v sobotu 21. září 2013 ve 12.00 hod.
v obřadní síni Městského úřadu
v Petřvaldě.
Každý jubilant je zván i s rodinnými příslušníky.
Podmínkou účasti na setkání
jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na matrice Městského úřadu Petřvald nejpozději
do 13. září 2013.

Zveme rodiče čerstvě narozených petřvaldských občánků (tj. do
5 měsíců věku dítěte) k slavnostnímu vítání.
• vítání občánků se konají v soboty v obřadní síni MěÚ Petřvald
• konkrétní termín obřadu je
nutno dopředu dohodnout na
matrice:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
• vítání občánků je určeno všem
novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Petřvaldě
• pro každé dítě je uspořádán samostatný obřad
• děti jsou vítány zástupci města
• délka obřadu je cca 20 minut
• v obřadní síni máme pro dítě připravenou kolébku

V případě, že se jubilant ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do
obřadní síně, lze si dohodnout na
matrice MěÚ návštěvu doma.
Kontakt na matriku:
Ivana Tomková,
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

• spolu s rodiči se mohou
slavnostního
vítání zúčastnit i další příbuzní vítaných
dětí
• během obřadu je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznamy vlastními prostředky
anebo využít i fotoslužeb, které
jsou na místě k dispozici
V případě zájmu o zveřejnění
údaje o narození dítěte v Petřvaldských novinách je nutno podepsat na matrice MěÚ Petřvald
souhlas se zveřejněním (nutno
předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti jednoho z rodičů).
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Letní slavnostní setkání jubilantů v obřadní síni
Dne 22. června 2013 se opět
po čtvrt roce v obřadní síni uskutečnilo slavnostní setkání jubilantů
s představiteli města. Pozváni byli
jubilanti, kteří v měsících duben,
květen a červen oslavili 80., 85.,
90. a 95. narozeniny.

Naše pozvání přijali tito oslavenci: Vlasta Gavronová, Otakar
Kochan, Emilie Kubná.
Program následující po oficiální části setkání tentokrát zajistily
děti z MŠ Šenovská a jejich paní
učitelky Darja Sikorová a Michae-

la Stoklasová. Velice jim děkujeme. Pohádka O Koblížkovi, kterou
děti zahrály, se nám všem ohromně líbila.
Všem jubilantům ještě jednou
přejeme do dalších let především
pevné zdraví, mnoho osobní po-

Zprava sedící: Emilie Kubná, Otakar Kochan a Vlasta Gavronová.
Zprava stojící: Ivana Tomková – matrikářka, Petr Přeček – člen rady města, Kateřina Pyreňová – přednášející.

hody, spokojenosti a radosti ze
života.
Těšíme na další setkání s jubilanty, které se bude konat již v září.
Komise pro občanské záležitosti

Děti z MŠ Šenovská
Foto: P. Římánek

Do školy na kole - JEN BEZPEČNĚ!
Jelikož jsme zaznamenali několik nebezpečných skutečností,
které porušují silniční zákon (např.
nenošení cyklistických helem, nedostatečné vybavení kol – odrazkami atd., nedodržování bezpeč-

ného odstupu), rozhodli jsme se
připomenout jak žákům, tak jejich
rodičům základní pravidla, která
je potřeba dodržovat, aby jejich
přeprava na kole byla na silnicích
bezpečná.

(zdroj obrázku: http://www.skibi.cz/clanky/jak-vybrat-detskou-cyklohelmu/)

Cyklistické desatero
1. Dbejte na stav kola a jeho
výbavu
Používejte odpovídající velikost
kola, mějte kolo funkční a seřízené
s důrazem na brzdy, reflexní prvky,
přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek,
vhodné je mít nářadí a rezervní
duši. Zejména v provozu a při
rychlejší jízdě používejte přilbu (do
18 let věku je povinná vždy dle silničního zákona1) a ochranné brýle
(proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.
1
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), hlava II, díl 3, oddíl 5, §58:

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou
přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na
silnici, místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové
komunikaci1) jet na jízdním
kole jen pod dohledem osoby
starší 15 let; to neplatí pro
jízdu na chodníku, cyklistické
stezce a v obytné a pěší zóně.
2. Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte
(pokračování na str. 5)
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(pokračování ze str. 4)
na sobě a na kole reflexní prvky
a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení
vpředu i vzadu.
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během
ní. Jízdou pod vlivem alkoholu
či omamných látek ohrožujete
sebe i ostatní. V případě postihu
je na vás pohlíženo stejně jako
na řidiče motorového vozidla.
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností
a možností. Snažte se vyhnout
komunikacím silně zatíženým
automobily, na provoz si zvykej-

5
te postupně. Nezapomínejte, že
chodník je pouze pro chodce –
s výjimkou dětských cyklistů ve
věku do deseti let. V maximální
míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.
5. Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak,
jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však
na své okolí a předpokládejte, že
všichni kolem vás mohou kdykoli
chybovat. A také že cesta před
vámi nemusí být volně průjezdná
– nevjíždějte proto bezhlavě tam,
kam nevidíte. Dejte si pozor na
přijíždějící a předjíždějící vozidla.
6. Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny
směru dávejte včas znamení paží,
obzvlášť při odbočování vlevo,

Senior park u Domu
s pečovatelskou službou
v Petřvaldě
V jakémkoliv věku udržování
zdravého životního stylu a dobré nálady vytváří v běhu našeho
života pocit fyzické a psychické
pohody.
Venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež získávají
stále větší oblibu napříč všemi generacemi. Snadné a zábavné cvičení je tak na dosah všem, kteří
dbají o svůj životní styl.
Město Petřvald se v rámci komunitního plánování sociálních
služeb rozhodlo vybudovat pro
své seniory bydlící v DPS a okolí senior park s cílem aktivizace
života našich obyvatel. V měsíci
červnu letošního roku pracovníci
firmy Colmex zabudovali v areálu DPS prozatím 2 cvičební prvky - šlapadlo a procvičování chůze. V instalaci dalších cvičebních
prvků chceme pokračovat i v dalším roce.

Z dopisu zaslaného panem
Pavlíkem, obyvatelem DPS, citujeme: „Cvičidla se nám moc
líbí. Podařila se vám dobrá věc.“
A městu zaslal dvě fotky, které
zveřejňujeme.
I.Rajdusová

a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte
potřebnou změnu. Sledujte stav
vozovky, koleje, příčné prahy či
mříže kanálů a v případě potřeby
se jim včas vyhýbejte, vždy však
s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny
smysly – vyvarujte se poslechu
hlasité hudby či telefonování
a psaní SMS za jízdy, protože
výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.

dět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva
vozidlo, které signalizuje, že se
rozjede. Nezapomínejte také, že
rozměrnější vozidla při zatáčení
vybočují do stran.

7. Jezděte při pravém okraji
a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte
bezpečný odstup od překážek,
zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla,
která zastavila nebo zastavují,
především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve skupině
jezděte za sebou s dostatečnými
rozestupy a ve velké skupině se
rozdělte na několik menších.

10. Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění,
okamžitě ji telefonicky nahlaste.
Přivolejte na místo Policii ČR (tel.
158), v případě závažnějšího
zranění také záchrannou službu
(tel. 155), kde v případě potřeby
dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.
(zdroj: http://www.ibesip.cz/
cz/cyklista/bezpecna-jizda-na-kole/cyklisticke-desatero)

8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní
vozidlo), které začíná odbočovat
nebo třeba vyjíždět ze zastávky,
kvůli mrtvému úhlu ve zpětném
zrcátku prakticky nemá šanci
cyklistu vedle svého vozidla vi-

Žáci jsou ve škole poučeni
o dopravní výchově, prosíme
rodiče, aby dohlédli na nošení
helem a další bezpečnostní požadavky silničního zákona.

9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na
dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední
kolo (zadní se hůře demontuje).

Mgr. Martina Hrušová (koordinátor
oblasti dopravní výchovy)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.

Mladí šachisté Petřvaldu
opět bodovali

Zleva: T.Vaněk, A.Oršulíková, D.Hubík a A.Pekárek

Ve čtvrtek 20. 6. 2013 se
odpoledne sjely do Orlové děti
z kroužků, které trénují trenéři
šachového oddílu SK Slavia Orlová, aby změřily své síly a nabyté znalosti. Přesto, že se všichni
účastníci kroužků nezúčastnili,
sjelo se do herny šachového oddílu na sportovním areálu v Orlové
30 dětí. 10 dětí starší kategorie
a 20 dětí mladší kategorie, což
je velice výborné pro budoucnost
orlovského šachu.
Děti hrály zvlášť každá kategorie, 2x5 minut na celou partii. Hrálo se na 9 kol a turnaj mladších

žáků byl řízen počítačem speciálním šachovým programem. Starší
hráči hráli systémem každý s každým. Vítězové obou kategorií byli
hráči z kroužku DDM Orlová.
Ve starší kategorii se umístil
z Petřvaldu Aleš Pekárek na 2. místě a David Hubík na 9. místě.
V mladší kategorii se umístil
Tomáš Vaněk na 3. místě a Adélka Oršulíková v celkovém pořadí na 5. místě a první v kategorii
dívek. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
Petřvaldu.
JINO
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Úspěšné Mistrovství ČR družstev mladších žáků v šachu
s šachistou z Petřvaldu.
Mistrovství ČR družstev mladších žáků v šachu se letos konalo v Táboře v Čechách ve dnech
14. – 16. 6. 2013 a členem
úspěšného družstva byl hráč
z Petřvaldu Aleš Pekárek.
Družstvo SK Slavia Orlová si
vybojovalo účast jasným vítězstvím v KP, kde Aleš jasně vyhrál
svou šachovnici a byl hlavním
strůjcem celého vítězství.
Mistrovství ČR se zúčastňuje
14 družstev přeborníků krajů, 13
nejlepších družstev z loňského
ročníku a družstvo domácích s divokou kartou. Celkem hraje o mistra ČR 28 družstev. Družstvo tvoří
6 hráčů. 1- 4 šachovnici tvoří hráči
ročník 2001, 5 šachovnice musí
být dívka ročník 2001 a mladší
a 6 šachovnici hraje hráč ročník
2004. Družstvu se počítají 3 body
za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů
za prohru. Orlovou reprezentovala šestice ve složení Karel Chwistek 2001, Jakub Ochmyt 2001,
Vojtěch Šrámek 2001 a mladší

Aleš Pekárek 2002. Dívčí šachovnici hrála vicemistryně ČR Anežka Drastichová 2002 a mladšího
žáka Jan Šebesta 2004. Cesta do
Tábora v pátek nezačala šťastně,
když za Ostravou se nám pokazilo
jedno auto a museli jsme hledat
náhradní řešení. Díky pochopení
a obětavosti tatínka hráče Šrámka se po dvou hodinách výprava
opět ubírala směrem k Táboru. Výprava vyjela se značnou časovou
rezervou, jinak by první dvě kola
byla bez nás. Nakonec se vše
stihlo a děti po strastiplné cestě
zasedly k šachovnicím. Dokázaly,
že na to mají a oba zápasy vyhrály
5:1 a 4:2. Po prvním hracím dnu
jsme se usadili na předních místech a ty jsme udrželi až do závěru. Družstvo SK Slavia Orlová 5x
vyhrálo, 2x remizovalo a 2x prohrálo. Že byl turnaj velice vyrovnaný svědčí fakt, že vítězné družstvo
z Pardubic získalo 20 bodů, druhé družstvo 18 a pak 6 družstev
17 bodů, kterým umístění přisou-

dilo pomocné hodnocení. Orlová
se umístila na skvělém 5 místě
a jen 3 pomocné body ji dělily od
lepšího umístění.
Jasně nejlepším hráčem našeho družstva byl Jan Šebesta,
který z 9 možných uhrál 7,5 bodů.

Výborně zahráli i Anežka Drastichová a Aleš Pekárek - oba
6,5 bodů.
Celému družstvu gratulujeme
k dosaženým výsledkům.
JINO

Technické muzeum v Petřvaldě Vás zve k návštěvě

Pozor, křehké!

13. 6. 2013 – 24. 1. 2014
Výstava přiblíží tradici výroby skla
a představí jej jako užitkový a umělecký materiál.
Realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Velká prázdninová soutěž
červenec – srpen 2013
Tradiční výtvarná soutěž pro děti
o nejkrásnější zpracování prázdninových zážitků.
Pro výherce jsou připraveny hezké ceny.

Veselé rámečky
srpen 2013

Výroba papírových rámečků
na fotografie zdobených
skleněnými kamínky.

Technické muzeum Petřvald
K Muzeu 89, Petřvald
tel.: 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz,
www.muzeumct.cz

Zleva: V.Novotný předseda ŠSČR, A.Drastichová, J.Šebesta, J.Ochmyt, 		
A. Pekárek, V.Šrámek, K.Chwistek. T.Drastich vedoucí družstva

OBDOBÍ TÁBORÁKŮ JE TADY!
V létě mnozí z nás podnikají
nejrůznější výlety a k nim neodmyslitelně patří rozdělávání ohňů
v přírodě. Než si však rozděláme
takovýto ohníček, musíme si uvědomit, že oheň v přírodě se může
velice snadno vymknout kontrole,
ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. Při rozdělávání ohně
v přírodě je nutné v prvé řadě
zvolit vhodné místo pro ohniště.
To by mělo být vzdáleno alespoň
50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a různých hořlavých látek. Pamatujte,
že v lese lze rozdělávat oheň jen
na vyhrazených místech! Zcela
zakázáno je i rozdělávání ohně
na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na str-

ništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na
suchém listí, jehličí nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků,
apod.. Létající jiskry nebo náhlý
poryv větru totiž velmi snadno
způsobí neštěstí. Každoročně
kvůli neopatrnosti lidí vznikají
desítky požárů. Za silného větru
nebo v období extrémního sucha
bychom oheň v přírodě neměli
rozdělávat vůbec. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat.
Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením
kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až
jeden metr, který bude zbavený

veškerých hořlavin. K zapálení
nebo udržování ohně v žádném
případě nepoužívejte v ysoce
hořlavé látky jako např. benzín,
naftu či líh. Oheň se pak velmi
snadno vymkne kontrole a může
způsobit i vážné popáleniny. Rovněž pamatujte, že děti by neměly být u ohniště ponechány bez
dozoru plnoleté osoby. Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru.
Nachystejte si předem dostatek
vody (popř. písek, hlínu), kdyby se
oheň vymykal kontrole. Nejlepší
je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném
terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Navíc chování

ohně v lese je nevyzpytatelné
(požár se může šířit např. pod
zemí ) a podobné zásahy jsou
mnohdy časově velmi náročné
a vyžádají si povolání většího
množství jednotek požární ochrany. Pokud již dojde k rozšíření
ohně mimo ohniště, zvažte, jestli
jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli
vodu, kterou máte k dispozici,
lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte. Pokud
si nejste jisti, je lepší utéci do
dostatečné vzdálenosti od ohně
a neprodleně zavolat hasiče na
linku 150 nebo 112.
			
Ing. Lukáš Rylko, Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezkého kraje
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O cenu paní starostky
Pamatujete si, jak Zdeněk Svěrák diktoval celému národu krkolomné texty plné těžkých slov
a vět? Našel dost nadšenců, kteří si diktát i po letech strávených
mimo školní lavice zkusili napsat.
Byla to zajímavá hra pro dospělé,
jak si zavzpomínat na školní dobu
a jak zjistit, co nám z ní v oblasti
českého jazyka po letech zůstalo
uloženo.
To závěrečný diktát našich nejstarších žáků, který navrhla napsat paní starostka, měl jiné kulisy. Z plného tréninku, krátce po
náročném celostátním testování, o ceny. Bylo tedy věcí cti, aby
žáci s dobrými výsledky v českém
jazyce diktát zvládli. Nakonec
všech šestnáct účastníků souboje
o cenu paní starostky, o vzácnou
dárkovou psací soupravu, nezklamalo. Většina z nich zvládla diktát
na slušné úrovni, vítězové byli výborní a celé setkání žáků s paní
starostkou a paní ředitelkou mělo
příjemně slavnostní ráz. A co řekla vítězka?
Slovo vítězky
„Dne 20. čer vna 2013 se
v naší škole konala poněkud ne-

zvyklá soutěž. Konala se poprvé,
a tak se pro letošní rok stala tak
trochu výjimečnou. Byla uspořádána pro žáky devátých tříd. Šlo
totiž o to, abychom napsali co
nejlépe určený diktát. Ten byl vybrán a zároveň diktován paní učitelkou Lenkou Kocurkovou, která
nás také celé čtyři roky druhého
stupně učila český jazyk. V devět
hodin jsme se všichni sešli a přišla za námi paní starostka. Před
zahájením nám vnesla do duše pár
povzbudivých slov a s diktováním
se mohlo začít. Diktát pojednával
o tématu heraldickém, konkrétně
tedy o historii petřvaldského znaku. Mnozí jsme se dozvěděli o Petřvaldu zase něco více.
A ptáte se, jak jsme dopadli?
I přes to, že text nebyl vůbec jednoduchý, na prvních třech místech
skončili žáci třeba jen s jednou,
dvěma nebo třemi malými chybami. Třetí místo obsadil Tomáš
Sklepek, druhá skončila Veronika
Motúzová a první Tereza Kijonková. Všichni jsme chodili do stejné
třídy, do IX. A. Byli jsme oceněni
krásnou propiskou a pentilkou s logem Petřvaldu.

Diktátoví přeborníci ročník 2012/2013
(Ve skupince s paní starostkou a ředitelkou)

Vítězové diktátu (Terezka, Martin a Veronika)

I když už byl konec školního
roku, my, deváťáci, jsme opět potrápili své mozkové závity. Avšak
určitě se nám to vyplatilo. Myslím

si, že by bylo prima uspořádat tuto
soutěž příští rok znovu.“
Tereza Kijonková
Mgr. Lenka Kocurková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Přišel nám dopis…

Před časem jsem v Petřvaldských novinách viděla fotku skupiny harfenistů. Vzpomněla jsem si,
že mám doma fotku harmonikářů.
Je na ní i můj otec, pan Tadeáš
Herman, ročník 1928. Protože
otec se zájmem čte vaše noviny,
slíbila jsem mu, že vám pošlu tuto

fotku, je na ní skupinka žáků, kteří se v letech 1950 - 1953 chodili
učit hrát na harmoniku k panu Oldřichu Ščerbovi do Orlové.
Můj otec je první vlevo stojící.
Tak snad fotka potěší ty, kteří se
na ní poznají nebo jejich potomky.
Lenka Klajmanová

Představujeme vám paní Ivanu Tillhonovou,
pracovnici občanského sdružení Normální je počítat.
Paní Tillhonová,
čím se zabývá občanské sdružení Normální
je počítat?
Dnes je velká část
obyvatel v Česku více
či méně ohrožena svou
předlužeností. O tomto celospolečenském
problému se stále hovoří a píše, ale jak se
opravdu dostat z toho začarovaného kruhu? Jak řešit situaci,
kdy lidé nejsou schopni splácet
své závazky a půjčku řeší další
půjčkou?

V médiích občan
slyší, že jediný způsob zbavení se dluhů
je insolvence, neboli
osobní bankrot. Je důležité být velmi opatrný při výběru společnosti, která by řešila
neschopnost splácet
závazky. Vyrojilo se
mnoho rádoby odborníků – oddlužovacích společností
– kteří zadluženému slíbí řešení,
ať je tento zadlužený vhodný na vyhlášení osobního bankrotu nebo
ne, a navíc to není pro každého.

Naše občanské sdružení „Normální je počítat“ vždy nabídne
prostřednictvím speciálně proškolených poradců se zaměřením na dluhovou problematiku to
nejvhodnější řešení. Je potřeba si
uvědomit, že oddlužení je vlastně
zbavení se dluhů - a to lze různými
způsoby. Každý případ je specifický a je nutno také k němu přistupovat individuálně. Výši splátek
upravíme na únosnou mez a právně ochráníme před v ymahači
a exekutory. V tomto se naprosto
lišíme od jiných poraden. Pro naše
dlouholeté zkušenosti v oblasti

řešení platební neschopnosti fyzických i právnických osob umíme
nejen poradit, ale i vše profesionálně vyřešit. Máme za sebou již
stovky spokojených lidí a jsme
připraveni pomoci každému, kdo
projeví zájem.
Život může být znovu krásný,
stačí se jen odhodlat a udělat
první krok. Pro občany Petřvaldu
je nejbližší kancelář v Havířově
a mohou se na mne kdykoliv obrátit a využít bezplatnou poradnu. Telefonní číslo 725 250 150.
Bližší info:
www.normalnijepocitat.cz
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BESEDA V DOMĚ
Co je to komunitní plánování
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU sociálních služeb?
Konala se 6. června 2013.
A kdo přišel besedovat s obyvateli DPS? Byl to vedoucí OO PČR
Petřvald npor. Bc. J. Suchý.
V neformální besedě se přítomní posluchači mohli dovědět
o kriminalitě, která je páchána
zejména na velmi ohrožené věkové skupině občanů – seniorech.
Bc. J. Suchý podal mnoho cenných rad a informací ohledně sebeobrany před těmito nechtěnými
živly. Jeho přednáška byla v závě-

ru oceněna potleskem a poděkováním všech přítomných občanů.
JaS

Město Petřvald je zapojeno
do komunitního plánování sociálních služeb a služeb navazujících ve městě Orlová a správním
obvodu. Cílem plánování sociálních služeb je vytvoření efektivně
fungující sítě sociálních služeb,
které budou poskytovány ve vysoké kvalitě a budou odpovídat
skutečným potřebám občanů-budoucím i současným uživatelům
těchto služeb. Je souhrnem zjišťování potřeb občanů a hledání
způsobu, jak tyto potřeby uspokojovat a přitom efektivně využívat dostupné zdroje. Komunitní
plánování je tedy metoda, kterou
lze plánovat sociální služby a navazující aktivity ve vymezené oblasti tak, aby odpovídaly službám
občanů. Plánování sociálních služeb probíhá v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v pl.znění
o sociálních službách. Účastníky
procesu komunitního plánování
se mohou stát zástupci uživatelů,
poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti.
Na tvorbě „Střednědobého
plánu“ se podíleli členové řídící

skupiny i členové pěti pracovních
skupin: senioři, občané se zdravotním postižením, děti, mládež
a rodina, etnické menšiny a občané v přechodné krizi.
Strategické cíle, které jsou
v ýstupem práce jednotliv ých
pracovních skupin, i společný
cíl a opatření jsou obsaženy ve
„Střednědobém plánu“ rozvoje
sociálních služeb a služeb navazujících ve městě Orlová a správním obvodu na období 2013 2015. Tento materiál je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. 2
v budově MěÚ Petřvald nebo na
webových stránkách města Orlová (město Orlová-radnice-komunitní plánování).
V případě zájmu zúčastnit se
komunitního plánování sociálních služeb nebo námětů týkajících se sociálních služeb a služeb navazujících ve městě kontaktujte sociální pracovnici na
č.tel. 596 542 905, e-mailem:
rajdusova@petr vald -mesto.cz
nebo osobně v úřední dny v kanc.
č. 2.
I.Rajdusová

Korálky sociálních služeb
Dne 11. 6. 2013 se od 10.00
hodin konala ve městě Orlová
akce organizovaná Komunitním
plánováním města Orlová a sociálními službami ve městě Orlová
a Petřvald nazvaná Korálky sociálních služeb.
Akce se z důvodu nepříznivého
počasí konala v Kulturním domě
v Orlové.
Zástupci sociálních služeb
předvedli prezentaci své služby
na informačním panelu ve vestibulu a v průběhu „Korálků“ pak
ústně před účastníky akce – poskytovateli a uživateli služeb, před
zástupci města Orlová i před širokou veřejností. Představily se tyto
služby: Sociální služby města Orlová, Domov pro seniory Slezské
humanity, Pohoda, Vesna, Domov
Březiny Petřvald, nestátní denní
zařízení Duha, Maják, Sociální
asistence Orlová, Futra-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
zařízení Slezské diakonie Hannah
- dům pro matky s dětmi a sociální
asistence, Benjamín Petřvald, Pečovatelská služba Petřvald a Komunitní plánování města Orlová.
Každá služba měla za úkol donést upečenou buchtu, která byla
podávána jako občerstvení pro zúčastněné ke kávě nebo k čaji, rovněž byly nabízeny párky s chlebem
a minerálky. V rámci „Korálků“ se

Přišlo nám
poštou…
Malé okénko
poezie
Po rozvodu
Bez Tebe tatínku, můj táto
na rtech mi uvad dětský smích,
na cestách zbylo jenom bláto
a slzy v očích máminých.
Denně jsem slyšel vaše hádky
i mámy usedavý pláč,
chtěl bych tě táto přesto zpátky,
nevěřím žes falešný hráč.

konala i soutěž o nejlepší buchtu.
Akci zahájil místostarosta
města Orlové pan Miroslav Koláček, koordinátorka komunitního plánování Mgr. Jiřina Lízalová
a vedoucí Sociálních služeb města Orlové Bc. Jitka Kocianová.
Moderátorem byl Oldřich Kbelec,
hrála zde hudba Duo Classic, vystoupila orlovská taneční skupina
Kmit a mažoretky.
A proč se akce jmenovala Korálky sociálních služeb? Každá

služba si vyzdobila svůj „korálek“.
Ty pak se navlékly na společnou
šňůru a prezentovaly tak spolupráci mezi jednotlivými službami
v rámci komunitního plánování.
Nálada zúčastněných byla výtečná, každý ochutnal z nabídnutého občerstvení, zhlédl program,
dozvěděl se něco o cílech jednotlivých služeb a někteří uživatelé
služeb si při hudbě i zatančili.
I.Rajdusová

Máma, jak ta tě měla ráda
a přesto vyhledal sis jinou,
odešels ukázal nám záda,
nebylo to sand Tvojí vinou?
Máma ta by Ti odpustila,
vždyť vím, že teskní
na Tvou ztrátou
a já bych zase štěstím zářil,
že můžu být zas se svým tátou.
HARRYJAN
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Hora Skalka
Kunčice pod Ondřejníkem a MY

Hrčava, Trojmezí
a děti z Mateřské školy 2. května - Březiny
Děti z mateřské školy podnikly svůj výlet v úterý 18.června také
do přírody na krásnou Hrčavu…, malé děti zůstaly v chládku lesa
u studánky a středňáci s předškoláky se vydali dopoledne na Trojmezí. Sluníčko krásně svítilo, déšť se nám vyhnul a všechno bylo
podle plánu. Na Hrčavě nám pan Hampel připravil výborný oběd
v restauraci Pod Kaštanem, naše paní kuchařky výborné svačiny
(i Honzovy buchty na cestu). A hlavně, hlavně dobrou náladu ke
krásnému počasí jsme si vezli s sebou v batůžcích! Hledali jsme
také ukrytý poklad v lese, plnili cestou k němu různé úkoly a odměnou byl plný měšec překvapení… Vrátili jsme se sice unavení,
ale plni zážitků z krásného výletu. A zase někdy příště se budeme
těšit na náš společný výlet!
J.Budíková

Děti z Mateřské školy Nová Dědina byly 14. 6. 2013 na turistickém výletě.
Sluníčko nám svítilo, ale parno nebylo. Šlapali jsme cestou i cestičkou, horskou lesní pěšinkou. Vůkol jsme se rozhlíželi, rostlinky
do herbáře sbírali, jetel, kopretinu, pryskyřník, kostival, přesličku
i kapradí, s veselou písničkou a náladou, všichni školkoví kamarádi.
Někdy zase znovu za dobrodružstvím pojedeme spolu.
Těšíme se všichni.

Vedoucí učitelka Darja Sikorová,
učitelka Michaela Stoklasová, školnice Janička

„Já toužím být…“
Čím? Inu, člověk může být
čímkoliv, pokud má motivaci, vytyčený cíl a pracuje s velkým nasazením a nadšením. Tím vším
oplývali žáci Základní umělecké
školy v Petřvaldě, když v lednu letošního roku začali studovat texty a písně nové hudební pohádky
„Království zvířat“.
Posluchači a hosté, kteří
21. června 2013 navštívili premiérové vystoupení dětí v Kulturním
domě v Petřvaldě, si jistě snadno
dosadí zbývající nedopsaný text
v úvodu jedné z písní, jež zazněly toho dne na jevišti. Snadné
ovšem nebylo samotné studium
textů dětí obsazených do hlavních rolí, jejichž věková kategorie
byla velmi nízká. Ovšem zdánlivě
nemožné se stalo skutečností.
Se studiem textů pomáhali rodiče dětí doma, účinkující se navzájem zkoušeli ve škole a poz-

ději dokázali také jeden druhého
„zaskočit“ v určité roli. Zkoušely
se nejen texty mluvené, písně,
tance a pohyb v prostoru, ale
také herecké kreace a textové
improvizace při tzv. „uměleckém
oknu“. Pracovních sobot bylo ve
škole nepočítaně, ale úspěch byl
nepřehlédnutelný. Pouhých dvacet šest členů pěveckého sboru
svým uměním dokázalo zaplnit
sál kulturního domu zvědavými
návštěvníky.
Jsme ovšem školou hudební,
a tak nesměla chybět ani úspěšná vystoupení žáků s hudebními
nástroji – klavír, klávesy, flétny
a kytara. Na programu se podílela celá řada zde nejmenovaných
osob a vedení školy v čele s paní
ředitelkou Ing. Zdeňkou Kozlovskou, kterým patří náš vřelý dík.
Dětský pěvecký sbor Petřvaldský
skřivánek tímto způsobem nejen

rozšířil řadu netradičních vystoupení naší školy (Sněhurka, Zlatovláska, Mrazík, Šmoulové a Mamma Mia), ale také oslavil letošní

jubilejní patnácté narozeniny své
existence na ZUŠ v Petřvaldě.
Šárka Podobová, ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.
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NAUTILUS
– jak jsme se učili učit se
V letošním školním roce se
naši žáci měli možnost zapojit do
projektu společnosti SCIO s. r. o.
NAUTILUS – Nauč se učit se. Již
v loňském roce proběhlo dvoudenní školení, během kterého byli
vyškoleni všichni lektoři pro práci
s pracovními sešity, jež následně
včlenili do výuky. Tohoto školení se
zúčastnila školní psycholožka, která v letošním roce s dětmi pracovala na rozvoji kompetencí k učení.
Od října školního roku pracovali žáci šestých tříd v rámci hodin výchovy ke zdraví se zelenými pracovními sešity „Ostrovní
dobrodružství“. Obsahem sešitu
bylo 12 kapitol. Jednotlivé kapitoly byly věnovány správné motivaci
k učení, plánování a organizování
času, paměti, mnemotechnickým
pomůckám, práci s elektronickými zdroji, třídění informací, pozornosti, podmínkám správného
učení, práci s textem, chybám
v učení, důležitosti otázek, práci
s různým typem informací a prezentací referátu.

Během hodin žáci pracovali jak samostatně, tak ve dvojicích i skupinách. Výuka byla díky
sešitům obohacena o nové prvky, informace nad rámec klasické výuky. S těmito pracovními
sešity mohli pracovat také žáci
4. a 5. tříd, kteří docházeli v malých skupinkách do kroužku.
Pro osmé a deváté třídy jsme
dostali modré sešity „Nautilus“.
Žáci devátých ročníků je vyplňovali v hodinách volby povolání. Sešit
byl výborným doplněním informací
a kompetencí, které se žákům budou hodit při přechodu na střední
školu. Žáci osmých tříd budou pracovat se sešity příští rok.
Více o celém projektu si mohou rodiče přečíst na stránkách
projektu www.nautilus.scio.cz.
Pracovní sešity lze stáhnout zdarma také ve formátu PDF na uvedených stránkách.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Poděkování
Mateřská škola z Havířova děkuje za netradiční zážitek ZKO Petřvald ze dne 21. 6. 2013, kdy nám příjemnou a hravou formou
předvedli, jak prospěšné může být spojení člověka a psa.
Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Šárka Chobotová, ředitelka školy

Myslivecké sdružení
Petřvald - Haldy
Srpen
Druhý měsíc prázdnin. Po kraji se nese vůně posekaného obilí
a sena. Začíná ta pravá houbařská
sezona a v lesích se to houbaři jen
hemží. Srnčata už přebarvila z bílých flíčků a mají barvu jednotně
rezavou. Letošní liščata už začínají svou velikostí dotahovat rodiče
a pomalu se začínají osamostatňovat. Po lesních jahodách, malinách a borůvkách začínají dozrávat ostružiny. Srnci po říji odpočívají a opět se jim vrací ostražitost
a plachost. Návštěvníci našeho revíru si jistě všimli, že bylo zrušeno
pár starších kazatelen a na jejich
místech myslivci postavili zařízení
nová. Slouží nejen k lovu samotnému, ale hlavně k pozorování zvěře a posléze k jejímu sčítání. Do
podzimu bychom chtěli strhnout
všechna stará posedová zařízení
a vyměnit je za nová.
27. – 28. září proběhne v Petřvaldě oslava a v jejím průběhu se
budou prezentovat i zájmové spolky a naši myslivci se už na tuto
dvoudenní akci připravují. Budou
na ní seznamovat širokou veřejnost s prací sdružení a ukázkami

trofejí a rukodělných pra cí. Do té doby
nás čeká
spousta práce s přípravou
na tuto akci i v revíru.
Staré pořekadlo říká, že čas
strávený na rybách a v lese se nepočítá do délky života. Snad proto
jsme v přírodě tak rádi a tak často. Je příjemný vlahý srpnový podvečer. Od nedalekého rybníka jde
slyšet žabí koncert a tiché hlasy
rybářů, připravující se na noční
lov dravců.
Myslivcovým tělem probíhá
podivné chvění. To každý zvuk,
který protne ticho noci, zapůsobí
jako něco, co rozechvěje strunu
očekávání. Po celodenním shonu a pracovním nasazení je právě
teď ta chvíle, kdy si člověk může
srovnat myšlenky, vypustit ty zbytečné a těšit se na hezké zážitky
a příjemné lidi.
Tímto bychom chtěli vám všem
popřát příjemnou dovolenou v klidu a pohodě, ať už ji trávíte u moře,
v lese nebo na svých chatách
a chaloupkách.
Luboš Kučera
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Z tebe se raduje celé stvoření
15. srpna prožívá církev velkou slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Poutě, které se konají
do většiny mariánských svatyní,
jsou vyjádřením přirozeného
poznání prostých věřících, kteří
od počátku v Marii vnímají svou
sestru ve víře a matku, u níž nacházejí z Božího požehnání naději a pokoj v chaosu světa. Maria
se nikdy nestaví na roveň Bohu,
vždy zůstává pokornou služebnicí
díla spásy. A to i ve chvílích, kdy
ji volají zpěvy modlitby věřících.
Úvodní slova hymnu svatého
Jana Damašského, která jsou
v nadpisu tohoto příspěvku, ukazují na radost, která vyvstává,
když se uskuteční určitá touha.
Co je ale touhou celého stvoření? Řečtí otcové odpovídají pouze jediným slovem: spodobení
s Bohem (theopoiesis), být naplněni Bohem. V Marii, která je mi-

lostiplná, se tato touha naplňuje.
Celý kosmos (svět uspořádaný, na rozdíl od chaos- světa
zmatku) hledí na Matku Boží,
vidí v ní předzvěst naplnění své
vlastní evoluce. Církev je jediné
společenství, v němž duchovní
přilnutí k druhým neničí, nýbrž
naopak dává plný význam každé osobnosti. V církvi také platí, že hierarchická struktura jde
ruku v ruce s rovností všech lidí
vzhledem k Boží milosti. Ženám
je přirozeností dáno, aby byly nositelkami života. Ženy se proto
v jistém slova smyslu radují více
z dokonalosti nové Evy, která
dala lidský život vtělenému Bohu.
Nyní oslavená Maria – Matka
Kristova, je představována jako
živoucí trůn, na němž sedí Ten,
který panuje nad celým světem.
Dokonalá harmonie světa je obnovena a přivedena k dokona-

losti, to je nebe. (Podle Tomáše
Špidlíka, Věřím v život věčný)
Mariin život byl vždy těsně spjatý s vykoupením Ježíše Krista.
Bůh totiž neuskutečnil svůj plán
bez toho, aby Marie vyřkla své
„ano“: „Hle, jsem služebnice
Páně; staň se mi podle tvého
slova“ (Lk 1,38). Maria se stává
předlohou a vzorem každému věřícímu člověku. Neboť i naše víra
je odpovědí na volání a nabídku
Boha. Maria věřila i v nejistotě,
především pod křížem. Proto
Marii rádi nazýváme „matkou
věřících“. Ze stejného důvodu
je také nazývána „vzorem církve“. Neboť i církvi musí vždy jít
jen o to, aby upřímně přijala, co
Bůh člověku nabízí prostřednictvím Ježíše Krista. V „Evangelickém katechismu pro dospělé“
z roku 1975 se říká: „Maria patří
do evangelia. ... Je označována

jako příkladná posluchačka slova Božího, jako služebnice Páně,
která říká „ano“ vůli Boží, jako
milostí zahrnutá, která sama
o sobě není nic, ale prostřednictvím Boží dobroty je vším. A tak
je Marie pravzorem lidí, kteří se
otevírají Bohu a nechávají se
obdarovávat, pravzorem společenství věřících, církve... (s. 392
a následující).
Kéž jsme pozorní k Mariinu
vzoru a příkladu a kéž v nás
roste touha po životě s Bohem,
který se jednou, ve chvíli naší
smrti, má naplnit. Kdo netouží
po spáse, spásu nenajde. Kdo
však celým svým srdcem uvěří
Ježíši, najde v něm svého Spasitele, který jej přivede k Otci
tak, jako svou Matku Marii.
Požehnání Boží ať provází
P. Vít Zatloukal, farář petřvaldský

Oprava střech kostela sv. Jindřicha
S velkou vděčností jsme
14. července oslavili tradiční Petřvaldský odpust.
Nejen každoroční radost z posvěcení kostela (15. července
1838) a oslava svátku patrona
farnosti, sv. Jindřicha (13. červenec), ale vděčnost, že první fáze
opravy střech kostela mohla být
dokončena navzdory nepříznivému počasí v květnu a červnu. Ač

ještě zbývá drobná oprava římsy, mohli jsme poděkovat Bohu
i dobrodincům, že tato významná
kulturní památka naší farnosti
mohla nastoupit svoji dlouhou
cestu, aby jednou opět zazářila
v plné kráse k Boží slávě a k naší
radosti.
Velké poděkování patří Nadaci OKD, jež přispěla významnou
měrou ze svého grantu „Pro bu-

doucnost“. Rovněž jsme dostali
finanční prostředky z programu
„Podpora obnovy kulturních památek“ MKČR prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností.
V neposlední řadě mnozí
drobní dárci ze svých vlastních
prostředků pomáhají, aby oprava
chrámu sv. Jindřicha, jenž patří
mezi významné kulturní památky,
mohla zdárně proběhnout. Všem

patří upřímný dík a kéž jim to odplatí Bůh svým požehnáním.
P. Vít Zatloukal, farář petřvaldský

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
V MĚSÍCI SRPNU SE S NÁMI VYDEJTE
V případě špatného počasí si můžete (a to i dospělí) místo výletu
dát v SKS souboj ve společenských hrách.
Úterý 6. 8. 2013 od 9.00 hod.
Spolu vyrazíme znovu po stopách Petra z Waldu a uděláme
si malý CYKLOVÝLET po okolí
s opékáním buřtů.
Bude-li příznivé počasí, projedeme se zákoutími Petřvaldu
a okolí a někde na příhodném
místě si dáme svačinku. Po předchozích zkušenostech s tím, na
čem jsou děti schopny dorazit,
znovu upozorňuji především rodiče: Bereme s sebou cyklisty
pouze na funkčních kolech s patřičnou výbavou a helmou. Pokud
dítě vypravíte samotné, musí mít
vaše písemné povolení a průkaz
pojišťovny.
Návrat do 13.00 hod.
Úterý 13. 8. 2013
ARCHEOPARK CHOTĚBUZ
V 8.00 hod. sraz na zastávce
u Penny nebo v autobuse MHD č.
403.
Odjíždíme 8.14 hod. na vlakové nádraží Havířov.
Hradiště je jednou z nejvýznamnějších památek pravěku

na území Těšínského Slezska.
Nejstarší část tohoto hradiště
stojí na místě, kde kdysi žili naši
předkové, je spjat s obdobím
doby bronzové. Stále zde probíhají vykopávky.
Vstupné: děti 25,- Kč, dospělí
50,- Kč + jízdné za vlak a linkový
autobus
NÁVŠTĚVA RYBÍHO DOMU
V CHOTĚBUZI
V restauraci Rybího domu si
můžete vybrat nějakou specialitu
z čerstvých ryb, venku u rybníčku
si zarybařit vypůjčeným prutem
za 30,- Kč anebo se zklidnit pozorováním rybiček v obřích akváriích, ve kterých uvidíte například
aligátoří rybu nebo rejnoka.
Návrat od 15.00 hod.
Pátek 16. 8. 2013
Celodenní zájezd OLOMOUC
Odjezd 7.00 hod. od Penny, návrat okolo 19.00 hod.
Olomouc je velmi staré město
a nabízí mnoho zajímavých možností, kam nahlédnout.
V nabídce tohoto zájezdu bude
zastavení na Svatém Kopečku,
což je jedno z nejznámějších poutních míst na Moravě. Rodiče s dětmi mohou navštívit i známé ZOO.

V Olomouci samotné najdete
mnoho zajímavých starodávných
památek. Pokud si vzpomenete
na hodiny dějepisu, je to např.
olomoucký hrad na Václavském
návrší, kde byl r. 1306 zavražděn
český král Václav III.
Můžete navštívit některý z celkem 17 kostelů a klášterů, určitě zhlédnout alespoň jednu ze 6
barokních kašen, velká kamenná
sousoší jsou tvořena z figur známých z antické mytologie.
Prohlédnete si také olomoucký orloj, expozici o jeho šestisetleté historii, vystoupáte na radniční věž, která ční do výšky 75 m
a je z ní krásný pohled na město.
Techničtí nadšenci mohou navštívit nově vzniklá muzea automobilových veteránů nebo areál
v Neředíně, kde je možno prohlédnout si minimálně sedm letadel –
vyřazené vojenské stíhačky, bojovou helikoptéru i cvičná letadla.
Cena: 170,- Kč, děti do 15 let
vratná záloha 100,- Kč
Úterý 20. 8. 2013
Po stopách Petra z Waldu až
do Bohumína - PLAVBA PO ODŘE
Sraz 9.10 hod. na „bohumínské“ zastávce na Březinách, odjezd 9.20 hod.

Akce se uskuteční, pokud se
přihlásí dost zájemců a obsadíme minimálně 6 lodí
(tj. alespoň 12 osob.)
Meandry
Odry sjíždějí
celé rodiny.
Na tento ojedinělý projekt mezi
Slezskem a Polskem
se vypravíme až
k hraničnímu mostu
ve Starém Bohumíně,
odkud se můžeme plavit 7 km po vodě až do Zabelkova. O vše se starají dobrovolní
hasiči, kteří zájemcům pomohou
na vodu, v Zabelkově pak vše naloží a převezou zpět.
Lodě s vestami a pádly bezplatně půjčuje bohumínská radnice, lidi platí pouze za převozy
lodí 100,- Kč. Půjčovna má i rafty
pro více lidí - vhodné pro začátečníky.
Hraniční meandry jsou přírodní památkou ve střední Evropě,
jsou velmi vzácné a chráněné.
Jsou domovem mnoha vzácných živočichů i rostlin.
Žije zde asi 40 druhů savců,
např. bobr, vydra, norek, netopýr
i velmi vzácný psík mývalovitý.
(pokračování na str. 12)
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(pokračování ze str. 11)
Najdete zde asi 62 druhů pavouků, nejvzácnější je obrovský
slíďák břehový.
V meandrech žijí i plazi, užovky, ještěrky a dokonce i americká želva.
Sídlí zde okolo 180 druhů ptáků - ve strmých březích můžete
vidět třeba ledňáčky.
Cena: 100,- Kč
+ autobus
Na tuto akci děti
pouze s rodiči!

Pojmenování Lučina získala
říčka r. 1956, kdy po zbudování Žermanické přehrady vznikla
stejnojmenná obec a pak byla
přejmenována i řeka. Lučina
pramení na severním úbočí hory
Prašivá ( na jarním výletě do Nošovic jsme se cestou z Prašivé
do Komorní Lhotky u pramene

zastavili). Od hráze Žermanické
přehrady je Lučina při dobrém
stavu vody v délce 24 km sjízdná i pro vodáky. Při jihozápadním okraji města Havířova je na
jejích meandrech vyhlášena přírodní památka, která má rozlohu
přes 40 ha.
S sebou peníze na jízdné
MHD 403 směr Havířov.
Čtvrtek 29. 8. 2013
ZÁVĚR PRÁZDNIN
- PO STOPÁCH PETRA
Z WALDU

Úterý 27. 8. 2013
OKOLO LUČINY AŽ
K PŘEHRADĚ
Sraz v 8.00 hod.
u SKS, vydáme se
po stopách Petra
z Waldu.

Od 10.00 hod.
Fota z jarního výletu Nošovice-Prašivá -Komorní Lhotka

Soutěže, hry a hledání pokladu
v režii samotného Petra z Waldu
- pro malé i velké

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
knihovnu byste v těchto dnech
nepoznali. Od uzavření pro veřejnost se zde střídají stěhovací čety,
elektrikáři, malíři, truhláři, natěrači… Přesto nezahálíme a v provizorní kanceláři, v místnosti č. 2,
stále ve Středisku kulturních služeb města Petřvald pilně pracujeme a vylepšujeme služby pro čtenáře. V minulém čísle jsme zveřejnily nabídku akcí zejména pro
pedagogy, v tomto čísle přicházíme s novinkami jiného rázu.

Čtečky v knihovně
Od září bude
možné v yp ůj čit si v knihovně elektronické čtečky knih.
Čtečky byly zakoupeny v rámci
projektu, který se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR. Konkrétně se jedná
o Prestigio Nobile MultiReader,
Amazon Kindle Paperwhite a Sony
PRS – T2 ENG.
Absenční výpůjčku čtečky (odnést si ji domů) knihovna umožní
pouze registrovanému uživateli
staršímu 18 let, jenž má trvalý
pobyt v České republice, v den výpůjčky je registrován v knihovně
alespoň jeden rok, má vůči knihovně vypořádány všechny své závazky a předloží svůj platný čtenářský
průkaz a občanský průkaz. Čtečky budou k vypůjčení na 14 dnů,
s tím, že tuto lhůtu bude možné
prodloužit, pokud nebude další zájemce. Čtečky se budou půjčovat
s veškerým příslušenstvím. Jsou
vhodnou alternativou klasické knihy, např. na cestách.

Knihovna má nové logo!

Pracujeme na
nových webo vých stránkách
knihovny.

Jak probíhá modernizace
knihovny?
… pár ilustračních fotek z vyklízení prostor.

Modernizace
knihovny probí há
v rámci projektu
„Kulturní pohrani čí – v y tvoření mo derní kulturní infrastruk tur y v Jasie nici a v Petřvaldě“
– projekt je spolufinancován z Fondu
mikroprojek tů Eu roregionu Těšínské
Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu pře shraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika
2007-2013.

Stránky vám
představí knihovnu a služby, které
nabízí. Budou informovat o aktuálním dění v knihovně (akce, Klub her,
Galerie Nad knihami, Klub maminek,
kurzy PC, nabídka
pro MŠ a ZŠ v Petř valdě, novink y
v knihovním fondu
apod.). Představí
zajímavé projekty, do kterých se
knihovna zapojuje nebo je podporuje. Najdete zde
fotogalerii z akcí
a jiné činnosti, on-line katalog,
odkaz y na zajímavé webové
stránky, ankety a další zajímavosti. Doufáme, že na stránkách
snadno najdete vše, co budete
hledat, a bude příjemné je navštěvovat.
Za knihovnu knihovnice
Lucie Šidlová a Monika Molinková

Tel.: 596 541 342
E-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz
Fotky z akcí na
http://knihpe.rajce.idnes.cz/
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TJ PETŘVALD – HEPO
Ano, už je to tak! V sobotu 22.
6. 2013 proběhly oslavy 80. výročí založení fotbalového oddílu
v Petřvaldě – Hepa (HEdvika a POkrok). V roce 1933 položili základy fotbalového oddílu pánové G.
Chudík, E. Toman, J. Tošenovský,
F. Mynář a mnoho jiných nadšenců. Právě díky těmto lidem jsme si
mohli toto významné výročí připomenout a oslavit ho.
V dopoledním předprogramu
nastoupily k exhibičním zápasům
ml. a st. přípravky proti svým rodičům s výsledky 6:6 a 11:10. Už
i rodiče mladší přípravky se mohli přesvědčit, že porazit tyto kluky
nebude vůbec snadné…Ml. přípravka nastoupila v tomto složení: V. Sommer, M. Klos, D. Lach,
V. Lach, J. Mrázek, V. Stavař, P.
Kačor, A. Burget, K. Kolibač, M.
Sobek, R. Marenčák, V. Gargulák
a A. Durczok (trenéři: M. Stavař,
V. Sobek, P. Kačor, P. Marenčák).
Starší přípravka vyběhla na trávník takto: D. Pokorný, J. Rusoň, J.
Volný, M. Šebesta, J. Zborovský,
D. Klos, O. Milian, P. Čarnecký, K.
Kuzma, J. Gawlas, O. Fajkoš, B.
Šimek, D. Knorr, R. Šimek, O. Kotas (trenéři: K. Pokorný, R. Milian).
Po výborném výkonu benjamínků, kteří byli odměněni pamětními
medailemi, diplomy a sladkostmi,
předvedli své umění dorostenci
Hepa proti prvoligovým děvčatům
Baníku Ostrava. Před 16 měsíci

1933 - 2013

zvítězili dorostenci Hepa v Ostravě, tentokrát se z vítězství radovala ostravská děvčata. Po poločase
4:2 pro domácí se ve druhé části
obraz hry změnil a z výhry 6:7 měly
radost hráčky Baníku. Branky vsítili: M. Gorovič 2, L. Budina 2, P.
Bitala 2 – R. Vítková 2, R. Šebestová, K. Poštulková, K. Waszutová,
N. Šoborová a D. Palová. Dorostenci věnovali svým soupeřkám vlaječky a dort, o který se však děvčata
ráda podělila.
Sestavy mužstev – Hepo: D.
Kašniar, M. Paluv, L. Pavlas, D.
Knorr, J. Cífka, F. Marek, O. Pytlík,
O. Kostka, V. Cieplik, M. Gorovič,
P. Bitala, M. Krupa, L. Písečný, R.
Karkoschka, L. Budina. Trenéři:
Ing. P. Bitala, P. Dvořák, vedoucí
mužstva – M. Sekera.
Baník Ostrava: R. Bednaříková, M. Strnadelová, T. Denková,
N. Šoborová, K. Waszutová, D.
Palová, R. Šebestová, R. Vítková,
K. Poštulková, A. Prostředníková,
B. Najvarová, P. Šebestová, O.
Cudrák, M. Dvořák, V. Zajíček. Trenéři: A. Döme, L. Ivan, ved. družstva – S. Schwarzer.
Střídalo se hokejovým způsobem.
Po skončení tohoto utkání se
ujal se slavnostního zahájení předseda oddílu kopané P. Gorovič,
který přivítal všechna zúčastněná
družstva, bývalé hráče a funkcionáře, zástupce kraje a okresu, mís-

tostarostu Petřvaldu Ing. V. Holečka, sponzory a diváky. Před zraky
hepáckých fotbalových legend dekoroval medailemi a pohárem ml.
žáky TJ Petřvald za 3. místo, které
vybojovali v krajské soutěži v letošním roce. Trenéry tohoto týmu jsou
V. Strouhal, I. Vlček a R. Šebestová (od r. 2007 se dostali ml. žáci
na „bednu“ už potřetí, v r. 2010
soutěž dokonce vyhráli!).
Z rukou členů výboru oddílu kopané převzali bývalí slavní fotbalisté a funkcionáři Hepa krásné narozeninové dresy. Byl to V. Gasczyk,
G. Volný, M. Kokošinský, M. Miksa,
J. Volný, L. Vicherek, R. Budina, V.
Slavíček, M. Budina, M. Rádl, M.
Slíva, Z. Číž, P. Sekera, V. Zrun,
B. Sojka, M. Pyszny, P. Gorovič, V.
Sobek a Ing. Z. Jonšta (omluvený
Ing. O. Polanský).
Úkol provést slavnostní výkop
hlavního utkání připadl místostarostovi Petřvaldu Ing. V. Holečkovi. Blahopřání k narozeninám přišlo od Fotbalového svazu Ukrajiny
a města Rovna!
Hlavní utkání: st. garda TJ Petřvald – st. garda FC Vítkovice
1:6 (1:4).
Branky: S. Kostka – P. Rohel, R.
Vlk, S. Dostál, M. Karas, I. Králík
a A. Babušík.
Sestavy – Hepo: N. Žuška (218
záp. za muže Hepa/1 gól), J. Klimecký (262/8) – O. Cudrák (903
– nejvíce v historii/279–nejvíce
v historii), M. Budina (k) - (507/8),
S. Kostka (670/241), R. Kocur
(633/34), Z. Kantor (209/13), K.
Szlauer (145/13), Z. Šmatelka

(287/23), A. Levanszký (306/35),
P. Ševčík (304/34), M. Miksa
(330/11), T. Volný (654/175),
M. Benda (324/34), P. Karkoška
(119/19), J. Volný (149/5 + zápasy v 70. l.), V. Slavíček (175/35
+ zápasy v 70. l., cca 550 utkání), V. Bolek (86/16), R. Trombík
(301/29) a T. Levanszký (168/10).
Družstvo sestavil M. Budina , ved.
mužstva – P. Šilhánek.
FC Vítkovice: K. Šmíra – I. Králík
(k), R. Zajíc, R. Vlk, M. Karas, M.
Janík, V. Stařičný, P. Rohel,
A. Babušík, S. Dostál, P. Cene,
Z. Malchárek, A. Babušík ml., J.
Gido. Trenéři – T. Prášil, R. Fišera.
Střídalo se rovněž hokejovým
způsobem.
O přestávce zápasu byla vylosována bohatá tombola, po skončení
utkání proběhlo společné posezení všech aktérů oslav. Celodenní
program sledovalo 400 spokojených diváků. Svými dary přispěli
ke zdárnému průběhu oslav: město Petřvald, CANDY PLUS s. r. o.,
CANIS, NADACE OKD, Nerez výroba JEŽ, WEGAREST (provoz. KD),
Chráněná dílna – Ing. Šafránková,
rodina Cífkova, pí. Kršáková, pí.
Gattnarová, pí. Župníková, manželé Budinovi, CYKLO – Šeda, manželé Gorovičovi, Ing. O. Polanský,
M. Graf a oddíl kopané TJ Petřvald.
Na organizaci oslav se podílelo
všech 30 členů současného realizačního týmu.
Od roku 1945, kdy je vedena
statistika počtu diváků, vidělo
utkání dospělých Hepa 731 440
lidí.		
PaS
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Blahopřání
Dne 27. července 2013 oslavili manželé
Alena a Miroslav Tajdusovi
50. výročí společné cesty životem.
Moc Vám děkujeme za všechno, co pro nás
děláte, za Vaši lásku a obětavost.
Přejeme hlavně pevné zdraví
a ještě mnoho společně prožitých let.
Syn Miroslav, dcera Ivana, snacha Kamila,
vnoučata Markéta, Pavel, Radek a Michal
a pravnoučata Robin, Nela, Kryštof
a Michalka.

Vzpomínka
Odešel náhle, nikdo to
nečekal, osud to tak chtěl,
proč to tak uspěchal?
Dne 20. června 2013 jsme
vzpomněli 3. výročí úmrtí
pana Lukáše Crlíka.
Vzpomínají a nikdy
nezapomenou synové
Kubíček a Filípek, manželka
Jana a tchýně.

Vzpomínka

Blahopřání
Dne 17. srpna 2013 oslaví 90. narozeniny
pan Milan Kreuzinger. K významnému
životnímu jubileu vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti přejí dcery Anna a Iva
s manžely a vnučky Ivana, Lenka a Naďa
s rodinami.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 19. července 2013 by se dožila 87 let
paní Libuše Kreuzingerová.
18. června 2013 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí jejího úmrtí.
Stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen
dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Kdo Tě znal – vzpomene, kdo Tě měl rád
– nezapomene.
Dne 11. srpna 2013 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí pana Petra Masláka.
Vzpomínají rodiče, sestra se synem Kamilem
a prarodiče Hlisníkovi.

Blahopřejeme
jubilantům
Anna Chrástecká

Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Narozené děti

R o d i čů m b la h o p ř e j e m e
k narození děťátka.

Uzavřená manželství
Od života pro sebe jsi nic
nežádala, vše jen pro své
děti, rodinu. Své zlaté srdce
jsi nám dala. Kdybychom
láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát,
utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 24. července 2013
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší milované
manželky, maminky a babičky
paní Věry Španělové.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel Antonín a dcery Irena
a Věra s rodinami.

Pavel Ricka a Lucie Onderková
Michal Gubiš a Soňa Marešová
Richard Fabík a Hana Chadimová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Zemřeli občané
Jan Brnický
Jolana Lukáčová

Dne 17. srpna 2013 vzpomeneme první výročí
úmrtí našeho drahého pana Antonína Bernatíka.
S láskou vzpomínají nejbližší.

75 let
67 let

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 18. července 2013 jsme vzpomněli
10. výročí, kdy nás navždy opustila
paní Marie Cviková.
S láskou a úctou vzpomínají syn Václav
Hrabec, vnuk Václav s manželkou Petrou
a pravnoučata Martin a Markéta.

Vzpomínka

Odešli, ale zůstali v srdcích těch,
kteří je měli rádi. Dne 25. července
2013 uplynulo 10 let od úmrtí paní
Lýdie Dudkové a 15. srpna 2013
vzpomeneme 5. výročí úmrtí jejího
manžela pana Miroslava Dudka.
S láskou vzpomínají synové Jaroslav,
Břetislav a dcera Danuše s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

85 let

Natálie Bílková
Vanesa Dvořáková
Evelína Miklová
Alex Vála

Blahopřání
Dne 31. srpna 2013 oslaví 60 let
pan Jiří Tomosz.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů při práci
se svými pejsky přeje manželka s rodinou,
sestry Zdenka a Danka s rodinami.

Společenská
kronika

Už jen kytičku na hrob můžeme dát, svíčku
zapálit, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 30. července 2013 by se dožila naše
milovaná maminka, babička a tchýně
paní Jindřiška Pončová 75 let a zároveň
vzpomeneme 11. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Eva,
Hana, vnučka Renátka a zeť Libor.
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Vzpomínka

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 20. srpna 2013 by se dožil náš milovaný
manžel, otec, dědeček a tchán pan Ladislav
Barteček 90. let. 11. června 2013 jsme
vzpomněli 5. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn
a dcery s rodinami.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne
4. července 2013 navždy opustil
pan Drahomír Bura.
Zarmoucená rodina.

Úmrtí
Chtěla ses radovat, s námi tu být, osud však
nedopřál dále Ti žít.
Dne 8. června 2013 ve věku 71 let nás navždy
opustila naše drahá maminka Marie Skýbová.
Děkujeme všem za poslední
rozloučení. Dcery Kateřina
a Vladimíra s rodinami.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu,
že nás opustila 6. června 2013 ve věku 83 let
naše maminka paní Boženka Hvizdošová.
Za celou rodinu dcera Alena,
synové Ladislav
a Milan s rodinami.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Ovocná skorozmrzlina
250 g mraženého ovoce,
250 g hustého bílého jogurtu,
moučkový cukr dle chuti (záleží
na kyselosti ovoce)
Zmrzlé ovoce nasypeme do
misky, pokud máme ovocnou
dřeň, musíme ji nožem posekat
na menší kousky. Promícháme
s jogurtem a cukrem, přelijeme
do mixéru a krátce rozmixujeme
na kaši. Ihned rozlijeme do
skleniček a podáváme.
Mocca shake RicHi
300 ml studeného mléka,
2-3 lžičky cukru, špetka skořice, špetka kakaa, špetka zrnkové kávy, 2 lžičky instantní kávy
Nescafe Sensazione.
Mléko, cukr, skořici, kakao
a zrnkovou kávu dáme do mixéru a 10 s mixujeme. Pak přidáme
instantní kávu a opět 10 s promixujeme na nejvyšších otáčkách.
Ihned nalijeme do sklenice (1 velká nebo 2 menší) a podáváme.
Možno přidat zmrzlinu nebo ledovou tříšť.
Melounový nápoj
Žlutý meloun, moučkový cukr,
citronová šťáva, kostky ledu.
Meloun rozkrojíme, zbavíme
měkkého středu se semínky,
zbytek oloupeme a nakrájíme
na kostky. Do mixéru nalijeme
asi 100 ml vody, přisypeme meloun a rozmixujeme. Podle hustoty můžeme ještě přidat trochu
vody, aby vznikla směs, která
se dá pít.
Podle chuti dosladíme cukrem a okyselíme citronovou
šťávou.
Podáváme vychlazené s kostkami ledu a lístkem máty.

Ledový čaj
2,5 l vody, 8 sáčků pomerančového čaje (případně jiný ovocný), 3 citrony, 2 vrchovaté lžíce
medu, několik větviček čerstvé
máty, kostky ledu.
Uvaříme čaj a necháme vychladnout. Do vlažného rozmícháme med a šťávu ze dvou citronů.
Třetí citron nakrájíme na kolečka (důkladně omytý!) a společně s mátou dáme do čaje. Dáme
pořádně vychladit do ledničky.
Do sklenic vložíme po několika kostkách ledu a dolijeme vychlazeným čajem.

chvíli do ještě horkých, ale ne vařících jablek vmícháme nabobtnanou želatinu a citronovou šťávu.
Dobře promícháme. Želatina se
v horké kaši rozpustí. Za občasného promíchání vychladíme.
Ušleháme šlehačku. Utřeme
tvarohy s moučkovým cukrem,
spojíme se šlehačkou a vše vmícháme do jablkové kaše.
Dortovou formu o průměru
26 cm vyložíme piškoty a střídáme s tvarohovo-jablečnou kaší,
nahoře skončíme kaší. V ledničce necháme do druhého dne
ztuhnout. Vyjmeme z formy na
tác a ozdobíme.

Jahodový koktejl s jogurtem
300 g jahod, 200 g bílého jogurtu, 500 ml mléka, 1 vanilkový
cukr, moučkový cukr dle chuti.
Do mixéru nasypeme oprané
jahody, zalijeme jogurtem, mlékem a přisypeme vanilkový cukr.
Rozmixujeme. Podle chuti dosladíme (není nutné) a mixujeme,
dokud se na povrchu nevytvoří
pěna. Podáváme chlazený.

Tiramisu z tvarohu
1 smetana ke šlehání, 1 smetana v prášku, 2 polotučné tvarohy ve vaničce, 1 vanilkový cukr,
1-2 lžíce cukru krystal, 1-2 lžíce
rumu, instantní káva, balík piškotů, kakao na posypání.
Smetanu ušlehám se sušenou smetanou. Do tuhé smetany
přišlehám oba tvarohy a 1 vanilkový cukr. Připravím si do misky silnou instantní kávu, přidám
rum a trochu cukru. Máčím piškoty a skládám do formy nebo do
misky. Potřu vrstvou tvarohového
krému a znovu piškoty. Poslední
vrstva by měl být krém, který silněji sítkem posypeme kakaem.
Nechat ztuhnout v lednici.

Jablkový dort s tvarohem
- nepečený
Na dort: 1 kg jablek, 100 g
cukru krupice, 1 skořicový cukr,
5 lžic citronové šťávy, 2 netučné
tvarohy (kostky), 250 ml smetany
ke šlehání, 50 g cukru moučka,
20 g mleté želatiny.
Dále: dětské piškoty.
Na ozdobu: trochu lískových
oříšků, čokoládové polevy a kakaa.
Jablka oloupeme, nastrouháme nahrubo a povaříme s 200 ml
vody, krupicovým a skořicovým
cukrem. Do odměrky se 100 ml
vody nasypeme želatinu a necháme 10 minut nabobtnat. Hrnec
s měkkými jablky odstavíme a po

Café Frappé
1,5 lžičky instantní kávy (nejlépe Nescafé frappé), 1,5 lžičky
cukru krupice, studená voda, studené mléko, kostky ledu.
Do vysoké sklenice dáme kávu
a cukr (kdo nesladí, cukr nedává),
zalijeme troškou vody (maximálně 1 cm) a strojkem vyšleháme
do husté pěny (kdo nemá strojek, natřepe pěnu v šejkru). Do tří

čtvrtin sklenice dolijeme ledovou
vodu, vhodíme pár kostek ledu
a dolijeme do plné sklenice buď
vodou nebo studeným mlékem,
jak kdo rád.

Nepečený tvarohový dort
Korpus: 4x Bebe sušenky
Dobré ráno, 50 g másla.
Hmota: 2 tvarohy, 2 zakysané
smetany nebo 2 ovocné jogurty,
želatinový ztužovač nebo plátková želatina, cukr a ovoce dle chuti.
Bebe sušenky ještě zabalené
rozklepeme třeba hladkou stranou paličky na maso nebo válečkem, smícháme s rozpuštěným
máslem a prsty utlačíme jako
korpus do dortové formy.
Tvarohy spolu se smetanou
nebo jogurty smícháme a dosladíme podle chuti, vmícháme
předem rozpuštěný ztužovač
nebo rozpuštěnou želatinu, případně vmícháme ovoce a zalijeme připravený korpus. Můžeme
dozdobit povrch (ovoce, mandlové lupínky, med, oříšky) a dáme
vychladit.
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

H.C. STAVEBNÍ PRÁCE
VYDLÁŽDÍME VAŠÍ PLOCHU dlažbou
 zámkovou
 klasickou
POSTAVÍME PLOTY, BRANKY, BRÁNY
 samonosné
 křídlové
 pojezdové
 automatické
VŠE PRO VÁŠ ODPAD
 venkovní odpady a odvodnění
 kanalizace

PRÁCE V BYTECH
 Malířské
 natěračské
 zednické
 pokládka plovoucích podlah



izolace základů budov
úklidové práce

PORADENSTVÍ - KALKULACE
Mobil: 737 016 222
605 895 250
e-mail: h.c.stavebniprace@seznam.cz

www. hcstavebniprace.cz

STOLAŘSTVÍ
MaJaMi
Nábytek na míru
* kuchyně * kanceláře
* skříně
* stoly * postele
Mob.tel. 731 414 311
www.stolarstvimajami.cz

Netradiční
autorské šperky
Tel. + 420 603 448 378
E- shop:
DROMEDARIO.EU

INFO K INZERCI
www.petrvald.info

Nově zřízené soukromé JESLE a MATEŘSKÁ ŠKOLA

ul. Šenovská č. 356, Petřvald
Přijímáme děti ve věku od 1 roku do 6 let.
Provozní doba je od 6 do 18 hod,
a to po všechny pracovní dny v roce.
Nabízíme také hlídání nepřihlášených dětí podle potřeby rodičů.
Přihlášky a bližší informace najdete na
www.msmajdalenka.cz nebo na tel. 602 707 181.

ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ!
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VÝKUP KOVŮ
NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY !!!
MĚĎ
HLINÍK
MOSAZ
BRONZ
NEREZ
ŽELEZO pouze v Havířově

až 112,až 30,až 70,až 80,až 22,až 5,50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Provozovny:

Petřvald, Šenovská 641
Po – Pá: 7:30 – 15:30 | tel: 603 988 517
Ostrava – Vítkovice, ul. Nerudova
Po – Pá: 8:00 – 16:00 | tel: 732 674 085
Havířov, Staniční 1566
Po – Pá: 8:00 – 16:00 | tel: 733 189 202
Všechny provozovny jsou vybaveny digitálními váhami
www.metalfaktor.cz

V provozovně Havířov
vykupujeme železo i papír !!!
Zde také disponujeme AUTOVÁHOU.
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KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ

IČO: 74447971, kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná kontrola spalinových cest
330,- Kč, vložkování, frézování, čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické práce. NÍZKÉ CENY

ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

KAMENICTVÍ
PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.

Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

MASÁŽE
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377

V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.

Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme
potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů,
kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie, Spinal
touch, Rolfing, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki

Nepodceňujte své síly, zdraví a vitalitu. Po práci, či sportu je
třeba tělu i duši vrátit energii. Nabízím každý všední den v KD
Petřvald masáže různého zaměření. Klasickou, thajskou bodovou, reflexologii plosky nohou, speciální medovou a čokoládovou, které nejsou pro efekt - jak se mnozí domnívají.
Váš masér Jarmila Pavlovská
Tel.604705621

Potřebujete nastoupit do práce ?
Nepřijali vám dítě do školky ? Nemáte hlídání ?
Nabízíme hlídání dětí od 1 roku v našem
nebo ve vašem prostředí.
Kontaktujte nás 603 515 121
Petřvaldské noviny, měsíčník, náklad 2.890 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald,
IČ: 00 597 593. www.petrvald.info. E-mail: meupetrvald@iol.cz. Předseda redakční rady: Jarmila Skálová, tel. 596 542 900. Příspěvky a inzerci
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