1
Petřvaldské noviny č. 3
Informace pro občany
Z obsahu:
- Výstavba radnice
- Očkování psů
- Okénko knihovny
- Zájezd Nošovice, Komorní Lhotka

TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 4 JE 8. DUBNA 2013.

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013
v 15.30 hod. v kulturním domě.
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A
REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN.
Prosím všechny přihlášené na zájezd do Vídně 18.5.2013, aby v průběhu měsíce dubna
přišli zaplatit. Nebudu-li přítomna v kanceláři, můžete platit i v knihovně.
J.Burová
POZVÁNÍ RODIČŮ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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
 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
UPOROZNĚNÍ
Od 2. dubna 2013 budou opět otevřena pro veřejnost tato hřiště:
- víceúčelové hřiště při ZŠ Školní 246, Petřvald
- hřiště u víceúčelového sportovního areálu v Petřvaldě
Více informací naleznete na www.petrvald.info
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Víte, že…
Český statistický úřad organizuje v roce 2013 výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v ČR (Životní podmínky 2013). Šetření proběhne v době od 23. února do 12.
května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Tito tazatelé se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, vydanými Českým statistickým
úřadem, a občanským průkazem.
UPOZORNĚNÍ MŠ PETŘVALD
Všechna pracoviště mateřské školy budou v době letních prázdnin uzavřena
od 22. července do 2. srpna 2013.
Pro přihlášené děti k docházce do mateřské školy je zajištěn provoz takto:
K Muzeu 257 otevřeno od 1. do 19. července a od 26. srpna 2013
uzavřeno od 22.července do 23.srpna 2013
2.května 1654 otevřeno v době od 5. do 30.srpna 2013
uzavřeno v době od 1.července do 2.srpna 2013
Mateřské školy na ul. Závodní a ul. Šenovské budou uzavřeny
od 1.července do 30.srpna 2013.
Závazný zájem o docházku dětí v době letních prázdnin bude zjišťován v průběhu měsíce
dubna 2013.
Jiřina Budíková, ředitelka mateřské školy

Město Petřvald a Český svaz žen Petřvald – sídliště
vyhlašují
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 2. 5. 2013
čas: 8.00 – 18.00
místo: Středisko kulturních služeb Petřvald
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Sbírka je určená pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, která je neziskovou organizací a
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
Bližší informace vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Byly jsme blahopřát …
S paní starostkou Jarmilou Skálovou jsme byly osobně poblahopřát těmto našim občanům:
p. Františce Burové, která oslavila 85. narozeniny.
Manželům Josefu a Anně Motlochovým, kteří oslavili svou diamantovou svatbu - 60 let
společného života.
Rádi přijdeme blahopřát domů i vašim blízkým, kteří oslaví 80., 85., 90., 95. a 100.
narozeniny nebo jiné životní jubileum a nemohou se ze zdravotních důvodů osobně dostavit
do slavnostní obřadní síně.
Stačí si jen dohodnout termín návštěvy na matrice.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

OČKOVÁNÍ PSŮ
Termín:
28. května 2013
stanoviště:

Cena:

zastávka U Kaple
u hřiště HEPO
Podlesí, prostranství u fa TRIAS
Březiny, hasičská zbrojnice
Městský úřad
očkování 120,- Kč

08.00 – 08.30 hod.
09.00 – 09.30 hod.
10.00 – 10.30 hod.
11.00 – 12.00 hod.
13.30 – 16.00 hod.

Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků.
Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem. Psa musí předvést osoba
fyzicky způsobilá k zajištění potřebné fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o
očkování k dalšímu záznamu.
Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP

Informace o poskytnutí věcného daru chovatelům psů
Vedení města Petřvald rozhodlo o poskytování jednorázového věcného daru (krmivo pro psy)
ve výši max. 1000,- Kč chovatelům, kteří si vezmou do péče toulavého psa odchyceného na
katastru města Petřvald. Pes musí být řádně přihlášen k poplatku a ten řádně zaplacen.
Chovatel může po 6 měsících, kdy má psa v péči, požádat město Petřvald o poskytnutí tohoto
věcného daru. Doloží protokol o převzetí psa do péče, vystavený útulkem, a doklad o
přihlášení psa a zaplacení poplatku. Žádost bude projednána vždy na nejbližším zasedání rady
města. Poskytování věcného daru se bude týkat chovatelů, kteří si vezmou psa do péče od
1.3.2013.
Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ 2013
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben
3.,4.
9.,10.
16.,17.
23.,24.
30.
Květen
7.,8.
14.,15.
21.,22.
28.,29.
Červen
4.,5.
11.,12.
18.,19.
25.,26.
PET láhve
11. dubna
16. května
13. června
Papír
5. dubna
9. května
6. června
Sklo
10. dubna
15. května
12. června
Biologickorozložitelné komunální odpady
30. dubna
6., 7.,13.,14.,20., 21., 27. a 28. května
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. a 25. června

ODPADOVÉ OKÉNKO č. 3/2013
Rozmístění nádob na separovaný sběr
Nakládání s odpady ve městě Petřvald se řídí zákonem č.185/2000 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
a Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 1 /2007. Každý občan je povinen odpad třídit. V našem městě lze třídit
ukládáním plastů do žlutých pytlů, biologicko rozložitelného odpadu do černých pytlů. Občané mohou využít služeb
sběrného dvora, který je otevřen každý den v týdnu. Také jsou na katastru města rozestavěné kontejnery na plast,
sklo, papír a biologicko rozložitelný odpad, jejichž seznam a rozmístění zde uvádíme.

plasty

biolog.
rozlož.
odpad

x

x

papír +
LOKALITA

sklo
tetrapack

1 Březinská - u samoosluhy Petrnkovice
2 Březinská - u panel. zástavby, č.p. 1616

x

x
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3 Březinská - u panel. zástavby, č.p. 1619

x

x

x

x

4 Březinská - u panel. zástavby, č.p. 1621
5 Březinská - u panel. zástavby, č.p. 1611

x

x

x

7 K Samoobsluze – křižovatka s ul. Na Parcelaci

x

x

8 Odborů - u č.p. 308

x

x
x

9 Okrajová - Sportovní areál
x

11 Parys - u č.p. 1108
12 Parys - u č.p. 85

x

x

x

x

x

x
x

13 Parys - u č.p. 1103
14 Podlesní - křižovatka s ul. U Letiště

x

x

15 Podlesní - křižovatka s ul. Na Návrší

x

x
x

16 Na Svahu - u č.p. 1133
17 Šumbarská – U Vodojemu, za zast. ČSAD

x

18 Závodní - u ZŠ Masarykova
19 Závodní - před domy RPG (Jiskra)

x

x
x

x

x

x

x

x

x

20 Závodní - hřiště HEPO
21 Klimšova - pod domy RPG, č.p 908

x

x

x

x

x

22 Klimšova - u domu RPG, č.p.875
23 Ráčkova - u DPS

x

x

x

24 Šenovská - u mateřské školy

x

x

x

25 Šenovská - za č.p. 1

x

x

x

26 Na Zaryjích - u domů RPG, č.p. 934

x

x

x

27 Do Kopce - u č.p. 1160

x

x

28 Družstevní - u "Popelky"

x

x
x

29 K Muzeu - u hřiště u ZŠ
30 Školní - u ZŠ
31 ul. Kulturní, za kulturním domem

x
x

6 Březinská - u panel. zástavby, č.p. 1615

10 Rychvaldská - před samoobsluhou

x

x

x

x

x

x

x

D.Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP

Radnice se bude stavět
Vážení občané města,
chci vás touto cestou informovat o rozhodnutí zastupitelů města Petřvaldu, kteří na svém 17.
jednání dne 27. února 2013 schválili uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady na projekt Radnice Petřvald.
Žádost o finanční dotaci na výstavbu radnice podalo město Petřvald Regionální radě regionu
soudržnosti Moravskoslezsko poprvé již v roce 2008. V roce 2011 jsme podali již 3.
projektovou žádost a v loňském roce nám bylo sděleno, že jsme byli zařazeni mezi žadatele
jako náhradníci na 13. místě. Regionální radě se podařilo zajistit finanční prostředky i na ty
projekty, které zůstaly „pod čárou“. A tam jsme patřili i my s projektem výstavby radnice
v Petřvaldě.
Město Petřvald obdrželo dne 8. února 2013 Oznámení o výběru projektu „Radnice Petřvald“ a
zároveň výzvu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
V tomto oznámení byl požadován písemný souhlas města Petřvaldu s uzavřením smlouvy a
jeho doručení v termínu do 7.3.2013 Regionální radě.
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•
•
•

Proto byl projednán na zastupitelstvu města 27.2.2013 souhlas s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady - projekt Radnice Petřvald.
S ohledem na výši dotace, která byla městu na výstavbu radnice přidělena tj. 16 710 849,90
Kč a k celkové předpokládané výši investice cca 49 mil. Kč, je zřejmé, že je nutné
dofinancovat zbývající část z finančních prostředků města Petřvaldu.
Pro pokrytí celkových nákladů na stavbu radnice bylo zastupiteli města schváleno toto pokrytí
celkových nákladů:
16,7 mil. Kč - dotace z ROP MS
11 mil. Kč - zapojení vlastních prostředků z prodeje podílových listů
20 mil. Kč - formou bankovního úvěru
Uvedené náklady vycházejí z rozpočtu projektu zpracovaného pro žádost o dotaci.
Ze zkušeností však víme, že skutečné náklady na stavbu po realizaci výběrového řízení
mohou klesnout až o 30%.
Čerpání finančních prostředků se předpokládá postupně od zahájení stavby do jejího ukončení
v letech 2014-2015.
V letošním roce zapojíme částku cca 1 mil. Kč na zpracování realizační projektové
dokumentace, realizaci výběrových řízení, výkon zadavatelské činnosti a administraci
projektu.
Na závěr chci ještě připomenout, že před radnicí bude vybudována plocha, na které se
budeme moci scházet při různých příležitostech - Vánoční jarmark, kulturní vystoupení nebo
popř. farmářské trhy.
Mám za to, že i naše město si konečně zaslouží radnici, která se má stát takovým základním
kamenem pro výstavbu náměstí, které nám všem velmi chybí.
J. Skálová, starostka města
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
32. schůze Rady města Petřvaldu se konala 21. února 2013
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města,
• o prodeji, odpisu a likvidaci nalezených věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů
za období 3/2012 až 5/2012,
• o prodeji 500 ks aktualizovaných map města Petřvald za cenu 50,- Kč/ks vč. DPH a
160 ks aktuálních pohlednic města Petřvald za cenu 5,- Kč/ks vč. DPH,
• o vyřazení čtyř počítačů zařazených v evidenci Drobného dlouhodobého hmotného
majetku z evidence majetku města,
• o uzavření darovací smlouvy mezi městem Petřvald a dárcem, na základě které dárce
daruje finanční dar ve výši 5 tis. Kč účelově vázaný na zajištění 20. reprezentačního
plesu města Petřvaldu,
• 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 20. reprezentačního plesu města Petřvaldu,
• o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem městem Petřvald a obdarovaným
Římskokatolickou farností Petřvald u Karviné o poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,- Kč, určeného na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních
akcí města v kostele sv. Jindřicha v roce 2013,
• neposkytnout finanční dar Římskokatolické farnosti Petřvald u Karviné na částečnou
úhradu nákladů na zabezpečení kostela sv. Jindřicha,
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• o uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci grafického informačního systému s firmou
Digis s.r.o., za cenu ve výši 130 500,- Kč (bez DPH),
• o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění dopravní obslužnosti na území města Petřvald, se společností ČSAD
Karviná a.s., kterým se mění pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013 výše prokazatelné
ztráty dopravci za rok 2013 v částce 726.847,- Kč,
• o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění dopravní obslužnosti na území města Petřvald, se společností ČSAD
Havířov a.s., kterým se mění výše prokazatelné ztráty pro období od 1.1.2013 do
31.12.2013 na částku 1,947.861,- Kč,
• o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií
mezi městem Petřvald a Dalkii Česká republika, a.s. pro objekty Dům s pečovatelskou
službou, byty ul. Březinská a Kulturní dům v Petřvaldě na rok 2013,
• povolit bezplatné užívání jeviště a šatny umělců v kulturním domě v Petřvaldě čp. 26
B. Hečkovi při zkouškách kapely Kata-Pult, jejíž je kapelníkem s účinnosti od
1.1.2013,
• o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě Sdružení
rodičů při Masarykově škole v Petřvaldě při konání tradičního papučového plesu
dne 19. 1. 2013,
• podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení
péče o válečné hroby ve výši 23.800,- Kč, týkající se restaurování pomníku obětem I.
světové války, který se nachází pod hřbitovem u ulice Ostravské,
• o zvýšení počtu zaměstnanců města Petřvaldu zařazených do Městského úřadu,
finančního odboru v době od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013,
• v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona 137/2006 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 a údržba vybraných úseků veřejného
osvětlení v Petřvaldě“ a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: ELROZ
DEVELOPMENT a.s., za cenu max. přípustnou 559.491,- Kč bez DPH,
RM odvolala ke dni 28. 2. 2013 z funkce současného velitele JSDH Petřvaldu a jmenovala
do této funkce s účinností od 1. 3. 2013 velitele nového,
RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží domu v Petřvaldě
na ulici K Muzeu čp. 150 na pozemku parc. č. 36 v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM vzala na vědomí
• vyřízení žádosti, týkající se vrácení náhrobních křížů,
• informaci o zřízení účtu města Petřvaldu u České národní banky,
• vyhodnocení smluv o nájmu, provozování a údržbě tepelného hospodářství a na prodej
tepla za rok 2012,
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících ve městě Orlová a
správním obvodu na období 2013 - 2015,
• výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném
znění za rok 2012,
• Zprávu o činnosti knihovny města Petřvald za rok 2012,
17. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 27. února 2013
ZM rozhodlo

8
•

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Radnice
Petřvald“ vedený Regionálním operačním programem regionu soudržnosti
Moravskoslezsko pod registračním číslem CZ 1.10/3.2.00/05.01314 a dofinancovat
projekt „Radnice Petřvald“
- zapojením vlastních finančních prostředků ve výši max. 11 mil. Kč získaných
prodejem podílových listů a
- zajištěním zbývajících cca 20 mil. Kč formou bankovního úvěru na základě
provedeného výběrového řízení, dle předloženého návrhu.
• úplatných a bezúplatných nabytí pozemků.
• v souladu se Smlouvou o nájmu a provozování Sportovního areálu Petřvald ze dne
21.12.2007 poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 135 491,- Kč Tenisovému klubu
o.s. Dotace je účelově vázána na zajištění mezd uklízečky a správců neplacené části
sportovního areálu na období 4-10/2013.
• uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě Petřvald ve
výši 170 000,- Kč. Dotace je účelově určena na činnost Tělovýchovné jednoty
Petřvald v roce 2013, na spolufinancování cestovních náhrad na mistrovská utkání
v soutěžích v kraji i v okrese, nákladů spojených s opravou a údržbou hřiště,
sportovního zařízení, plateb za energie (vodu, elektřinu a vytápění).
• pojmenování nových ulic v Petřvaldě: Pod Školou, Na Vyhlídce, K Rybníku,
Souběžná.
• použít stávající název ulice Josefa Holuba i pro komunikaci na pozemku
parc. č.
5445/4 v k.ú. Petřvald u Karviné.

ZM zvolilo přísedící Okresního soudu v Karviné pro volební období 2013/2017.

,,Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v
Petřvaldě“ – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské
Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007-2013.
Město Petřvald spolu s polským partnerským městem Jasienice podali žádost o
spolufinancování společného projektu typu „B“ s názvem „Kulturní pohraničí – vytvoření
moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě“.
Projekt spočívá na straně města Petřvaldu v modernizaci městské knihovny – pořízení nového
vybavení do dětského a teenagerského oddělení, zakoupení 250 ks nových židlí do sálu
kulturního domu a nákup upomínkových a propagačních předmětů na akce k ukončení
projektu – Noc s Andersenem, výstava české a polské dětské knihy, beseda s polským
spisovatelem ve zmodernizovaném dětském oddělení knihovny a taneční soutěž v Kulturním
domě v Petřvaldě.
Žádost o finanční podporu na uvedený projekt byla podána a zaregistrována v měsíci září
roku 2012.
Dne 12. prosince 2012 byl náš projekt na zasedání Euroregionálního řídícího výboru
Euroregionu Těšínské Slezsko schválen.
V na přelomu měsíců února a března 2013 probíhala tři výběrová řízení na podání cenové
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jež se týkala modernizace knihovny - stavební
úpravy, truhlářské a lakýrnické práce, modernizace Kulturního domu Petřvald – nákup 250 ks
židlí a nákup upomínkových předmětů.
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V dalších vydáních PN vás budeme informovat o realizaci jednotlivých aktivit tohoto
projektu.
Bc Eva Kaňová, referent správního odboru

Ztráty a nálezy
V únoru 2013 byl na MěÚ Petřvald odevzdán tento nález:
• vrtačka, sekera, vrtací kladivo, pákové kleště, černý batoh, skleněná odměrka,
černá deka, látkový béžový ubrus a růžový ubrousek
Místo nálezu: Petřvald, Šenovská u domu čp. 1
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
čísle 596 542 905 - Bc. Ivana Rajdusová

Dnes si budeme povídat
s ředitelkou Základní školy Školní 246 – Ing. Zdeňkou Kozlovskou.
Paní ředitelko, v únoru letošního roku proběhl zápis do 1. tříd. Kolik jste rozeslali
pozvánek, kolik zákonných zástupců se svými dětmi se k zápisu nedostavilo, kolik zák.
zástupců požádalo o odklad školní docházky?
Letošní zápis do 1. tříd na naší základní škole probíhal ve dnech 7. 2. a 8. 2. 2013. Celkem
jsme rozeslali 84 pozvánek. K zápisu se nedostavilo 11 zákonných zástupců se svými dětmi.
O odklad školní docházky evidujeme11 žádostí. Odklady musí rodiče doložit vyšetřením
z pedagogicko- psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa
do 31.5.2013. Pokud to zákonní zástupci nestihnou ve výše uvedeném termínu, dítě musí
v novém školním roce nastoupit povinnou školní docházku.
Osvědčil se přístup a pobyt školní psycholožky PhDr. Jany Lehnerové při přijímání
prvňáčků?
Ano, přítomnost školní psycholožky se u zápisu osvědčila. Naše školní psycholožka se zápisu
do 1.tříd účastní již potřetí. Jejím úkolem je posoudit školní zralost dítěte orientačním testem
ještě předtím, než jdou děti k učitelkám, které je posuzují v mnoha znalostech a
dovednostech. Společně pak s učitelkami posuzuje a doporučuje zákonným zástupcům, zda
dítě má nastoupit do 1.třídy, nebo je vhodné požádat o odklad.
Zajímali se rodiče i o prostory školy?
Zákonní zástupci měli možnost si prohlédnout školu dne 10. 1. 2013 na Dni otevřených dveří,
který jsme v letošním roce připravili poprvé. Přišlo se podívat 50 návštěvníků se svými
ratolestmi. Nicméně i v době zápisu bylo umožněno rodičům a jejich dětem podívat se do
prostor školy.
Kolik tříd s prvňáčky budete otevírat k 1. září 2013?
Předpokládáme otevření tří tříd pro prvňáčky, dvou tříd na ul. Školní 246 a jedné třídy na
Závodní 822.
Které paní učitelky se stanou třídními učitelkami v prvních třídách?
Na ulici Školní budou učit v prvních třídách paní učitelky Mgr. Šárka Planková a Mgr.Věra
Winklerová, na Závodní 822 Mgr. Ivana Palová.
A Vaše přání pro prvňáčky a jejich zákonné zástupce?
Prvňáčkům bych chtěla popřát v novém školním roce šťastné vykročení pravou nohou, aby se
jim u nás ve škole líbilo a aby do školy chodili s radostí. Jejich obětavým zákonným
zástupcům přeji pevné nervy a radost z úspěchu svých dětí.
Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém školním roce 2013/2014.
JaS
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LYŽÁK 2013
Ve dnech 4. 2. – 8. 2. 2013 pořádala ZŠ a ZUŠ Petřvald lyžařský výcvik – náš „lyžáček“.
Konal se ve ski areálu Severka s ubytováním na horské chatě Skalka. V pondělí v 8:00 jsme
se plni očekávání sešli u nákupního centra COOP na ulici Školní, už tam panovala radostná
nálada. V 8:30 pro nás přijel krásný zájezdový autobus. Naložili jsme svá zavazadla,
nastoupili a autobus nás odvezl na místo určení. Přestože cesta trvala 1,5 hodiny, nám uběhla
velmi rychle a už jsme vystupovali na parkovišti pod ski areálem Severka v Dolní Lomné.
Naši kluci naložili na rolbu kufry i lyžařskou výbavu a vyrazili jsme krásnou zimní přírodou
k horské chatě Skalka. Cesta to byla náročná, ale stála zato.
Provozovatel chaty nás srdečně přivítal a ubytoval v pěkně zařízených pokojích, pak jsme
zašli na vydatný oběd. Hm, mňam! Po odpoledním klidu následovalo rozlyžování, při kterém
nás páni učitelé – naši lyžařští instruktoři rozdělili do tří družstev podle našich lyžařských
kvalit. První dvě družstva se vydala na sjezdovku vzdálenou asi 700 m od chaty, třetí družstvo
se učilo na mírném svahu základním lyžařským dovednostem. Již druhý den si zdatní jedinci
vyzkoušeli, jak sjet sjezdovku. Ve středu odpoledne jsme se vypravili na krátkou túru k chatě
Kamenná. Mohli jsme také vylézt na rozhlednu Tetřev. Překvapilo nás, že není tak vysoká,
jak jsme si mysleli.
Čtvrtý den byl nabit aktivitami. Hned po vydatné snídani nás čekal slalom, byli jsme zvědaví,
kdo bude mít nejlepší čas, stane se vítězem a získá cenu. Avšak drobné ceny čekaly i na
ostatní závodníky, kterým štěstí tolik nepřálo. Nejdůležitější však bylo, že i žáci, kteří stáli na
našem kurzu na lyžích poprvé, slalomovou trať zvládli. A to bylo jejich vítězství! Po večeři
jsme s napětím čekali na vyhlášení výsledků soutěže. V 1. družstvu, což byla skupina našich
nejzkušenějších lyžařů, se umístili: 1. místo Daniel Kašniar, 2. místo Nikola Dubnická, 3.
místo Tereza Kijonková. V 2. družstvu, což bylo družstvo průměrných lyžařů, se umístili: 1.
místo Martina Grafová, 2. místo Vladislav Vajdo, 3. místo Matěj Mikulášek. Ve 3. družstvu,
tvořila je skupina žáků, kteří stáli na lyžích poprvé, bylo pořadí následující: 1. místo Michaela
Machalová, 2. místo Jakub Crlík, 3. místo Adam Karkoška. V závěru večera jsme se měli
možnost „vyřádit“ na připravené diskotéce s DJ Lexou (naší spolužačkou Alexandrou
Pavlitovou). Tak jsme si užili poslední chvíle našeho „lyžáčku“.
Během pátečního dopoledne si ještě aktivní lyžaři užili posledního lyžování a už nás čekalo
balení. Hurá zpět do našich domovů!
Na konec bychom rádi poděkovali Sdružení rodičů za poskytnutí finančních prostředků
a zakoupení rozlišovacích dresů. V neposlední řadě také našim učitelům a zároveň
instruktorům Romanu Plutovi DiS., Mgr. Petře Kynclové a Mgr. Ivě Šárové za pevné nervy a
za krásně prožité chvíle na našem „lyžáčku“.
Žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.

Nejen vzpomínkami k uchování dějin
Není neobvyklé, že se v naší škole učí dějepis formou exkurzí nebo besed, ale akce
ze 22. února letošního roku byla výjimečná. Využili jsme nabídky pana Bc. Patrika Günthera
a uspořádali mimořádně zajímavou besedu pro žáky devátých tříd s pamětníkem 2. světové
války. Díky spolupráci města Orlová s městem Petřvald, vedením naší školy a za podpory
paní Uršuly Krzywoňové, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu ZO Orlová,
jsme se mohli setkat s panem Gilem z Dolní Lutyně, bývalým vězněm koncentračních táborů
ve 2. světové válce.
Jsem ráda, že si naši nejstarší žáci mohli vyslechnout neuvěřitelný životní příběh člověka
narozeného nedaleko odsud a že poznali moudrého a statečného muže, jehož vzpomínky
na krutou dobu okupace je velmi zaujaly.
Pro mě, učitelku dějepisu v Petřvaldě, byl obohacující nejen zážitek ze setkání s trojicí hostů,
ale i poznatek, že se v dnešní době věnuje zvýšená pozornost vzhledu válečných památníků.
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V našem nejbližším okolí koordinuje péči Městský úřad Orlová, odbor správy majetku a
jejich opravu provádějí ze svých rozpočtů města (pro naše nejbližší okolí to jsou Orlová,
Petřvald a Doubrava), případně na ně přispívá stát nebo kraj. Těší mě, že jsem mohla svým
žákům ukázat pozitivní příklad péče o památky a příklad spolupráce mnoha lidí z blízkého
okolí. Jsem ráda, že jsme se společně přiblížili historii skutečně až na dotek.
Mgr. Lenka Kocurková, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,přísp.org.
Z ohlasů na besedu
Když pan Gil vešel do místnosti, byl úplně jiný, než jsem si představoval. Čekal jsem, že to
bude nějaký malý, protivný, zamračený děda. Ale byl úplně jiný. Přišel poměrně vysoký,
usměvavý a milý dědeček.
Hned, když začal mluvit, věděl jsem, že je to člověk, který toho v životě hodně prožil. Celou
besedu jsem ho se zatajeným dechem poslouchal. Pan Gil při své přednášce také nechal
kolovat různé listiny z vězení, obrázky, fotografie nebo také značky, jak se označovali vězni v
koncentračním táboře. Hodně mě zaujalo, jak pan Gil vyprávěl o tom, jak jen díky zapískání
píšťalky dozorce na nástup unikl smrti o vlásek.
Beseda na mě zapůsobila tak, že jsem se rozhodl, že panu Gilovi podám ruku. Počkal jsem, až
všichni lidé odejdou, a zašel jsem za ním, poděkoval mu za pěknou besedu, a dokonce jsem se
s ním i vyfotil.
Beseda byla moc pěkná a celý den jsem si říkal, jaké mám štěstí, že jsem se nenarodil v té
době.
Martin Svěch, IX.A
Paměť národa - Děti z Petřvaldu besedovaly s panem Gilem, pamětníkem 2. světové
války
Coby praktikující studentka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jsem se zúčastnila
besedy s přímým účastníkem druhé světové války pro žáky devátých v Petřvaldě.
Mezi pamětníky válečných událostí patří pan Ing. František Gil, který byl v minulém týdnu
hostem zmíněné petřvaldské školy. Prostřednictvím vyprávění vzpomínal na dobu svého
mládí, studentských let, strastiplnou cestu do koncentračního tábora, pobyt v něm a
osvobozující, ale o nic lehčí návrat domů, ke svobodě, do míst, která pro něj znamenala
domov. Otevřeně a s neskrývanými emocemi líčil dnes už těžko představitelné situace, do
kterých se jako velmi mladý dostával a ve kterých musel jako člověk obstát, uhájit zbytky
lidské důstojnosti, vždy s vírou v životní naději a budoucí ideály. Pohnuté osudy pana Gila a
jeho rodiny vyvolaly bohatou diskusi. Atmosféra během besedy svědčila o zájmu dětí o téma,
kterému se věnují v mnoha výukových předmětech, o látku, která je dnes stále živá. Odkaz
druhé světové války se v myslích dnešních občanů stále odráží, v každé z našich rodin se
předávají příběhy, které jsou důkazem této doby.
Připomínkou a pochopením velmi těžkých chvil našeho národa vyznáváme úctu těm, kteří se
nacistické nesmyslnosti s odvahou postavili. Jako hrdá Češka jsem ráda, že je ještě možné
předávat dnešní mladé generaci zkušenosti z válečné doby tímto způsobem, předáváním
reálných zkušeností a poznatků, upozorňovat na nesmyslnost jakéhokoli totalitního systému
prostřednictvím osobních příběhů a zdůrazňovat hodnotu opravdového lidství v každé době.
Těší mne, že se ve školách věnuje pozornost našim nedávným dějinám, které by měly být
varováním do budoucna. Jsem ráda, že nezapomínáme.
Monika Hrabalová
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti měly velký bál, přece svůj karneval!
Ve středu 6. března jsme měly v kulturním domě náš tradiční karneval. Těšily jsme se
hooodně dopředu, vyráběly ozdoby, chystaly masky a zdobily naši školku do veselé nálady.
A když přišla středa, vyrazily jsme odpoledne s maminkami, tatínky, babičkami i dědečky do
kulturního domu. Přijeli za námi naši kamarádi klauni Sněhulka a Mrkvička. To bylo krásné
odpoledne! Byli mezi námi princezny a princové, kočičky i pejsci, motýlci, zajíčkové, tygříci,
čarodějové, ježibaby, hasiči i námořníci… Všechny masky byly krásné. Jen škoda, že tak
rychle uběhlo naše veselé odpoledne. Nevadí, přece za rok bude karnevalové veselí zase! A
už teď se všichni těšíme!
Děti z mateřské školy na Březinách

OKÉNKO KČT PETŘVALD

Myslivecké sdružení HALDY Petřvald
Duben
Je to měsíc, kdy příroda zakládá spoustu nových životů, loňská suchá tráva vypouští výhonky,
které jsou až kýčovitě zelené. Pomalu mizí poslední šedivé odstíny a vše se barví pestrou
paletou barev. Většina ptáků se již vrátila ze svých zimovišť a začínají si budovat hnízda.
Zima definitivně skončila.
Začíná nový myslivecký rok. Základní povinností slušných myslivců je dát do pořádku krmná
zařízení a jejich okolí. Zlikvidovat zbytky krmiva a celé zařízení vydezinfikovat. Konec
dubna je nejzazší termín k provedení těchto prací.
Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo již sedí na vejcích. Proto je
nežádoucí v tuto dobu zvěř zbytečně rušit.
Tento měsíc má napilno myslivecký hospodář. Po předchozím sčítání zvěře musí vypracovat
plán chovu a lovu spárkaté zvěře, plán práce péče o zvěř a plán počtu lovecky upotřebitelných
psů.
V ptačí říši panuje svatební veselí. Srnčí zvěři dorůstají parůžky a probíhá takzvané
„vytloukání“. Naopak daňci přicházejí v tomto období o svoje mužné ozdoby. Lišky už mají
liščata, a proto je možno u dospělých vidět zvýšenou aktivitu při shánění potravy.
Naplno probíhá tok u bažantů, kteří si oblékli nádherný svatební šat a jejich hlavy ozdobily
výrazně rudé proužky.
V poslední době jsme zaznamenali spoustu nových divokých skládek u nás v revíru. Z tohoto
důvodu bychom chtěli upozornit veřejnost, že na procházkách by měli lidé dávat pozor, kam
pouští své pejsky a hlavně děti. Každoročně se vynakládají nemalé prostředky na likvidaci
těchto smetišť a každoročně vzniká spousta nových.
Buďme k sobě navzájem v ten nejkrásnější jarní čas tolerantní a hodní. Chovejme se k přírodě
kolem nás ohleduplně a s láskou. Nezapomínejme, že ten kousek remízku nebo lesa hned za
naším plotem se chce chlubit stejnou krásou jako ta vaše opečovávaná zahrádka.
Luboš Kučera

Kynologická organizace Petřvald DĚKUJE
Dne 16. 2. 2013 navštívila areál naší kynologické organizace paní starostka.
Velice si toho vážíme, především s přihlédnutím k tomu, že se jednalo o den pracovního
volna. Paní starostka si vyslechla problémy, se kterými se dlouhodobě potýká naše
kynologická organizace. Jedná se především o nedostatek místa pro výcvik psů, chátrající
klubovnu a oplocení a absenci hygienického zázemí. Paní starostku také mile překvapilo, že
se jako málokterá spolková organizace rozvíjíme a přibývá nám členů.
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Vzhledem k tomu, že se na konci minulého roku počet členů naší organizace více než
zdvojnásobil a počet účastníků kurzů „Základní výcvik psa“ a „Výcvik psa pro pokročilé“
téměř ztrojnásobil, musí se výše uvedené problémy začít okamžitě řešit.
V nejbližším časovém horizontu také zahájíme kurz „Agility“, o který jsme zaznamenali
enormní zájem.
Velmi nás potěšil zájem občanů města Petřvald a blízkého okolí o pořádané a plánované
kurzy, ale zároveň si uvědomujeme, že je naší povinností zajistit účastníkům kurzů alespoň
základní sociální zázemí (voda, WC, apod.).
Vzhledem k tomu, že jsou naše finanční zdroje velmi omezené (jediným zdrojem financí je
poplatek za kurz, který činí 200,- Kč/měsíc, u mládeže 50,- Kč/měsíc), a téměř veškeré tyto
finance jsou použity na pomůcky při výcviku a poplatky, požádali jsme zastupitele města o
pomoc.
Po zvážení celé stávající situace nám bylo nabídnuto ze strany města Petřvald následující:
- budou nám poskytnuty vyřazené židle (popř. stoly) na dovybavení klubovny
- je možné si podat žádost o dotaci k opravě stávající klubovny
- je možné požádat o pomoc při posečení trávy a křovin v areálu cvičiště
Za nabídnutou pomoc DĚKUJEME.
Jsme přesvědčeni, že jednání bylo oboustranně přínosné. Pevně doufáme, že se spolupráce se
zástupci města bude nadále úspěšně rozvíjet.
Za Kynologickou organizaci Petřvald Petr Semanco.

Oznámení
Kynologická organizace Petřvald zve všechny zájemce na kurz „AGILITY pro začátečníky“.
Přijďte se podívat v sobotu 6. 4. 2013 dopoledne na první ukázkovou a informativní lekci, kde
vám ukážeme, co jsme pro vás a vaše pejsky připravili. Doufáme, že tímto oslovíme
především děti a mládež, protože tento velmi populární psí sport je ideální možností jak se
můžete se svým psím miláčkem vydovádět, posílit vzájemné přátelství a důvěru a hravou
formou jej i sebe něco naučit.
Podrobnosti na www.kkpetrvald.webnode.cz

Představujeme vám akciovou společnost VAMOZ – servis, a.s.
Je to firma, která provádí stavebně - montážní, obchodní a zprostředkovatelskou činnost.
Předsedou představenstva je pan Ján Pjaták, který o své firmě říká:
„Naším cílem je zajišťovat prvotřídní služby a našim heslem je „Spokojený zákazník – náš
největší kapitál.“
22. 11. 2012 nás vedení firmy v čele s panem J. Pjatákem pozvalo do nově přestěhovaných
prostor firmy – do Petřvaldu na ul. Závodní 2015. Nejen tato skutečnost byla impulsem pro
setkání hostů, ale především firma slavila 20. výročí svého založení. A nyní několik informací
o firmě.
Společnost byla založena v roce 1992 panem Jánem Pjatákem jako VAMOZ spol. s r.o. V
roce 2000 došlo ke sloučení firem VAMOZ spol. s r.o. a PÚS – Ján Pjaták do jedné akciové
společnosti VAMOZ – servis, a.s.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je zajišťování inženýrské činnosti a dodávek staveb
na klíč, montáž, opravy a rekonstrukce technologických celků, zajišťování zpracování
softwaru pro řídící systémy v rámci měření a řízení technologických procesů, montáž a
údržba technologických celků.
Vedle této činnosti společnost provozuje samostatnou divizi nářaďovna v nové výrobní hale,
kde zajišťuje výrobu tvářecích nástrojů pro automobilový i ostatní průmysl.
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Dále zajišťuje provoz a údržbu výměníkových a předávacích stanic pro vytápění obytných
domů, pracovních objektů a nákladní dopravu.
Společnost vlastní certifikát dle normy ISO 9001 a velký průkaz způsobilosti na výrobu
ocelových konstrukcí.
Blahopřejeme panu J. Pjatákovi k jeho osobnímu životnímu jubileu a přejeme nejen mnoho
zdraví, pracovních i osobních úspěchů, ale především to, aby se firmě VAMOZ – servis, a.s. u
nás v Petřvaldě pracovně velmi dařilo a zároveň, aby se dařilo naplňovat heslo, které si
majitel společnosti dal do vínku.
JaS

Přišel nám dopis…
I nechtěné „diskotéky" by měly podléhat poplatkům Ochranného svazu autorského.
Každý si střeží své soukromí, jak jen může. Náš soused v ulici nikoli. Chce, aby celá ulice
věděla, kdy opouští bydliště a kdy se vrací domů. Vždy totiž ráno pustí rádio ve svém autu,
několik minut vyhrává a pak odjíždí. To, že se vrací domů, slyšíme minutu předtím, než se
objeví jeho auto. A to se děje několikrát za den. Nevím, kde dotyčný bydlel dříve, zda „tam"
to bylo zvykem, ale tady v ulici máme rádi klid, bez ranních a denních „diskoték". Navíc v
autě vozí i malé dítě, kterému může hlasitou hudbou nenávratně poškodit sluch.
Nemám nic proti hudbě v autě, má sloužit řidiči při jízdě, aby neusnul, ale má být určená jen
pro toho jediného řidiče, ne proto, aby hlasité „duc - duc - duc" probudilo ráno celý dům i
ulici a obtěžovalo ostatní.
Na takové „řidiče - muzikanty" by se měl vztahovat zákon, kterým se řídí OSA a vybírat od
nich poplatky za reprodukovanou hudbu. Ten např. vyžaduje poplatek od řidiče autobusu za
to, že má puštěné rádio a hudbu poslouchají cestující.
Řidičů - muzikantů je v Petřvaldu víc, ať už jezdí v Audi, Mercedesu, Škodovce. Snad se
poznají a uvědomí si svou bezohlednost k okolí.
Lubomír Mixa

Představujeme vám p. Evu Kubisovou, účastnici MS v tradičním wu-schu.
1.

Paní Eva Kubisová budí dojem křehké ženy, kterou je třeba chránit. Ale tato žena
cvičí tai-či, což je bojové umění. Dokonce závodila na MS v Číně. Jak to jde
dohromady? Jak se Češce podaří, že může startovat na šampionátu mistrovství světa
v Číně, v zemi, kde se tai-či a kung-fu zrodilo? Olympiáda bojového umění - i tak se
někdy nazývá Mistrovství světa v tradičním wu-schu. Je to skutečně ta nejvyšší soutěž,
kterou organizuje IWUF (International Wu-schu Federation), přičemž se ob rok střídá
šampionát v tradičním a moderním wu-schu. Mistrovství světa v tradičním wu-schu je
vždy dvakrát na stejném místě a pak se posune dál. Ale pokaždé je to místo pro Číňany
hodně významné - třeba u nás známý Shaolin, nebo právě Žluté hory (Huagzhou), kde se
mistrovství světa pořádalo. A jak se může Češce podařit startovat? Je to cvičením,
cvičením a zase cvičením (před soutěží až 5 hod. denně, začínala jsem třeba ráno ve 4,30
do 6 hod., pak do práce). Protože se u nás nejedná o sport, který má zelenou, příznivci a
sponzoři (na rozdíl třeba od fotbalu, tenisu) se jen velmi těžko shání a těžko se zajišťují
prostory vhodné pro denní cvičení tak, aby to bylo i finančně únosné pro toho, kdo chce
trénovat. Takže nestačilo jen cvičit, ale hlavně zajistit si vhodné prostory. V létě jsem opět
byla 4 týdny v Číně, které mi v mnohém pomohly tak, abych mohla v listopadu na MS jet.
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Následný trénink probíhal hlavně na Gymnáziu v Havířově, které mi za výhodných
podmínek pronajímalo tělocvičnu a kam jsem jezdila. Občas jsem taky trénovala v SKS a
když bylo pěkné počasí, tak jsem trénovala venku na hřištích, na louce apod. O čemž ví i
mnozí obyvatelé města Petřvaldu, kteří si mne fotili na mobily, jak cvičím beze zbraně i se
zbraní (šavlí).
2. Dostala jste se až na největší světovou akci. Jak ji Čína prožívala?
U nás bohužel musíme vysvětlovat, co to vlastně tai-či a wu-schu je, co vše se pod tímto
pojmem skrývá. Jak tuto akci prožívala Čína bych mohla hodnotit třeba z toho, že už na
nádražích na závodníky čekali delegáti, autobusy nebo taxíky, které hradil pořadatel,
rozvezli závodníky do 380 hotelů po okolí ve Žlutých horách. Ano, čtete dobře, v tolika
hotelích bylo zajištěno ubytování pro managery, lékaře výprav a samozřejmě pro
závodníky, těch bylo 3 300 (závodících ve všech možných stylech a technikách;kung-fu,
aikido, wu-schu, čchen, jang, sun). Čína se na tuto událost každoročně velmi připravuje a
je ctí pro dané město tuto akci pořádat. V televizi na několika kanálech byla vysílána
všechna vystoupení, počínaje velkolepým zahájením, přísahou rozhodčích, vystoupením
zpěváků, tanečníků, slavnostním defilé závodníků a samotným kláním. Pak byly různé šoty
a reklamy zaměřené na tuto událost. Stejně tak ohromující bylo i zakončení, kdy nám
umělci ukázali dech tající představení. Od akrobatického úvodu až po i pro nás
poslouchatelnou a úžasně výpravnou a moderní audiovizuální technikou podpořenou
čínskou operu na místní historické motivy. Zkrátka měli jsme možnost vidět něco, s čím se
jen tak někde nesetkáme. Akrobaty s jejich vystoupením, kdy třeba bylo v hale v pozadí
promítání záběrů z hor, z jezer, noční oblohy a v popředí vystupovaly taneční skupiny.
Samozřejmě nesměl chybět ani DRAK, složený z živých lidských těl. A co bylo fascinující přímo v hale najednou začala téct a zurčet voda z vodopádů, které měnily barvu podle
hudby. Taky při přejezdu našich autobusů byla policií odkloněna doprava tak, aby naše
autobusy mohly bezproblémově projíždět městem i na červenou. Všude plno billboardů,
světelné reklamy, osvětlené obrysy budov, mosty celé obalené světelnými paprsky,
v sadech a parcích byl osvětlen snad každý druhý strom a keř (někdy se mi zdálo toto až
přehnané a pro našince neúsporné), nápisy vítající závodníky, zkrátka ohromná událost.
3. Kolik závodníků jelo celkem z ČR do Číny na MS a jak to prožívali?
Naše družstvo patřilo k těm nejméně početným. Celkem na tuto událost jelo 16 závodníků
(+lékař), kteří reprezentovali ČR v různých kategoriích (se zbraní i beze zbraně). V aréně
po vstupu na koberec (u tradičních sestav se cvičilo po čtyřech; u zbraní jen jednotlivec)
se ozývaly z řad diváků výkřiky, tleskání, ale nej…následovalo po docvičení formy, to
očekávání na výsledné hodnocení, pohled na 4 světelné tabule v rozích…….. konečně se
objevily body. Soutěžící na koberci stojí sám, před sedmičlennou technickou porotou z
jedné strany, další z druhé strany, před obrovskou tribunou, míří na něj televizní kamery,
kamery a fotoaparáty novinářů, přátel, diváků, do toho zář z reflektorů …… napětí končí,
jsou jen pocity, mnoho prožitků, každý z nás si odnesl to „své“, ten „svůj příběh“, každý z
nás dal do toho mnoho……Navenek jsme byli družstvo zastupující ČR. V hale se soutěžilo
stále, někdy se nám zdálo, že to je nonstop, ale začínalo se v 8 hod. ráno. Od 6,30
přistavovaly autobusy k hotelům a zpět se jezdilo i kolem 22 hod. Záleželo na každém, co
chce vidět, zda bude v hale po celou dobu, zda zhlédne pouze své kamarády a pak jde na
pokoj, nebo bude „propilovávat a opakovat“ sestavu, nebo se bude toulat po malebných
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4.

5.

6.

7.

uličkách města, vypraví se za nákupy, za poznáváním kultury, života apod. Ještě dlouho
budeme mít před očima tyto okamžiky. Z našich řad se vytvořila skupinka 3 kolegů, mezi
kterými jsem byla taky já. Dohodli jsme si už v Praze s vedením MS individuální program
včetně dřívějšího odjezdu z pracovních důvodů. Měli jsme méně volna než ostatní, a tak
jsme se snažili vidět a poznat co nejvíc ze Žlutých hor, které leží směrem na jihozápad od
Šanghaje, kam jsme přiletěli.
V Číně ví jen asi málo lidí, kde vůbec Česko leží. Nebo se pletu?
Je pravdou, že běžní Číňané málokdy ví, kde leží Česko, ale na těchto soutěžích se již o
Česku dobře ví, čeští sportovci získali v minulosti i na posledním šampionátu v r. 2012
několik medailí. Český znak dvouocasého lva nezapadl, české výsledky byly překvapením i
pro nás. Všichni naši závodníci ukázali, že něco umí. Nedostali jsme nic zadarmo, je za
tím moře dřiny. Na našich rukávech všichni viděli vlajku ČR, na tričkách, bundách také
„TEAM CZECH“. Byli k nám milí, dokonce se k nám hlásili i jiní reprezentanti. Přišli
ocenit naše výkony, navázat družbu např. Němci, Kubánec ve středních letech (tento pán
dokonce uměl dost dobře česky, protože kdysi studoval v Praze), taky Francouzi, Rusové
a samozřejmě bratři Slováci.
Říkáte o setkávání s ostatními závodníky, byli jste přece soupeři, nebo ne?
Máte pravdu, na jedné straně jsme byli rivalové, ale na druhé straně lidé se stejnými
zájmy. Mezi sebou jsme si ujasňovali z jaké jsme země, vyměňovali zkušenosti, kde
cvičíme, co cvičíme, jak dlouho cvičíme. Zapojili jsme ruce, nohy, slovníky. Došlo i
k výměně vizitek, mailů i na společnou fotku. Nejvíce bylo na soutěži Brazilců, taky
nechali o sobě vědět a slyšet v aréně. Pokud právě nesoutěžil jejich závodník, sportovně
fandili jiným. Co musím u nich vyzvednout je jejich chování k ženám. Úžasně galantní, se
samozřejmostí dávali přednost při nastupování do autobusů, při vstupu do arény, při
potkávání se v jídelnách u švédského stolu (čínského stolu). Samozřejmostí u nich bylo
podržení židle ženě apod.
A můžete nám prozradit Vaše umístění?
Z MS jsem si nepřinesla žádnou medaili, mám ovšem dva diplomy, které jsou pro mne
velmi cenné. Ve své kategorii jsme se umístila jako 24. ve cvičení se šavlí a 14. v sestavě
beze zbraně.
Jak probíhal Váš pobyt v této zajímavé zemi?
Ráda se podělím o své zážitky. Odlétali jsme 1. listopadu 2012, do Šanghaje jsme doletěli
za 26 hodin s mezipřistáním v Moskvě. Protože zápis, slavnostní defilé, zahájení a všechny
testy a kontroly na MS byly 4.- 5. 11. 2012, měli jsme předem připraven plán. Lákaly nás
typické vodní vesničky, pocházející z minulosti a kláštery roztroušené po Žlutých horách
(viz připojené foto). Nastal „menší“ problém, zbraně v pouzdře do metra nemohou, tak
jsme řešili přepravu autobusy a taxíky (vše na vlastní pěst). Po příjezdu do centra dění MS
jsme dostali nejen visačku s naší fotkou, která nás opravňovala ke vstupu do šaten arény,
ale taky do hotelu, do jídelny ale i propozice kdo, kdy, kde ve které hale soutěží, a
balíček. Balíček obsahoval stravenky na jídlo, poukazy na ubytování, startovací čísla,
dopravu autobusy přímo k aréně, kde soutěže probíhaly, poukaz na výlet do okolí a
slavnostní vstupenky na raut k zahájení a ukončení šampionátu. O tom, jak probíhalo
vlastní MS, jsem vám sdělila v předcházejících řádcích. Pro mne byl tento listopad krásný
měsíc, v němž jsem se odhodlala zúročit vše, čemu jsem se intenzivně věnovala na co jsem
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se připravovala. A navíc, v době, kdy už u nás bylo chladné počasí, jsem měla možnost se
trošku „zahřát“ i sluníčkem ve Žlutých horách a v neposlední řadě jsem v Číně oslavila
své narozeniny. Kdy se mi to opět povede? Protože MS končilo a Žluté hory jsou jedno z
nejkrásnějších míst v Číně, jsou na seznamu UNESCO, byl by hřích je alespoň malinko
neprozkoumat. Samozřejmě i tady (jako skoro všude v Číně) stoupáte třeba dva tisíce
schodů nahoru, dolů, ale ten výsledek stojí zato, otevře se před vámi neskutečné
panoráma, nádherná jezírka s tyrkysovou vodou, žluté skály se zvláštní vegetací, vysoké
stúpy, kláštery, jeskyně. Navštívili jsme i dvě vodní starobylá městečka, kde se zastavil
čas. Domky lemující kanály, po kterých jezdí gondoly, klenuté mosty, atmosféra dávných
věků. Prožitkem pro nás byla návštěva zastrčené zahrady, byla rozlehlá, se svými altánky,
cestičkami, můstky, skalkami, květinami a stromy působila velice uklidňujícím dojmem.
Každé z těchto městeček bylo jiné……, ale náš čas na rozdíl od zastavení času tam, byl
k nám velmi, velmi neúprosný a opět jsme si uvědomovali, co vše máme a nepotřebujeme,
ale taky v čem jsme „chudší. Zbytek pobytu jsme strávili odpočinkem v překrásné přírodě
s milými lidmi v pohodě.
Děkujeme za rozhovor a přejeme p. Evě Kubisové mnoho úspěchů v tomto nezvyklém sportu.
JaS

Přišlo nám poštou…
Malé okénko poezie
Vítr už odnesl zvuk jeho kročejí
v neznámu zmizela též jeho tvář
v životě zázraky dvakrát se nedějí
lásku k ní necítil, byl pouhý lhář.
Marně ho volala smutna a plačící
plakala láskou svou, kterou mu chtěla dát
zůstala jako mák, jenž sám stojí v pšenici
zůstala jak žebrák jenž u prahu zůstal stát.
Šel cestou bez trávy smutnou a dalekou
vzpomínky bolí tě, že měl tě kdys rád.
Neplač ty ubohá, vždyť slzy už netekou,
neplač a vzpomínej on vrátí se snad.
HARRYJAN

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
s prvními teplými slunečními paprsky se vše dává do pohybu – domácnost vyžaduje pořádný
jarní úklid, okna volají po umytí, zahrádka se probouzí a je potřeba připravit záhonky na jarní
období. Přes všechno uklízení a přípravy na jaro doufáme, že si najdete čas i na pěknou
knížku. Kromě románů a bestsellerů nabízíme řadu knih a časopisů plných rad a nápadů, jak
nejen jarně zkrášlit byt, dům a zahradu. Do konce března navíc stále probíhá registrace
nových čtenářů zdarma!!!
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Galerie Nad knihami
Srdečně zveme na výstavu ilustrací pro děti výtvarnice Dariny Krygielové.
Výstavu si můžete prohlédnout v prostorách knihovny v měsících dubnu a květnu 2013.

Klub deskových her
Máte rádi hlavolamy a moderní deskové hry? Ano, ale nemáte je doma, či si je s kým zahrát?
Nevadí, ať už jsi malý nebo velký, přijď v pátky do knihovny, protože dětské oddělení se od
13:00-17:00 promění v hráčské doupě. Navíc jsme do klubu pořídily řadu herních novinek,
takže neváhejte přijít vyzkoušet!!!

Klub maminek
Duben 2013
Úterý 2. 4., 16. 4.
Květen 2013
Úterý 7. 5., 21. 5.

Nejvěrnější dětský čtenář!!!
V rámci Března – měsíce čtenářů jsme opět oceňovaly naše nejlepší čtenáře. Cílem této
aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven
nejvíce využívají. Mezi oceněnými byly Kuklová Denisa, Kuklová Sandra, Berkyová Lucie,
Petřvalská Kristýna, Čopianová Michaela.

Pozvánka na Slet čarodějnic 2013
30. dubna 2013 od 16:00 hodin u Střediska kulturních služeb Petřvald (knihovna).
Více v příštím čísle Petřvaldských novin.
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/

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD v dubnu zve:
Do SKS se můžete dovolat i na mobilní číslo 723 909 247.
Ne vždy mohu hovor přijmout, můžete tedy zaslat SMS s dotazem a já se ozvu, jakmile
to bude možné.
J.Burová

Pátek 29. 3. 2013 od 16.00 hodin
HON NA VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE
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Dobrodružná prázdninová hra pro malé i velké.
Velikonoce jsou za dveřmi, ve čtvrtek si v knihovně děti namalují vajíčka a upletou nové
karabáče jako každý rok, a tak už jen zbývá najít velikonoční poklad a ulovit toulavého
velikonočního zajíce.
A to nás čeká právě v pátek. Máte-li čas, přijďte k SKS, bude veselo.

VÝSTAVA OBRAZŮ PETŘVALDSKÉHO KOSTELA
V červnu roku 2012 jsme pořádali akci nazvanou Malování v plenéru.
Pozvali jsme amatérské malíře z Petřvaldu a okolí. Ti malovali objekt malířsky nejvděčnější a to je náš kostel sv. Jindřicha. Z celého projektu vzniklo celkem 26 menších obrazů
namalovaných různými technikami. Jsou ke zhlédnutí v SKS v místnosti č. 2.
Některé obrazy je možno od umělců zakoupit.

Čtvrtek 4. 4. 2013 od 16.00 hod.
TEMATICKÉ BESEDY O CUKROVCE
Ve spolupráci s MUDr. Chudobou a MUDr. Kremerovou pro vás připravila
diabetologická a edukační sestra Zdeňka Čočková.
Chcete zkontrolovat inzulínové pero, či pomoci s glukometrem? Vezměte je s sebou.
Chcete se dozvědět o cukrovce něco více a bojíte se zeptat svého diabetologa? Přijďte,
budete mít čas v klidu prokonzultovat potřebné věcí, získat podrobné informace.
Vstup zdarma.

Úterý 16. 4. 2013 v 10.00 hod. v SKS
KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ
Setkání seniorů, kteří chtějí žít aktivně a stýkat se s podobně naladěnými kamarády. Pod
střechou se scházejí jednou za měsíc, jinak vyrážejí po okolí na různé akce, podle nabídky a
zájmu. V rámci KLASu se tvoří menší skupinky, které se domlouvají na jednotlivých
setkáních podle aktuálního programu. Letos už byli na opeře i na zimním zájezdě na
Pustevnách a setkali se i na zahrádkářském plese.
Je-li hezké počasí, podnikají společné procházky. Někteří společně navštěvují i bazén.
Chcete-li se přidat, přijďte na setkání.

Středa 17. 4. 2013 v 16.00 hod. v Kulturním domě Petřvald
Liduščino divadlo uvádí
STŘAPATÉ POHÁDKY Z KOUZELNÉ ZAHRÁDKY
Třetí pohádkový kabaret se spoluprací s dětmi. Na louce rozkvétají kytičky a v každé z nich je
pohádka.
Tentokrát uvidíte pohádky:
O zamilované žížale – žížala Pipi zůstala na zahrádce úplně sama. Aby jí nebylo smutno,
ráda by našla ženicha. Podaří se jí to?
O Princezně Šmudlimilce – princeznička Milka je pěkně rozmazlená a nechce se ani sama
umýt. Nakonec se jí začne říkat Šmudlimilka. Jakpak se asi panu rádci podaří, aby princeznu
polepšil?
Poslední pohádka je O veselé veverce - veverka Čiperka si ze všech okolo dělá jenom legraci,
dokud nepotká paní Vránu, která ji pěkně převeze.
Vstupné: Děti 40,- Kč, dospělí 50,- Kč
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Pátek 26. 4. 2013
Zájezd autobusem nejen pro členy klubu KLAS
Odjezd od Penny v 8.00 hod.
Odjezd z Komorní Lhotky v 17.00 hod.
Cena zájezdu 100.- Kč - exkurzi a degustaci si platí každý zvlášť.
EXKURZE PIVOVAR NOŠOVICE – PRAŠIVÁ- KOMORNÍ LHOTKA
Exkurze v pivovaru Nošovice s degustací, pak přejedeme pod Prašivou, vystoupíme nahoru
ke kapli sv. Antoníčka, občerstvíme se a sejdeme dolů do Komorní Lhotky, kde bude čekat
autobus. Ti, kteří by nemohli nahoru na Prašivou, mohou do Komorní Lhotky přejet
autobusem a udělat si malou procházku po okolí.
Pivovar Radegast je největší a nejmodernější pivovar na Moravě. Pro vaření piva jsou
využívány nejkvalitnější suroviny, které za přispění sofistikovaných technologií a postupů
umožňují vyprodukovat více než 2 mil. hl piva ročně. Od roku 1999 je pivovar Radegast
součástí největší pivovarské firmy v České republice, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.
V něm se vaří pivo od roku 1970. Je nejmladším pivovarem v České republice. Ročně
produkuje přes 2 mil hl. piva při cca 300 zaměstnancích. Vyrábí pivo typu „klasický český
ležák“. Je rovněž výrobcem kvalitního sladu ve vlastní pivovarské sladovně. Do variant
značky Radegast patří Radegast Premium, Radegast Original a nealkoholické pivo Radegast
Birell.
Horská chata na Prašivé leží v CHKO Beskydy. Cesta je opravdu málo náročná, protože
vrchol Prašivé má nadmořskou výšku 706 m. Je to ideální pro výlet s dětmi, klidně i
s pejskem. Na vrcholu je architektonicky jedinečná dřevěná chata z roku 1921. Poblíž chaty
se nachází dřevěný kostel sv. Antonína z roku 1640.
Komorní Lhotka se rozkládá na březích horního toku řeky Stonávky v severní části
Moravskoslezských Beskyd na úpatí kopců Goduly a Kyčery. Leží cca 14 km východně od
města Frýdek-Místek. V Komorní Lhotce si je možno prohlédnout klasicistní evangelický
kostel z roku 1782 se třemi empírovými náhrobky a s barokním mobiliářem, krásným oltářem
a kazatelnou. Také katolický kostel, který byl vybudován o více než 100 let později.
Hlavní „atrakcí“ obce je finská sauna.
Vybudováním finské sauny navázala Komorní Lhotka na svou lázeňskou tradici z
předcházejících století. Roku 1880 založil starosta Adam Walach vodoléčebné a klimatické
lázně na úpatí hory Goduly. Bylo to po vzoru Priessnitzovy metody léčení. Původní stavba s
Priessnitzovou metodou léčení v roce 1903 vyhořela a na jejím místě se nyní nachází hotel
Premiér. Taktéž se v obci používala léčba bylinnými koupelemi, která se zachovala až
dodnes. Bylinné koupele si můžete vyzkoušet v bylinných lázničkách.
Čistota prostředí a kvalita pramenů v roce 1964 vedla skupinu místní organizace Červeného
kříže a také hnojnické organizace v čele s obvodním lékařem MUDr. Josefem Rozmanitem k
návrhu vybudovat finskou saunu. Pro její umístění bylo zvoleno údolí potoka Stonávky. Na
místě dnešní sauny byla přestavěna stará dřevěnice a horská říčka Stonávka využita k napájení
bazénů sauny. Vytápění bylo zvoleno klasické, pomocí pece na bukové dříví.
Toto se zachovalo do dnešních dnů, a tak saunu obklopují vyrovnané hranice schnoucích
bukových polen.Sauna je v provozu 6x týdně. Saunování můžete zakončit masáží, která má
pro prohřáté a uvolněné tělo blahodárné účinky. V budově sauny je i místnost k posezení s
nabídkou klasické místní speciality (chléb s tvarohem, čerstvě strouhaný křen a podmáslí). A
pokud to počasí dovolí, můžete posedět i před saunou. Součástí areálu je i zastřešené posezení
a ohniště. Klidné okolí sauny vybízí k procházkám, zvláště pak oblíbená je trasa proti proudu
říčky Stonávky. A pokud máte trochu více času, můžete zkusit vystoupat až na horu Prašivou.
Na jejím vrcholu je turistická chata a také dřevěný kostelík. Sauna se stává i cílem mnoha
cyklistů, kteří si saunováním zpestřují své vyjížďky v Beskydech.
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MěDK Karviná uvádí v neděli 28. 4. 2013 v 19.00 hod.
Filumena Marturano
Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních rolích slavné komedie, která patří k tomu
nejlepšímu z italské tvorby. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři
zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti!
Filmovou adaptaci s názvem Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný italský režisér
Vittorio De Sica se Sophii Lorenovou a Marcellem Mastroiannim.
Vstupné: 335,- Kč, 315,- Kč, 285,- Kč

120 let po premiéře v La Scalle, poprvé na ostravském jevišti
V neděli 24. 2. 2013 jsme zhlédli v Národním divadle Moravskoslezském Operu La Wally.
Opera pro nás neznámá, autorem je Alfredo Catalani. Narodil se v r 1854 a pocházel
z toskánského města Lucca. Premiéra se konala v r. 1892 v milánské La Scale. Také později
v Metropolitní opeře v New Yorku, kde hlavní hrdinku nazpívala Ema Destinová.
Je obdivuhodný a odvážný i chvályhodný počin nastudovat tuto nádhernou operu v Ostravě.
Právě však ostravské divadelní scény byly prvními hereckými štacemi mnoha našich známých
hereckých velikánů, z nichž mnozí zakotvili v ND v Praze.
Po zhlédnutí jsem pochopila, proč opera nebyla uváděna. Po stránce pěvecké, jak hlavních
hrdinů, sborů, práce orchestrální i scénické je velmi náročná. Všech těchto rolí se všichni
umělci zhostili více než úžasně. Nejen síla díla, ale i jeho provedení bylo fascinující,
obohacující a nezapomenutelné.
Návštěvu divadla, včetně zajištění vstupenek i dopravu, kterou jsme ocenili hlavně my, klienti
DSP na Ráčkově ulici, zorganizovala jako vždy bezchybně a se vstřícností paní Jolanda
Burová. Tato slova závěrem jsou jen umocněním zážitku, který byl tímto komplexní.
Děkujeme s vděkem. jj

TJ PETŘVALD – HEPO (1933 – 2013)
Družstvo mužů zahájí svou mistrovskou sezonu okresního přeboru 6. 4. na domácí půdě
s týmem z H. Bludovic. Na tuto soutěž se připravují od 4. 1., kdy se poprvé sešli na tréninku.
V rámci zpestření zimní přípravy se Hepáci zúčastnili turnaje, jehož pořadatelem se stala
Slavia Orlová. Hrálo se systémem každý s každým ve dvou šestičlenných skupinách na 2 x 40
minut.
19. 1. – 1. kolo zimního turnaje:
VĚŘŇOVICE – TJ PETŘVALD 1:2 (1:1).
Branky: L. Chromik, T. Sobek.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář, T. Budina, L. Ligocki, D. Vodák – J. Kičerka, L. Chromik
(41.´M. Budina), S. Kostka, P. Hlavinka – T. Sobek, O. Kostka.
26. 1. – 2. kolo zimního turnaje:
ZÁBLATÍ – TJ PETŘVALD 1:2 (1:1).
Branky: T. Sobek, T. Budina.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář, T. Budina, L. Ligocki, D. Vodák – M. Klimek, J. Karkoška
(41.´T. Volný ), L. Chromik, F. Žáček – P. Hlavinka, T. Sobek.
2. 2. – 3. kolo zimního turnaje:
TJ PETŘVALD – Slavia ORLOVÁ (dorost) 3:1 (1:0).
Branky: O. Kostka, L. Ligocki, T. Budina.
Sestava: J. Klimecký – D. Vodák, M. Budina, L. Ligocki, T. Budina – O. Cudrák ml., J.
Karkoška, S. Kostka, P. Hlavinka – T. Sobek, O. Kostka.
10. 2. – 4. kolo zimního turnaje v Orlové:
TJ PETŘVALD – B. RYCHVALD 4:0 (4:0).
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Branky: O. Kostka 2, S. Kostka, T. Sobek.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář (41.´D. Vodák), T. Budina (41.´M. Budina), L. Ligocki,
R. Müller (41.´J. Levánszký) – M. Klimek, S. Kostka, J. Režňák ( 41.´J. Karkoška ),
P. Hlavinka (41.´ F. Žáček) – O. Kostka (41.´O. Cudrák ml.), T. Sobek (O. Cudrák).
Asistent trenéra O. Cudrák sehrál za družstvo dospělých Hepa 900. utkání a upevnil svou
dominantní pozici v historické tabulce.
16. 2. – 5. kolo zimního turnaje:
TJ PETŘVALD – I. PETROVICE 3:1 (3:0).
Branky: J. Režňák, O. Kostka, M. Klimek.
Sestava: P. Jonšta (60.´T. Budina) – M. Klimek, T. Budina (41.´M. Budina), D. Vodák,
F. Žáček (41. J. Jaglář) – O. Cudrák ml. (41.´J. Kičerka), J. Karkoška, J. Režňák, P. Hlavinka
(41.´J. Měšťánek) – T. Sobek, O. Kostka (41.´T. Budina, 60.´O. Kostka).
V posledním kole ve skupině B se utkala mužstva, která neztratila jediný bod. V „malém
finále“ si Hepáci počínali skvěle, svého rivala jasně přehráli a zajistili si tím vítězství ve
skupině a postup do „velkého finále“.
Tabulka skupiny A
1. D. Lutyně
2. D. Datyně
3. Chalupki
4. Doubrava
5. Orlová „B“
6. Sj Rychvald

4 1 0 15 : 4 13
4 0 1 14 : 3 12
2 2 1 11 : 11 8
212
8 : 15 7
104
9 : 20 3
0 0 5 6 : 13 0

Tabulka skupiny B
1. TJ PETŘVALD
2. I. Petrovice
3. Záblatí
4. Orlová (dor. )
5. Věřňovice
6. B. Rychvald

5 0 0 14 : 4 15
4 0 1 25 : 10 12
2 1 2 11 : 12 7
2 0 3 11 : 17 6
1 0 4 9 : 11 3
0 1 4 7 : 24 1

23. 2. – finále zimního turnaje:
TJ PETŘVALD – D. LUTYNĚ 1:3 (0:2).
Branka: T. Budina.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář, M. Budina, T. Budina, D. Vodák – O. Kostka, J. Karkoška,
J. Režňák, F. Žáček – T. Sobek, O. Cudrák (60.´M. Gorovič).
Asistent trenéra M. Budina odehrál za Hepo svůj 500. zápas (v dresu Slavoje nastupoval 11
sezon) a zařadil se v „Historické tabulce Hepa“ na 8. místo.
Hepáci nastoupili ve finálovém zápase proti favorizovanému soupeři (účastníku I.A tř.)
odhodlaní podat co nejlepší výkon, ale i přes velkou snahu se o překvapení nepostarali. I tak
patří mužům Hepa uznání za výborné 2. místo v celém turnaji.
Trenér: J. Klimecký, asistenti : O. Cudrák a M. Budina.
P. Sekera

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Velikonoční nádivka z uzeného masa
1,5 kg uzeného masa (krkovice), 4 hrsti mladých kopřiv, 1 hrst čerstvé pažitky, 1 veka, hrnek
mléka, 6 vajec, sůl, pepř, muškátový květ, 2 lžíce másla.
Uzené maso vcelku uvaříme doměkka a necháme vychladnout. Veku nakrájíme na kostičky,
nalijeme na ni mléko, přidáme najemno nasekané kopřivy a pažitku, nadrobno nakrájené
maso, 6 žloutků, sůl, pepř, muškátový květ a vše promícháme. Šlehačem důkladně našleháme
bílky z vajec a pomalu a jemně vmícháme do směsi. Správná směs je trochu tekutá. Pekáč
vymažeme máslem a směs do ní přelijeme. Pečeme v předehřáté troubě při teplotě 150°C asi
1 hodinu - povrch nádivky musí být zlatohnědý a nádivka i vespod tuhá.
Kuře s velikonoční kopřivovou nádivkou
1 kuře, sůl, 1 lžíce másla.

23
Na nádivku: 300 g uzeného vepřového masa, 100 g anglické slaniny, 4 vejce, 1 miska
nasekaných mladých kopřiv, trochu nasekané petrželky, muškátový oříšek, mletý černý pepř,
1 hrnek mléka, sůl, 4-5 rohlíků, 4 vejce uvařená natvrdo.
Kopřivy očistíme a natrháme. Rohlíky nakrájíme na kostičky a necháme v misce nasáknout
mlékem. Uzené maso nakrájíme na kostičky, slaninu na plátky a uvařená vejce také na plátky.
Do misky s rohlíky přidáme maso, kopřivy, petrželku a podle chuti osolíme, opepříme a
přidáme trochu muškátového oříšku. Směs zalijeme 4 rozšlehanými vejci a promícháme.
Předehřejeme troubu na 200°C. Kuře omyjeme, osušíme a osolíme, vnitřní dutinu kuřete i
prostor pod kůží na prsou naplníme jednou částí nádivky. Dolní otvor zašijeme, nohy kuřete
svážeme k sobě, položíme jej do pekáče s máslem a dáme péct. Druhý pekáč vyložíme
pečicím papírem, pokryjeme tenkými plátky anglické slaniny, na to dáme asi polovinou zbylé
nádivky, poklademe kolečky uvařených vajec a nakonec zakryjeme zbylou nádivkou. Každou
čtvrthodinu kontrolujeme kuře a podléváme vypečenou šťávou (kuře se bude péct asi 30
minut při 200°C, pak zmírníme teplotu na 170°C). Přidáme pekáč s nádivkou a pečeme asi
ještě 45 minut. Nádivku je lépe péct zvolna, proto je lépe přidat pekáček do trouby až poté, co
u kuřete snížíme teplotu. Podáváme s nádivkou nakrájenou na plátky a bramborem.
Slaninový pletenec
1 – 2 lžíce oleje, 200g libové anglické slaniny, 450g hladké mouky, 1 balíček sušeného droždí,
1 a ½ lžičky soli, špetka cukru, 150 ml vlažného bílého vína, 150 ml vlažného mléka.
Na oleji vyškvaříme slaninu nakrájenou na kostičky a necháme zchladnout. Do mísy dáme
mouku, droždí, sůl, cukr a promícháme. Přidáme slaninu i s vyškvařeným tukem, víno a
mléko. Vypracujeme těsto, které se nelepí. Je-li příliš tuhé, přidáme trochu mléka. Těsto
poprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme pořádně nakynout. Pak na pomoučeném
vále těsto rozdělíme na tři stejné díly, z každého vyválíme váleček dlouhý asi 35 – 40 cm.
Spleteme cop, položíme na plech vyložený papírem na pečení a necháme ještě asi 20 minut
kynout. Potřeme bílkem a dáme péct do vyhřáté trouby (190 °C , asi 35 – 40 minut).
Velikonoční celta
500 g hladké mouky, 150 g cukru, 150 g másla, sůl, 1 vejce, 3 žloutky, vanilkový cukr,
40 g droždí, citronová kůra, 2-2,5 dl smetany, sníh ze 3 bílků, 300 g sušených švestek, 50 g
perníku, máslo na polití.
Mouku mírně osolíme, přidáme cukr, rozpuštěné máslo, vejce, žloutky, vanilku, kvásek,
strouhanou citronovou kůru a smetanou zaděláme těsto, které vyválíme. Placku položíme na
vymazaný plech, potřeme ji sněhem z bílků, posypeme předvařenými vypeckovanými
nadrobno pokrájenými sušenými švestkami, poprášíme strouhaným perníkem, postříkáme
rozpuštěným máslem a upečeme. Pak necháme vychladnout a nakrájíme

Velikonoční jidáše
1 ks polohrubé mouky, 30 g droždí, 250 ml vlažného mléka, 120 g másla, 100g cukru krupice,
2 žloutky, sůl, 1 vejce na potření, máslo na vymazání plechu (pečicí papír), tekutý med.
Z trochy mléka, mouky, lžičky cukru a droždí připravíme kvásek, který po vzejití přidáme do
prosáté mouky s cukrem a špetkou soli, přidáme máslo a žloutky utřené do pěny, podle
potřeby doplníme vlažným mlékem, vypracujeme hladké nelepivé těsto a necháme kynout na
teplém místě.
Z těsta si nakrájíme kousky, zakulatíme, uděláme tenké válečky (asi jako ukazováček), asi
20cm dlouhé a stáčíme do spirálek což je typický tvar jidášů, nebo do esíček, uzlů, kuřátek.
Klademe je na pomaštěný plech nebo na pečicí papír, necháme ještě mírně vykynout, potřeme
rozšlehaným vejcem a upečeme ve vyhřáté troubě. Po upečení ještě horké potřeme
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rozehřátým horkým medem. Kdo ho nerad, posype jidáše moučkovým cukrem.
Z této várky je asi 45-50ks.
Velikonoční beránek
240 g polohrubě mouky, 200 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 2 vejce, 4 bílky, 4 žloutky
citronová kůra.
Do mísy dáme 2 vejce, žloutky, vanilkový a krupicový cukr, citronovou kůru a šťávu a vše
vyšleháme do pěny. Do této pěny lehce vmícháme mouku a nakonec i pevný sníh ušlehaný ze
4 bílků. Troubu předehřejeme na 190°C. Formu na beránka důkladně vymažeme tukem,
vysypeme hrubou mouku. Do formy poté vlijeme připravené těsto a formu zaklopíme.
Beránka upečeme dorůžova a ještě teplého opatrně vyklopíme. Až beránek vychladne,
vyšleháme bílek s moučkovým cukrem a po kapkách do polevy zašleháme citronovou šťávu.
Vzniklou polevou beránka ozdobíme. Polevu necháme ztuhnout a kolem krku beránka
uvážeme mašli.
Mazanec
250 ml mléka, 500 g polohrubé mouky, 3 žloutky, 120 g másla nebo hery, 120 g krystalového
cukru, 1 vanilkový cukr, 30 g kvasnic, špetku soli, rozinky, 1 žloutek a 1 lžíce mléka na
potření.
Z mléka, cukru a kvasnic uděláme kvásek. Do mísy prosejeme mouku, osolíme, přidáme
žloutky, rozpuštěný tuk, kvásek a vypracujeme vláčné těsto. Je-li řídké, přidáme trochu
mouky. Nakonec do těsta zapracujeme rozinky. Přikryjeme ho utěrkou a necháme pořádně
nakynout. Máme-li pekárnu, dáme suroviny do ní a zapneme program „Příprava těsta“.
Nakynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál, rozkrojíme na poloviny. Každou část znovu
propracujeme a vytvoříme z ní kulatý bochánek. Oba položíme na plech vyložený papírem na
pečení a necháme 20 - 30 minut kynout. Potřeme je žloutkem rozmíchaným se lžící mléka,
nahoře nůžkami nastřihneme křížek a vložíme do trouby vyhřáté na 180°C. Pečeme asi 40
minut. Pokud povrch mazanců rychle hnědne, přikryjeme je alobalem.

Společenská kronika
Blahopřejeme jubilantům
Jaromír Jasiok
80 let
Marie Kondělková 85 let
Věroslav Konderla 85 let
Anna Mičovská
80 let
Zdeněk Šlachta
85 let
Jenovefa Šplichalová 80 let
Vlasta Vicherková 85 let
Jaromír Volný
85 let
Mária Vudarčíková 80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.

Narozené děti
Lukáš Blacha
Anna Kadlubová
Viktorie Králová
Adéla Kübel
Bára Súdna
Isabella Vysloužilová
Barbora Zifčáková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

25

Uzavřená manželství
Roman Śpiwok a Lenka Jurášková
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Zemřeli občané
Josef Holisz
81 let
Lumír Chládek
63 let
Emil Káňa
85 let
Emil Kubiš
61 let
Zdeňka Palašová
45 let
Miroslav Pavlica
61 let
Irena Rišková
73 let
Jan Skýba
62 let
91 let
Jarmila Turoňová
Marie Wilczková
91 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 29. března 2013 se dožívá moje maminka paní Jarmila Bartalosová 68 let.
Dne 30. března 2013 zároveň oslaví se svým manželem Vojtěchem Bartalosem 50. výročí
svatby. Do dalších let mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti na společné cestě životem jim přeje
dcera Jarka s manželem, vnučka Andrejka s manželem a pravnučka Terezka.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 10. dubna 2013 oslaví své 50. narozeniny paní Šárka Lukáčová.
Do dalších let hodně štěstí, zdraví, lásky a životního optimismu přejí rodiče Emílie a Aleš
Borkovští, manžel Mirek, dcera Mirka s Vláďou, syn Přemek s Janou a vnuci Daliborek a
Vojtíšek.
VZPOMÍNKA
Oči Tvé se zavřely, srdce přestalo bít, vzpomínky na Tebe budou však stále s námi žít. Dne
30. dubna 2003 nás navždy opustil pan Robert Václavek. S láskou stále vzpomínají
manželka Libuše, dcera Pavla a vnučka Karin s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 2. února 2013 jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí a dne 30. března 2013 si připomeneme
nedožitých 85 let paní Květoslavy Marenčákové.
S úctou vzpomínají manžel Miroslav, syn Ladislav a dcera Jarmila s rodinami a též ostatní
příbuzní.
VZPOMÍNKA
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 27. března 2013 jsme vzpomněli 1.smutné výročí úmrtí paní Elišky Turské.
S láskou vzpomíná maminka, dcery Marcela a Jitka s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 7. března 2013 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka a tchána pana Karla Kozubka.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Jiřina, syn Vratislav s rodinou a
dcera Ivana s rodinou.
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VZPOMÍNKA
Dne 8. března 2013 by se dožila 72. narozenin naše drahá manželka, maminka, babička a
prababička paní Alena Salamonová z Petřvaldu u Karviné. 8. dubna 2013 si připomeneme
4. smutné výročí jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomínají manžel Jan, dcera Šárka a syn Martin s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 27. března 2013 jsme vzpomněli 11. výročí úmrtí naší babičky a prababičky paní Marie
Judasové.
Vzpomíná vnučka Pavla s rodinou.
VZPOMÍNKA
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 24. března 2013 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí a
zároveň nedožité 83. narozeniny naší babičky paní Květoslavy Sasynové.
S láskou a úctou vzpomínají vnoučata Ivan a Nikola s rodinami, zeť Jaroslav.
VZPOMÍNKA
Ani čas nezahojí rány, co nám osud dal, ve vzpomínkách, Mirku, budeš žít dál.
Dne 25. března 2013 jsme vzpomněli 40. výročí tragického úmrtí pana Miroslava Grochola.
S láskou vzpomíná sestra Květa.
BLAHOPŘÁNÍ
Postřehnout lze jenom stěží, jak ta léta kvapem běží.
Přejeme tak jenom krátce hodně zdraví k devadesátce.
Dne 29. dubna. 2013 se dožívá 90 let paní Karla Koběrská.
Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví přeje celá rodina.
VZPOMÍNKA
Měl jsi nás rád a chtěl jsi ještě žít, nebylo Ti dopřáno tu s námi být. Dne 14. března 2013 jsme
vzpomněli 7. smutné výročí, kdy od nás navždy odešel pan Milan Tomáš.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Milan s rodinou a dcera Marie s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 29. března 2013 vzpomeneme nedožité 72. narozeniny mého manžela, našeho tatínka a
dědečka pana Miroslava Skyby.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie, děti Miroslava, Radomír, Taťána, Sylva, Kamila a vnoučata s rodinami.
ÚMRTÍ
Dne 5. března 2013 v nedožitých 62 letech náhle dotlouklo srdíčko mého syna pana Emila
Kubiše. Když bylo třeba, vždy jsi mi pomohl. Když mi bylo smutno, s láskou jsi mne
pohladil. V Tvém dobrém srdíčku tolik lásky bylo, škoda jen, Emilku, že se navždy zastavilo.
Láska smrtí nekončí, v srdci Tě stále budu mít.
S těžkým srdcem vzpomíná maminka.
ÚMRTÍ
S bolestí v srdci oznamujme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy
opustil náš drahý tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc pan Tibor Riška.
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Zesnul ve středu 13. března 2013 po krátké nemoci ve věku 74 let.
Zarmoucená rodina.

INZERCE
KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377

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
AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“
Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

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

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

WEGAREST s.r.o. – rozvoz obědů

KD PETŘVALD – LEGENDY SE VRACÍ

Taxi Simir v Petřvaldě
Doprava W Passat.
Nástupní taxa 15 Kč.
Občanské jízdné 18 Kč/km.
Senioři, ZTP, Perzo 10 Kč/km.
Doprava k lékaři 13 Kč/km.
Doprava do práce z práce 13 Kč/km.
Minimální cena jízdného 50 Kč.
Čekání 2 Kč/min.
Dálkové jízdné 13 Kč/km, na otočku cesta zpět zdarma.
NON-STOP
www. Taxi-Petřvald.cz
Tel:722 344 144

VÝKUP KOVŮ
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách: Petřvald, Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Bohumín a
Ostrava.

AUTOŠKOLA DAKOL
Výcvik v řízení vozidel sk. B.
Tel. 725 595 399

PIDI TAXI
TAXISLUŽBA – PŘEPRAVA OSOB, DRINK SERVIS A STĚHOVÁNÍ

Tel. : 737 835 341
PROZVOŇTE NÁS, ZAVOLÁME VÁM ZPĚT - NONSTOP

Venčení, hlídání a výcvik psů s profesionálem
v době vaší krátkodobé i dlouhodobé nepřítomnosti nabízíme:
- pravidelné i nepravidelné venčení spojené s procházkami v přírodě
- výuku poslušnosti a socializace (možnost i nácviku obrany)
- zábavu pro psa formou tzv. psích sportů (agility, dogfrisbee...)
- převzetí a předání psa přímo u vás nebo na dohodnutém místě
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- další služby dle individuální dohody (česání, návštěva veterináře, aj.)
- služby se týkají jakéhokoliv plemene a povahy psa (i problémoví psi)
- odstraňování nežádoucího chování psa
- dlouhodobé kynolog. a praktické zkušenosti s výcvikem a výchovou

Tel.: 608 77 10 88 ; p.semanco@seznam.cz
www.hlidaniavenceni.cz
ZLATNICKÁ DÍLNA
Gabriela Ščerbová
- výroba zlatých a stříbrných šperků
- snubní a zásnubní prsteny
- opravy šperků
- výkup
Čapkova 36, Ostrava-Radvanice
tel. 737 238 837, scerbovagabriela@seznam.cz
provozní doba: po a čt
12.00 – 18.00 hod.
út, stř.,pá 10.00 – 17.00 hod.

Člen Sdružení českých zkušeben a laboratoří
NTL - Nezávislá tribotechnická laboratoř Petřvald nabízí:

• Kontroly stavů motorů (rozbor motorového oleje – např. poradenství před výměnou
olejové náplně nebo vyhodnocení kvality výměny olejové náplně provedené v servise)
• Kontroly palivových systémů a opotřebení motorů - vhodné např. při koupi automobilu
(bezdemontážní diagnostika)
• Kontroly kvality paliv BA, NM (zhoršená kvalita paliva = vyšší spotřeba, nižší výkon)
• Prodej aditiv pro snížení spotřeby, zvýšení výkonu motoru a snížení emisí výfukových
plynů (tablety Boogie Energy Pill).
Kontakty: info.ntl@seznam.cz; tel: 732 303 111, 736 107 814, 596 530 898
www.ntllaborator.cz

Je vám horko? Je vám zima? Pro vás jsme tady!
Klimatizace s tepelným čerpadlem v létě chladí a v zimě topí s náklady o 70% menšími
než např. elektrický přímotop.
Dodáváme a instalujeme klimatizace a tepelná čerpadla světových značek, nejlepší
kvality s prodlouženou zárukou.
Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenů a dalších škodlivých částic díky 5-ti
stupňové filtraci. Klimatizace s tepelným čerpadlem obsahuje ionizátor vzduchu a plazma
filtr.
Sami si nastavíte teplotu v místnosti, která vám bude vyhovovat. V létě se ochladíte, v zimě se
zahřejete. Zařízení budete používat celý rok. Velmi nízké provozní náklady.
Cenovou nabídku a měření vypracujeme zdarma.
Zavolejte 724 029 987, přijedeme za vámi a poradíme vám.
Email: klimaracingteam@seznam.cz
Web: www.klimaracingteam.cz
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Kominictví Hlaváčik Havířov
- čištění, vložkování, frézování komínů
- revize spalinových cest a kontroly komínů dle NV č. 91/2010 Sb.
- montáž komínových stříšek
- poradenství
tel.: 773 60 99 33
www.hlavacik.cz
lukashlavacik@seznam.cz
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