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Nejstarší rodák města Petřvaldu
oslavil 101. narozeniny
Kdo je tím nejstarším rodákem našeho města? Je to pan
Maxmilián Ožana, který letos v říjnu oslavil obdivuhodných 101 let.
K významnému jubileu mu přišli
blahopřát místostarosta města
Ing. Václav Holeček a matrikářka
Ivana Tomková. Obdarovali oslavence dárkovým balíkem, květinami a pamětním listem. Jubilant se
u této slavnostní příležitosti podepsal do kroniky města.
Pan Ožana žije celý život v Petřvaldě. Narodil v roce 1912 a pochází z pěti sourozenců. Jeho otec
byl střelmistr na šachtě a matka
v domácnosti. Po uzavření manželství s Marií roz. Káňovou se
jeho rodina začala pomalu rozrůstat a dnes čítá 3 děti, 6 vnoučat
a 12 pravnoučat.

Svůj profesní život zasvětil Maxmilián Ožana práci na šachtě, kde pracoval
jako strojník. Po odchodu
do důchodu byl zaměstnán
jako topič na Masarykově
škole v Petřvaldě. Doma
ve svém volném čase také
nikdy nezahálel, zastal ještě spoustu práce na poli,
na zahradě a kolem domu.
Pan Ožana svůj recept
na dlouhověkost neprozradil, ale vzhledem k tomu,
že ještě ve svých 90. letech jezdil na kole a trhal
třešně na stromě, můžeme
bez obav říct, že je tím receptem práce a aktivní život.
Přejeme oslavenci spoustu
zdraví, spokojenosti, pohody a ži-

• 15. – 17. 11. 2013
Víkend s amatéry
• 30. 11. 2013
Slavnostní zahájení
adventu
• Den pro dětskou knihu

TERMÍN UZÁVĚRKY
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
Č. 11 JE

8. LISTOPADU 2013
A Č. 12 JIŽ

2. PROSINCE 2013
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin
jsou zveřejněny na

votního elánu na jeho cestě podzimem života.

www.petrvald.info

I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

Oznámení

o přerušení provozu školní družiny na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
v době školních prázdnin ve školním roce 2013/2014.
Oznamujme tímto, že Rada města Petřvald na své 41. schůzi dne 19. 9. 2013 projednala a vzala na vědomí informaci o přerušení činnosti školní družiny na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. v době školních prázdnin. Činnost školní družiny bude přerušena ve dnech:
29. 10. 2013 – 30.10.2013
21. 12. 2013 – 5. 1. 2014
31. 1. 2014

-

podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny

17. 2. 2014 – 23. 2. 2014
17. 4. 2014 – 18. 4. 2014
28. 6. 2014 – 31. 8. 2014

-

jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny

Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Vystoupení souboru „Havířovské babky“
Dne 8.10.2013 v kulturní
místnosti Domu s pečovatelskou
službou v Petřvaldě zazněly zvuky
harmoniky a zpěv. To „Havířovské
babky“ přišly popřát našim občanům, kteří bydlí v domě s pečovatelskou službou, ke svátku
seniorů. Předvedly zde také tanečky a povykládaly různé historky v našem nářečí. V přátelské
atmosféře poté proběhla krátká
beseda se členkami souboru,

které na sebe prozradily, že účinkují již 22 let. Představení v Petřvaldě bylo v pořadí 957. Za tuto
dobu je v souboru jediná zakládající členka. Dozvěděli jsme se, že
účinkovaly kromě okolních obcí
i v Čechách, na Slovensku, v Polsku a dokonce i v parlamentu. Vystoupení souboru bylo pro všechny zúčastněné pěkným zážitkem.
Bc. Ivana Rajdusová
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Slavnostní ocenění pracovníků v sociálních službách
Dne 9. 10. 2013 proběhlo v Orlové – Městě v obřadní síni radnice slavnostní ocenění pracovníků
v sociálních službách. Jednalo se
o akci, kterou pořádalo město Orlová v rámci programu Komunitního
plánování sociálních služeb u příležitosti konání 5. ročníku Týdne
sociálních služeb. Akce se zúčastnili jednotliví zástupci sociálních
služeb, které jsou poskytovány na
území města Petřvaldu a Orlové.
Moderátorem akce byl pan Oldřich Gbelec, obrazovou prezentaci
jednotlivých pracovníků předvedl
pan Martin Pleva, vystoupil zde
pěvecký sbor Základní školy Karla

Dvořáčka v Orlové. Starosta města Orlové Dr. Jaromír Kuča a místostarosta Martin Sliwka předávali
oceněným pracovníkům upomínkové předměty a kytice gerber.
Za pečovatelskou službu města
Petřvaldu byla navržena na ocenění za dlouholetou a kvalitní práci
pro seniory našeho města paní
Helena Ševčíková, která pracuje
na pozici pečovatelky již 23. let.
Paní Helena Ševčíková je pracovitá, pozitivně naladěná a kamarádská pracovnice, která se
dovede vcítit do situace pečovaných osob. Svou práci odvádí svědomitě a je na ni vždy a ve všem

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA LISTOPAD A PROSINEC 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Listopad

Prosinec

5., 6.

3., 4.

12., 13.

10., 11.

19., 20.

17., 18.

26., 27.

24., 26.

Svoz
(PET láhve )
– žluté pytle
14. listopadu
12. prosince

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. listopad
31. prosinec

ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 10/2013
VÍTE, ŽE….
… 23 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky
třídění odpadu? Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu
využilo 71 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak
při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak
nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o 1 114 840
tun CO2 méně.
… 1 800 000 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě
díky tomu, že se vytřídilo více než 430 000 tun papíru? 1 tuna
vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Česká domácnost v minulém roce vytřídila 45 kilogramů papíru a celková míra
recyklace papírových obalů dosáhla 85 %. Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z 98 % recyklovaný.
… v celé České republice je 229 021 barevných kontejnerů na
tříděný odpad? Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále
pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých 102 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99 %
obyvatel, a to v 6 025 obcích celé České republiky. Přitom aktivně
tuto možnost využívá 70 % obyvatel. Právě díky nim se v minulém
roce podařilo zrecyklovat a znovu využít 71 % všech obalů, které
byly uvedeny na trh.

Má to smysl, třiďte odpad!
Zdroj: www.jaktridit.cz
Dana Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP

spolehnutí. U klientů je oblíbená
pro svou přímou povahu, srozumitelnou komunikaci a kladný vztah
k seniorům. Přistupuje k nim jako
k rovnocenným partnerům a vytváří prostředí bezpečí a důvěry.
Má středoškolské vzdělání s maturitou, pravidelně se vzdělává
a je pro část klientů pečovatelské
služby klíčovým pracovníkem. Při
své práci se řídí etickým kodexem
pracovníků v sociálních službách.
Ocenění pracovníků v sociálních službách proběhlo v slavnostním a přátelském prostředí a bylo
zakončeno rautem.
Bc. Ivana Rajdusová

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
41. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. září 2013
Rada města rozhodla o zřízení
věcných břemen na pozemcích
města.
Rada města schválila
• jednorázovou finanční úhradu
za zřízení věcného břemene
strpění kanalizace vybudované
v rámci stavby „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních
škod při těžbě uhlí v Petřvaldě
“ včetně ochranného pásma ve
výši 90,- Kč za m2;
• smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí
na akci „Zateplení objektu čp.
150 k.ú. Petřvald u Karviné“;
• plán oprav místních komunikací
na období 2014 – 2016.
Rada města rozhodla
• o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny
na ZŠ a ZUŠ Školní 246 ze 125
na 150 žáků s účinností k 1. 9.
2014;
• o uzavření darovací smlouvy
mezi městem Petřvald, a dárcem – společností SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o., na základě které dárce daruje finanční
dar ve výši 5 tis. Kč a věcný
dar mikrověž SHARP. Tyto dary
jsou účelově vázané na zajištění 1. ročníku Dnů tradic města
Petřvald dne 28. září 2013;
• o uzavření smlouvy o nájmu
vymezených prostor bytového
domu Rychvaldská č.p. 559
s nájemcem společností SilesNet, s.r.o., se sídlem v Českém
Těšíně k instalaci telekomunikačního zařízení pro poskytování datových služeb občanům
města na střechu bytového
domu. Roční nájem se sjednává ve výši 4.284,- Kč (včetně

DPH). Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 10. 2013.
• o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku (vojenský stan) České
republiky mezi ČR - Záchranným útvarem HZS ČR, Hlučín
a městem Petřvald;
• nerealizovat provozně související kanalizaci na ul. Družstevní
k domu čp. 594 v rámci stavby
„Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě
uhlí v Petřvaldě“;
• v souladu s ustanovením § 6
odst. 6 písm. c), § 97 odst. 1,
§ 98 a § 99 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, podle § 171
až § 173 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17
vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření o projednání a zahájení řízení pro
udělení výjimek z bezpečnostního pásma (které je totožné
s územím, na němž jsou stanoveny stavební uzávěry). Jedná
se o pozemky nacházející se
v severovýchodní části města
Petřvaldu v blízkosti ulice Rychvaldské, Hraniční a Jindřišské
u zlikvidovaných starých jam
„Nálezná III – FUND“ a „DEYM“.
Rada města neakceptuje nabídku
na rozvoj víceúčelového sportovního areálu a vstup nového investora.
Rada města vzala na vědomí
• informaci o přerušení činnosti
školní družiny na ZŠ a ZUŠ Školní 246 v době školních prázdnin
ve školním roce 2013/2014;
• výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8.
2013.
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Veřejné setkání občanů MAS Bohumínsko
V posledních několika měsících pracují týmy složené z občanů jednotlivých obcí MAS Bohumínsko nad strategií tohoto území pro léta 2014 – 2020.
Místní akční skupina Bohumínsko je organizací, která vznikla v loňském roce a sdružuje zástupce 7 obcí a měst, které spolu
sousedí (Bohumín, Dětmarovice,
Doubrava, Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald). Každou obec zastupují jak

představitelé místních, obecních
a městských úřadů, tak i podnikatelé a zdejší spolky, občanská
sdružení a další neziskové organizace.
Ve všech 7 obcích se ještě
před prázdninami uskutečnila veřejná setkání s místními občany.
Hlavním cílem bylo obyvatele zapojit do veřejného dění, získat náměty a připomínky. Výstupy byly
rozpracovány do 3 částí a pro celé
území MAS Bohumínsko byly vy-

INFORMACE
K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá
v obřadní síni slavnostní obřady
– vítání občánků, jubilejní svatby
a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří
oslaví životní jubileum, jubilejní
svatbu anebo mají zájem o vítání občánků.
Vítání občánků
– slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro
každé dítě samostatně. V obřadní síni máme pro dítě připravenou
kolébku.
Jubilejní svatby
- zlatá svatba
- 50. výročí
- smaragdová svatba - 55. výročí
- diamantová svatba - 60. výročí
Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou
stanoveny radou města tyto dny:

- pátek – zkrácený svateb ní obřad (cca
10 min.),
- sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni bez
správního poplatku.
Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní síni MěÚ Petřvald, jejich
konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout na matrice
(osobně nebo na níže uvedeném
kontaktu).
Kontakt na matriku:
Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

tvořeny 3 pracovní skupiny – Hospodářství, Společnost a Životní
prostředí. Odborné skupiny pak
v průběhu prázdnin zpracovaly
návrhovou část - rozvoj dané oblasti v příštích letech, kterou je
možné stáhnout na www.mas-bohuminsko.cz.
Poslední letošní veřejné setkání s občany MAS Bohumínsko se uskuteční 13. listopadu
2013 od 16h ve velké zasedací
místnosti MěÚ Bohumín. Jste na

ně srdečně všichni zváni. Budete
zde seznámeni s dosavadní činností. Svou účastí, připomínkou
či námětem můžete přispět právě
k dobrému fungování celého území MAS Bohumínsko. Naším cílem je samozřejmě v letech 2014
- 2020 získat nezbytné finance
zejména z Evropských fondů na
realizaci vašich nápadů, které se
tak budou moci stát skutečností.
Za programový výbor
MAS Bohumínsko Andrea Folterová

Ztráty a nálezy
V měsíci září a říjnu 2013 byly na MěÚ Petřvald odevzdány
• 2 ks klíče od zámku na kolo
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ostravská na automatu na jízdenky umístěného na budově spořitelny
• 1 ks kovový rýč s dřevěnou násadou, gumová hadice, železná
násada s gumovou hadicí
Místo nálezu: Petřvald v objektu závodu Rekultivace
• černé náramkové hodinky
Místo nálezu: Petřvald ul. Kulturní u domu čp. 1945
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905
Bc. Ivana Rajdusová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou MUDr. Justinu Chudobovi, zdravotní
sestře Jaroslavě Ožanové a paní Evě Primusové za péči, kterou
věnovali paní Františce Janasové v době její nemoci.
Manžel Jaroslav Janas a synové Petr a Jaroslav s rodinami.

Podzimní slavnostní setkání jubilantů v obřadní síni
Dne 21. září 2013 se opět
po čtvr t roce v obřadní síni
uskutečnilo slavnostní setkání
jubilantů s představiteli města. Pozváni byli jubilanti, kteří

v měsících čer venec, srpen
a září oslavili 80., 85., 90. a 95.
narozeniny.
Naše pozvání přijali tito oslavenci: Věra Mazgajová, Anna

Zleva sedící: Anna Chrástecká, Ing. Jaroslav Havlásek, Věra Mazgajová, Jarmila
Ondruchová. Zleva stojící: Mgr. Šárka Němcová – členka zastupitelstva města,
Valérie Pěršalová – členka rady města, Ivana Tomková – matrikářka, Kateřina
Pyreňová – přednášející. Foto: P. Římánek

Chrástecká, Jarmila Ondruchová
a Ing. Jaroslav Havlásek.
Program následující po oficiální části setkání tentokrát zajistilo
trio hudebníků, kteří nás doprovázejí u slavnostních obřadů, ve složení: Ľubica Oczková – zpěv, Zdeněk Smolka – housle, Karel Jaša
– klavír. Jejich vystoupení bylo

příjemným hudebním zážitkem.
Všem jubilantům ještě jednou
přejeme do dalších let především
pevné zdraví, mnoho osobní pohody, spokojenosti a radosti ze života.
Těšíme na další setkání s jubilanty, které se bude konat již
v prosinci tohoto roku.
Komise pro občanské záležitosti

Ľubica Oczková – zpěv, Zdeněk Smolka – housle, Karel Jaša – klavír.
Foto: P. Římánek
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NOVÝ START DO ŠKOLY ANEB ADAPTAČNÍ KURZY
SEDMÝCH A OSMÝCH TŘÍD
2. září žáci poprvé v novém školním roce 2013/2014 zasedli do lavic. Někteří z nich ale nebyli ve své
třídě. Z důvodů stěhování, neúspěšného vykonání opravných zkoušek
a dalších změn došlo v sedmých třídách k rozdělení na tři třídy a v osmých ke sloučení do tříd dvou.
Aby se nové kolektivy lépe poznaly a změna ve složení tříd pro
některé citlivější jedince nebyla
příliš zatěžující, každá třída měla
možnost během jednoho celého dne absolvovat se svou třídní
učitelkou adaptační program zaměřený právě na stmelení, sebepoznání, spolupráci a vyjasnění
základních pravidel pro fungování
během školního roku.

Kurzy pro sedmáky probíhaly
hned v prvním týdnu. Žáci se během pěti vyučovacích hodin stihli
naučit oslovovat křestními jmény,
vyjádřili svá očekávání a také si
nastavili pravidla pro poznávací
den. Zjistili zájmy a jiné své charakteristiky pohybovou aktivitou
„místa si vymění“, ve skupinkách
diskutovali o tom, jak by měla
vypadat dobrá třída. Po přesunu
do tělocvičny a rozdělení na skupiny si vyzkoušeli, jaké je to překonávat v týmu bažinu a snažili
se sestavit sochy z vlastních těl.
Zvolili si také třídní samosprávu.
Volby proběhly tajným hlasováním s vhozením volebních lístků
do volební urny. V poslední hodi-

ně si pak napsali na papír přilepený na zádech vzkazy, ocenění
a přání do nového školního roku.
Dle závěrečných zpětných vazeb se nejvíce líbily pohybové aktivity a přáníčka. Žáci osmých tříd
měli začátkem druhého zářijového týdne možnost se seznámit
v kruhu a pohybovou aktivitou,
zvolit třídní samosprávu a také si
zapřemýšlet, co dělají nejraději,
koho mají nejraději, o co by nechtěli přijít a co by chtěli v životě
dělat. Pomocí kreseb na osobní
erb tak dali nahlédnout do svého
soukromí ostatním spolužákům
a vytvořili si také hezkou výzdobu do nové třídy. Diskutovali nad
pravidly své třídy, ve které by se

Přírodopis pod širým nebem Poděkování
Dne 23. 9. 2013 navštívili naši kami obrany. Viděli tzv. zadržení
školu příslušníci Kynologické organizace Petřvald, kteří našim
žákům předvedli ukázku poslušnosti a obrany cvičených psů. Na
louce u školního hřiště tak děti
mohly sledovat několik psovodů,
kteří dávali psům nejrůznější pokyny, předváděli například chůzi
u nohy a různé obraty.
Do ukázky byli zapojeni i samotní žáci, kteří si také mohli
jednoduchými pří kazy poslušnost psů vyzkoušet. Druhá část
programu seznámila žáky s ukáz-

pachatele, kdy si psovod navlékl
ochranný rukáv a simuloval pachatele trestného činu. Pes se
pak do rukávu zakousl a vyčkal na
příchod svého pána. V závěru se
žáci opět zapojili, tentokrát tím,
že psům házeli létající talíř, který
psi ještě ve vzduchu chytali. Dětem se program velmi líbil a obohatil je zajímavými informacemi
z oblasti environmentální výchovy.
Mgr. Ivo Karásek, učitel ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246 p.o.

Chceme touto cestou poděkovat a podpořit rozhodnutí lidí,
kteří se zasloužili o vyřešení dopravní situace u Základní školy
a Základní umělecké školy Petřvald Školní. Je vidět, že i v dnešní době existují lidé, kterým záleží na bezpečnosti a zdraví našich dětí, které představují naši
budoucnost.
Chceme také apelovat na rodiče.
Milí rodiče,
vzpomeňte si na svou školní
docházku do základní školy. Co
jste cestou všechno zažili a co
jste udělali pro své zdraví. Kolik
z vás jezdilo na kolech, chodilo
pěšky nebo jezdilo autobusem.
V té době byla dopravní situace
určitě jiná než dnes.
Udělejte taky něco pro sebe
a své děti.
Zamyslete se nad tím, zda
svou reklamací, která se týká
nesouhlasu se zřízením jednosměrky u ZŠ Školní, myslíte jen
na své pohodlí, nebo na zdraví
a bezpečnost svých dětí. Nikomu
v dnešní době neuškodí obětovat pár minut chůze z parkoviště směrem do školy a zpět na
parkoviště.

cítili dobře, a na závěr si stejně
jako žáci o rok mladší napsali navzájem vzkazy a přání do nového
školního roku.
Dle reakcí třídních učitelů i samotných žáků je možné zhodnotit
adaptační programy jako dobrý
start pro nové kolektivy. Za spolupráci při přípravě a realizaci
všech pěti dnů chci poděkovat
paní učitelce Jankové a všem
třídním učitelkám sedmých a osmých ročníků, které se aktivně
programů účastnily.
PhDr. Jana Lehnerová, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, přísp. org.
(školní psycholožka)

Jen si vzpomeňte, kolik bylo
zmatků, neshod, troubení, blikání a nadávání si jeden druhému, kdo komu má dát přednost.
A mezi tím procházela spousta
našich dětí. Takový příklad jsme
dávali našim dětem?
Každý si sáhněme do svého svědomí. Co nás rodiče učili ohledně našeho chování, tolerance a pochopení druhých?
Jsme rádi, že se předešlo zbytečným úrazům a možným nehodám, kterým bývalá dopravní
situace svědčila.
Podívejte se na to, jaká pozitiva to přineslo. Místo zbytečného nadávání a sobectví přispějte
ke zlepšení projíždění této ulice.
Mějte na paměti, že do školy
chodí vaše děti a ne vy. Zkuste
se na chvíli vžít do jejich situace. Tímto řešením se předešlo
něčemu, co by nikdo z vás nechtěl zažít!
Děkujeme i všem rodičům,
kteří se zamysleli a změnili svůj
názor ve prospěch dětí.
Ještě jednou děkujeme
všem.
S pozdravem
Dušan a Kamila Jančičkovi
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MACHŘI ROKU
Dne 17. září se uskutečnil na
Masarykově náměstí v Ostravě
již třetí ročník akce s názvem
„Machři roku“. Tato akce by se
dala shrnout jako projekt, jehož
cílem má být zatraktivnění řemeslných oborů (u kterých se zrovna
dveře netrhnou), podpora českého odborného školství. Taktéž jde
o zlepšení celospolečenského povědomí o možnostech a potenciálu řemesel, která bývají mnohými
neprávem zatlačována do pozice
druhotných voleb při výběru, kam
po základní škole jít dále. Ovšem
jak se mohli návštěvníci přesvědčit, tyto řemeslné obory by neměly být chápány jen jako „záložní“
možnost pro žáky devátých ročníků základních škol.
Ačkoliv deštivé a chladné počasí moc akci nepomohlo, návštěvníky to v mnoha případech neodradilo a na akci se i tak dostavili.

Právě pro ně tu bylo přes 12 stánků s ukázkami nejen řemeslných
oborů, ale také jsme měli možnost
poznat i jiné obory, např. kominík,
zlatník, automechanik nebo třeba kosmetička. U tohoto stánku
se díky vyššímu zájmu osob něžného pohlaví dokonce objevovaly
fronty. Ovšem i ostatní obory měly
čím zaujmout, a to nejen potencionální učně.
Jak už bývá u této akce zvykem,
byla zde i soutěž několika škol
v oboru truhlářství, obkladačství
a malířství/natěračství. A tady začala ta správná podívaná, protože
výsledky všech zúčastněných byly
výtečné. A to se týkalo nejen vítězných škol, ale i těch, na které se
zrovna štěstí moc neusmálo nebo
jejich výsledná práce měla nějaké
drobné nedostatky.
Rovněž proběhl i rozhovor s jedním z porotců.

Mohl byste nám představit
tento projekt blíže?
Machři roku je soutěž řemesel,
letos pro malíře, obkladače a truhláře s tím, že tady soutěží žáci škol
z České republiky, každá škola dostane nějaký úkol a ten úkol musí
dát dohromady. Já mluvím za nás,
obkladače, jsem tady porotcem
a úkol pro soutěžící je obložit stěnu
s oknem dle vlastního výběru s tím,
že námět mají od nás zadaný.
Co očekáváte od soutěžících,
co se týče výsledků?
V celé soutěži je důležité to, aby
si soutěžící mezi sebou porovnali,
kdo a jak co umí, co neumí a co
ho škola naučila. To je jedna věc.
Myslím si, že daleko důležitější je,
aby si právě deváťáci uvědomili,
jak je důležité učit se řemeslu. Za
pár let bude řemeslníků čím dál
tím míň. Trh s prací pro řemeslníky je a bude vždy otevřen.

Můžete nám říct něco, co by
mohlo upoutat žáky, aby si vybrali
právě to řemeslo?
Určitě. Určitě bych doporučil,
aby například v televizi, v nějakém
seriálu, na který se všichni dívají,
bylo vidět, že není hrdinou jenom
primář nebo lékař, ale že je tu
úspěšný i řemeslník. Hlavní hrdina
může být třeba obkladač či zedník.
Jaké z těchto oborů osobně
nejvíce preferujete?
Jakékoliv řemeslo. Já jsem obkladač, takže samozřejmě bych
upřímně měl říct obkladač, ale důležitý je každý člověk, který chce
pracovat rukama a chce se věnovat řemeslu. Tito lidé prostě vědí,
že řemeslem se dá vydělat. A nakonec ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno.
Dalibor Chrásta,
žák IX. A třídy ZŠ Školní 246

Zeptali jsme se za vás Rudolfa Scholze, předsedy Českého
svazu chovu zpěvných kanárů, základní organizace Petřvald
Pane Scholzi, jste dlouholetým chovatelem harckých kanárů. Kolik kanárů vlastníte?
Doma jsme dva chovatelé, já
a manželka. Kanárů máme od 80
do 120 kusů, podle toho, kolik se
jich zrovna narodí.
Jak se soutěží s harckými
kanáry a z čeho se skládá kanáří zpěv?
Kanáří zpěv se skládá z tzv.
túr. Túry jsou spojované (duté role
- královny kanářího zpěvu, basové role, rolované zvonky, klokoty)
a oddělované (duté zvonky, píšťaly, hukoty a tlukoty). Tyto túry
musí mít stavbu, to je spojování
souhlásky se samohláskou, třeba ry – ro – ru. Hodnotí se barva
hlasu u všech túr, rytmus písně,
délka písně a celkový dojem. Také
jsou túry neladné a túry chybné.
Špatné túry se odečítají od dobrých. Kanáři soutěží ´v jednotlivcích a v družstvech - to jsou čtyři
kanáři nad sebou. Jejich časový
limit pro zpěv je půl hodiny.

Kolik bodů může na soutěži
získat kanár a kolik celá kolekce?
Jednotlivec může získat 90
bodů a celá kolekce až 360
bodů.
Zpívá samec nebo samička?
Zpívá jen samec. Samička je
k rozmnožování chovu. Snese
v průměru 4-5 vajíček, někdy až
8 vajíček.
Jak s kanárem správně komunikovat?
S kanárem je možno komunikovat denně – mluvit nebude, ale
zvykne si na danou osobu a po
oslovení se milerád bude ozývat
na volané jméno. Při puštění rádia nebo magnetofonu se také
ozývá a zpívá.
Jak často se kanáři krmí a co
jim dáváte na přilepšenou?
Krmí se každý den ptačím zobem. Denně musí mít čerstvou
vodu. Na přilepšenou dostávají
vařené vajíčko, strouhanou mrkev, jablíčko nebo piškot.

Jakých úspěchů jste s kanáry dosáhl?
Na místních, okresních
a krajských soutěžích jsme
se s manželkou několikrát
umístili na 1. místech, 16x
jsem zvítězil na Mezinárodní soutěži a mistrovství České a Slovenské republiky ve
zpěvu kanárů, 7 x jsem zvítězil v mezinárodní soutěži Interkanaria. Mezi mé největší
úspěchy patří titul vicemistra
na MS v Bredě v Holandsku
a titul mistra na MS v Olomouci v roce 1980.
Máte svého následovníka?
Prozatím ne. Ale mám
dva vnuky a jednu vnučku,
snad jednou půjdou v mých
šlépějích.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Rudolfu Scholzovi hodně
zdraví a také spoustu dalších
chovatelských úspěchů.
Red.

Kolekce čtyř harckých kanárů
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6. ROČNÍK O NEJLEPŠÍ PETŘVALDSKOU BUCHTU
Uskutečnil se tentokrát 21. 9.
2013 v prostorách tělocvičny SOKOLOVNY. Své výrobky přineslo
celkem 21 žen, maminek a babiček. Těžko se vybíralo i tříčlenné
nezávislé porotě, které šéfovala
Mgr. Šárka Němcová, zastupitelka města. Zdárně jí pomáhali fotbalisté z TJ Sokol Petřvald.
A kdo se umístil na prvních
místech?
Již podruhé v šestileté historii
trvání soutěže zvítězila kronikářka města paní Marie Polochová,
na druhém místě se umístila paní
Alena Mráčková se svým piškotovo-jablečným dortíkem a třetí
místo obsadila paní Jarmila Stanovská.

Pro čtenáře Petřvaldských novin předkládáme vítězný recept
Mgr. M. Polochové. Název moučníku je „Macecha k pomilování“.
5 vajec, 250 g krupicového
cukru, 100 ml vlažné vody, 100 ml
oleje, 250 g polohrubé mouky,
1 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva
Krém č. 1: 2 vanilkové pudinky, 5 lžic krupicového cukru,
800 ml mléka;
Krém č. 2: 400 ml zakysané
smetany, 250 ml smetany ke šlehání, 2 vanilkové cukry;
Na dohotovení: čokoláda Margot nebo granko.
Oddělené žloutky s cukrem vypracujte šlehačem, zašlehejte do
pěny vodu a postupně olej. Dále

te krém: zakysanou smetanu vymíchejte s vanilkovým cukrem
a zvolna do pěny zapravte šlehačku (ušlehaná smetana). Hmotu rozetřete na povrch zchladlé buchty
(vyplní prohlubně), povrch urovnejte a posypte nahrubo strouhanou
Margotkou nebo grankem.
V závěru bych chtěla poděkovat členům TJ SOKOL PETŘVALD
za umožnění uspořádat tuto společenskou akci pro veřejnost
v prostorách sokolovny. Poděkování patří také všem, kteří přinesli
na soutěž své výrobky a členkám
ZO ČSŽ Petřvald-Sídliště za organizaci celé akce.
Jarmila Skálová, předsedkyně ZO
ČSŽ Petřvald sídliště

Znojemská pahorkatina

Myslivecké sdružení
Petřvald – Haldy
Listopad
Podle severoamerických indiánů měsíc padajícího listí. Jedna z posledních možností, kdy si
zvěř může vybudovat zásoby na
zimu. Ať už formou podkožního
tuku nebo nanošením si potravy
do nor a skrýší. Rána už jsou vesměs mrazivá a objeví se i první
sněhová nadílka. Zvěř naplno využívá zásypů, krmelců a krmelišť.
Houbařská sezona už skončila,
a tak je i v lese větší klid. Srnčí
zvěř se drží většinou v houfech,
a tak ji můžeme na polích vidět
i přes den ve větším počtu.
Začíná období honů a mysliveckých společenských akcí. Ale je
i v plném proudu přikrmování zvěře.
Ve dnech 27. – 28. září proběhla v Petřvaldě důležitá akce
- prezentování zájmových spolků.
Petřvaldští myslivci tak mohli veřejnost seznámit se svou činností
formou výstavy trofejí, fotodokumentací, besedami s lidmi a hlavně dětmi. K tomu všemu byla prodávána zvěřinová jídla, srnčí guláš
a kančí na houbách.
Pro ty nejmenší byl po dva dny
zajištěn ze strany myslivců netradiční program. Hlavně dětem byly
předváděny westernové doved-

přidejte mouku smíchanou s práškem do pečiva střídavě s pevným
sněhem z bílků a polovinu těsta
rozetřete do pekáčku s papírem
na pečení na dně. Do druhé poloviny těsta vmíchejte jemně proseté kakao a tmavé těsto rozetřete
v pekáčku na vrstvu světlého. Zároveň svařte z pudinkového prášku s cukrem a mlékem pudink
(netřeba provářet!), naběračkou
ho rozlijte na tmavé těsto a vidličkou všechny vrstvy až na dno vnlkovitě či spirálovitě „protáhněte“.
Vše pak vložte do trouby vyhřáté
na 180°C a buchtu pečte asi 30
minut (pudink se v těstě propeče
a vytvoří na řezu mramorovanou
strukturu). Než zchladne, připrav-

V sobotu 14. září se členové
KČT Petřvald zúčastnili turistického výletu do oblasti Znojemské
pahorkatiny. Na výběr byly dvě trasy v délce 22 nebo 14 km, které
vedly převážně podél řeky Oslavy
a obě končily v Náměšti nad Oslavou. Údolí řeky Oslavy je hluboce
zaříznuté v tvrdých granulitových
horninách v mnoha místech mající
ráz kaňonu. Turistická stezka ved-

nosti jako hod nožem, sekyrkou,
práce s bičem , lasem, lukem
a prakem. Některé činnosti si
mohly děti také vyzkoušet. Hlavně v pátek byl o tyto atrakce velký
zájem. Každé dítě pak dostalo na
památku malý suvenýrek. Podle
ohlasů veřejnosti petřvaldští myslivci prezentovali svou činnost velmi zajímavou, neobvyklou a upoutávající formou. I počasí vyšlo na
jedničku.
Listopad je měsíc, kdy se
stromy zbavují listí, zvěř má přebarvenou zimní srst. Tažní ptáci
odlétli a příroda je připravena na
zimní období. Ač v letošním roce
přišli myslivci o značný kus revíru, přesto toho zbylo ještě dost
na vycházky do lesa a starání se
o krmná zařízení a zvěř samotnou.
Veškeré veřejnosti přejí myslivci
hezké vycházky do lesa a pohodový podzim.
Luboš Kučera

la úbočím svahů nad řekou, některá místa se překonávala s pomocí řetězů, což je v této oblasti
dost neobvyklé. V cíli (v Náměšti
nad Oslavou) někteří navštívili renesanční zámek, prohlédli si barokní most se sochami Josefa Witerhaldera, kostel sv. Jana Křtitele a na náměstí útulnou cukrárnu.
Anna Vlčková, KČT Petřvald
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Dne 18. září 2013 se konala výroční členská schůze Odborového
klubu důchodců PS a PK závodu J.Fučík v Petřvaldě
Vybráno ze zprávy o konání
členské schůze.
Členové odborového klubu důchodců se dne 18. září 2013 sešli, aby zhodnotili svou činnost
od ledna do srpna 2013 a podali
návrhy a připomínky na další činnost klubu.
Po přivítání přítomných bylo
prvním bodem programu vystoupení tanečního souboru Petřvaldské srdce pod vedením Lucie
Skrzyžalové. Poté začala oficiální
část setkání.
Předseda odborového klubu
důchodců Lubomír Broda připomněl akce, které v uplynulém období proběhly.
První akcí v roce 2013 byla
březnové členská schůze, na kte-

ré byl zhodnocen celý plynulý rok
2012. Byla zde znovu připomenuta změna funkce místopředsedy a kronikáře. Zúčastnilo se
59 osob.
Následující akcí byl autobusový zájezd dne 21. května. Trasa
zájezdu byla Nošovice – Čeladná
– Frýdlant nad Ostravicí. V Nošovicích proběhla exkurze v automobilové továrně Hyundai. Po
prohlídce lázeňského střediska
Čeladná a pauze na občerstvení
následovala zastávka v městě Frýdlant nad Ostravicí.
Dne 23. – 30. června proběhl
týdenní pobyt v hotelu Súkenická,
kterého se zúčastnilo 36 osob.
Počasí tentokrát moc nevyšlo.
Zpestřením pobytu byly výlety do

akvacentra ve Velkých Karlovicích. Tradičně proběhla i soutěž o
ceny v kuželkách. Uskutečnilo se i
posezení se zpěvem doprovázené
hrou na akordeon a vozembouch.
Výborná strava a příjemný personál přispěly k celkové spokojenosti všech účastníků.
Další autobusový zájezd byl
na Slovensko a uskutečnil se
22. srpna. Zúčastnilo se celkem
43 osob. První zastávkou byla

Malá Bystrica. Malé krásné městečko s nádherným funkčním orlojem. Dalšími zastávkami byla
Žilina a posléze Rajecké Teplice.
Domů si všichni odvezli mnoho
krásných zážitků.
Setkání členů odborového klubu důchodců v kulturním domě
bylo zakončeno volnou zábavou
při reprodukované hudbě.
Odborový klub důchodců PS a PK
závodu J. Fučík v Petřvaldě

PODĚKOVÁNÍ
ZO ČSZ informuje občany města, že k 31. 8.2013 ukončila
nájemní smlouvu s organizací ČZS paní Jarmila Čupová. Nová
nájemní smlouva byla uzavřena s paní Michaelou Burgetovou –
novým provozovatelem prodejny Zahrádkářských potřeb.
Při této příležitosti bychom chtěli paní Čupové poděkovat
za obětavou a záslužnou činnost při provozování prodejny Zahrádkářské služby.
Výbor ZO ČSZ

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
srdečně vás zveme na Den
pro dětskou knihu, který se letos uskuteční 30. listopadu. Od
13.00 si můžete v knihovně již
tradičně vyrobit originální vánoční ozdobu, dárek pro své blízké,

nebo se jen podívat, jak šikovní dovedou být
někteří z nás.
Těší se na vás knihovnice
Monika Molinková a Lucie Jurčíková.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Kontakty • tel. 596 541 648 • mobil 723 909 247 (Nemůžete-li se dovolat, pošlete SMS-ozvu se vám.)
e-mail: petrvald.sks@atlas.cz • FB - Kultura Petřvald • fotoalba: eskaes.rajce.idnes.cz
V měsíci listopadu 2013
5. 11. 2013 - 17.00 hod. – POVÍDÁNÍ S HOROLEZCEM – ALJAŠKA – McKinley
15. - 16. -17. 11. - V. ročník festivalu amatérských divadel - VÍKEND S AMATÉRY
30. 11. - ADVENT- DEN PRO DĚTSKOU KNIHU- DĚTSKÝ JARMARK
Každé pondělí od 16.30 hod. TAIČI
Každý čtvrtek 8.00 hod. - 15.45
hod. a 17.30 hod. - JÓGA
Každý týden pondělí – čtvrtek
tréninky PS DANCE PETŘVALD
(Petřvaldské srdce)
5. listopadu 2013 - 17.00 hod.
v SKS
ALJAŠKA - DIVOČINOU SEVERU
Setkání s horolezcem a cestovatelem Jirkou HRMOU
Aljaška - cestopisná diashow
pojednávající o výstupu na
Mount McKinley, cestě od Tichého oceánu přes severní polární
kruh a řeku Yukon až do Arktidy na pobřeží Severního ledového oceánu. Nekonečné lesy,
pusté hory, statisíce jezer, cesta
národním parkem Denali, Mount
Mc Kinley z letadla, obrovské ledovce, ale také sobi, losi, medvědi, lišky a miliardy komárů.
Téměř 2000 mil v naprosté
divočině severu, pěšky, autem,
vlakem, letadlem...

15. - 16. - 17. listopadu 2013 v Kulturním domě Petřvald
V. ročník festivalu amatérských divadel - VÍKEND S AMATÉRY
Začíná listopad a ten se u nás stal už tradičně svátkem divadel.
A na co se letos můžete těšit?
Pátek:
14.55 hod. 15.00 hod. 17.00 hod. 19.00 hod. -

slavnostní zahájení
Království zvířat - Petřvaldský skřivánek
Coconuts (v angl. originále) - Enthenor
Láska mezi nebem a zemí - PamValentine -Divadlo 9 Ostrava

Sobota:
14.30 hod. - Sněhurka a sedm trpaslíků - Bambules Karviná
16.00 hod. - Historia Danusi i Zbyszka z Bogdańca
- Grupa Teatralna Miedzyrzecza
18.00 hod. - Rodina je základ státu - Ray Cooney - Divadlo U Lípy Ostrava
Neděle:
14.30 hod. - Bo anebo nic nima jak se zdalo - Datyňské divadlo
16.30 hod. - Akt - Jára Cimrmann - Sumarum Albrechtice
18.30 hod. - Jak potopit Dr. Mráčka - Skřítek Havířov
Změna programu vyhrazena.
Dny proto, že v letošním roce
dozrál čas, abychom se opět
podívali na hravost a tvořivost
našich bližních – čas VI. ročníku
výstavy spolkové a klubové činnosti ve městě, a tak jsme přidali druhý den a spojili výstavu
s novou akcí.
V pátek a sobotu probíhala
v KD výstava spolkové činnosti, sobota pak byla samotným
Dnem tradic.
Spolkovou výstavu slavnostně zahájila starostka města Jarmila Skálová. Cituji z jejího proslovu o historii spolkové činnosti
ve městě…
„Spolkový život měl a má v každé obci své významné místo. Na
základě zákona o spolčování se
začala také v Petřvaldě široce
rozvíjet spolková činnost. Spolky,
které vznikaly v době rakouské

monarchie i první republiky, měly
nejrůznější zaměření. Nejstarší
dochované spolkové zápisy z Petřvaldu jsou z přelomu a začátku
20. století, ve kterých jsou zmiňovány převážně spolky mající
charakter kulturně osvětový a tělovýchovný. Byly to nejrůznější
čtenářské divadelní a tělocvičné
spolky, jako např. Čtenářská
beseda, Slezská matice osvěty
lidové, Dramatický odbor divadelních ochotníků J. K. Tyla, Bendlův
pěvecký a hudební kroužek, Vzdělávací a zábavní spolek Vlastimil,
Jednota československého orla,
Jednota proletářské tělovýchovy,
Tělocvičná jednota Sokol, Český
tenisový klub a další.
Mnohé ze spolků měly také úzkou souvislost s povoláním nebo
řemeslem, které jejich členové vykonávali, jako např. Ústřední svaz

30. listopadu 2013
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU
- Den pro dětskou knihu
- dětský jarmark
- stánkový prodej
- rozsvěcení vánočního stromu,
kapliček a kostela
- koncert Tomáš Kočko a orchestr
Netradiční zakončení měsíce
září – 27. - 28. září 2013
DNY TRADIC MĚSTA PETŘVALD
Letos poprvé naše město
ožilo novou akcí nazvanou DNY
TRADIC.

Fotografie z loňského slavnostního zahájení adventu

domkařů
a malorolníků, Unie
ž e l ez n i č ních zaměstnanců, Unie horníků rakouských, Svaz českoslovanských
horníků v Rakousku, Svaz horníků v Československé republice,
Svaz báňských a hutních úředníků a další.
Nechyběly ani spolky zájmové, jako např. Hudební společnost, Radioklub Petřvald, Spolek
chovatelů drobného hospodářského zvířectva, Spolek chovatelů poštovních holubů, Spolek
přátel zahrady, Svaz esperantistů a další.
Samostatnou kapitolou byly
spolky hasičské. Hasičský sbor
v Petřvaldě byl jedním z prvních
spolků, který zde vznikl a přetrval
až do dnešní doby.“
Letošní ročník prezentace
činnosti dětí i dospělých ukázal,
kolik je v dnešní době ve městě
aktivit a čím vším se dokážeme
bavit. Na výstavě bylo 25 expozic. A to zdaleka ještě nebyly
všechny kluby a kroužky, které
v Petřvaldě máme.
Mnozí vystavovatelé si připravili různá překvapení ve formě soutěží a zábavných předváděček, a to nejen pro děti. Bylo
vidět, že všichni přemýšleli, jak
svůj klub prezentovat navenek
co nejpoutavěji.
A tak myslivci potěšili návštěvníky nejen srnčím a kančím guláškem, ale také zábavnou show,
kterou venku předváděl pan Kučera. Je členem mysliveckého
spolku, házení nožem či sekerou
ovládá stejně dobře jako střelbu.
Přihlížející si mohli zkusit, jak se
dříve střílelo z praku či kuše.
Kynologové měli s sebou
své nádherné chlupaté miláčky
a v pátek i v sobotu předváděli
jejich um a poslušnost. Venku se
hrály „obří“ šachy a v sále čekaly tři šachovnice i se šachisty
na odvážlivce, kteří si mohli dát
partii s přítomnými mistry.
Knihovna prezentovala dětský
klub deskových her, u kterých se
s nadšením zastavovali i dospělí.
A také počítačovou poradnu - výuku určenou nejen seniorům.
Za sportovní spolky a kluby předvedli na jevišti cyklisté
trénink na válcích, děti mohly
střílet na lakrosovou branku, dospělí se pokochat ladným Taičim.
V sále se prezentovali členové
Sokola i fotbalisté Hepa, Klub
jógy a také taneční soubor PS
Dance, který ozdobil svůj koutek
i několika kostýmy.
(pokračování na str. 9)
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Mohli jste zhlédnout expozice
organizací turistů i rybářů, svazů
žen i klubů důchodců. Prezentoval
se také Klub aktivních seniorů.
Klub mladých debrujárů předváděl
tajuplné pokusy, holoubci vrkali
v klecích, včelky bzučely ve skleněném úlu a všichni s chutí „koštovali“ letošní med petřvaldských
včelařů. Klub přátel hornického
muzea seznamoval se životem
v hornických koloniích. Naši hasiči
předváděli své úspěchy i techniku
Všichni se snažili upoutat pozornost svoji nápaditostí i nabídkou.
Děti se mazlily s holuby i pejsky, soutěžily u zahrádkářů. Namalovaly také krásné výkresy se
zahrádkářskou tematikou, za což
děkujeme dětem a učitelům I. –
V. ročníku ZŠ a ZUŠ Školní.
Čtvrťáci a páťáci také hodnotili, co je na výstavě nejvíce zaujalo
a který spolek je pro ně nejzajímavější. Zaujalo je všechno, ale
vítězství si odnesli kynologové
a včelaři. Zahrádkáři se na výstavě pochlubili indiánským banánem Paw – Paw, který pochází ze
Severní Ameriky. Pomalu rostoucí
strom dosáhne výšky až 5 metrů.
Sladké plody se zelenou slupkou
chutnají po banánu, melounu,
avokádu, mangu a vanilce. Jsou
bohaté na obsah vitamínů a aminokyselin. K jídlu se plody přepůlí
a po odstranění jader se exotická
dužina vyjí lžičkou. Zkrátka všichni prezentovali to nejlepší, co se
v uplynulých letech v jejich organizacích událo, aby příchozí návštěvníky zaujali, pobavili a eventuálně motivovali ke vstupu do
jednotlivých organizací a spolků.
Účast byla veliká. A když se
výstava v sobotu v 15.00 hod.
uzavírala, stále ještě proudili zájemci. Všechno má svůj konec,
a tak jsme dveře sálu uzamkli
a znavení vystavující se mohli
konečně jít podívat na probíhající
program. Na další výstavu se můžete těšit zase za tři roky.
Sobotní den nabídl nejen program na pódiu postaveném u KD,
ale také další atrakce v okolí stánkový prodej, kovařinu, petřvaldskou koňku i jízdu na koníčcích a skákací atrakce pro děti.
A také I. ročník setkání historických vozidel - veteránů.
S malou dušičkou jsem objížděla, psala a zvala majitele nablýskaných autíček a motocyklů
a modlila se, ať jich přijede víc
než deset. Nakonec přijeli milovníci nablýskaných motoristických
šperků nejen z Petřvaldu, ale i ze
širokého okolí. Předvedli 44 automobilů a motocyklů a navíc krásný nový elektromobil.
Sraz začal popoledni, stroje
se pomalu řadily na ulici mezi poš-
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tou a spořitelnou. Po 13.hod. pod
vedením bdělého příslušníka VB
v historické uniformě absolvovali
spanilou jízdu Petřvaldem. Pro
pořádek byla jištěna i vojenským
doprovodem a dobovou sanitkou.
Po návratu zpět k poště už byly
stroje k dispozici k prohlédnutí
zájemcům. (viz. fotoalba: eskaes.
rajce.idnes.cz)
U kulturního domu se zatím
rozjížděl program, který zahájila pěkně od podlahy havířovská
cimbálovka Jagár, po ní proslovem starostka města Jarmila
Skálová. A pak už Heidi Janků
rozdováděla přítomné děti i jejich
rodiče. Na to naše pódium se totiž pěkně „načančala“. Na pódiu
se pak střídal jeden program za
druhým až do 21 hodiny večerní.
Vystoupily i naše tanečnice PS
Dance Petřvald vedeného Lucii
Skrzyžalovou a také část skupiny
Taiči s Evou Kubisovou.
Ve 14 stáncích se nabízel guláš, svařáček i valašská slivovička, hračky, koláče, frgály i ručně
vyráběné šperky, malovaný textil
i výrobky chráněné dílny Manlomka a další zboží.
Vrcholem programu bylo vystoupení Petry Janů, která okouzlila přítomné publikum svými nejlepšími hity i milou skromností.
Po ní to na závěr rozjela kapela Katapult - Revival Petřvald
a rozhýbala přítomné publikum
tak, že se zahřáli i ti největší

zmrzlíci. Hláškou večera se stala
věta pronesená někým z publika -„jak jsou ti naši katapulťáci
dobří, že měli jako předskokanku
Petru Janů“. A v 21.00 hod. rozzářil oblohu ohňostroj, který celé
setkání uzavřel.
Chcete-li vidět, co vše bylo po
oba dny k vidění a slyšení, nahlédněte do našich virtuálních alb.
A než povídání ukončím, ráda
bych jako jeden z hlavních organizátorů akce poděkovala všem pomocníkům a kolegyním, kteří akci
po celé týdny připravovali spolu
se mnou a pak zajišťovali po oba
dny její fungování. Nebudu je jmenovat, bylo jich hodně a nerada
bych na někoho z nich opomněla.
Každý ví, komu patří můj dík.
Děkuji všem členům klubů
a spolků za poutavou a nápaditou
prezentaci a pohodovou spolupráci při přípravě celé akce.
Děkuji sponzorům akce, firmě
VAMOZ – SERVIS a.s, a Sharp
centrum Ostrava s.r.o.
A poděkování patří i pracovníkům údržby města, kteří připravovali sál i prostranství okolo KD
a patří i také oběma fotografům
panu Římánkovi i panu Návratovi,
kteří po oba dny trpělivě dokumentovali. Také panu Vítečkovi,
který vše natáčel.
Celá akce byla zařazena mezi
projekty pokračující přeshraniční
spolupráce s městem Jasienica.
J. Burová

Zveme rodiče a děti na prosincový Mikulášský rej v KD
pátek 6. prosince
od.
2013 od 16.30 hod.
nek
Předprodej vstupenek
od 18. listopadu 2013.
013.
Cena vstupenky:
děti 100,- Kč (cena
a
mikulášského balíčku),
čku),
dospělí: 60,- Kč.
Listopad v okolí
MEGAKONCERT PRO VŠECHNY
BEZVA LIDI
Rádio Čas s.r.o. pořádá dne 16.
11. 2013 v 17.00 hod. koncert.
Přijďte oslavit 15. narozeniny
Radia Čas.
Radio Čas na podzim opět
oslaví společně se svými posluchači narozeniny ve velkém stylu.
Pořádá už tradičně Megakoncert
pro všechny bezva lidi. Letošní
program slibuje jedinečný hudební zážitek všem příznivcům české
a slovenské muziky.
Na jednom pódiu se postupně vystřídají hvězdy české
i slovenské hudební scény a návštěvníci si užijí opravdové lahůdky. Na koncertě vystoupí Vašo
Patejdl, Jana Kratochvílová, Dalibor Janda, Ewa Farna, Olympic, Boney M.
Vstupné: 149,- Kč.

Připravované akce
- ČEZ aréna Ostrava
17. 11. 2013 PETR PAN ON ICE
- SAREZA OSTRAVA
3. 12. 2013 ALEXANDROVCI
- ČEZ ARÉNA
14. 12. 2013 VÁCLAV NOID
BÁRTA - SAREZA OSTRAVA
24. 2. 2014 LORD OF THE DANCE
- ČEZ ARÉNA
1. 6. 2014 LUCIE 2014
- ČEZ ARÉNA
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TJ Sokol Petřvald - velké zářijové události
První měsíc po prázdninách
byl pro petřvaldský Sokol ve znamení několika zajímavých událostí. Své první krůčky zaznamenal
Den sportu, jídla a zábavy, naopak Tarokový turnaj se v naší
tělocvičně konal již podesáté. Třetí akcí, která byla pro Tělocvičnou
jednotu Sokol důležitá, byla Výstava spolkové a klubové činnosti
v Petřvaldě, kde jsme úspěšně
představili historii i novodobé aktivity a zaujali malé i velké návštěvníky. Pro letošní rok si navíc členové florbalového oddílu připravili
sportovní náčiní a malou branku
a vše poskytovali hlavně mladším
příchozím.
V dalších částech tohoto článku se dočtete, jak probíhaly námi
pořádané události. Ještě předtím
bychom rádi informovali všechny
sportovce z Petřvaldu a okolí, že
máme stále volné časové jednotky
v naší tělocvičně.
10. ročník tarokového turnaje
v Petřvaldě
Karetní hra pro čtyři hráče, na
kterou je třeba speciálního balíčku
karet, to jsou ve zkratce taroky.
Pod záštitou petřvaldské TJ Sokol
funguje tarokový oddíl, jehož členové jsou aktivními hráči a navíc
pořádají turnaj zařazený do Moravské tarokové ligy. V letošním
roce, konkrétně 7. září, se konal
již desátý ročník, který přilákal 48
hráčů z Česka i Polska. Právě mezinárodní ráz akce ji činí významnou. Pětikolová bitva byla velice
napínavá.
Po sečtení všech výsledků
bylo jasné, že 1. místo vybojoval
Petr Walový, 2.místo si zasloužil
Jindřich Tomášek a na 3. příčce
skončil Václav Křenek. Domácí
barvy nejlépe hájil Leo Chrobák,

který se umístil na krásném 12.
místě. Naopak nejlepším zahraničním účastníkem byl Zbygniew Panek na místě čtvrtém. Už teď se
všichni hráči těší na další ročník,
který bude jistě stejně zajímavý
a dobře připravený, jako všichni
jeho předchůdci.
Den sportu, jídla a zábavy: fotbalový turnaj dopadl nejlépe pro
domácí Sokol
V jednom z minulých čísel Petřvaldských novin jste si mohli přečíst rozhovor se starostou TJ Sokol Petřvald, který avizoval přípravy akce nazvané Den sportu, jídla
a zábavy. 21. záři se tento sportovně-labužnický svátek skutečně
konal a přilákal nejen sportovce
a milovníky sladkých pochutin, ale
i další občany města Petřvaldu.
V tomto článku se sice blíže nepodíváme na soutěž Petřvaldská
buchta, která se samozřejmě také
moc vyvedla, ale zaměříme se na
samotný fotbalový turnaj.
Přípravy započaly o několik
týdnů dříve, kdy bylo nutné vymyslet celou organizaci akce,
rozdělit úkoly a pozvat účastníky.
Na volném prostranství před petřvaldskou sokolovnou se členové
TJ Sokol rozhodli vztyčit nové fotbalové branky a využít tuto plochu
aktivně. Zásluhu na tomto nápadu
měl starosta Josef Němec, kterému s realizací pomáhala většina
členů. Součástí příprav byla i úprava travnaté plochy, zaměření nového hřiště a označení čar. Těsně
před samotným turnajem se objevily obavy ze špatného počasí, ale
ty byly nakonec liché a sportovci
se mohli pilně věnovat své vášni.
Po jedenácté hodině ranní
bylo jasno, že se turnaje zúčastní 3 týmy. Původně se očekávalo

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
7. 9. – mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo).
Doubrava – TJ Petřvald 4:2 (1:0).
Branky: J. Kopel, M. Klimek.
Sestava: Jonšta – Vodák, Ligocki,
M. Budina, S. Kostka – Klimek
(67.´ Chromik), Gorovič (81.´ Karkoška), Režňák, Hlavinka – Kopel, T. Budina.
Hepáci vedli ještě 15 minut před

větší startovní pole, ale nabitý
program znemožnil příjezd dalším
účastníkům.
Za domácí Sokol Petřvald
nastoupili: Bezecný, Struhár, Konečný, Vysloužil, Juřica, Župnik,
Lehner, Sohr, Sztwiorok a chytal
Drápek. Tým nazvaný humorně
Staříci reprezentovali: Sobek, Kačor, Sojka, Sztymon, Mikšan, Súdny a branku jistil Sojka. Za třetí
družstvo, které neslo svérázný název Sčuchanci, hráli: Golasovský,
Lorenčík, Stříž, Vojkůfka, Kremer,
Molin, Čuřidlo a brankářem byl
Foltýn.
Nyní můžeme konečně přejít
k jednotlivým utkáním, která byla
díky systému každý s každým tři.
Předem ještě dodejme, že se hrály dva poločasy po 20 minutách
a hřiště odpovídalo normám malého fotbalu.
V prvním duelu vyzvali Sokolové hráče družstva Staříci a zábava mohla začít. Oba celky zprvu
zkoušely, co jim soupeř dovolí,
ale postupem času se objevovaly
lepší a lepší akce. Brankář hájící
branku Sokola Petřvald byl po celou dobu neomylný a naopak jeho
spoluhráči rozvlnili soupeřovu síť
hned několikrát. Ukázalo se, že tahounem a tvůrcem hry je kapitán
Roman Bezecný, který prokazoval
své kvality po celou dobu hry, která skončila 6:0.
V druhém zápase se proti
sobě postavili lehce zdecimovaní
Staříci a nažhavení Sčuchanci.
Prvně jmenovaní nechtěli zopakovat své trápení a tvrdě doráželi na
obranu soupeře. Štěstěna však
nebyla na jejich straně a v poločase prohrávali 0:1. Sčuchanci
pilně tlačili a i v druhé půli přidali
branku. Zápas, který vyhrotil situaci před posledním duelem, tak

skončil 0:2. Staříci se museli spokojit s čestnou cenou za poslední
místo.
Závěr turnaje tedy patřil souboji o první místo. Sokolům stačilo uhrát remízu, ale to rozhodně
nebyl jejich cíl. Sčuchanci rozhodně patřili mezi fotbalově dobře
připravené hráče a utkání bylo od
začátku nabité sportovními zážitky. Na formu, kterou předvedlo
domácí mužstvo, však nestačila
ani velká snaha. Sám kapitán
Sokola Petřvald v průběhu zápasu proměnil penaltu a společně
s dalším gólem přispěl ke konečnému skóre 5:0.
První místo si tak zaslouženě
vybojovali hráči Sokola Petřvald
se dvěma výhrami a skórem
11:0. Druzí v pořadí se umístili
Sčuchanci, kteří vyhráli jednou,
a jejich konečné skóre bylo 2:5.
Na bronzovou příčku se postavili Staříci, kterým štěstí nepřálo.
Odcházeli se skórem 0:7.
Nutno dodat, že všem hráčům
připravil zástupce Sokola Miroslav
Jirušek vydatné občerstvení a společně s členy výboru TJ Petrem
Lehnerem, Vladanem Sohrem
a Radimem Kokošínským se staral o přípravu a organizaci akce.
Fotbalisté následně využili výhody přilehlé restaurace a mohli se
společně dál bavit s účastnicemi
již zmiňované soutěže Petřvaldská
buchta, která v té době byla v plném proudu.
TJ Sokol Petřvald děkuje hráčům za účast, návštěvníkům za
podporu, organizátorům za přípravy a provoznímu restaurace za pohostinnost. Těší se na další ročník
Dne sportu, jídla a zábavy, který
bude ještě zábavnější a zajímavější než byl ten letošní.
Za TJS Petr Lehner

1933 - 2013

koncem zápasu 1:2, jenže domácí dokázali v poslední čtvrthodince utkání dokonale otočit.
14. 9. – mistrovské utkání okr.
přeboru (6. kolo).
Slavia Orlová „B“ – TJ Petřvald
0:2 (0:1).
Branky: T. Volný, T. Budina. Hráno v Petřvaldě na Slavoji.
Sestava: Jonšta – S. Kostka,

M. Budina, Ligocki, Levánszký –
Gorovič (65.´ Chromik), Režňák
(75.´ Sklepek), Volný, Hlavinka
(80.´ Karkoška) – Kopel, T. Budina (89.´ Cífka).
Zasloužené vítězství mužů Hepa
na půdě největšího favorita celé
soutěže. Už v 1. minutě mohl
skórovat T. Volný, ale svou šanci ještě nevyužil, jeho chvíle však
přišla o 16 minut později, když

usměrnil hlavou míč do sítě po
rohovém kopu. Ve 26. min. měli
dvě obrovské šance domácí, ale
hosty skvěle podržel brankář P.
Jonšta. Ve 2. půli pojistil vítězství
2. gólem T. Budina.
21. 9. – mistrovské utkání okr.
přeboru (7. kolo).
TJ Petřvald – Baník Rychvald
7:1 (3:1).
(pokračování na str. 11)
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Branky: 24.´, 27.´, 47.´ a 71.´
T. Budina, 26.´ J. Sklepek, 73.´
D. Vodák, 83.´ J. Režňák.
Sestava: Jonšta – Klimek (82.´
Cífka), M. Budina, Vodák, Karkoška – Sklepek (72.´ Cudrák ml.),
Režňák, Chromik, Hlavinka – Kopel, T. Budina (79.´ Pavlas).
Hosté se sice ujali vedení ve 13.
minutě, ale dobře hrající Hepáci
zápas brzy otočili a dotáhli ho
k jasnému vítězství. Touto vysokou výhrou se v tabulce okr. přeboru poprvé posunuli na 1. místo.
28. 9. – mistrovské utkání okr.
přeboru (8. kolo).
Bohumín „B“ – TJ Petřvald 4:5
(2:2).
Branky: 13.´ a 22.´ J. Kopel,
46.´ a 90.´ z penalty T. Budina,
72.´ T. Volný.
Sestava: Jonšta – S. Kostka, M.
Budina, Ligocki, Vodák – Klimek
(71.´ Gorovič), Režňák (62.´ Chromik), Volný, Hlavinka – Kopel,
T. Budina.
Nevídané drama viděli diváci, kteří
se přijeli podívat do Vrbice na zápas
8. kola. Domácí tým dokázal vždy na
vedoucí gól hostů odpovědět, ale na
vítěznou branku Hepa z 90. minuty
jim už nezbyl čas. Ve velkém vápně
byl totiž ve vyložené šanci sražen J.
Kopel, sudí nařídil penaltu, kterou
s přehledem proměnil T. Budina.
Po polovině podzimní části soutěže jsou fotbalisté TJ Petřvald na
1. místě před Slavii Orlová „B“ (oba
18 b.).
Trenér: J. Klimecký, asistent trenéra: O. Cudrák, vedoucí mužstva: P. Šilhánek.
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7. 9. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (4. kolo).
Fryčovice – TJ Petřvald 1:0
(0:0).
Sestava: Kašniar – Sklepek, Sztymon, Knorr, Starostka – Zajíček
(46.´ Matušík), Cudrák, Pavlas,
Písečný (70.´ Paluv) – Pytlík,
Bitala. Domácí tým vsítil vítěznou branku v 92. minutě, hráno
v Hukvaldech.
15. 9. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (5. kolo).
Brušperk – TJ Petřvald 13:0
(5:0).
Sestava: Kašniar (46.´ Paluv),
- Krupa (70.´ Starostka), Sztymon, Knorr, Bitala – Zajíček (73.´
Písečný), Kereškeni, Cudrák,
Pavlas, Matušík (51.´ L. Budina)
– Karkoschka (66.´ Sklepek).
21. 9. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (6. kolo).
TJ Petřvald – Vratimov 3:9 (2:3).
Branky: 2.´ L. Pavlas z přímého
kopu, 31.´ P. Bitala (asist. M.
Krupa), 80.´ A. Kereškeni z penalty.
Sestava: Paluv – Krupa, Knorr,
Cudrák, Starostka – Zajíček (55.´
Kašniar), Pavlas, Kereškeni, Pytlík – Písečný, Bitala.
Hepáci doplatili na zoufalý výkon
ve 2. půli.
29. 9. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (7. kolo).
Jablunkov – TJ Petřvald 1:2
(1:0).
Branky: 63.´ L. Pavlas z přímého
kopu, 77.´ O. Cudrák z penalty

(faul na L. Pavlase).
Sestava: Paluv – Krupa, Sztymon,
Knorr, Marek – Zajíček (46.´ Sklepek), Cudrák, Pavlas, Matušík
(46.´ Pytlík) – Bitala (75.´ Písečný), Kereškeni.
Nejlepší podzimní vystoupení dorostenců Hepa.
Po 7 odehraných kolech jsou
Hepáci v krajské soutěži na 12.
místě se 6 body ze 14 účastníků.
Trenér – P. Gorovič, asistent
trenéra – Ing. P. Bitala, vedoucí
mužstva – M. Sekera.
Více informací najdete na
www.tjpetrvald.cz
PaS
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
12. 9. 2013 - (2. kolo).
TJ Petřvald - Sn Havířov 5:4
(3:1).
Střelci: Sobek M. 2x, Marenčák
R., Štachel L., Kačor P.
Sestava: Pokorný D., Fajkoš O:,
Milian O., Čarnecký P., Sommer
V., Štachel L.,Kuzma K., Sobek
M., Marenčák R., Zborovský J.,
Gawlas J., Gargulák V., Kačor P.
První poločas dobrý, hráli jsme
tak, jak jsme si řekli, druhý o poznání horší. Škoda nevyužitých
šancí hlavně v poločase prvním.
Nejlepší hráči: Otík, Ondra, Martin, Lukáš, Kristián
18. 9. 2013 – (3. kolo).
Bohumín - TJ Petřvald 14:1
Střelec: Sobek M.
Sestava: Pokorný D., Fajkoš O:,
Milian O., Čarnecký P., Sommer
V., Kuzma K., Sobek M., Marenčák R., Zborovský J., Kačor P.,
Klos M.

26. 9. 2013 - (4. kolo).
Tj Petřvald - Inter Petrovice 8:4
(2:3).
Střelci: Štachel Lukáš 4x, Marenčák Richard 3x, Kačor Pavel 1x
Sestava: Pokorný D., Milian O.,
Čarnecký P., Kuzma K., Štachel
L., Marenčák R., Sobek M., Kačor P., Gargulák V., Burget A.
Po celou dobu vyrovnaný zápas.
Hosté se po našem ospalém
začátku dostali do rychlého vedení 3:1. Hra se potom vyrovnala, nastřelili jsme dvakrát tyč,
ale povedlo se snížit jen na 2:3.
Začátek druhého poločasu opět
zaspaný - 2:4. Přidali jsme na důrazu, všichni kluci zlepšili pohyb
a začaly padat i góly do soupeřovy sítě.
3. 10. 2013 – (5. kolo).
MFK Karviná „B“ - TJ Petřvald
2:10 (0:7)
Střelci: Marenčák R. 4x, Sobek
M. 4x, Štachel L 2x
Sestava: Pokorný D., Čarnecký
P., Milian O., Fajkoš O., Kuzma
K., Štachel L., Sobek M., Marenčák R., Gargulák V.
Soupeře jsme v prvním poločase
skvěle zaskočili naší agresivní
hrou, byli jsme všude dřív, vyhrávali veškeré osobní souboje,
výborně kombinovali a nastříleli
7 gólů. V druhém poločase se
soupeř zlepšil a zápas byl až do
konce vyrovnaný. Konečný výsledek 10:2 pro HEPO je ale určitě
zasloužený. Celé mužstvo zaslouží obrovskou pochvalu.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Nadívaná jablíčka v listovém
těstě
8 menších vyzrálých jablek,
1 listové těsto, 50 g čokolády
na vaření, 50 g oříšků, hladká
mouka na vál, vejce na potření, moučkový cukr na posypání,
smotky celé skořice.
Jablka rozkrojíme, kulatou
lžičkou vykrojíme jadřince. Oříšky nasekáme a smícháme s
nalámanou čokoládou. Směsí
naplníme otvory v jablečných
půlkách. Na pomoučeném válu

rozválíme listové těsto a rozdělíme na 16 dílů. Jablka do nich zabalíme, přeneseme je na plech
vyložený pečícím papírem a povrch potřeme rozšlehaným vejcem. Místo stopek vtiskneme
do těsta kousky skořice. Pečeme 10 minut při 190 °C. Před
podáváním posypeme moučkovým cukrem.
Tvarohový jablečný koláč
250 g tvarohu, 200 g cukru moučka, 200 g Hery, 4 vej-

ce, 1 prášek do pečiva,
250 g hladké mouky,
3 nastrouhaná střední
jablka.
Drobenka: 70 g másla, 70 g cukru moučka,
150 g hrubé mouky.
Tvaroh, cukr, Heru
a vejce utřeme. Mouku
smícháme s práškem do pečiva
a vmícháme do tvarohové směsi. Těsto rozetřeme na vymazaný, moukou vysypaný plech.
Poklademe ho nahr ubo na -

strouhanými jablky a posypeme
připravenou drobenkou. Pečeme
v troubě 180 °C. Po vychladnutí
posypeme koláč cukrem a polijeme čokoládou.
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Blahopřání
Dne 25. října 2013 oslavil své 60. narozeniny
pan Libor Chromík.
Přání posílají a pevné zdraví, štěstí a osobní
pohodu přejí manželka Eva, syn Libor
s manželkou Renátou, dcera Kateřina
s manželem Romanem, vnučky Stelinka,
Beátka, Hanička a vnuk Vojtíšek.

Blahopřání

Dne 30. října 2013 oslaví své 60. narozeniny
můj manžel pan Pavel Lazar.
Do dalších let hodně zdraví, lásky a životního
elánu Ti ze srdce přejí manželka Elena,
dcera Lucie s manželem Josefem, syn Lukáš
s manželkou Leničkou, vnoučata Lucinka
a Adámek a tchán František.

Blahopřání

Manželé
Věra a Štefan Bodnárovi
si dne 9. listopadu dali
prstýnky. A už je to 50 let.
Věčnou lásku si slibovali a ten
slib nikdy nevzali zpět.
Tak jako kdysi tak i dnes
Vám v srdci zvony znějí
a spolu s námi štěstí a lásku
k Vašemu výročí Vám přejí.
Dcery Ivana, Dáša, Romana
a syn Radim s rodinami.

Vzpomínka
Dne 3. listopadu 2013 vzpomeneme
nedožitých 65 let pana Ladislava Fonioka.
Nikdy nezapomene manželka Alena a dcery
s rodinami.

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je vzdálen.
Dne 18. října 2013 jsme si připomněli
5. smutné výročí úmrtí paní Jiřiny Chládkové.
11. července 2013 by oslavila 90. narozeniny.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Doškářovi, Chládkovi, Bártovi, Mendrochovi
a Ševčíkovi.

Vzpomínka
Dne 28. října 2013 jsme vzpomněli 90 let od
narození naší maminky, babičky a prababičky
paní Libuše Mikšanové.
Vzpomínají a nezapomenou dcera Libuše a syn
Robert s rodinami.

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob můžeme dát, svíčku
zapálit, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 27. října 2013 jsme vzpomněli 3. výročí
úmrtí paní Libuše Michalíkové.
S láskou vzpomínají syn s manželkou a celá
pozůstalá rodina.

Blahopřejeme
e
jubilantům
Maxmilián Ožana
Věra Lebedíková
Hilda Ligocká
Ladislav Šustek
Miloslav Pavelek

101 let
85 let
95 let
90 let
85 let

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

Vzpomínka

Narozené děti
Richard Konečný
Tereza Szusterová
Emma Ustohalová
R o d i čů m b la h o p ř e j e m e
k narození děťátka.

Vzpomínka
Dne 7. listopadu 2013 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka, bratra a strýce pana Martina Guči.
S láskou vzpomínají dcera Marta s rodinou,
syn Martin a sestra Marie s rodinami.

Společenská
čenská
kronikaa

Jak smutný je dnešní den, kdy
mohli jsme k narozeninám
blahopřát, teď můžeme
hořící svíci na hrob dát a tiše
vzpomínat.
Dne 14. října 2013 by se dožil
90. let pan Ladislav Seibert.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Marie,
dcera Jana s manželem
Oldřichem, vnučka Žaneta
s manželem Pavlem, vnuk
Daniel s manželkou Líbou
a pravnučky Kristýna, Tereza
a Jana.

Uzavřená manželství
Emil Varga a Iveta Kasíková
Petr Žurek a Kamila Masláková
Ladislav Guľa a Iveta Kusiosová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Zemřeli občané
Vlasta Gavronová
Františka Janasová
Jarmila Martinková
Martin Sobol

80 let
84 let
53 let
75 let

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka

Dobrý člověk neumírá v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 18. října 2013 uplynuly čtyři léta, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a bratr pan Rudolf Stec.
Dne 8. října 2013 jsme si připomněli jeho nedožité
64. narozeniny. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jiřina, syn Petr s Renátou, dcera Iveta
s Richardem a vnoučata Petr, Veronika a Nikol.
Nikdy nezapomeneme.

Vzpomínka
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát a s láskou na Tebe
vzpomínat.
Dne 2. listopadu 2013 uplyne 5 let, co nás
opustil pan Lubomír Rudol.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 12. listopadu 2013 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
našeho otce, bratra a kamaráda
pana Vítězslava Kubíčka.
Stále vzpomínají dcery Žaneta a Míša.

etřvaldské noviny

13

Vzpomínka

Vzpomínka

Co osud vezme, nevrací, zapomenout nedovolí.
Jen vzpomínky zůstanou na roky šťastné a krásné.
Dne 17. října 2013 by pan Lumír Karkoška
oslavil 80. narozeniny, ale 18. října 1999
zemřel ve věku 66 let. Za vzpomínku na
laskavého a hodného člověka děkuje
manželka Danka, syn Luboš, snacha Magda
a vnuk Ondra.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel
a v srdcích našich žije dál.
Dne 8. listopadu 2013 vzpomeneme nedožité
81. narozeniny pana Benedikta Kubného.
S láskou a úctou manželka Emilie s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka

Měl jsi nás rád a chtěl jsi ještě žít,
nebylo Ti dopřáno tu s námi být.
Dne 2. října 2013 jsme vzpomněli 5. smutné
výročí úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka
a tchána pana Ladislava Ponči.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Eva, Hana,
vnučka Renáta a zeť Libor.

Dne 2. února 2013 jsme vzpomněli 10. výročí
úmrtí paní Štěpánky Pawlasové, která by se
24. října 2013 dožila 100 let.
Vzpomínají dcera Věra s manželem a vnuci
Petr, Libor a Martin s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 25. září 2013 uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Emilie Grymová.
3. října 2013 by se dožila 95 let. Současně 18. prosince 2013 vzpomeneme 45 let úmrtí jejího
manžela pana Rudolfa Gryma.
Vzpomínají a nezapomenou dcera Vlasta s Edou, vnuk Martin s Martinou, vnučka Marcela
s Lumírem a pravnuci Davídek a Radimek.

Vzpomínka
Čas bolest zmírní, nedá však zapomenout.
Dne 6. října 2013 jsme vzpomněli 30. výročí, kdy tragicky zahynul
náš tatínek, tchán, dědeček a pradědeček pan Josef Rybák.
Zároveň jsme 12. října 2013 vzpomněli 93. narozeniny
a 6. výročí úmrtí jeho manželky paní Anny Rybákové.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Dana a Ilona s manželem, vnoučata Šárka,
Helenka a Martin s rodinami.

Vzpomínka
Maminky neumírají, maminky jen usínají,
aby se každé ráno probudily v myšlenkách svých dětí.
Dne 21. listopadu 2013 by oslavila své
80. narozeniny paní Jana Ščerbová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí
ptáci. Své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Dne 5. listopadu 2013 to bude již 20 let,
co navždy odešel pan Vladislav Ščerba.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Alena a Marcela a syn Tomáš s rodinami.

Úmrtí
V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 4. října 2013 zemřel náhle ve věku nedožitých 86 let náš
milovaný tatínek, tchán, dědeček a pradědeček pan František Klamo.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
Za zarmoucenou rodinu dcera Elena s manželem,
vnučka Lucie s rodinou, vnuk Lukáš s rodinou
a pravnoučata Adámek a Lucinka.

Úmrtí
S velkou bolestí oznamujeme,
že nás dne 28. září 2013 ve věku 85 let
navždy opustila naše drahá maminka,
manželka, tchýně, babička a prababička
paní Helena Grzonková.
Zarmoucená rodina.

etřvaldské noviny
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ
ÚKLID - pravidelný
- generální
- po malování

Tel. : 603 22 11 95
www.smetacekazehlicka.cz

Rychle odkoupíme
vaši nemovitost

DOMY - BYTY
- POZEMKY
Tel: 602 375 405

Prodám
sbírku poštovních
známek od r. 1960.
Tel. 734 248 097.

CK Armitour - nabídka adventních zájezdů
Krakow
Vídeň
Budapešť
Drážďany
Paříž
Salzburg

07.12., 14.12., 21.12.2013
01.2., 07.12., 14.12., 21.12 2013
07.12., 14.12.2013
14.12.2013
05.12.-08.12.2013
13.12.-14.12.2013

cena 540,-Kč
cena od 590,-Kč
cena 820,-Kč
cena 990,-Kč
cena od 2.280,-Kč do 2.690,-Kč
cena 1.590,-Kč

Cena zahrnuje : dopravu autokarem, služby průvodce, komplexní cestovní pojištění,
Paříž - 1 x ubytování, Salzburg 1 x ubytování se snídaní v ČR
Odjezdová místa : Karviná, Orlová, Petřvald, Havířov, Ostrava, Frýdek - Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Přerov, Brno

Armitour - cestovní kancelář s.r.o, Rydultowská 1054
( napro benzínce Albert u hypermarketu ) Orlová - Lutyně
INFORMACE-REZERVACE-PRODEJ - tel: 596512049, 728 158685
e-mail:armitour@armitour.cz, www.armitour.cz

Čerstvé krůty
Regionální produkce

To nejlepší pro
Vaše zdraví
za skvělou cenu
Informace a objednávky:
y:

596 546 672
www.farmarychvald.cz

Prodej
v Rychvaldu

INFO K INZERCI
www.petrvald.info

etřvaldské noviny
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Vstup zdarma!!!

Dál budeme podávat speciální „divadelní menu“ jak pro
účinkující, tak pro návštěvníky restaurace.

5(67$85$&(3(7ě9$/Ć$1.$

DV-STUDIO DANA KROČKOVÁ
NABÍDKA:
- kosmetika (chemický peeling, trvalá na řasy,
depilace)
- pedikúra
- manikúra
- nehtová modeláž
Šenov – Lapačka, Zelená 928
Tel.: 774 501 879
Prodej dárkových poukázek + vánoční balíčky.




1(.8ěÈ&.é6$/Ï1(.
S 'ċ76.é0.287.(0
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AKCE, SVATBY, NAROZENINY,
),5(01Ë9(ýË5.<
'(11Ë$9Ë.(1'29e0(18
ul. 1D3RĜDGt3HWĜYDOG – 1RYi'ČGLQD
tel. 777 890 330, www.petrvaldanka.cz
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e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

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

MASÁŽE
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

1.990 Kè 1.990 Kè 1.990 Kè

Tel.: 737 615 199

NOVÉ MÌSÍÈNÍ ŠKOLNÉ V DOTOVANÉ TØÍDÌ

SOUKROMÉ JESLE A MATEØSKÁ ŠKOLA
MAJDALENKA
UPOZORNÌNÍ !!!!!!!

NOVÁ CENA V DOTOVANÉ TØÍDÌ 1990 KÈ
VYCHÁZÍME VÁM MAXIMÁLNÌ VSTØÍC!!!!
NOVÝ OPTIMALIZOVANÝ CENÍK!!!!

1.990 Kè 1.990 Kè 1.990 Kè

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

NOVÉ MÌSÍÈNÍ ŠKOLNÉ V DOTOVANÉ TØÍDÌ
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ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

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

Kominictví Bohuslav Kniezek

KAMENICTVÍ
PLOSZEK

- čištění, revize a kontroly komínů.
Tel: 777 333 500
www.kominicek.com

Maso – Uzeniny
Garantujeme čerstvost výrobků, čistotu,
příjemnou obsluhu a dobré ceny!

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

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377

Po kr ačuj eme v rod inné trad ici, ktero u jste znali .
Najdete nás na adrese: Ostravská 542, Petřvald u Karviné;
Naproti benzínové pumpy vedle pekařství.

Odpovědnou vedoucí je Dagmar Kowalská.
Prodáváme: Denně dovážené maso (drůbeží, vepřové a hovězí).
Masné výrobky bez sóje a separátů. Vše od českých výrobců.
Lucie Cieślarová, Maso – Uzeniny
IČ: 01403559, DIČ: CZ8358135181

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách: Petřvald, Rychvald,
Orlová, Dětmarovice, Bohumín a Ostrava.
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IČ: 00 597 593. www.petrvald.info. E-mail: meupetrvald@iol.cz. Předseda redakční rady: Jarmila Skálová, tel. 596 542 900. Příspěvky a inzerci
lze podávat nejpozději do uzávěrky. Příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátu WORD. Kontakt: tel. 596 542 904,
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