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Vážení rodiče, milé děti,

Z obsahu:

blíží se termín dovolených a prázdnin. Přejeme vám všem krásné léto plné
sluníčka a pohody.
Dětem ať se prázdninové dny naplní dobrodružstvím, poznáváním nových
míst, smíchem, táboráky, koupáním…., ať prázdninový čas běží pomaleji než
čas školní.
Učitelům děkujeme za jejich celoroční práci a přejeme jim, aby si prázdniny
užili tak, že budou v září sršet energií a dobrými nápady.
Vedení města a redakční rada

MLUVÍCÍ SIRÉNA
Mluvící sirénu jsme
převzali 21. května
2013 od Hasičského
záchranného sboru
Moravskoslezského
kraje.
Tuto sirénu jsme
obdrželi v rámci modernizace Jednotného systému varování
a vyrozumění na území Moravskoslezského kraje ohroženém
povodněmi.
Nová siréna je
umístěna na kulturním domě, zařízení lze

ovládat z krajského operačního
střediska hasičů pomocí tlačítka
u sirény nebo pomocí ovládacího
terminálu. Usnadněním je ovládání prostřednictvím obyčejného
mobilního telefonu i mimo objekt,
kde jsou siréna a její komponenty instalovány, může se ovládat
z kanceláře, z domova, z dovolené nebo ze služební cesty. Oprávnění k obsluze a volání má v naší
obci starostka, místostarosta,
tajemnice a referentka CO Karin
Canibalová. Siréna má i funkci
místního rozhlasu.
Takže, vážení občané, uslyšíte-li někdy zvuk sirény (mimo

• UPOZORNĚNÍ
- Letní jízdní řád
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2013
1.středu v měsíce ve 12,00 hod.
– to probíhá zkouška sirén), potom se nelekejte, je to způsob
prověřování její funkčnosti.
Jarmila Skálová, starostka

Oznámení o konání tradiční petřvaldské pouti a jarmarku
Ve dnech 13. a 14. 7. 2013
se koná každoroční tradiční pouť
a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto
dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Bude uzavřena
část ulice Závodní (od křižovatky
s ul. Na Pustkách po účelovou komunikaci bývalého Dolu Fučík 1).

Dále budou uzavřeny ul. U Hřiště
a ul. U Kulturního domu. Objízdné trasy budou vedeny po ulicích
Topolová, Hornická, Na Pustkách,
Polní, Šachetní, část Závodní,
Klimšova, účelová komunikace
bývalého Dolu Fučík 1 a dále
po silnici I/59 ul. Ostravská. Trasa linky č. 30 Dopravního podni-

ku a.s. Ostrava bude u bývalého
Dolu Fučík l odkloněna na účelovou komunikaci, kde dále bude
pokračovat po silnici č.I/59
ul. Ostravské na konečnou zastávku „Březiny“ a zpět stejnou
trasou. Odklonění trasy bude
od 18,00 hod. dne 12.7.2013
do 01,00 hod. dne 15.7.2013.

Byly jsme blahopřát …
S paní starostkou Jarmilou Skálovou jsme byly osobně poblahopřát paní Anděle Novákové, která oslavila
úctyhodných 101 let.
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

Trasa linky č. 403 ČSAD Havířov bude nezměněna. O posílení
autobusových spojů v době konání jarmarku a pouti bylo požádáno
DPO a.s. a ČSAD Havířov.
Děkujeme za pochopení.
R. Gojová, odbor výstavby a ŽP
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ODPADOVÉ OKÉNKO Č. 6/2013
Kontejnery na sběr oděvů,
obuvi a textilu

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 3. ČTVRTLETÍ 2013

V měsíci květnu byly do sběrného dvoru a na parkoviště u panelových domů na ulici Březinské umístěny kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu. Občané města Petřvaldu
zde mohou odkládat již nepotřebné
šatstvo a obuv. Vše bude dále tříděno a zpracováno.

Červenec

Srpen

Září

Svoz
(PET láhve )
– žluté pytle

2., 3.

6., 7.

3., 4.

11. července

9., 10.

13., 14.

10., 11.

16., 17.

20., 21.

17., 18.

23., 24.

27., 28.

24., 25.

Tříděním odpadů snižujeme náklady města na likvidaci komunálního odpadu.

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

D.Szotkowská, ref. odb. výst. a ŽP

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob

15. srpna
12. září

30., 31.

1., 2., 8., 9., 15., 16. , 22., 23., 29., 30. červenec
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. srpen
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. září

Představujeme vám pana Milana Kusinu, vedoucího
organizační složky města Petřvaldu – Střediska údržby
Pane Kusino, již rok a půl jste
ve funkci vedoucího Střediska údržby (dále jen SÚ) města
Petřvaldu. Za tuto dobu jste se
již seznámil s lokalitou města
Petřvald, s jeho problémy, majetkem, ale zejména s pracovním kolektivem SÚ. Jaký je Váš názor na
práci a výkon zaměstnanců této
organizační složky města? Kolik
je zaměstnáno v této organizační
složce pracovníků?
Pracovní kolek tiv SÚ čí tá
22 pracovníků různých věkových
a profesních skupin. Tato různorodost ve složení kolektivu je ideální
pro nasazování pracovníků na jednotlivé pracovní úkoly, neboť SÚ
má tak široký a pestrý záběr pracovních činností, že by to nebylo
zvládnutelné pouze s úzkou specializací pracovníků. Samozřejmě
jako v každém pracovním kolektivu
jsou pracovníci dobří a lepší, což
je dáno i mentalitou jednotlivých
pracovníků. Pokud si ale najdete
ke každému správný osobní přístup, potom se i z těch dobrých
stávají ti lepší. V současné době
si stojím za tím, že SÚ funguje
jako správně seřízený stroj. Je
samozřejmostí pro pracovníky SÚ
i práce ve dnech volna, pokud to
vyžaduje situace.
Při kterých pracovních činnostech se můžou občané města potkat s pracovníky SÚ?
S pracovníky SÚ se občané Petřvaldu mohou setkat denně při
údržbě zeleně, komunikací (ať už
cest nebo chodníků), na místním
hřbitově, při čištění města od odpadků a na všech zařízeních města, kde zrovna provádíme údržbu.
Někteří se s pracovníky SÚ potkávají ve svých bytech při údržbě by-

tového fondu města. V zimním období při úklidu sněhu z chodníků,
zastávek, přechodů a chemickém
ošetření místních komunikací.
V současné době trápí občany
města některé místní komunikace a jejich výtluky. Víme, že v určitých lokalitách už pracovníci
SÚ vyřezávali a připravovali části místních komunikací k opravě.
Jak je možné, že se tyto práce letos tak zpozdily?
Za zpožděním těchto prací jsou
tři důvody. Za prvé si musíme uvědomit, že letošní zimní období trvalo déle než v jiných letech a bylo
takové netypické. Přes den mokrý
sníh nebo déšť, v noci mrazy, což
jsou ideální podmínky pro tvorbu
výtluků. Z tohoto důvodu je letos
výtluků o třetinu více než v loňském roce. Přesto jsme s opravami výtluků začali již v březnu
vyřezáváním asfaltového krytu.
Do dnešního dne jsou opraveny
dvě třetiny všech výtluků a zbylá
jedna třetina je připravená na položení živice. A tím se dostávám
k hlavnímu důvodu, proč ještě
nejsou všechny výtluky opraveny.
V loňském roce ukončila provoz
obalovna živice v Orlové, ze které jsme si dováželi živici vlastními
traktory dle našich potřeb. Jelikož
nejbližší obalovna je cca 20 km od
Petřvaldu a SÚ nevlastní speciální ohřívací vozy na živici (na tuto
vzdálenost nelze již vozit teplou
živici na traktorech), byli jsme nuceni najít organizaci, která byla
ochotna nám tyto vozy poskytnout
pro dovoz horké živice a to v termínech, kdy je sami nepotřebovali na
opravy vlastních komunikací. Tyto
termíny byly z 90 % v soboty. A je
tady třetí důvod - a tím je počasí.

Když už jsme měli dohodnuté sobotní termíny, zajištěné pracovníky
SŮ, tak většina termínů propršela.
A asfaltovat výtluky zalité vodou
by bylo vyhazováním finančních
prostředků města. Když vám tak
proprší 2-3 dohodnuté termíny,
tak zde máme měsíc skluz. Jen
pro informaci: z důvodu nepříznivého počasí a nedodržení příslibu
dodavatele nám vypadly 4 termíny.
Bohužel není v našich silách zajistit dovoz živice dle našich potřeb
a dle počasí. Věřte, že je naší snahou dokončit opravy výtluků v co
nejkratší době.
A teď něco o Vás. Koníčky,
rodina … a nějaké přání směrem
k našim občanům?
Bydlím v Havířově, jsem ženatý a mám dospělou dceru. Vystudoval jsem Stavební průmyslovku
v Ostravě. Od ukončení školy až
doposud jsem pracoval jako vedoucí pracovník v oblasti stavebnictví. Mým koníčkem je motorismus, sport – dnes již spíše pasivně a akvaristika. A co se týče

přání k občanům Petřvaldu, přál
bych si, aby si občané uvědomili, že je to jejich město a jak se
k němu budou chovat, tak bude
i vypadat. A také, aby si vážili práce jiných a neničili věci a zařízení,
které vedení města zřizuje a udržuje pro jejich spokojený a bezpečný
život v tomto městě.
V letošním roce byl kromě jiného odveden obrovský kus práce na
rekonstrukci sociálních zařízení
v kulturním domě, ale také v Základní škole Školní 246. Bez organizačních schopností vedoucího
by velmi těžko fungoval provoz SÚ.
Pan M. Kusina se stal členem
zaměstnanců města Petřvald od
1. 12. 2011. Úkoly, které jsou kladené na zaměstnance SÚ, svou
odborností dokáže splnit, mnohdy musí překonat i různé nástrahy
a překážky.
Přejeme panu M. Kusinovi
mnoho pracovních a osobních
úspěchů.
Za rozhovor děkuje JaS
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UPOZORNĚNÍ - Letní jízdní řád autobusové linky č. 30
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INFORMACE
K SLAVNOSTNÍM
OBŘADŮM
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá
v obřadní síni slavnostní obřady
– vítání občánků, jubilejní svatby
a setkání s jubilanty.
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Poznámky
2 - prodejní jízdenkový automat
O - zastavuje od 4:30 do 23:00
Y - zastavuje od 23:00 do 4:30
Z - zastavuje od 4:31 do 22:59
B - pĜes Lihovarská
… - bezbariérový spoj
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Jiří Kurtas
vedoucí odboru Technologie dopravy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

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

53
57

- diamantová svatba - 60. výročí
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Bazaly
Most M.Sýkory
DĤl Zárubek
Hraneþník
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Kaple
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se proto z důvodu objízdné trasy
prodlouží přibližně o 3 – 4 minuty,
což má dopad do časových poloh
odjezdů a příjezdů jednotlivých
spojů většiny autobusových linek.
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to důvodu budou všechny autobusové linky, které touto oblastí
projíždějí, odkloněny od počátku
července přibližně do konce října
tohoto roku obousměrně po ul.
Frýdecké, Na Karolině přes zast.
Důl Zárubek a Hradní náměstí
zpět na Těšínskou ulici. Doba jízdy
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název zastávky
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Pracovní den

Pracovní den

Celkový počet spojů zůstává zachován, dochází ale k drobným
posunům odjezdů většiny spojů.
Důvodem je dlouhodobá uzávěra
Těšínské ulice u radnice Slezské
Ostravy, kde se bude pokračovat
ve výstavbě rozsáhlé okružní křižovatky a zastávek MHD. Z toho-
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2
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Od neděle 30. 6. 2013 do soboty 31. 8. 2013 budou platit na
většině linek DP Ostrava a.s. letní jízdní řády. Důvodem jejich zavedení je snížená přepravní poptávka v období letních školních
prázdnin. Změny se dotknou i jízdního řádu autobusové linky č. 30.
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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:

Poznámky
2 - prodejní jízdenkový automat
O - zastavuje od 4:30 do 23:00
B - pĜes Lihovarská
… - bezbariérový spoj

Ivana Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s vámi.
I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

etřvaldské noviny

4

Na návštěvě v Domě s pečovatelskou službou Petřvald
Na květnový Den matek přišly na návštěvu do DPS děti z MŠ
Šenovská pod vedením vedoucí
učitelky Darji Sikorové a Michaely
Stoklasové. Z básniček a písniček,
s tanečky a dramatizací pohádky
uvily věneček, který předložily přítomným ženám jako poděkování za
jejich celoživotní práci pro rodinu
i pro celou společnost. Zaplněná
kulturní místnost byla důkazem
toho, že o toto vystoupení byl velký
zájem. Děti předaly kytičky a také
své vlastní výrobky – to vše pro potěšení přítomným ženám. V letošním roce jsme zpestřili vystoupení

o promítání filmu, který zpracoval
p. Kochan s p. Matušinským. Je to
dokument o městě Petřvald. Z reakce přítomných po zhlédnutí filmu
bylo zřejmé, že si rádi zavzpomínají. Připomněli si historii Havláskovy
kaple, provoz tramvaje, ale také
poprvé slyšeli znění dopisu, který
poslal Augustýn Havlásek své ženě
během 1. světové války.
Sváteční dopoledne 17. května 2013, které se již stalo tradicí,
skončilo. Těšíme se spolu s dětmi na návštěvu DPS v předvánočním čase.
JaS

,,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.
,,Petřvaldský taneční pohár
/ Petrvaldzki taneczny puchar“,
jež byl vyhlášen městem Petřvald
v rámci projektu ,,Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní
infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě“, se konal v Kulturním domě
v Petřvaldě dne 8. června 2013.
Jednalo se o soutěžní přehlídku
amatérských tanečních souborů
s mezinárodní účastí a zúčastnilo se ho na 400 dětí – tanečníků
různého věku. Soutěžilo se v soutěžních disciplínách - Street dance,
Show dance, Art dance, kdy tyto
disciplíny byly dále rozděleny podle
věku na čtyři věkové kategorie (kategorie I. – mini do 6-ti let, kategorie II. – děti do 9-ti let, kategorie
III. – děti do 12-ti let a kategorie
IV. – junioři). Celkově osm kategorií zahrnovalo 28 choreografií,
které nadšení tanečníci předvedli
v divukrásných kostýmech od žirafích koček, přes čertice až po
vězně na útěku.
Taneční soutěže se zúčastnily
taneční soubory z nejrůznějších
koutů Moravy. Byly to TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava, TK
Kmit DDM Orlová, TŠ Just Dance
Frýdek - Místek, TS Kates Bohu-

mín, TS PS dance Petřvald, TŠ
Nicola´s Dance Unico Karviná,
TŠ Atlas Přerov a ZUŠ E. Marhuly
v Ostravě.
Petřvaldského tanečního poháru se také zúčastnili tanečníci
partnerského města Jasienica,
kteří nám předvedli střípky ze svého tanečního umění.
V porotě, která měla těžký úkol
bodovat jednotlivé tance, zasedli:
předseda poroty Ing. Jiří Buroň,
paní Lenka Buroňová, paní Soňa
Lazarová, paní Hana Kovalančíková
a starostka města paní Jarmila
Skálová.
Domácí taneční soubor PS
dance Petřvald bojoval ze všech
sil a zákonitě byl za tento boj řádně oceněn. Vždyť tři vítězství ve
třech disciplínách, dvě druhá místa a dvě třetí místa jsou úspěchem
znamenitým a zaslouží náš velký
obdiv (viz výsledky soutěže).
Velké poděkování a velký dík
patří ,,naší“ Lucce Skryžalové (vedoucí a choreografce TS PS dance
Petřvald a zároveň hlavní organizátorce) a jejím malinkým, menším
i větším svěřencům za bravurní výkony a velkolepou šou, kterou pro
nás vždy nachystají.
Poděkování patří rovněž
porotcům,
moderátorovi
a ostatním organizátorům či
pomocníkům,
bez kterých by
se tato akce
neobešla.
Děkujeme
sponzorům
společnosti The Candy

Plus Sweet Factory, s.r.o., společnosti Secalo, a.s. a Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, kteří svými pochutinami a zábavnými prvky přispěli k ocenění
vystupujících dětí.
Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali také zahraničním hostům spřáteleného města
Jasienica, jež nás poctili svou návštěvou i svým vystoupením.
Tato akce byla spolufinancována z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask
Cieszyński Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 20072013.
A Vy, kteří jste ,,Petřvaldský taneční pohár / Petrvaldzki taneczny
puchar“ nenavštívili, nezoufejte, za
rok se opět parket našeho „Kádéčka“ rozvlní a bude se ze všech sil
bojovat o poháry!
Výsledky soutěže:
kategorie I. – mini do 6-ti let
1. místo – TŠ Just Dance Frýdek Místek – Pátá
2. místo – TS PS dance Petřvald
– Čertice
3. místo – TK Kmit DDM Orlová –
Vodnická škola
kategorie II. – děti do 9-ti let –
street dance
1. místo – TK Kmit DDM Orlová –
Bylo nebo nebylo?
2. místo – TŠ Nicola´s Dance Unico Karviná – Na parket
kategorie II. – děti do 9-ti let –
show dance
1. místo - TS PS dance Petřvald –
Zimní radovánky
2. místo – TS Kates Bohumín – Nechcete si zahrát panáka?

kategorie III. – děti do 12-ti let
– art dance
1. místo – TS Kates Bohumín – Kolem slunce
2. místo – TS PS dance Petřvald –
Uzavřený kruh
kategorie III. – děti do 12-ti let –
street dance
1. místo - DIDEDAnce Ostrava –
Little shameless
2. místo – TŠ Atlas Přerov – Koruna pavoučí královny
3. místo – TK Kmit DDM Orlová –
Sweet dolls
kategorie III. – děti do 12-ti let –
show dance
1. místo – TS Kates Bohumín – Na
jiné planetě
2. místo – TŠ Just Dance Frýdek Místek – Uklízečky
3. místo – TS PS dance Petřvald –
Kočičí tanec
kategorie IV. – junioři – art dance
1. místo – TS PS dance Petřvald –
Ve víru tance
2. místo – TS Kates Bohumín – Wanted
3. místo – ZUŠ E. Marhuly v Ostravě – Vězeňkyně
kategorie IV. – junioři – show
dance
1. místo – TS PS dance Petřvald
– Hey boy
2. místo – TS Kates Bohumín – Kaleidoskop na útěku
3. místo – TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava - This is
the end
kategorie IV. – junioři
1. místo – TK Kmit DDM Orlová –
Dancing dreams
2. místo – TŠ Nicola´s Dance Unico
Karviná – Vězni na útěku
3. místo – TS PS dance Petřvald
– Lady style
Zpracovala: Bc Eva Kaňová,
referent správního odboru
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Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
36. schůze Rady města Petřvaldu se konala 16. května 2013
Rada města rozhodla:
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Poskytnutí
úvěru pro financování projektu
Radnice Petřvald“,
• v souladu s ustanovením § 38
zákona o veřejných zakázkách
o zaslání výzvy k podání nabídky těmto pěti uchazečům: Komerční banka, a.s.; UniCredit
Bank Czech Republic, a.s.; GE
Money Bank, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá
obchodní banka, a.s.
Rada města schválila zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru

pro financování projektu Radnice
Petřvald.
Rada města jmenovala v souladu s ustanovením § 74 odst. 1
zákona o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, tyto
členy a náhradníky komise pro
otevírání obálek s nabídkami, pro
posouzení kvalifikace uchazečů
a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru pro financování projektu Radnice Petřvald.
Rada města udělila v návaznosti na mandátní smlouvu na
Výkon zadavatelské činnosti a administraci projektu „Radnice Petřvald, CZ.1.10/3.2.00/05.01314“,
schválenou radou města dne 17. 4.
2013 č. usn. 35/143 b), plnou moc
firmě Coworking Centrum s.r.o.,
Brno k provádění veškerých úkonů k veřejným zakázkám a administraci projektu dle této smlouvy.

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 6 odst.
6 písm. c), § 97 odst. 1, § 98
a 99 odst. 3 zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů,
podle § 171 až § 173 záko na č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 v yhlášk y
č.503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, o podané námitce DIAMA,
s.p., OZ závod ODRA, Ostrava –
Vítkovice s tím, že námitce v plném rozsahu vyhovuje.
Rada města vydala opatření obecné povahy o udělení výjimky z bezpečnostního pásma
v prostorách zlikvidované jámy
„POKROK 1/3“ na pozemcích
parc. č. 4921/28, 4921/29,

4921/69 a 4921/72 ve smyslu
platné legislativy.
Rada města vyhlásila záměr
pronájmu neby tov ých prostor
v 1. p.p. domu v Petřvaldě, na ulici Březinská č.p. 1613, o výměře
18,82 m2.
Rada města delegovala členy
pracovních skupin MAS Bohumínsko: do pracovní skupiny Společnost Mgr. Šárku Němcovou, do
pracovní skupiny Hospodářství
Ing. Marcelu Šafránkovou a do
pracovní skupiny Životní prostředí a infrastruktura Petra Přečka.
Rada města vzala na vědomí
• aktualizovaný seznam žadatelů o byt vč. seznamu žadatelů
o byt v Domě s pečovatelskou
službou;
• výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4.
2013.

Hurá, hurá, hurá! Takto jsme se rozloučili se školou v přírodě.
Ale pěkně však od začátku. 49
žáků I.B, II.B a III.B třídy se již nemohlo dočkat pondělí 3. června,
odjezdu do školy v přírodě. Vybrali
jsme si beskydskou přírodu, v níž
stojí horská turistická chata Mečová, situovaná nedaleko střediska Martiňák. Nabízí krásný výhled
do údolí a na protější úbočí hor.
Je obklopena rozkvetlými loukami.
Všichni dobře naladěni, s doprovodem dešťových kapek, jsme
vyjeli vstříc pětidennímu dobrodružství. Děti doprovázely jejich
paní učitelky Šárka Planková, Vlasta Plachá a Lenka Szendreyová.
O odpolední program se staraly
paní vychovatelky Jana Dostálová
a Milada Římánková. Zdravotní doprovod představovala paní Lenka
Kijonková, která vzorně pečovala
o naše zdraví a byla nám všem
nepřetržitě nablízku. Klidný a ničím nerušený spánek a také fotodokumentaci nám zajistil pan
Pavel Římánek. Tato prima parta
se ubytovala v příjemném, domácím prostředí chaty.
Program naší netradiční školy
byl velmi pestrý a také náročný.
Dopoledne jsme se po třídách
učili v klubovnách chaty, před obědem jsme chodili na procházky.

Poznávali jsme rostliny, povídali
si o stromech, lesních plodech,
o zvířatech, pozorovali nádhernou
krajinu. Odpoledne měly děti již
oddechový program – zábavnou
olympiádu, hledání beskydského
pokladu, stavění domečků v lese,
sportovní aktivity. I přes uplakané
počasí, které nám vůbec nevadilo,
jsme hráli různé hry v lese. Večery byly pro nás společné. Na pyžamovou párty, soutěž „Hledá se
talent“ nebo zábavné utkání družinek se nedá zapomenout. Přesto,
že naše děti patřily k těm nejmenším, předvedly neskutečná taneční, pěvecká i recitační čísla. Tyto
činnosti probíhaly v hezky zařízené klubovně u plápolajícího ohně
v krbu. Po dvou dnech se i počasí
umoudřilo, ve středu již nepršelo,
další dva dny nás doprovázelo sluníčko. Zážitkem pro naše děti bylo
opékání párků, posezení u ohně
a zpívání písniček. Pět dní uteklo
velice rychle. Rozdali jsme diplomy, ceny nakoupené z příspěvku
našeho rodičovského sdružení,
bonbóny, které nám daroval tatínek pan Harviš. V pátek jsme se
sbalili a vydali se ještě na poslední procházku do okolí, abychom se
mohli rozloučit s tímto velmi krás-

Foto: P. Římánek

ným místem. Po výborném obědě jsme si odpočinuli na terase
chaty, zamávali personálu a pomalu jsme scházeli k autobusu.
S úsměvem na tváři, skvělými zážitky a celou řadou písniček jsme
uháněli domů.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří zorganizovali tuto školu v přírodě, po celou dobu pečovali
o naše děti a připravovali jim každodenní program. Mé poděkování
také patří majitelům chaty za vlíd-

né jednání, výborné stravování
a pohodové dny, které jsme společně strávili v Beskydech. Myslím
si, že se nám pobyt vydařil, dětem
po celou dobu zářily oči, byly nadšené a spokojené. I jim patří dík,
překvapily nás, jak jsou šikovné,
hodné a nezkazí žádnou legraci.
Mgr. Šárka Planková, třídní učitelka
II.B a vedoucí školy v přírodě
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp.org.

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Veselé dopoledne s Hopsalínem
V pondělí 27. května 2013 proběhlo v naší mateřské škole radostné dopoledne s Hopsalínem. Protože nám počasí nepřálo,
tančili jsme, soutěžili a radovali se v prostorách naší školičky.
Vyvrcholením našeho veselého dopoledne bylo slavnostní rozloučení s předškoláky. Hopsalín svým „kouzelným mečem“ pasoval
děti na „opravdové školáky“ a popřál všem hodně úspěchů, štěstí
a radosti v základní škole. Každý školák dostal na památku tričko
s logem naší mateřské školy, „balónkové zvířátko“ a malou hračku.
E.Zamazalová, H.Lamlová, uč. mateřské školy na Březinách
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Turnaj v hodu vlaštovkou „VLÁDCE NEBES“
Naše škola se zapojila do soutěže časopisu ABC „VLÁDCE NEBES“. V rámci servisního balíčku
jsme od časopisu obdrželi výtisky
s deseti modely vlaštovek, které
byly stanoveny jako jediné soutěžní vlaštovky, propagační plakáty
pro turnaj, výsledkovou tabulku
a letáčky se slevou na předplatné časopisu pro žáky naší školy.
Žáci měli možnost přihlásit
se a v několika termínech mimo
vyučování si složit vlaštovku, vyzkoušet let nejlepšího modelu
a následně soutěžit v kvalifikaci.

Své tři kvalifikační hody uskutečnilo 26 žáků, deset z nich postoupilo do semifinále.
Ve čtvrtek 16. 5. 2013 proběhlo semifinálové kolo, které se
uskutečnilo v malé tělocvičně, což
se ukázalo jako podcenění možností soutěžících a jejich vlaštovek. Vítězce Adéle Szotkowské totiž nejdelší hod vlaštovkou ukončila zeď a nebýt jí, mohla vlaštovka
letět dále, přes 17 metrů.
A jak celá soutěž dopadla?
Do finále časopisu ABC zasíláme
tyto tři hody:

1. místo - Adéla Szotkowská
16,6 m
2. místo - Dominik Čelechovský
13,2 m
3. místo - Tereza Cibová 12,3 m
Nejlepším soutěžícím byly
předány sladké odměny a celé
sady modelů pro další skládání
vlaštovek.
Poděkování patří všem zúčastněným za férový boj, paní učitelce
Cyroňové a panu učiteli Plutovi za
pomoc při realizaci soutěže.

školní psycholožka

PhDr. Jana Lehnerová,

Navštívili jsme opět Vídeň

Čtvrťáci ve Zlatých Horách

Stalo se už pravidlem, že každý rok pořádáme pro žáky předvánoční zájezd do Vídně. Tentokrát
jsme se ale rozhodli, že pojedeme
až v létě, a udělali jsme velmi dobře. Dne 10. května v brzkých ranních hodinách, kdy slunce teprve
vycházelo, jsme vyjeli z Petřvaldu
a po čtyřhodinové cestě jsme byli
ve Vídni. Jako první jsme navštívili
Dunajskou věž (Donauturm), kde
nás za 35 sekund vyvezly rychlovýtahy do otáčející se vyhlídkové
restaurace ve výšce 165 metrů.
Poté jsme jeli do zábavního par-

Ve dnech 20. – 24. 5. 2013 se
konala škola v přírodě pro třídy IV. A
a IV. B, které se zúčastnili i žáci šestých a sedmých ročníků. Celkem
jelo 33 žáků čtvrtých tříd, 10 žáků
druhého stupně naší ZŠ, 4 pedagogové – Mgr. Martina Hrušová,
Mgr. Jana Kollegová, Jana Kardašová, Gabriela Kardašová, zdravotník – Bc. Lucie Kantorová a noční
dohled – paní Zdeňka Konieczná.
Tentokrát jsme se rozhodli prozkoumat Jeseníky, konkrétně Zlatohorsko. Vyjeli jsme za příznivého
počasí, které nás těšilo ještě další den po příjezdu, ostatní dny byly
už chladné.
Uby tovali jsme se v jedné
z mnoha budov sportovně rekreačního areálu Bohemaland. Pokoje
byly vybaveny dvěma manželskými
lůžky a dvěma rozkládacími křesly.
Na pokojích se nacházely koupelny s vanou nebo sprchou a WC.
Stravovat jsme se chodili do vedlejší hlavní budovy s velkou jídelnou. Strava byla pestrá a dětem
chutnala.
Do oblasti Zlatých Hor jsme vyjeli „Za poznáním přírody“, takže
vycházky do okolí, poznávání stromů, rostlin a zvířat byly na denním
pořádku.
V odpoledních hodinách jsme
soutěžili na hřišti (vláček, olympiáda), v lese jsme hledali poklad,
zahráli jsme si
tradiční vybíjenou
a starší chlapci
i fotbálek. Za soutěže děti získaly
barevné diplomy,
bonbony a další
zajímavé ceny.
Večerní pro gram byl taktéž
pestrý. Každý večer jsme se setkávali v tanečním sále a užívali si legrace.
Na karnevalu
se sešlo mnoho
krásných masek,
z nichž prvenství

ku Prater, projeli se na Vídeňském obřím kole a navštívili muzeum voskových figurín Madame
Tussauds. Před odjezdem domů
jsme se ještě zastavili na zámku
Schönbrunn, prohlédli si zahrady
zámku a „pobloudili“ v přírodním
labyrintu zdejšího parku. Celý den
nám počasí velmi přálo, dokonce
jsme se i trochu opálili. Všem se
výlet velice líbil a už se těšíme na
příští. Fotogalerii můžete brzy najít na stránkách školy.
Mgr. Zuzana Wasilová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Draví ptáci
Dne 16. května 2013 se uskutečnila na naší škole přehlídka dravých ptáků. Určitě si říkáte, kde, na
jakém místě se taková akce konala. Přece na našem školním hřišti.
Jako první se šel podívat samozřejmě první stupeň, po hodině se
vystřídal s druhým. Na téhle akci
se událo víc než dost. Pár orlů, sokolů uletělo, ale naštěstí se vrátilo vzdušnou čarou zpět. S dravými
ptáky to určitě není jednoduché.
Musíte mít jejich důvěru a respekt,
tak jako u ostatních zvířat. Jestliže vám takový pták uletí, je jen
na něm, zda tu důvěru ve vás má.
První takový zážitek přišel, když
si organizátoři zavolali dva žáky devátého ročníku, a to Michala Michailova a Kristýnu Ohainkovou,

a prověřovali si, co si pamatují.
Samozřejmě u deváťáků se čekal „obrovský“ výkon, co se týče
vědomostí, jako například: „Slyší
lépe sova, nebo pes?“ Nezklamali a s obrovskou jistotou odpověděli správně. Objevil se tam i sýček,
sova ze známého Harryho Pottera
pod jménem Hedvika a spousta
dalších. Děti si mohly některé dravé ptáky pohladit. Takovou možnost, pro někoho možná i čest má
málokdo. Další zajímavý zážitek
byl s paní učitelkou Mgr. Petrou
Cyroňovou. Ta se měla stát živým
mostem, pod kterým proletěl dravý
pták. Další, pro mě osobně skvělý
zážitek, byl závod dravého ptáka
a žáka devátého ročníku Dominika Čelechovského. Ať se Dominik
snažil sebevíce, nestačil, ale obdiv samozřejmě obdržel. Zážitků byla
spousta, ale na jejich popsání by tento vymezený
prostor nestačil.
Z této akce jsme opět
získali nové vědomosti
a zajímavosti. Za to moc
děkujeme a doufáme,
že tato akce nebyla poslední.
Kateřina Jagelská,
žákyně IX.B třídy
ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp.org.

si zajistil Jirka Kuna v masce piráta. Neméně zajímavá byla i letošní soutěžní pyžama na pyžamové
párty. Poslední večer jsme si vybrali Miss ŠvP – Aničku Dronskou,
Missáka ŠvP – Honzí ka Szotkowského a sympaťáka ŠvP –
Dominika Kršáka. Velké poděkování náleží žákům druhého stupně,
kteří tento večerní program sami
secvičili, moderovali a také jako
porotci spravedlivě vybrali nejlepšího z nejlepších.
Asi největším zážitkem pro nás
byl celodenní výlet do Hornického
skanzenu - Zlatorudné mlýny, nacházejícího se v Údolí ztracených
štol, kde jsme si měli možnost vyzkoušet sami rýžovat zlato pomocí
pánve, projít naučnou stezkou až
k místu, kde voda teče do kopce,
a také si prohlédnout nedalekou
chráněnou krajinnou oblast vrchovištní rašeliniště Rejvíz, konkrétně Velké mechové jezírko porostlé
vzácnou flórou, která zde žije již od
doby ledové.
I letošní škola v přírodě se nám
vydařila, ještě lépe jsme se poznali
navzájem. Všem zúčastněným děkuji
za skvělou spolupráci, dětem za kamarádské a férové jednání a už teď
se těším, kam vyrazíme příští rok.
Vedoucí ŠvP Mgr. Jana Kollegová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp.org.
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Škola v přírodě na „Divokém západě“
Do konce roku zbývá jen pár
týdnů, což je také doba škol
v přírodě. Pro páťáky to bývá jedna z posledních možností, jak si
naplno užít společné chvíle na
1. stupni, proto se nemohli dočkat odjezdu.
Letošní lokalita, kterou žáci
V.A a V.B navštívili, rekreační areál Bohemaland ve Zlatých Horách,
je známá nejen svou krásnou přírodou Jeseníků, ale také rýžováním zlata. To nás inspirovalo
k nápadu vytvořit školu v přírodě
ve stylu Divokého západu. V pondělí 13. 5. nastoupili do autobusu „páťáci“, ale během chvilky se
znich stali honáci dobytka, farmáři, strážci hranic či hospodští
v saloonu. Hned první den se také
seznámili se životem na Divokém
západě. Byli rozděleni do skupin
a každá skupina představovala
jedno město. V úterý si děti vy-

tvořily zdařilé kovbojské klobouky
a navštívily známé poutní místo
Panny Marie Pomocné. Ve středu
nás postihla zlatá horečka, proto
jsme se vydali narýžovat si zlato
ke Zlatorudným mlýnům. Naštěstí mámení zlata nikdo nepodlehl natolik, aby si nemohl večer
užít pravou kovbojskou zábavu
– Country bál. Ve čtvrtek si děti
vyrobily koně a býky a mohlo začít rodeo. Nechyběla také soutěž
v hodu koňskou podkovou. Odpoledne jsme se projeli lanovkou
a byl tu závěrečný karneval. Čas
uběhl opravdu rychle, k dobré
náladě přispělo i krásné počasí,
které nás provázelo celou dobu.
Hlavní zásluhu však měli obyvatelé Divokého západu. Nejdříve bych
chtěla poděkovat dospělým, kteří se dětem věnovali a nikdy neztráceli humor a trpělivost. Děkuji
paní učitelce Lucii Kulové, paním

ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o. pořádala
dne 16. května 2013
absolventský koncert
Bylo nás jedenáct, podobně
jako v Klapzubově jedenáctce spisovatele Eduarda Basse. Rozdílů
bychom tu ovšem našli několik,
stejně jako mnoho společných
znaků. Zatímco osudy jedenácti
hlavních protagonistů knihy jsou
zasazeny do sportovního prostředí fotbalového hřiště s jedním trenérem, sedm absolventů naší školy v letošním školním roce mělo
„trenéry“ čtyři a jejich sedmileté
či jedenáctileté studium ukončilo
umělecké jeviště.
Spojitost obou světů – sportovního i uměleckého – určitě nalezneme v píli, houževnatosti, zodpovědnosti a vůli překonávat překážky na cestě k cíli.
Absolventské vystoupení žáků
je vždy tak trochu zkouškou nervů a napětím jak pro žáky, tak pro
jejich pedagogy i rodiče. Současně však také obvykle uzavírá jednu etapu jejich dětského života
a otevírá brány nových životních
zkušeností. Odměnou našim ab-

solventům byly nejen věcné dárky
a květiny zakoupené Sdružením
rodičů při Základní umělecké škole v Petřvaldě, ale zejména vlastní
pocit dobře vykonané práce, slzy
štěstí a dojetí jejich rodičů a spokojenost třídních učitelů s výkony
svých svěřenců.
První stupeň studia ukončily Darina Matušinská (klavír), Alexandra
Babczynská (klavír), Veronika
Motúzová (zobcová flétna), Vendula Běhunčíková (klavír) a Tereza
Kijonková ((kytara). Etapu jedenáctiletého studia na naší škole
uzavřely Markéta Hlavatá (klavír)
a Petra Karkošková (klavír). Jejich
třídními učitelkami byly Blanka
Ryšánková, Mgr. Iva Křenková,
Jana Bajgarová a Šárka Podobová.
Moderátorkou večera byla
p. uč. Jana Bajgarová. Slova uznání, poděkování a přání mnoha dalších úspěchů pronesla zástupkyně naší školy Mgr. Ivana Studená.
Šárka Podobová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Foto: P. Římánek

vychovatelkám Miladě Římánkové
a Věře Václavíkové, zdravotnici
Nadi Veličkové a nočnímu hlídači
Pavlu Římánkovi. Páťáky chci pochválit za hezké chování a dodržování bezpečnosti.
Na závěr ještě jeden vzkaz ode
mě a paní učitelky Kulové:

„Milí páťáci, přejeme vám na
2. stupni hodně štěstí a úspěchů.
Máme vás rády.“
Mgr. Marcela Mertová
– třídní učitelka V.B
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org.

OLYMPIÁDA
Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Ve dnech 26. a 29. dubna
2013 proběhla na naší škole
olympiáda z anglického jazyka.
Zúčastnili se jí žáci 6. – 9. ročníku, celkem 67 soutěžících.
Připravili si krátké povídání
o tématech z každodenního života. Všichni byli velmi šikovní,
ti nejlepší z nich byli odměněni
věcnými cenami, které finančně podpořilo Sdružení rodičů.
Tímto Sdružení rodičů děkujeme. V odborné komisi zasedly
paní učitelky Přečková, Cyroňová a Janková. Pochvalu zaslouží všichni žáci, kteří se na
olympiádu poctivě připravovali,
překonali trému a odvážili se
promluvit před porotou a svými spolužáky, a to v anglickém
jazyce. Congratulations! Tímto
také děkuji svým kolegyním za
pomoc při organizaci a průběhu soutěže.

Ocenění žáci:
6. ročník
Jakub Hanke, VI. B
Michaela Kaletová, VI. A
Petr Mlčoch, VI. B
7. ročník
Stefanie Oláhová, VII. A
Marek Graf, VII. C
Marek Fehér, VII. B
8. ročník
Jiří Mann, VIII. A
Michal Krupa, VIII. A
Martina Grafová / Dalibor Chrásta, VIII. A
9. ročník
Tereza Kijonková, IX. A
Amálie Adamusová, IX. A
Martin Varády, IX. A
Bc. J. Janková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp.org.

Den dětí pro pacienty v havířovské nemocnici
Dne 31. 5. 2013 se rozjeli
žáci ZUŠ pod vedením p. učitelky
Ivany Matušů a p. učitelky Soni
Kočandrlové do nemocnice v Havířově, aby malým pacientům na dětském oddělení zahráli ke Dni dětí
pohádku O perníkové chaloupce.

V hudební pohádce nechyběla zlá
čarodějnice na lopatě ani Jeníček
a Mařenka s naloupaným perníčkem, o který se na konci podělili
s posluchači.
Na oplátku dostali všichni účinkující (Irena Langerová, Richard

Bělk, Jiří Bierski, Katrin Langerová,
Nikola Litvová, Adéla Tomisová
a Vojtěch Sommer) od dětí korálková zvířátka, která vytvořily během
pobytu v nemocnici.
Po mikulášské nadílce 6. prosince 2012 to byla již druhá návště-

va na dětském oddělení v havířovské nemocnici a určitě ne poslední.
Rádi potěšíme děti, které tráví nedobrovolně svůj čas v nemocnici.
Blanka Ryšánková,
vedoucí učitelka ZUŠ
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp. org.
„SPORTUJEME S RADOSTÍ“
1. červen již tradičně patří
dětem. Mezinárodní den dětí
se slaví již od roku 1950.
Na ZŠ a ZUŠ Petřvald proběhla oslava tohoto významného dne již 31. května 2013. A co všechno naši
žáci zažili?
Připraveny byly nejrůznější sportovní a dobrodružné disciplíny, všechny děti
si mohly vyzkoušet své horolezecké nebo střelecké dovednosti, schopnost soustředění,
bystré oko či umění spolupráce. Jednotlivé disciplíny připravili členové Junáka - svazu skautů
a skautek ČR, střediska Havířov
s velkou podporou žáků 9. ročníku (pod vedením Mgr. Zdeňk y Jarolímové a Mgr. Lenk y
Kocurkové). Paletu zážitků doplnila také projížďka v koňském
povoze, který kočíroval pan školník Martin Graf. Celá akce byla
finančně podpořena z programu
nadace OKD s názvem Srdcovka,
sdružením rodičů při ZŠ a také zá-

kladní školou. Organizačně vše zastřešilo vedení školy Ing. Zdeňka
Kozlovská a Mgr. Ivana Studená
ve spolupráci s manželi Burešovými, paní Kršákovou, paní Durczokovou a pedagogy školy.
V každé třídě obdrželi žáci,
kteří dosáhli nejlepších výkonů,
menší odměnu. Čtyři z celkového počtu šestnácti disciplín byly
bodovány, ti nejlepší z nejlepších
mezi žáky 1. a 2. stupně získali
medaile, diplom a věcnou cenu.
Pogratulovat dětem přišla i paní
starostka Jarmila Skálová.
Poděkování patří všem dětem,
pedagogům a správním zaměstnancům školy, kteří se na přípravě
celé akce podíleli, dále pak panu
Burešovi (ochotnému tatínkovi
jedné naší žačky, který kontaktoval nadaci OKD), vedení školy, členům Junáka a v neposlední řadě
sdružení rodičů při ZŠ a nadaci
OKD – program Srdcovka.

Mladá šachistka z Petřvaldu
na MČR dětí do 8 let
Adélka Oršulíková je žačkou první třídy, ale šachy se začala učit už
v mateřské školce Radost v Orlové,
kde docházela. Po přestěhování
rodiny do Petřvaldu začala navštěvovat šachový kroužek, který na
zdejší škole vedou trenéři šachového oddílu SK Slavia Orlová a do
kterého vstoupila. Na mistrovství
ČR jela společně ještě s dalšími
dvěma mladými hráči šachového
oddílu a trenérem Jiřím Novákem.
Mistrovství probíhalo ve Vyškově
- samostatně kategorie chlapců
a samostatně kategorie dívek. Celkem se zúčastnilo turnaje 110 dětí

do 8 let. Hráli švýcarským systémem 9 kol, tempem 2x30 minut
na partii.
Přesto, že to byl první velký turnaj, kterého se Adélka zúčastnila,
mezi soutěžícími se neztratila a se
dvěma body obsadila 18. místo.
Výsledek mohl být daleko lepší,
ale zaplatila nováčkovskou daň,
když ve dvou téměř vyhraných partiích nedokázala zvítězit a ve dvou
téměř vyhraných partiích nakonec
remizovala.
Byla to výborná zkušenost a už
se těšíme na další turnaje.
Jiří Novák

Bc. Julie Janková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přisp.org.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Kynuté jahodové knedlíky
200 g hrubé mouky, 200 g
polohrubé mouky, špetka soli,
200 ml vody nebo mléka, polovina kostky droždí, lžíce cukru,
1 vejce, jahody, máslo, cukr nebo
strouhaný perník.
Z části teplé vody, cukru
a droždí si uděláme kvásek. Mezitím smícháme mouky se solí.
Pak přidáme vejce, zbytek vody
a kvásek. Uděláme si těsto, které necháme půl hodiny v teple
kynout. Po vykynutí si těsto rozdělíme na malé části, do kterých
zabalíme jahodu, kterou pocukrujeme. Knedlíky necháme ještě čtvrt hodiny kynout a pak je
vaříme v páře asi deset minut.
Po uvaření knedlíky propíchneme
špejlí, abychom je zbavili přebytečné páry.
Jahodové kynuté knedlíky posypeme cukrem a zalijeme rozpuštěným máslem.
Jahodová zmrzlina
500 g jahod, 120 g cukru,
1 vanilinový cukr, 250 ml smetany.
V mixéru smícháme cukr y
s jahodami a zalijeme smeta-

nou. Mixujeme dokud nebudou
jahody rozmixovány a smetana
nevytvoří krém. Zmrzlinu nalijeme nádob na zrmzlinu nebo do
misky. Dáme zmrazit.
Jahodové tiramisu
200 g cukru, 500 ml smetany ke šlehání, 500 g mascarpone nebo pomazánkového másla,
1 vanilinový cukr, 8 lžic griotky,
3 lžíce silné kávy, 2 balíčky piškotů, 5 plátků želatiny.
Jahody nakrájené na plátky
a 3/4 piškotů pokapeme griotkou. Zbytek piškotů pokapeme kávou. Smetanu ušleháme
s vanilkovým cukrem a se dvěma lžícemi cukru. Zbytek cukru
utřeme s mascarpone. Želatinu
připravíme podle návodu na obalu. Do smetany vmícháme kousky jahod, želatinu a připravené
mascarpone. Do formy dáme potravinářskou fólii, tak abychom
zbytkem fólie mohli zakrýt formu.
Na dno dáme piškoty pokapané
kávou, na ně trochu krému a griotkové piškoty a plátky jahod.
Zase pokračujeme krémem, piškoty a jahodami, doku budeme
mít suroviny. Končíme krémem.

Tiramisu překryjeme zbytkem fólie a dáme ztuhnout do
lednice minimálně na 8 hodin.
Jahodový dort
Těsto: 100 g polohrubé
mouky, 100 g cukru, 10 g kypřícího prášku, 1 vanilkový cukr,
100 g másla, 3 vejce.
Krém: 10 g cukru, 400 ml
mléka, 1 vanilkový puding.
Náplň: 500 g jahod, 2 balení
želatiny, 500 ml vody, 30 g cukru.
Z mouky, cukru, prášku, másla a vajec vyšleháme těsto, které vlijeme do vysypané formy
a dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C na 20 minut. Po
upečení korpus necháme ochladnout. Uvaříme puding, po dvaceti
minutách jej naneseme na korpus a necháme chladnout. Na
vychlazený puding vyskládáme
nakrájené jahody a zalijeme želatinou připravenou podle návodu
a necháme ztuhnout.
Rýžový krém s jahodami
200 g předvařené rýže, 6 dl
mléka, sůl, 50 g práškového cukru, 500 g jahod, 40 g práškového
cukru, 2,5 dl šlehačky.

vanilkový krém: 4 dl mléka,
1 žloutek, 50 g práškového cukru, ½ balíčku pudingového prášku, vanilkový cukr.
Rýži zalijeme mlékem, přidáme špetku soli a za stálého míchání vaříme asi 10 minut. Zakryjeme pokličkou a necháme
kaši vychladnout. Do vychladlé
kaše vmícháme práškový cukr
a dáme do skleněné mísy. Mléko, žloutek, pudingový prášek,
práškový a vanilkový cukr spolu
smícháme a za stálého míchání
uvaříme vanilkový krém. Necháme vychladnout. Jahody navrstvíme na rýži, posypeme cukrem
a zalijeme vanilkovým krémem.
V lednici zchladíme a zdobíme
šlehačkou.
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Dobrovolní hasiči
z Petřvaldu navštívili
mateřskou školu
U příležitosti Dne Země uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
města Petřvaldu akci pro děti
z místní Mateřské školy na Březinách. Hasiči vysvětlovali dětem,
co práce hasičů obnáší, kdy se hasiči volají a jak vše správně udělat. Následovalo představení důležitého vybavení používaného při

Na soutěži čtvrtí,
u zásahu první

zásazích a prohlídka dopravního
automobilu. Děti si také vyzkoušely práci s ruční stříkačkou. Doufáme, že si děti společné dopoledne
užily podobně jako my. Těšíme se
na další spolupráci.
Aleš Vicherek, velitel Sboru
dobrovolných hasičů města Petřvaldu

VÍDEŇ NEZKLAMALA
Za všechny účastníky zájezdu
bych chtěla poděkovat především
p. J. Burové za skvělou přípravu
a organizaci jednodenního poznávacího zájezdu do rakouské metropole Vídně, který se uskutečnil
v sobotu 18. května 2013.
K příjemné atmosféře přispělo
i krásné slunečné počasí. Město
Vídeň nabízí spoustu možností,
jak strávit volný den a opravdu každý si zde najde to své. Milovníci
umění a historie mohli navštívit
Schönbrunn - letní rezidenci císařské rodiny Habsburků, která
patří k nejkrásnějším barokním
areálům v Evropě. Díky zapůjčení
českého audioprůvodce se může
návštěvník dovědět spoustu zajímavostí ze života císařské rodiny
a nasát atmosféru prostor, v níž
se přepisovaly evropské dějiny.
Neméně zajímavá byla prohlídka

Foto: P. Římánek

Hofburgu, jež byl sídlem Habsburků až do roku 1918. Za zmínku
stojí především muzeum císařovny Sissi, která ve své době šokovala veřejnost svým nekonvenčním přístupem k životu.
Na komplex Hofburg navazuje
galerie umění Albertina, kde jsme
mohli zhlédnout jednu z největších světových sbírek kreseb holandských mistrů.
Kdo chtěl, mohl den prožít
v kouzelných zahradách Schönbrunnu nebo procházkou historickým centrem Vídně spojenou
s ochutnávkou některých místních specialit - mezi které patří
vídeňský řízek a čokoládový dort
Sacher.
Zkrátka zájezd neměl chybu!
Těšíme se na další akce pořádané SKS Petřvald
I.Palová

8. května se na hřišti u Sokolovny konalo 1. kolo v požárním
sportu. Soutěž byla složena ze
dvou disciplín - běhu na 100 m
s překážkami a požárního útoku. Je také postupovou soutěží
do okresního kola pro všechny
sbory dobrovolných hasičů okrsku Orlová. V letošním roce se
na startu sešly družstva mužů
z Petřvaldu, Rychvaldu, Orlové-Poruby, Doubravy a družstvo žen
z Rychvaldu.
Soutěž byla započata nástupem družstev a přivítáním všech
soutěžících a hostů, mezi kterými nechyběla starostka Petřvaldu
paní Jarmila Skálová a starosta
OSH ČMS Karviná pan Václav Helis. Poté se družstva rozešla k plnění první disciplíny, a to v běhu
na 100 m s překážkami. Během
jednotlivých pokusů byla vidět vysoká připravenost všech závodníků, protože všechny pokusy soutěžících byly uznány jako platné.
Po této disciplíně bylo družstvo
petřvaldských hasičů na 3. místě. Také u požárních útoků bylo
možno sledovat perfektní souhru všech soutěžících a mezi
jednotlivými časy byly pouze minimální rozdíly. Bohužel drobná
chybička zapříčinila, že v této
disciplíně skončilo petřvaldské
družstvo na 4. místě, na kterém
skončilo i v celkovém hodnocení.
Na 3. místě se celkově umístil

foto: Tomáš Petrucha

SDH Rychvald, na druhém SDH
Doubrava a 1. místo vybojovalo družstvo SDH Orlová-Poruba.
V kategorii žen se staly vítězkami
ženy z SDH Rychvald.
Po ukončení soutěže se všechna družstva přemístila k petřvaldské hasičské zbrojnici, kde bylo
pro všechny soutěžící připraveno
občerstvení. Mnozí však nestihli ani dojíst, když byl projíždějící
řidičkou ohlášen požár střechy
domu na ulici Rychvaldské, kousek od zbrojnice. Okamžitě bylo
sestaveno družstvo 1+3, které
vyjelo na místo události. Na místě
bylo zjištěno, že se jedná o požár
podkroví v 1. patře. Během ohlášení požáru na operační středisko
bylo započato s hasícími pracemi.
Byly nasazeny 2 proudy, jeden na
střechu budovy a druhý z nastavovacího žebříku do okna zasažené místnosti. Po několika chvílích
byly na místě i jednotky profesionálních hasičů z Orlové a Ostravy
a jednotky dobrovolných hasičů
z Rychvaldu a Radvanic. Po několika minutách byl požár lokalizován
a po rozebrání části střechy zcela
uhašen. Po odjezdu všech jednotek zůstali na místě petřvaldští
hasiči, kteří místo ještě nějakou
dobu kontrolovali a později pomáhali hasičskému vyšetřovateli.
Aleš Vicherek, velitel Sboru
dobrovolných hasičů města Petřvaldu
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Cyklistický závod „O cenu města Petřvaldu.“
Cyklistický závod „O cenu města Petřvaldu.“
Za poměrně slunečného ale
chladného počasí se v Petřvaldě
na Březinách konal cyklistický závod „O cenu města Petřvaldu“. Byl
to již 21. ročník a zároveň 4. závod
Moravskoslezského poháru mládeže. CK FESO Petřvald byl zároveň
pověřen Svazem cyklistiky MSK
uspořádáním „Přeboru Moravskoslezského kraje mládeže a dospělých“. Byl to také nominační závod
pro žáky, žákyně, kadetky a kadety
pro letní olympijské hry ve Zlíně,
které se budou konat poslední týden v měsíci červnu.
Na startu se sešlo celkem 120
závodníků a závodnic z celého kraje. Byli zde i hosté z polské Pszczyny. Muži se vydali na trať dlouhou
100 km, junioři a mladší na trať
dlouhou 80 km. Kadeti, juniorky,
ženy a kadetky starší měli trať
dlouhou 60 km, žáci starší a kadetky ujeli 40 km a nejmladší žáci
a žákyně jeli celkem 20 km. Závod
se jel na okruhu dlouhém 10 km
a vedl přes Petřvald (kde byl start),
přes Rychvald, Orlovou-Porubu, Orlovou-Lutyni a zpět do Petřvaldu na
Březiny do cíle.
Výsledky:
Žáci mladší:
1. Šíbl Jakub – ACK Drak Vrbno
pod Pradědem
2. Folwarčný Tomáš – CK Orlík
Orlová
Zde nebyl vyhlášen přeborník kraje, protože závod dokončili jen dva
závodníci.
Žákyně:
1. Golek Edyta – Polsko – Pszczyna
2. Migdal Katerzyna - Polsko –
Pszczyna
3. Prejdová Marie – CK Jiří Team
Ostrava
Přebornice:
1. Prejdová Marie – CK Jiří Team
Ostrava
2. Haláková Nela – ACK Drak Vrbno pod Pradědem

3. Miturová Alžběta – CPU Krnov
Žáci starší:
1. Manowski Mateusz - Polsko –
Pszczyna
2. Palička Hynek – ACK Stará Ves
pod Ondřejníkem
3. Kmínek Vojtěch - ACK Drak
Vrbno
Přeborníci:
1. Palička Hynek – ACK Stará Ves
pod Ondřejníkem
2. Kmínek Vojtěch - ACK Drak
Vrbno
3. Roháček Jakub - ACK Drak
Vrbno
Kadetky:
1. Bajgerová Nikola - ACK Stará
Ves pod Ondřejníkem
2. Szulanny Joana - Polsko – Pszczyna
3. Lantová Romana – CPV Krnov
Nebyla vyhlášena přebornice, nedokončily 3 závodnice z kraje.
Juniorky:
1. Mudříková Kateřina – Kolík TJ
Bohumín
2. Škopcová Klára - ACK Drak
Vrbno
Taktéž závod nedokončily 3 závodnice z kraje, proto není vyhlášena
přebornice.
Kadeti:
1. Ruman Jakub – ACK Stará Ves
2. Foltýn Maciej - Polsko – Pszczyna
3. Pokorný Petr – ACK Stará Ves
Přeborníci:
1. Ruman Jakub – ACK Stará Ves
2. Pokorný Petr – ACK Stará Ves
3. Glojovský Daniel – FESO Petřvald
Ženy:
1. Bartošová Denisa – FESO Petřvald
2. Síkorová Michaela – TŽ Třinec
3. Szçzurek Katarzyna - Polsko –
Pszczyna
Přebornice:
1. Bartošová Denisa – FESO Petřvald

1.místo – Petr Swaczyna CK FESO Petřvald
2.místo – Karol Kuciera MGKLS Mexller
3.místo – Tomáš Jakl SK Jiří Team Ostrava

2. Síkorová Michaela – TŽ Třinec
3. Kotalová Veronika – FESO Petřvald
Masters mladší:
1. Galuška Tomáš – Šafrata Bohumín
2. Pytek Jaromír – M3B Racing
Team
3. Foltýn Jiří – Kolik TJ Bohumín
Přeborníci:
1. Galuška Tomáš – Štafrata Bohumín
2. Foltýn Jiří – Kolik TJ Bohumín
3. Pelc Ladislav – CK Continental
Frenštát
Masters starší:
1. Baran Petr – M3B Racing Team
2. Sikora Miroslav – TJ TŽ Třinec
3. Novák Milan – Bicykli CZ
Přeborníci:
1. Sikora Miroslav – TJ TŽ Třinec
2. Konečný Pavel – Kolik TJ Bohumín
3. Baier Jan – Kolik TJ Bohumín
Junioři:
1. Wala Petr – FESO Petřvald
2. Hrachovina Eduard – FESO Petřvald
3. Gruszczyk Pavel - Polsko – Pszczyna
Přeborníci:
1. Wala Petr – FESO Petřvald
2. Hrachovina Eduard – FESO Petřvald

3. Prejda Václav – SK Jiří Team
Ostrava
Muži:
1. Swaczyna Petr – FESO Petřvald
2. Kucieba Karol – MGLKS MEYVEK Polsko
3. Jakl Tomáš – SK Jiří Team Ostrava
Přeborníci:
1. Swaczyna Petr – FESO Petřvald
2. Jakl Tomáš – SK Jiří Team Ostrava
3. Stolařík Tomáš - SK Jiří Team
Ostrava
Hlavním sponzorem závodu
bylo naše město, které zastupovali
Petr Přeček a Jiří Novák.
Ti předávali ceny všem vítězům.
Patří jim za to poděkování za podporu cyklistiky.
Děkujeme i všem dalším sponzorům a také všem, kteří se podíleli na organizaci závodu.
Jen je velká škoda, že máme
v kraji tak málo žáků, kteří by měli
být budoucími přeborníky kraje,
pak postupně i mistry republiky
a samozřejmě i českými reprezentanty v zahraničí.
A že pro to, aby se zvedla členská základna žáků, děláme hodně,
není třeba pochybovat.
Zdenka Matasová, CK FESO Petřvald

1.místo – Denisa Bartošová CK FESO Petřvald
2.místo – Michaela Sikorová TS Třinec
3.místo – Veronika Kotalová CK FESO Petřvald

1.místo – Jan Wala CK FESO Petřvald
2.místo – Eduard Hrachovina CK FESO Petřvald
3.místo – Pawel Gruszczyk Pscyna
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Ukončení a vyhodnocení jarního kurzu základní poslušnosti psa, pořádaný ZKO Petřvald
Dne 23. 6. 2013 byl ukončen
4 měsíční kurz základní poslušnosti, pořádaný ZKO Petřvald, kterého se zúčastnilo přes 50 pejskařů se svými čtyřnohými miláčky.
Za celou dobu trvání ZKO jsme nezaznamenali tak velkou účast na
kurzech pro veřejnost. Přicházeli
k nám cvičit pejskaři všech věkových kategorií.
Zároveň jsme rádi, že k nám
postupně nachází cestu stále
více mladých zájemců o kynologii a další psí sporty. Také pejsky
jsme na kurzech měli různé: malé,
velké, rozličných plemen od služebních přes lovecké až po rodinné, ale také „čistokrevné“ oříšky.
Do kurzu mohl přijít prostě každý,
kdo měl jenom trochu snahu něco
naučit sebe a svého pejska. A myslíme si, že se to všem povedlo.
U někoho byly výsledky patrné po
několika málo lekcích, někdo musel trpělivě pracovat a vyčkávat.
O to větší pak byla radost z dosaženého pokroku.
Všem účastníkům jarního kurzu ZKO velmi děkujeme za účast,
snahu a trpělivost a přejeme jim
mnoho úspěchů v dalším výcviku a výchově jejich čtyřnohých
miláčků.
Přestože jarní kurz skončil,
nepolevujte v úsilí a snažte se
důsledně a trpělivě pokračovat
v započaté výchově. Výsledky
se dostaví a přinesou vám a vašim pejskům spokojené a šťastné soužití.
Pro veliký zájem o výcvik psů
zároveň oznamujeme všem zájemcům, že bude i v období letních
prázdnin probíhat v areálu cvičiště ZKO zkrácený „prázdninový
kurz“. Z důvodu dovolených, výcvikových táborů a seminářů (kterých se pravidelně o prázdninách
účastníme), se bude kurz konat

každý víkend dopoledne s tím, že
čas a přesný termín konání bude
vždy několik dní předem uveden
na našich webových stránkách:
www.kkpetrvald.webnode.cz
Ještě jednou všem účastníkům děkujeme, přejeme vám
krásné prázdniny a těšíme se na
vás v dalších kurzech.
Petr Semanco, ZKO Petřvald

nových kynologických a agility
překážek, potřebných k výcviku,
a také za dodání dřeva na opravu
venkovního posezení - veterinární klinice VETICEA - Dolní Lutyně
za její speciální cenovou nabídku, individuální přístup, vstřícnost
a ochotu při hromadném očkování a čipování našich psů přímo
v areálu ZKO.

Věříme, že spolupráce bude
i nadále pokračovat a že se k těmto subjektům přidají i další, kteří
nám pomůžou v naší smysluplné
činnosti.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Členové Základní kynologické
organizace Petřvald

„Pes je jediný tvor na
světě, který vás má rád
víc, než vy máte rádi sami
sebe.“
Poděkování sponzo rům ZKO Petřvald
Vzhledem k tomu, že
se již delší dobu snažíme
všemi možnými prostředky a především vlastními
silami zlepšit prostředí
v areálu naší kynologické organizace, oslovili
jsme město Petřvald, firmy
a podnikatele z Petřvaldu
a okolí s žádostí o jakoukoliv podporu (finanční, materiální...). Víme, že současná ekonomická situace není pro sponzorování
ideální, a proto nás velmi
potěšilo, že se našli lidé,
kteří mají pro naši činnost
pochopení a pomohli nám.
Proto bychom chtěli
touto cestou vyslovit poděkování:
- městu Petřvald za dotaci ve výši 15 000,- Kč,
která nám velmi pomohla při nákupu materiálu
na nejnutnější opravy klubovny,
- firmě PILA ČAJKA - Orlová za poskytnutí materiálu, který jsme použili na
obnovu starých a výrobu

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

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

Letní korálkování
červenec 2013
Tvorba náhrdelníků a náramků z perliček a korálků.

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

Úžasná proměna Kynologického klubu v Petřvaldě
Někdy na začátku roku 2012
jsem se rozhodla přestěhovat se
do Petřvaldu. Jelikož se již poměrně
dlouhou dobu věnuji sportovní kynologii, výchově a výcviku psů, jednou
z mých prvních „starostí“ bylo, kde
a jak se tady v Petřvaldě cvičí se psy.
Na jaře jsem se do Petřvaldu
opravdu přestěhovala a jaké bylo
mé překvapení, když jsem zavítala
na cvičák. Našla jsem tam partu
zapálených lidí, kteří se s velkým
úsilím a odhodláním snažili opět
obnovit sportovní život petřvaldského cvičáku a kteří mne ochotně přijali mezi sebe.
Jednatel a vedoucí výcviku,
Petr Semanco, organizuje a záro-

veň vede výcviky poslušnosti, nejen pro členy klubu, ale také pro
širokou veřejnost. Sám se také
zúčastňuje seminářů a přednášek s výcvikovou tématikou, aby si
neustále zdokonaloval své vědomosti a znalosti a mohl vždy všem
psovodům kvalifikovaně poradit.
Členové klubu dokázali „vychovat“ a připravit svého klubového
figuranta, kterým se stal teprve
18-ti letý Václav Bora. V květnu
úspěšně složil velmi náročnou figurantskou zkoušku.
Pro všechny zájemce z řad členů a účastníků výcvikových kurzů
byla začátkem června uspořádána malá soutěž v oddílech posluš-

nosti a obrany nazvaná „1. ročník
Petřvaldského minizávodu“.
Pozvání na posuzování závodu
přijal zkušený profesionální rozhodčí a jeden ze zakladatelů KK
Petřvald pan Jan Strach.
Také Jarní kurz Agility pod vedením Kristíny Bezecné nabývá na
intenzitě a na jeho závěr proběhne
rovněž malý „Závod Agility“.
Obrovskou zásluhu na tom, že
i vzhled dlouho neudržované klubovny a ostatních prostor se výrazně mění, má však především
hospodář klubu Petr Motloch,
který všem potřebným opravám
a úpravám věnuje snad veškerý
svůj volný čas.

Těch aktivit, které na cvičáku probíhají, je opravdu mnoho,
ať už jsou to společné vycházky
se psy do přírody, posezení s grilováním či opékáním, hromadné
očkování a čipování psů, nebo
účasti (a také úspěchy!) psovodů
na různých akcích, jako jsou výstavy, bonitace a závody.
Myslím, že za všechno, co
v tak krátké době petřvaldští
kynologové dokázali, si zaslouží uznání.
Na závěr bych jen chtěla popřát
všem zúčastněným hodně elánu,
energie i trpělivosti a ještě mnoho
dobrých nápadů.
Soňa Barnová
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POZVÁNKA
ZO ČSCH Orlová - Poruba pořádá 13. - 14. 7. 2013

výstavu králíků, drůbeže a holubů s mezinárodní účastí.
Výstava se koná v areálu TJ Petřvald Březiny ul. Rychvaldská
295 (klubovna cyklistiky).
Otevřeno: sobota 9.00-18.00, neděle 9.00-15.00 hod.
www.chovateleorlova.webnode.cz,
e-mail: orlovachovachovatele@seznam.cz

POZVÁNKA
NA ŠKOLNÍ SRAZ
Dne 14. září 2013 v 16.00 hod. se v KD Petřvald uskuteční sraz
spolužáků (nar. v r. 1945) z bývalé Masarykovy školy.
Případné informace podá Z. Šlachta,
tel. 776 559 843, 596 542 074.

VELKÝ DEN DĚTÍ
1. června je den, na který se
těší všechny děti, petřvaldské nevyjímaje. Mají svůj svátek - a ten
je třeba náležitě oslavit. I letos
pro ně město Petřvald připravilo
spoustu atrakcí a zábavy. Přestože to zrána vypadalo všelijak,
přesněji řečeno lilo jako z konve,
odpoledne se počasí přece jenom
trochu umoudřilo a umožnilo nám
prožít Dětský den relativně v suchu. Dětí přišlo opravdu mnoho
- takřka 160 - většina za doprovodu svých dospěláků. Hned
po příchodu je přivítal lev Bruno,
přesněji řečeno jeho plyšové alter
ego, a obdaroval příchozí sladkou
perníkovou dobrotou. Poté si děti
vyzvedly soutěžní list a zábava začala.. Mohly si vyzkoušet střílet
z praku na plechovky na stanovišti „U Poťoucha“, nedovolit džinovi uprchnout z láhve na stanovišti
„U Džina“, poskládat z písmenek
co nejdelší slovo ( mimochodem
bylo to NEJKULAŤOULIKATELNĚJŠÍ ). A ti, co ještě písmenka ne-

znali, složili obrázky kytiček, prohodili míčkem „mamlasa“ nebo
si do míče kopli.. A ještě spousta
dalších zajímavých soutěží. Velký
obdiv sklidil klaun za svá obdivuhodná zvířátka, která vytvářel
z balonků. A kdo už odsoutěžil
a dostal balonek, mohl se sklouznout na obří klouzačce v podobě
strašlivého žraloka, svézt se na
koníčkovi nebo v kočáře.
Velký dík za podařený Dětský
den tedy patří všem organizacím,
které se na organizaci podílely,
klaunovi a kouzelníkovi z ostravské agentury Rascals, lvu Brunovi,
Smíšku, koníčkům pana školníka
Grafa, koníčkům z Bartovic, chráněné dílně Manlomka a všem pomocníkům u soutěží. V neposlední řadě také nelze nepoděkovat
sv. Petrovi za počasí .
Fota z akce najdete v albech
na adrese www.eskaes.rajce.
idnes.cz
JoB

Myslivecké sdružení
Petřvald – Haldy
Červenec
Začínají letní prázdniny a tím
i zvýšený pohyb lidí v lese. Houbaři, sběrači lesních plodů a výletníci.
Většina těchto sezonních návštěvníků v našem revíru se chová slušně a ohleduplně. Začíná i lovecká
sezona, a tak i myslivci musejí být
v tomto období obzvlášť opatrní.
Hospodář a myslivecká stráž má,
ale i samotní myslivci by měli, upozornit neukázněné návštěvníky
lesa na jejich přestupky. Dobré je
i spolupracovat se zemědělci a učinit taková opatření, aby při kosení
pícnin byly škody na mláďatech minimalizovány.
Červenec je pro myslivce hlavně
měsícem srnčí říje. V tomto období
si můžeme naplno užívat nezapomenutelné okamžiky, které s sebou
čas „ srnčí lásky“ přináší.
Po delší době se v okolí Petřvaldu objevila černá zvěř. Svědčí to
o tom, že divočáci expandují i do
míst, kde ještě před pár lety byli
vzácně k vidění. V červenci dozrávají plodiny, které jsou pro černou
zvěř atraktivní.
V tomto měsíci čeká mysliveckého hospodáře spousta administrativní práce. Musí do 25. července
vypracovat plán chovu a lovu zvěře
a plán společných lovů. Vede běžné
záznamy o hospodaření v honitbě,
vede evidenci o ulovené zvěři, evidenci vydaných povolenek, plomb
a lístků o původu zvěře. O tom
všem podává orgánu státní správy hlášení.

Červenec je také měsíc vůní.
Vykouzlí ji aroma zralých malin, borůvek a kvetoucích stromů, hlavně lípy. Je to úžasný zážitek sedět
s doznívajícím dnem na posedu.
Obloha potemní. Ptáci pomalu končí svá pěvecká vystoupení a nastává zvláštní ticho, kdy i vlastní dech
se zdá hlasitý. Tiché zašustění listí
a polní cestu přetne tmavý stín lišky. Začíná jí lovecká noc, aby nasytila svá mláďata. V dálce za lesem
odbíjí kostelní zvon půlnoc. Cestou domů z posedu se každý krok
zdá hlučný a rušivý. Vánek přináší
vůni hořícího dřeva. I letní táborové
ohně patří k prázdninám. Lidskou
duši prostoupí omamná nálada
a přání, ať to nikdy nekončí.
Luboš Kučera

Hledáte svého ztraceného
zatoulaného psa nebo jiného
domácího mazlíčka?
Pomohou vám tyto internetové stránky:
https://www.facebook.com/notes/ztracení-a-nalezení-mazlíci-z-ms-kraje/postup-při-ztrátě-nálezu-psa-v-moravskoslezském-kraji/140490816121843
https://www.facebook.com/pages/Ztracení-a-nalezení-mazlíci-z-MS-kraje/137632989740959#
Dana Szotkowská
referent odboru výst. a ŽP Městský úřad Petřvald

Foto: P. Římánek
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD

Letní prázdninová nabídka pro malé i velké ve spolupráci s knihovnou.
Kontakty na SKS:
- e-mail: petrvald.sks@atlas.cz
- mobil: 723 909 247 (jsem-li na
akcích a nemůžete-li se dovolat,
pošlete SMS, ozvu se vám).

Měsíc červenec

JÓGA V LÉTĚ
Zájemci mohou jezdit cvičit do Havířova hala Slávia (u nemocnice).
Každé pondělí od 1. 7. 2013 do
26. 8. 2013 od 18.00-19.30 hod.
Cena 30,- Kč
LEKTOR - Irena Marešova, zástup
J.Burová.
UPOZORNĚNÍ
Ceny na výlety jsou rámcové.
Pokud děti pošlete s námi bez
doprovodu dospělé osoby, je nezbytné, aby u sebe kromě peněz
měly i zdravotní průkaz a váš
stručný podepsaný souhlas s výletem. Bez těchto nezbytností budou děti poslány domů.
Úterý 9. 7. 2013 – start v 9.00 hod.
Vycházka po stopách Petra
z Waldu
Zveme děti i „dospěláky“, trasa nebude dlouhá - do 10 km. Buřty nebo jinou svačinku s sebou.
Vypravíme se skrytými cestičkami po
Petřvaldě a okolí.
V případě špatného počasí pořádáme v přízemí turnaje
ve společenských hrách
a skládání hlavolamů.
Úterý 16. 7. 2013 - start
v 9.00 hod.
Po stopách Petra z Waldu.
Procházka pro malé i velké na
HALDU EMA
Halda Ema, které se říká také
ostravská sopka, je vysoká 315m.
Je to třetí nejvyšší místo Ostravy.
Kuželovitý odval bývalých ostravských dolů je památkově chráněn
a vznikal od poloviny 19. stol. Jedná se o miliony tun vytěžené hluši-

ny. Halda stále pracuje, proto z ní
doutnají obláčky plynů. Uvnitř hořící
haldy dosahuje teplota až 1500 °C.
Díky teplu na haldě roste teplomilná
flóra. Z jedné strany je les, druhá
strana je holá, ale roste zde celoročně tráva a není zde sníh. K Emě
vede Naučná stezka Ostrava s dvanácti informačními tabulemi.
Zpět možno jet i autobusem
(s sebou asi 20,- Kč).
V případě špatného počasí pořádáme v přízemí turnaje ve společenských hrách a skládání hlavolamů nebo výtvarné hrátky
Pátek 19. 7. 2013
RYCHLEBSKÉ HORY – celodenní
zájezd
Odjezd v 7.00 hod. od Penny.
Objednávejte přes mobil SKS.
Cena: dospělí 170,- Kč , děti do
15 let zdarma - (vratná záloha
100,-Kč)
Prohlídky na místě se platí zvlášť.
Program podle aktuálního počasí:
- město Javorník
- zámek Jánský Vrch, národní kulturní památku
- výstava historických hraček na
zámku Jánský vrch
- rozhlednu na Borůvkové hoře
- Račí údolí
V případě deštivého počasí máme
možnost navštívit jeskyně:
- Jeskyni Na Špičáku
- Jeskyni Na Pomezí
Úterý 23. 7. 2013 v 8.30 hod.
Po stopách Petra z Waldu.
Vycházka do Doubravy
Tam vyrazíme pěšky, zpět se pak
můžeme svézt autobusy.
DINOPARK DOUBRAVA
Je to unikátní zábavní park
s ozvučenými statickými i pohyblivými modely prehistorických zvířat
v životních velikostech. Součástí
parku je 3D kino, naučná stezka,
dětské paleontologické hřiště,
DinoShop a jiné atrakce pro děti
i dospělé. V DinoParku vás na
35ha čekají desítky statických
i pohyblivých ozvučených modelů

prehistorických zvířat v životních
velikostech. Zvířata jsou zasazena do prostředí, ve kterém obývala naši planetu před více než 65
miliony let.
Vstupné: děti 80,- Kč, dospělí 150,- Kč + autobus do Orlové
a zpět.
Přihlášky přes mobil.

SRPNOVÉ AKCE

viz PN č. 5 a podrobně v dalším
čísle PN.
Zajímavé akce v okolí :

Úterý 30. 7. 2013 - sraz
v 8.30 hod.
Národní kulturní památka Dolní
oblast Vítkovice - exkurze
Autobusem do Ostravy.
Dolní oblast Vítkovic je naprosto unikátní, technicky i technologicky dokonalý areál průmyslových
staveb z 1. poloviny 19. století. Na
podzim roku 2002 byl prohlášen
za národní kulturní památku a díky
své unikátnosti aspiruje i na zápis
do seznamu světového dědictví
UNESCO. Bývalý průmyslový areál
Vítkovic, přezdívaný jako „Ostravské Hradčany“, se dostal mezi
památky zapsané do nově vznikajícího seznamu evropského kulturního dědictví. Jde o první českou
památku v tomto seznamu. Výjimečnost průmyslového areálu je
v tom, že se zde na jednom místě
uskutečňoval celý technologický proces - počínaje těžbou uhlí
a jeho koksováním až k finálnímu
produktu, surovému železu. Výroba zde nepřetržitě fungovala od
roku 1830 až do zastavení provozu v roce 1998. Nyní jsou provozy
zpřístupněny pro veřejnost formou
industriálního skanzenu.
Přihlášky přes mobil, exkurze
bude objednána podle počtu zájemců.

Rozloučení s žáky MŠ Petřvald
Dne 11. června 2013 přišlo
se svými pedagogickými pracovníky do obřadní síně našeho
města celkem 63 předškoláků,
aby se rozloučili s mateřskou
školou a podělili se se svými zážitky a dojmy s paní starostkou
Jarmilou Skálovou. Paní starostka spolu s matrikářkou Ivanou
Tomkovou se dověděly, co všechno již děti umí, jaké mají kamarády a co se jim ve školce nejvíce
líbilo. Do školy se děti těšily na
novou paní učitelku a také na to,
že se ve škole naučí číst, psát,
počítat…Paní knihovnice M. Mo-

línková je pak pozvala do knihovny a rozdala čtenářské průkazy.
Po společné písni na rozloučenou
se všichni společně odebrali do
KD na pohádku, kterou pro ně
zaplatilo město Petřvald.
Barevná ručně malovaná krabička, kterou doslali na památku
od města, jim bude připomínat
pěkně prožité dny a roky v mateřské škole.
Přejeme hodně úspěchů v první třídě!
Jarmila Skálová, starostka města

Vstupné: 150,- Kč , senioři, studenti a děti od 6 let 90,- Kč +
autobusy.

Country & Western na Slezskoostravském hradě
Termín: 4. 7. 2013
Otevírací doba: 10.00 – 18.00 hod.
Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti,
důchodci, studenti a ZTP 40,- Kč.
Platí VIP karta 2013.
Kontaktní osoba: Alena Špetíková, tel: 721 262 690,
email: hrad.ovas@cerna-louka.cz
Popis akce: Romantická cesta
k táborovým ohňům.
Láká vás vůně táborových
ohňů, představy rozlehlých amerických prérií a atmosféra dlouhých putování pionýrů při osidlování divokého západu? Pak
nesmíte chybět už 4. července
na Slezskoostravském hradě,
kde se uskuteční prázdninová
akce Country & Western na hradě. Čekat na vás budou indiáni,
kovbojové, koně, country hudba.
V rámci doprovodného programu
se budou konat zajímavé soutěže: lasování, házení oštěpem na
„jelena“, střelba z luků a vzduchovky, pistolnická show, honácké práskání nebo silácké soutěže
– házení dřevorubeckou kládou.
Všechny věkové kategorie se
mohou zúčastnit výuky country
tance. V indiánské vesnici se dozvíte, jak indiáni žili.
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OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY
Jaro se v tomto roce projevuje
prudkými změnami počasí, takže
„Stavění májky“, slavnost, která má v našem Domově Březiny
tradici, jsme sice uskutečnili ve
správný den - 30. dubna, ale protože hrozil déšť, museli jsme se
radovat a veselit v kulturní místnosti a ne v zahradě, jak jsme plánovali. K poslechu a tanci přijela
zahrát skupina Evyband z Bílovce
a všechny přítomné, ozdobené
věnci z (převážně umělých) květů, rozezpívala a některé dokonce roztančila. Musíme pochválit
také pěvecký sbor našich uživate-

lek, který zahájil slavnost krásnou
písní o jaru.
„Kácení májky“(29.května)
jsme i přes nepříznivou předpověď
počasí provedli již v zahradě a nelitovali jsme. V druhé polovině posezení nás zahřívalo sluníčko, takže
ani roštování vynikajících klobásek
nebylo nijak ohroženo. Děkujeme
panu Ochodnickému z Petřvaldu,
který nás ono odpoledne potěšoval krásnou hrou na akordeon.
Ideálně teplé a slunečné počasí bylo 15. května, kdy v zahradě
proběhlo tradiční „Smažení vaječiny“ a o dva dny později svítilo slu-

Manželé Vnenkovi

8. 5. – mistrovské utkání okr.
přeboru (16. kolo).
Baník Rychvald – TJ Petřvald
0:2 (0:0)
Branky: T. Sobek 2.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář
(80.´ J. Levánszký), T. Budina,
L. Ligocki, D. Vodák – M. Klimek (75.´ F. Žáček), J. Karkoška (60.´ O. Kostka), J. Režňák,
P. Hlavinka – T. Sobek,
S. Kostka.
Zlepšený výkon ve 2. poločase
přinesl zisk 3 bodů.

výročí svého sňatku. Jejich manželství je dle jejich vlastních slov
stále spokojené a šťastné! Paní
Anděla Nováková, nejstarší obyvatelka našeho DB, oslavila koncem
května 101. narozeniny! Jsme velmi rádi, že se jí daří vcelku dobře
a je spokojená.
Těší nás, když vidíme na tvářích našich seniorů úsměv a spokojenost. Slova vděčnosti nám
dodávají odhodlání a sílu k maximálnímu pracovnímu nasazení ve
prospěch všech uživatelů našeho
zařízení.
Domov Březiny v Petřvaldě

Výlet do cukrárny Magnolie

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI
4. 5. – mistrovské utkání okr.
přeboru (15. kolo).
TJ Petřvald – Bohumín „B“ 3:1
(1:1)
Branky: T. Sobek, T. Budina,
J. Karkoška.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář,
T. Budina, L. Ligocki (82.´ M. Budina), D. Vodák – M. Klimek
(71.´ J. Levánszký), J. Karkoška,
J. Režňák, F. Žáček (89.´ J. Kičerka) – T. Sobek,
P. Hlavinka.
Brankář Petr Jonšta odehrál za
družstvo dospělých 500. utkání!
a zařadil se v Historické tabulce
na 9. místo.
Hepáci předvedli v tomto zápase
nejlepší jarní výkon!

níčko také skupině našich seniorů při výletu do cukrárny Magnolie
v Orlové. Doufáme, že v následujícím období nás počasí nezklame,
protože chceme uskutečnit ještě
několik výletů a mnoho akcí ve
venkovním prostoru DB.
V tomto článku nesmíme opomenout poděkování za dojemné
vystoupení dětí z Mateřské školy 2. května, které potěšilo naše
seniorky při oslavě „Dne matek“.
Nakonec rádi oznamujeme:
manželé Vnenkovi, jediný manželský pár, který v našem zařízení přebývá, oslavili v dubnu 65.

1933 - 2013

12. 5. – mistrovské utkání okr.
přeboru (17. kolo).
Inter Petrovice – TJ Petřvald
Nehráno pro nezpůsobilý terén.
18. 5. – mistrovské utkání okr.
přeboru (18. kolo).
TJ Petřvald – Věřňovice
2:4
(0:3)
Branky: J. Jaglář (1. gól v dresu
dospělých), S. Kostka.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář,
T. Budina, L. Ligocki, D. Vodák
– M. Klimek (35.´ M. Gorovič,
70.´ J. Levánszký), J. Karkoška,
J. Režňák, P. Hlavinka – T. Sobek, S. Kostka.
Zasloužená porážka po slabém
výkonu.
26. 5. – mistrovské utkání okr.
přeboru (19. kolo).
Slovan Orlová – TJ Petřvald
3:2 (1:1)
Branky: S. Kostka, D. Vodák.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář,
T. Budina, M. Budina, J. Levánszký – D. Vodák, J. Karkoška,
J. Režňák, P. Hlavinka – T. Sobek
(70.´J. Měšťánek), S. Kostka.
Hráno v Albrechticích.
Po osmnácti zápasech jsou muži
Hepa v okr. přeboru na 7. místě
s 28 body.
Trenér – J. Klimecký, asistenti –
O. Cudrák a M. Budina, vedoucí
mužstva – P. Šilhánek.

DOROST
4. 5. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (18. kolo).
TJ Petřvald – Jablunkov
0:1
(0:1)
Sestava: D. Kašniar - L. Pavlas,
D. Knorr, M. Dvořák, J. Cífka –
O. Cudrák, O. Pytlík (68.´
L. Písečný), O. Kostka, F. Marek – M. Gorovič, P. Bitala (69.´
R. Horvát).
Hepáci si sice dokázali vytvořit
místy drtivý tlak, jenže zcela selhali v koncovce.
11. 5. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (19. kolo).
Vratimov – TJ Petřvald 3:1 (0:1)
Branka: 2.´ P. Bitala.
Sestava: D. Kašniar – F. Marek,
L. Pavlas, M. Dvořák, J. Cífka –
L. Písečný, O. Kostka,
O. Cudrák, O. Pytlík – P. Bitala,
R. Horvát.
Dorostenci Hepa vedli do 79. minuty, ale potom nevydrželi nápor
domácích.
18. 5. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (20. kolo).
TJ Petřvald – Baška 8:1 (1:1)
Branky a asistence: 29.´ M. Gorovič (O. Kostka), 47.´ M. Gorovič (O. Kostka),
48.´M. Gorovič (O. Cudrák),
58.´J. Cífka (M. Dvořák), 62.´
F. Marek (P. Bitala),

67.´ O. Kostka (-), 80.´ M. Gorovič (D. Kašniar), 84.´ M. Gorovič
(F. Marek).
Sestava: D. Kašniar – F. Marek,
L. Pavlas, M. Dvořák, J. Cífka –
O. Cudrák, O. Kostka,
M. Gorovič, O. Pytlík (71.´ M. Paluv) – P. Bitala, L. Písečný.
…jednoznačná záležitost s posledním týmem tabulky.
25. 5. – mistrovské utkání kraj.
soutěže (21. kolo).
TJ Petřvald – Hrabová 7:1 (3:0)
Branky a asistence: 24.´ M. Gorovič (M. Dvořák), 35.´ O. Kostka
(P. Bitala), 38.´ F. Marek (M. Gorovič), 55.´ O. Pytlík (O. Kostka),
64.´ L. Pavlas (O. Kostka), 68.´
F. Marek
(M. Gorovič), 71.´ M. Gorovič
(F. Marek).
Sestava: D. Kašniar – L. Pavlas,
D. Knorr, M. Dvořák, J. Cífka –
O. Cudrák, O. Kostka,
O. Pytlík, M. Gorovič – F. Marek
(85.´ M. Paluv), P. Bitala (68.´
L. Písečný).
…nejlepší jarní výkon!
V boji o záchranu přeskočili Hepáci v tabulce právě Hrabovou,
nyní mají 20 bodů a jsou na
12. místě, poslední Baška se
7 body je už v beznadějné situaci.
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Dvořák,
vedoucí mužstva – M. Sekera.
PaS
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STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci odehráli další 4 utkání jarní části krajské soutěže.
Po odehraných 19 kolech jsou
v tabulce aktuálně na 8. místě,
což je vzhledem k současnému
nedostatku hráčů této věkové
kategorie určitě slušné umístění.
TJ PETŘVALD - LOKOMOTIVA
PETROVICE 2:5 (1:3)
11. 5. 2013 (16. kolo).
Branky: V. Cieplik a D. Šeruda
(as. P. Slavev).
FRÝDLANT NAD O. - TJ PETŘVALD 7:0 (4:0)
18. 5. 2013 (17. kolo).
BANÍK ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD 5:1 (3:1)
27. 5. 2013 (18. kolo).
Branka: P. Hrachovec (as. D.
Šeruda)
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TJ PETŘVALD - INTER PETROVICE 4:0 (3:0)
1. 6. 2013 (19. kolo).
Branky: V. Zajíček 3 (as. V.
Gellnar, T. Sklepek a D. Durczok)
a T. Sklepek.
V těchto utkáních nastoupili
tito starší žáci: Vojtěch Cieplik,
Tomáš Sklepek, Václav Zajíček,
Michal Krupa, David Durczok,
Dominik Šeruda, Jakub Crlík,
Ondřej Starostka a Vladislav Vajdo. Z mladších žáků pravidelně
vypomáhali: Vojtěch Gellnar,
Petr Slavev a Petr Hrachovec.
Trenéři: Radislav Durczok a Pavel Šeruda.
Další podrobnosti o týmu
starších žáků jsou k dispozici na internetových stránkách
www.hepopetrvaldstarsizaci.eu
(výsledky, statistiky, fotografie,
videa z utkání atd.).

INZERCE • INZERCE •

TJ PETŘVALD – Starší žáci

TJ PETŘVALD – Mladší žáci

MLADŠÍ ŽÁCI
MFK Karviná C - TJ Petřvald 0:3
Sestava: D. Sliwka, P. Slavev, V.
Gellnar, V. Strouhal, B. Stoklasa,
INZERCE
D. Ševčík, J. Volný
ml., M. Šebesta
a D. Bartosz.
Branky: J. Volný
ml., B. Stoklasa,
V. Gellnar.

Pozvěte rodinu, nebo své známé na nedělní oběd či večeři do přírody.
V restauraci Kotelna bude pro vás vařit šéfkuchař řecké taverny přímo před vámi
ty nejlepší speciality řecké kuchyně a nebudou chybět písně a povídání o Řecku od
Statise Prusalise, který přijede obohatit krásné odpoledne.

Americká soulová zpěvačka a pianistka Joyce Hurley opět v Petřvaldu.
Tentokrát v doprovodu kontrabasisty Pepy Paka v samostatném recitálu.
Včas si rezervujte místa. Vstupné dobrovolné!!!

TJ Petřvald - Dobrá 7:1
Sestava: D. Sliwka, V. Gellnar,
D. Ševčík, B. Stoklasa, M. Šebesta, J. Volný ml.,
P. Slavev, P. Hrachovec, I. Sliwka,
J. Fujala, D. Bartosz a D. Pokorný.
Branky: V. Gellnar,
J. Fujala, P. Slavev 2, P. Hrachovec, M. Šebesta
a J. Volný ml.
Bohumín - TJ Petřvald 15:1
Sestava:
D. Sliwka, V. Gellnar, D. Ševčík,
B. Stoklasa, M.
Šebesta, J. Volný ml., P. Slavev,
P. Hrachovec, I.
Sliwka, J. Fujala,

D. Bartosz a D. Pokorný.
Branky: I. Sliwka
TJ Petřvald - ČSAD Havířov 10:1
Sestava: I. Sliwka, V. Gellnar,
P. Hrachovec, P. Slavev, V. Strouhal, J. Volný, B. Stoklasa,
D. Ševčík, J. Fujala, M. Šebesta,
J. Volný ml., D. Bartosz.
Branky: V. Gellnar 3, P. Slavev 3,
J. Volný 3, J. Volný ml.
TJ Petřvald - L.Petrovice 9:1
Branky: V. Gellnar 4, M. Šebesta
2, J. Volný ml. 2, J. Fujala.

Bohumín

57

Albrechtice

45

H.Suchá

41

TJ Petřvald

37

I.Petrovice

35

L.Petrovice

28

Frýdlant

25

Havířov B

24

Orlová B

20

Dobrá

15

Karviná C

11

ČSAD Havířov

0

Trenéři: R. Šebestová, I. Vlček
a V. Strouhal, tel: 608602143.
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Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
tak je to tady. Knihovnu jsme
nadobro uzavřely, abychom ji opětovně otevřely až v září ve zcela
novém a slušivém kabátku. Moc
děkujeme ochotným čtenářům,
kteří se do knihovny vypravili s obřími taškami. Často si domlouvali
i odvoz autem, aby se do uzavření dostalo co nejvíce knížek k nim
domů a my je nemusely stěhovat.
Protože září je tu coby dup, přinášíme už teď pedagogům nabídku
besed a programů pro děti předškolního a školního věku.
Děti předškolního věku:
Vážené paní učitelky,
dovolujeme si vám navrhnout
program pro děti předškolního
věku, který bychom rády zrealizovaly příští školní rok od září
2013. Navíc v nově zrekonstruované knihovně!
Naše představa je taková,
že byste s dětmi navštěvovaly
knihovnu jednou
za měsíc, např. vždy každé třetí
úterý v měsíci. Takové setkání by
bylo věnováno jedné knížce, pohádce či příběhu. Metody, které
bychom při práci využívaly, jsou
inspirovány vzdělávacím programem RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking – Čtením
a psaním ke kritickému myšlení).
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v České republice realizuje občanské sdružení
Kritické myšlení. Označení „kritické“ by se dalo nahradit slovem
„autonomní“ či „nezávislé“ myšlení. Prakticky všechny metody

RWCT směřují k rozvoji čtenářské gramotnosti! Přestože děti
předškolního věku neumí ještě
číst ani psát, jsou tyto metody
v upravené podobě aplikovány již
v mateřských školách a mateřských centrech.
Prvňáčci:
Vážené paní učitelky,
obracíme se na vás s dotazem,
jestli byste neměly zájem zapojit
se spolu s knihovnou a svými prvňáčky do projektu Už jsem čtenář
- Knížka pro prvňáčka. Tento projekt vyhlásí letos v prosinci 2013
SKIP ČR (Sdružení knihovníků
a informačních pracovníků) již
pošesté. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton
a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od
prvního ročníku školní docházky.
Do projektu přihlašuje první třídy
základních škol veřejná knihovna
v místě svého působení. Knihovna pak s žáky těchto prvních tříd
pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností.
Knihovna Petřvald vám navrhuje tři setkání v knihovně, během
kterých by se děti s knihovnou seznámily, naučily se v ní orientovat
a hlavně získaly přehled o tom, co
všechno jim knihovna může nabídnout. Velmi hezkou atmosféru má
také Pasování prvňáčků na čtenáře spojené s předáváním knížek
prvňáčkům, které pořádáme na
závěr projektu.

Fotky z letošního Pasování
prvňáčků na čtenáře (více fotek
najdete na http://knihpe.rajce.
idnes.cz/).
Knížka pro prvňáčka je vždy
původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou
nelze v běžné knihkupecké síti
minimálně tři roky koupit.
Přihlášení do projektu nahlaste prosím do listopadu 2013!
Žáci ZŠ:
Vážení pedagogové,
nabízíme vám besedy pro žáky
ZŠ. Okruhy besed a jejich věkové
přiřazení je orientační, pokud budete mít zájem o téma jiné (z oblasti literatury a četby), nebo besedu objednat pro děti mladší či
starší než je uvedeno v nabídce,
stačí nás dopředu kontaktovat.
Besedy je možno zrealizo vat od října do června, prakticky kterýkoliv den v týdnu, záleží pouze na hodině. Protože
máme během roku i jiné akce,
je potřeba besedu nahlásit alespoň týden dopředu (osobně
v knihovně, telefonicky na čísle
596 541 342 nebo na e-mailu
petrvald.knihovna@atlas.cz).
1. - 2. třída
• Rozfoukané pohádky
• Jede vláček pohádka
• Dům plný knih
• Hrajeme si mezi knížkami
• Zvířátka v knihovně
3. - 4. třída
• Jak se rodí knížka
• Ilustrátoři dětských knih
• Knížky ze Zlobilova
• Pátrejme s knihou

• R. Dahl – Matylda a ti ostatní
• A. Lingrenová – nejen Pipi Dlouhá punčocha
5. - 6. třída
• Stezkami dobrodružství
• Pátrejme s knihou
6. - 9. třída
• Shakespeare a jeho dílo
• Fimfárum
• Stezkami dobrodružství
Kamarádka knihovna
Tak se jmenuje soutěž o nejlepší knihovnu
pro děti, kterou
realizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR a Klub dětských knihoven SKIP.
V červenci 2012 jsme do soutěže
přihlásily také naši knihovnu a začaly od dětí dostávat „vysvědčení“.
Sešlo se nám jich přes dvě stovky
a knihovna by se jimi mohla směle chlubit, protože samé jedničky
převažovaly. Všechna vysvědčení
jsme poslaly do Prahy, kde odborná porota soutěžící knihovny porovnávala. Vítězkou soutěže o nejlepší knihovnu pro děti a nositelkou
titulu Kamarádka knihovna za rok
2012 se stala Knihovna Bedřicha
Buchlovana v Uherském Hradišti.
Přestože jsme nevyhrály, nesmutníme, protože získané jedničky nás
i tak zahřály u srdce. Protože soutěž se bude vyhlašovat také letos,
s přihlášením do dalšího ročníku
nebudeme váhat.
Za knihovnu knihovnice
Lucie Šidlová a Monika Molinková

Tel.: 596 541 342
E-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz
Fotky z akcí na
http://knihpe.rajce.idnes.cz/
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Blahopřání
Dne 18. června 2013 oslavil 60 let pan Jaromír Vicherek
z Petřvaldu u Karviné.
Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby Ti, dědečku, svítilo
sluníčko. Vínečko popíjej, písničku si zpívej a s dobrou náladou
na všechno se dívej. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se Tvé sny
a přání. A to naše shrne věta – štěstí, zdraví, dlouhá léta
Ti k Tvým 60. narozeninám přejí manželka Naděžda,,
dcera Žaneta s Radimem, dcera Iveta s Davidem
a vnouček Davídek.

Blahopřání
Dne 12. června 2013 oslavili
manželé Františka a Jaroslav
Janasovi 65. výročí společné
cesty životem. Hodně
pohodových chvil do dalších
let přejí synové Petr a Jaroslav
s rodinami.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, ten vzpomene. Kdo Tě měl rád,
ten nezapomene.
Dne 4. července 2013 by oslavil
62. narozeniny pan Emil Kubiš, ale dne
5. března 2013 nás náhle opustil.
S láskou vzpomíná manželka Žofie s rodinou.

Společenská
čenská
kronikaa

Blahopřání
Uznávaný dřevořezbář pan
Vladimír Ptaszek oslavil
dne 24. června 2013 své
60. narozeniny. Synové
s rodinami mu přejí pevné
duševní i fyzické zdraví
a mnoho sil do další
ší
umělecké tvorby.

Narozené děti
ti
Markéta Mikulová
ová
á
R o d i čů m b la h o p ř e j e m e
k narození děťátka.

Uzavřená manželství
Michal Kasterko a Markéta
Michálková
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Blahopřání

Zemřeli občané

Dne 12. června 2013 oslavil
70 let pan Jiří Rak.
Ať každý den žiješ svůj sen
a splní se ti vše, co tvým
přáním je. Pevné zdraví
a spokojenost do dalších let ze
srdce přeje manželka Daniela,
dcery Marcela a Iveta
s manželem Radomírem,
vnoučata Radka, David, Lukáš.

Věra Bobková
Milan Děchtář
Emilie Fafková
Jaromír Jasiok
Olga Kapilová
Anežka Kuczová
Františka Maťonžková
Drahoslav Rohel

74 let
60 let
90 let
80 let
64 let
73 let
90 let
79 let

Pozůstalým v yslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka

Vzpomínka

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své
drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.
Dne 23. června 2013 jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí pana Josefa Tajduse.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdeňka,
syn, dcera a zeť s rodinami.

Dne 26. května 2013 jsme si připomněli
7. smutné výročí, kdy odešel vzácný muž,
laskavý tatínek a manžel pan Emil Knura.
Dne 30. května 2013 by se dožil 78 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Alena.

Vzpomínka

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám,
Zdeničko, chybíš nám všem.
Dne 3. července 2013 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší milované sestry, švagrové, tety
a sestřenice paní Zdeňky Sekerové, roz. Knyblové.
Nic víc už Ti nemůžeme dát, jen kytici na hrob
a tiše vzpomínat. Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Sestry Anna a Marie s rodinami.

Vzpomínka

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své
drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací…
Dne 25. června 2013 jsme vzpomněli 6. výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Naděžda Šottníková a dne 30. června
2013 si připomeneme její nedožité 64. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcery Gabriela a Taťána s rodinami.

Vzpomínka
Dne 8. července 2013 by se dožil 55 let
pan Dalibor Křístek.
Vzpomínají manželka Jana, dcera Petra
a syn David s rodinou.

Vzpomínka

Už jen kytičku na hrob Vám můžeme
dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 19. července a 4. srpna 2013
vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí
našich drahých rodičů pana Josefa
Šmucha a paní Aurelie Šmuchové.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery
Irena a Jarmila s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. června 2013 jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí pana Drahomíra Krmáška.
Dne 19. ledna 2013 by se dožil 80 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Božena,
dcera Dagmar a vnoučata Václav a Miroslava.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

Vzpomínka
To, že čas rány hojí, je jenom pouhé
zdání, stále v srdci velká bolest a tiché
vzpomínání.
V letošním roce vzpomeneme
10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustili paní Olga Podhorná a pan Jan Podhorný.
S láskou a úctou vzpomínají děti Pavel, Alena a Břetislav s rodinami.
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Vzpomínka

Vzpomínka

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. Dne 29. června 2013
jsme vzpomněli 100 let od narození našeho
tatínka, dědečka a pradědečka pana
Oldřicha Kovalčíka. Dne 23. února 2013
jsme vzpomněli na maminku a babičku paní
Boženu Kovalčíkovou, která by se dožila
95 let. Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 15. června 2013 jsme vzpomněli nedožité
60. narozeniny pana Josefa Krečmera.
Za vzpomínku děkuje sestra Marie, synovci
Svatopluk a Přemysl s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka

K narozeninám již nemůžeme přát, jen kytičku květů
na hrob dát, rozsvítit svíčku a poplakat.
Rok po roku plyne dál a my nikdy nezapomeneme, co nám
krutý osud vzal. Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 7. července 2013 vzpomeneme 85. narozeniny a dne
15. srpna 2013 6. výročí úmrtí mého manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka pana Vladimíra Kubiše. Měli jsme
Tě všichni rádi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 12. července 2013 vzpomeneme 13. smutné
výročí úmrtí mého manžela
pana Eduarda Šimurdy. Dne 14. července 2013
vzpomeneme jeho nedožité 99. narozeniny.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Jiřina s rodinou.

Vzpomínka

Prázdné je místo mezi námi, zůstalo jen
vzpomínání. Odešel jsi náhle, nikdo to
nečekal, co osud vezme, nevrací, i když
nám srdce krvácí. Proč to tak uspěchal?
Dopracovaly pilné zlaté unavené
ručičky, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. Měl jsi rád život,
nás i práci. Budiž Ti, drahý synu,
za všechno vřelý dík.
Dne 4. července 2013 by se pan Emil
Kubiš dožil 62 let, ale zemřel 5. března
2013.

Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 28. června 2013
jsme vzpomněli
3. smutné výročí
úmrtí paní Ilony
Brylové.
S láskou a úctou
vzpomínají manžel
Jaroslav s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne,
vzpomínky
zůstávají.
Dne 23. července
2013 by se dožil
100 let
pan Karel Klímek.
S láskou a úctou
vzpomínají dcery
Karla a Miroslava
s rodinami.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

KOUPÍM
• světlušky – lucerničky na vánoční stromek
i poškozené
• vzduchovku – jakoukoliv i poškozenou
• motorku např. zn. JAWA, ČZ, PIONÝR,
STADION, BABETA i nepojízdné a bez dokladů
• staré hodiny, hodinky, petrolejky, svícny, hmoždíře,
porcelánové sošky, staré hračky a vánoční ozdoby
Tel.: 604 107 708

PIDI TAXI
TAXISLUŽBA – PŘEPRAVA OSOB,
DRINK SERVIS A STĚHOVÁNÍ

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

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

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK A VÝCHOVA PSŮ
Máte problémy s chováním vašeho psa ?
Zůstává váš pejsek často a dlouho sám doma ?
v době vaší krátkodobé i dlouhodobé nepřítomnosti nabízíme:
- výuku základní poslušnosti a socializace (možnost i nácvik obrany)
- venčení (pravidelné i občasné) v přírodě spojené s výcvikem
- zábavu pro psa formou tzv. psích sportů (agility, dogfrisbee...)
- převzetí a předání psa přímo u vás nebo na dohodnutém místě
- další služby dle individuální dohody (česání, návštěva veterináře, aj.)
- odstraňování nežádoucího chování psa
- dlouhodobé kynolog. a praktické zkušenosti s výcvikem a výchovou
NOVĚ PSÍ ŠKOLKA – při cestě do práce můžete vašeho pejska odvézt do naší psí školky a po práci si jej opět vyzvednout,
postaráme se o něj dle vašich požadavků

Tel.: 608 77 10 88; p.semanco@seznam.cz
www.hlidaniavenceni.cz
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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

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

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

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377
Nepodceňujte své síly, zdraví a vitalitu. Po práci, či sportu je
třeba tělu i duši vrátit energii. Nabízím každý všední den v KD
Petřvald masáže různého zaměření. Klasickou, thajskou bodovou, reflexologii plosky nohou, speciální medovou a čokoládovou, které nejsou pro efekt - jak se mnozí domnívají.
Váš masér Jarmila Pavlovská
Tel.604705621

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ

ÚKLID - pravidelný - generální - po malování

Tel. : 603 22 11 95

www.smetacekazehlicka.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

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. - pracoviště Petřvald
(telefon: 734447266)
Pracovní doba o prázdninách:
Červenec: středa - 3. 7., 10. 7., 17. 7.
od 9,00 do 11,30 hod. a od 13,00 do 17,00 hod.
22. 7 - 4.8. - dovolená
Srpen: každou středu
od 9,00 do 11,30 hod. a od 13,00 do 17,00 hod.
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