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Petřvaldské noviny č. 11
Informace pro občany
Z obsahu:
- Údržba místních komunikací v zimním období 2011-2012
- Jubilanti v kulturním domě
- Advent a svíčky
- Místní a okresní soutěž ve zpěvu harckých kanárů v Kulturním domě Petřvald
- Sport
POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 14. prosince 2011 v 15.30 hod.
v kulturním domě.

UPOZORNĚNÍ
Protože prosincové Petřvaldské noviny (PN) vyjdou dříve než v obvyklém termínu,
upozorňujeme čtenáře a dopisovatele PN na to, že příspěvky do vánočního čísla PN budeme
přijímat nejpozději do 6. 12. 2011.
Redakční rada

Pěvecký sbor
KEEP SMILING GOSPEL ORLOVÁ zve srdečně petřvaldské občany na své adventní
koncerty:
- 3. 12. 2011 (sobota) v 17 hod. do evangelického kostela v Šenově (naproti MěÚ).
- 13. 12. 2011 (úterý) v 17.30 do evangelického kostela v Orlové 1 (směr Kopaniny).
Kromě gospelu vystoupí dva dětské pěvecké sbory ZŠ K. Dvořáčka z Orlové 4.
ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ 2011-2012
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo
závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací v průběhu zimního období. Přesto se ze strany dodavatele setkáváme se stížnostmi na
automobily parkující na místních komunikacích (zejména v obytných zónách např. Marjánka,
Holubova kolonie, Na Svahu, Finské domky a dalších). Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče
motorových vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k výše zmíněnému zákonu. Jedná se zejména
o parkování vozidel na vozovkách, kde jsou vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při
provádění zimní údržby místních komunikací (pluhování) a odvozu komunálního odpadu.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti nebude na této místní komunikaci
prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu.
Údržba místních komunikací v zimním období 2011-2012 bude prováděna v souladu se
schváleným operačním plánem zimní údržby a uzavřenou smlouvou mezi městem Petřvald a
Janou Pulcerovou (včetně dodatků).
Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací pro zmírňování závad
ve sjízdnosti místních komunikací.
Operační plán odklízení sněhu z místních komunikací
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I. pořadí důležitosti – údržba je provedena do 4 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření
náledí, a to na celé šířce vozovky: ul. Bučinská, Gen. Svobody, J. Holuba, Klimšova,
Ludvíkova, Podlesní, Závodní.
II. pořadí důležitosti - údržba je provedena do 12 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření
náledí, a to na celé šířce vozovky: ul. 2. května, A. Blachy, Březinská, Bužkovská, Do Kopce,
Dolní, Družstevní, Hornická, K Muzeu, K Pískovně, K Ubytovnám, Kovalčíkova, Kulturní,
Lejskova, Na Hranici, Na Parcelaci, Na Zaryjích, Nad Doly, Nejedlého, Panelová, P.
Bezruče, Prostřední, Ráčkova, Radvanická, Sokolská, Školní, Topolová, U Samoobsluhy,
Zahradní.
III. pořadí důležitosti – údržba je provedena po ošetření místních komunikací I. a II. pořadí,
nejpozději však do 48 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí: ul. Brigádnická, Červená,
Domkařská, Hnědá, Hraniční, Hurtíkova, Chalupnická, Jindřišská, J.Rohla, K Trati, Krajní,
Krátká, Lesní, Malá, Marjánka, Mezi Poli, Modrá, Na Návrší, Na Pořadí, Na Pustkách, Na
Svahu, Na Úbočí, Nová, Nízká, Odborů, Okalová, Okrajová, Parys, Pod Lesem, Polní,
Porubská, Poslední, Skloněná, Slezská, Střední, Šachetní, U Hřiště, U Kina, U Kovárny, U
Kulturního domu, U Letiště, U Stružky, U Vodojemu, U Výhybky, V Gaďoku, V Holotovci,
V Olšině, V Zimném dole, Ve Finských, Vocelkova, Vodárenská, Vysoká, Zelená.
Zimní údržbu na silnicích tj. ul. Ostravská, Michálkovická, Rychvaldská, Šenovská a
Šumbarská zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná.
V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a
neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních
podmínek a situace na místních komunikacích.
Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních
komunikací k nemovitostem.
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě
Petřvald.
R. Gojová, odbor výstavby a ŽP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ na prosinec 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Prosinec
6., 7.
13., 14.
20., 21.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
15. prosinec
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
6. prosinec

POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve 1. prosince 2011 v 15.00
hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na HODNOTÍCÍ SCHŮZI.
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POZVÁNKA
V pondělí 12. prosince 2011 v 15,00 hodin srdečně zveme občany našeho města do klubovny
zahrádkářů na přednášku Pěstování a odrůdy jabloní s ochutnávkou (cca 30 odrůd).
Přednáší Oldřich Janků, odborný instruktor ČZS při ÚR ČZS Karviná.
Zve výbor ČSZ v Petřvaldě.

Město Petřvald
starostka města
Vyhlašuje
Výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Petřvald
Město Petřvald
Místo výkonu práce:
1. 3. 2012 nebo dle dohody
Termín nástupu:
Požadovaná kvalifikace: Vysokoškolské
Jiné požadavky:
 Splnění požadavků dle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 Splnění dalších požadavků podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
 Znalost fungování samosprávy a výkonu státní správy, znalost příslušných právních předpisů
(ZOZ pro vedoucí úředníky je výhodou )
 Pokročilá znalost práce s PC (Microsoft Office – Word, Excel)
Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- druh práce (pracovní místo), o kterou se uchází
- datum a vlastnoruční podpis
K přihlášce připojte:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ověřená kopie osvědčení dle zák. č.451/1991 Sb. v pl. znění
Platová třída: 11
Lhůta pro podání přihlášky: 5. 12. 2011
Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobně na adresu Městského úřadu Petřvald, Gen.
Svobody 511, 73541 Petřvald
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
Jarmila Skálová, starostka města
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ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 7. 11. 2011 byl na MěÚ Petřvald odevzdán tento nález:
• skládací kolo modré barvy
• černý batoh s nefunkčním zipem
• červená znečištěná zimní bunda
Místo nálezu: Petřvald u boční branky plotu hřbitova poblíž husitského kostela
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle
596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

JUBILANTI V KULTURNÍM DOMĚ
Byl pátek 21. října 2011 a do kulturního domu našeho města mířili jubilanti v doprovodu svých
blízkých. Těšili se na setkání s vrstevníky a kamarády. Slavnostního odpoledne se zúčastnili
všichni, kteří se narodili v roce 1936 a 1941.
Setkání jubilantů zorganizovala paní matrikářka I. Tomková ve spolupráci s paní J. Burovou,
kulturní referentkou města Petřvaldu, a komisí pro občanské záležitosti.
V úvodu všechny srdečně přivítala starostka města paní Jarmila Skálová. Přednesem básně
vyjádřila vše, co chtěla jubilantům popřát.
Jubilantům
Jeleni už v horách troubí,
že máme jít blahopřát,
našim milým jubilantům,
řádně rukou potřepat.
Upřímně Vám vinšujeme,
ať se rychle vyplní,
každé Vaše tajné přání,
co se v srdci zavlní.
Zhubněte, když chcete zhubnout,
nebo trochu přiberte,
ať Vám banka nezkrachuje,
raděj peněz užijte.
Nakupte si vitamíny,
kosmetičku navštivte,
jezte hodně zeleninyto Vás zkrásní zajisté.
Zůstávejte dobré mysli,
trampotám se vysmějte,
ať jste mrštní jak veverky,
a v životě okřejte.
Hodně štěstí, lásky a pohody
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a milý úsměv na tváři,
radost ať dáváte svým drahým
jako to sluníčko v září.
Poté paní starostka pozvala na pódium umělce z agentury Viola Olomouc. Byli to dva pánové,
kteří měli za úkol naše jubilanty pobavit a alespoň na chvíli je zbavit starostí a vrásek. Musím
sebekriticky přiznat, že tento úkol byl nad jejich síly. Zkrátka výkon, který odvedli, byl velmi
slabý. Ale i to patří k životu. I když jsme chtěli pro naše jubilanty to nejlepší, tento kulturní
program se moc nepodařil. Je to pro nás i jisté ponaučení do budoucna. Lépe prověřovat
umělecké kvality pozvaných umělců.
Ale přesto doufám, že jubilanti si odnesou vzpomínku na společně strávené páteční odpoledne
v kulturním domě.
Tak ještě jednou, milí jubilanti: „Živjo, živjo, živjo... .“
JaS

PODĚKOVÁNÍ
V Kulturním domě v Petřvaldě se v pátek 21. října 2011 uskutečnilo slavnostní setkání letošních
jubilantů. Každý oslavenec obdržel květinu, bohatě prostřený stůl a procítěná slova paní starostky
J. Skálové zůstanou v našich myslích jako krásná vzpomínka. Srdečně děkujeme všem, kteří se
na akci podíleli. Velký dík patří také panu P. Římánkovi za jeho perfektní fotografie.
D. Karkošková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OS KARVINÁ – OSTRAVA
Výstava se koná dne 17. 12. 2011 v Rychvaldě v sále tělocvičny TJ Baník Rychvald (vedle
fotbalového hřiště)
Program výstavy:
9.00 zahájení výstavy
14.00 vyhodnocení sezony 2011
15.00 vyhodnocení výstavy
17.00 ukončení výstavy
Vystaveni budou první tři holubi z každého závodu, nejlepší holubi v olympijských a
sportovních kategoriích v rámci OS Karviná – Ostrava.
Dále bude vystavena kolekce mistra OS.
Součástí výstavy bude tombola. Bohaté občerstvení zajištěno. Zajištěn prodej chovatelských
potřeb. Zájemcům bude umožněn prodej holubů v holandské dražbě.
Srdečně zvou pořadatelé
ZO CHPH Rychvald + ZO CHPH Petřvald

SBĚRNÝ DVŮR – AKTUÁLNÍ INFORMACE
Provozní doba:
Zimní období (1.11. – 31.3.)
pondělí – pátek
9.00 – 17.00 hod.
sobota, neděle
9.00 – 16.00 hod.
Letní období (1.4. – 31.10.)
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pondělí – pátek
9.30 – 18.00 hod.
sobota, neděle
9.30 – 16.30 hod.
Zavírací dny: 1.1., Velikonoční pondělí, 1.5., 8.5., 28.10., 17.11., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.
Otevřeno ve dnech státních svátků: 5.7., 6.7.
ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK
V současné době se množí dotazy občanů, co se starými použitými pneumatikami.
Pneumatiky nejsou odpadem komunálním, a tudíž město nemá dle zákona o odpadech
povinnost zajišťovat jeho likvidaci.
Na použité pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného odběru, což znamená, že
poslední prodejce (i pneuservis při výměně pneumatik) je povinen od spotřebitele
pneumatiky odebrat nebo jej informovat o nejbližším místě zpětného odběru pneumatik,
bez vázání na nákup nového zboží. Místem zpětného odběru jsou v blízkém okolí např.
provozovny firmy Conti Trade Services, s.r.o., v Havířově, Karviné, v Ostravě – Heřmanicích,
kde je však odevzdání většího počtu použitých pneumatik omezené. Je proto nutno využít
odevzdání pneumatik v místě jejich výměny. Platí to i pro nákup pneumatik v e-shopech.
Použité pneumatiky je možno v jakémkoliv množství odevzdat na řízené skládky odpadu,
kde jsou podle odevzdané váhy zpoplatněny. Do sběrného dvora použité pneumatiky již nelze
odkládat!
BIOLOGICKO-ROZLOŽITELNÝ ODPAD – MOBILNÍ SVOZ
Připomínáme občanům, že od listopadu 2011 až do konce měsíce dubna 2012 bude probíhat
svoz biologicko-rozložitelného odpadu jednou měsíčně dle svozového kalendáře, který je
zveřejňován v Petřvaldských novinách, na vývěsních tabulích a na internetových stránkách
města www.petrvald.info.
D. Szotkowská, referent odb. výst. a ŽP

„INDIVIDUALIZACE A INOVACE VE ŠKOLE PRO ŽIVOT“
Základní škola a Základní umělecká škola v Petřvaldě na ulici Školní 246 se zapojila do výzvy
EU Peníze školám - 1.4 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt bude probíhat od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013.
Na základě autoevaluace – hodnocení vedoucích vzdělávacích oblastí, kde byly vyhodnoceny
silné a slabé stránky žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, matematické gramotnosti,
znalosti cizích jazyků a využívání ICT ve výuce - je tento projekt plně v souladu se současným
stavem znalostí a dovedností našich žáků. Při zpracovávání záměru jsme vycházeli rovněž ze
závěrečné zprávy České školní inspekce, z hospitační a kontrolní činnosti ředitele školy a
dotazníku. Projekt je v souladu s naším ŠVP Škola pro život, RVP, vychází z cílů Strategie školy
a Dlouhodobého plánu školy.
Cílem našeho projektu je zvýšení čtenářské a informační gramotnosti žáků, a to v rámci
individualizace, inovace a zkvalitnění výuky předmětů český jazyk, informatika, dějepis;
zaměříme se na rozvoj výuky cizích jazyků – anglický jazyk, německý jazyk v rámci
individualizace, neboť znalost cizích jazyků je nezbytnou podmínkou pro budoucí studium a

7
uplatnění v praxi. Cílem je také zvýšit úroveň matematické gramotnosti dětí inovací a zvýšením
kvality výuky matematiky na prvním i druhém stupni ZŠ, zvýšit finanční gramotnost žáků a
v neposlední řadě implementace většího využití ICT v rámci výuky většiny předmětů, vytvořit
nové zajímavé výukové materiály a tím docílit inovaci a zkvalitnění výuky a zvýšit zájem o
studium. Zároveň proškolíme učitele v oblasti digitálních technologií, aby byli kompetentní
vytvořit kvalitní výukové materiály a uměli využít moderní technologie ve výuce. Naším
záměrem je v některých třídách na prvním stupni ZŠ dělit hodiny čtení tak, aby si žáci mohli plně
rozvinout, vzhledem ke svým možnostem, dovednost čtení, naučili se porozumět textu,
vyhledávat v něm důležité informace a v neposlední řadě aby byli vedeni i k práci s moderními
technologiemi. Chtěli bychom žáky motivovat ke čtení jako zálibě.
Dále se pak v rámci inovace zaměříme na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti
v předmětech český jazyk, dějepis a informatika na druhém stupni ZŠ. Budeme připravovat
hodiny zaměřené na rozvoj těchto dovedností v souladu s kurikulární reformou, zohledníme
moderní trendy výuky. Její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a
formách práce.
Pro navrhované vzdělávací aktivity zajistíme vhodné technické a materiální podmínky zakoupením
učebnic, didaktických pomůcek, programů a doplníme ICT vybavení školy tak, aby prostřednictvím
těchto pomůcek byli žáci vedeni k rozvoji čtenářských, informačních, jazykových a matematických
dovedností.
Bližší informace o projektu jsou a budou zveřejňovány na našich školních stránkách
www.zsazuspetrvald.cz.
Ing. Z. Kozlovská, ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ.
Rádi bychom Vás informovali o zřízení emailových adres zaměstnanců ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp. org. Od minulého měsíce má každý pedagogický a THP pracovník zavedenu
novou e-mailovou adresu. Adresy najdete na stránkách www.zsazuspetrvald.cz nebo si je můžete
odvodit dle přiloženého návodu:
Jmeno.Prijmeni(z)zsazuspetrvald.cz

Jméno učitele, bez
diakritiky
(čárek a háčků)

Příjmení učitele, bez diakritiky
(čárek a háčků)

Zaměňte (z) za znak @

Tyto zřízené adresy slouží ke zkvalitnění a zrychlení komunikace mezi školou a veřejností
(omlouvání žáků, různá sdělení, dotazy,…). Doufáme, že je budete hodně využívat.
Ing. Z. Kozlovská, ředitelka školy

MÍSTNÍ A OKRESNÍ soutěž ve zpěvu harckých kanárů v Kulturním domě
Petřvald
Ve dnech 27. – 29. 12. 2011 se bude konat již třicátá místní soutěž a dvacátá třetí soutěž okresní.
Celkem bude soutěžit asi 30 kolekcí. Jednu kolekci tvoří 4 kanáři – samci. Vyhlášení výsledků
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obou soutěží se bude konat v I. patře Kulturního domu Petřvald. Vítězům budou předány poháry,
taktéž budou předvedeny čtyři nejlepší kolekce místní a okresní. Začátek je v 17.30 hodin.
Srdečně Vás zveme na tyto soutěže ve zpěvu kanárů. Chceme upoutat a vzbudit zájem o chov
zpěvných harckých kanárů především v řadách mládeže. Také Vám chceme umožnit nákup
kvalitních kanárů pro chov. Věřím, že na naší soutěži naleznete uspokojení z krásného zpěvu
kanárů a vítězných kolekcí, že strávíte příjemné chvíle mezi našimi chovateli. Již předem vám
děkujeme za návštěvu našich soutěží.
Chceme upozornit, že členové naší ZO ČSCH ZK Petřvald se zúčastní ve dnech od 2. – 8. 1.
2012 76. Mezinárodní mistrovské soutěže České a Slovenské republiky. Soutěž se koná v hotelu
Impuls v Havířově. Pro veřejnost se budou předvádět vítězné kolekce dopoledne a odpoledne 7.
1. 2012 v hotelu Impuls. V sobotu 7. 1. 2012 od 18 hodin bude slavnostní vyhodnocení a
předávání cen, poté bude následovat taneční zábava.
Přeji všem chovatelům hodně úspěchů v soutěžích.
S pozdravem „Chovu zdar!“
Rudolf Scholz, předseda ZO ČSCH ZK Petřvald

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
11. schůze Rady města Petřvaldu se konala 13. října 2011
RM vyhlásila záměr pronájmu části pozemků parc. č. 4754, č. 4755, č. 4756, č. 4757, č. 4759, č.
4946/1, č. 4955/124, č. 4955/125 a č. 4955/127, vše v kat. území Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
• o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2010 na realizaci díla Petřvald Podlesí – sesuv vypracování DUR a podání žádosti o podporu z OP ŽP, se zhotovitelem
G-Conzult, spol. s.r.o., Ostrava - Přívoz, kterým se mění vypracování žádosti tak, že
žádost o dotaci bude vypracována z programu Ministerstva životního prostředí 115D271“
Povodně 2010“ ;
• ponechat výši ročního nájemného nebytových prostor za m2 podlahové plochy v roce
2012 na stávající úrovni;
• o výši náhrady za výdaje jednotlivým souborům, spojených s jejich účasti na III. ročníku
nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních skupin Víkend s amatéry, a to 2000,- Kč
pro každý zúčastněný soubor;
• o vyřazení dvou počítačů, světelné rampy a křovinořezu Husqvarna 343 R z evidence
majetku města.
RM schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2011 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald v celkové
výši 1 400,- Kč.
RM vzala na vědomí
• předloženou Výroční zprávu Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246, příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011;
• předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2011.
8. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 26. října 2011
ZM vyhlásilo záměr prodeje pozemků parc. č. 1250/3, č. 1250/7 a č. 644/18 a části pozemku
parc. č. 644/2; parc. č. 3791; parc. č. 5107 a č. 5108/1; parc. č. 5444 vše kat. území Petřvald u
Karviné.
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Makový kynutý závin
25 až 30 dkg hladké mouky, 11 dkg másla, 2 dkg kvasnic, 2 vejce, mléko, 2 dkg moučkového
cukru, citronovou kůru, 1/4 l máku
Máslo a cukr utřeme s jedním vejcem a jedním žloutkem a troškou citronové kůry. Pak přidáme
kvasnice vykynuté ve 4 lžících mléka oslazeného kostkou cukru. Dále přimícháme nahřátou
mouku, špetku soli a menší hrnek vlahého mléka, aby bylo těsto vláčné. Dobře je vypracujeme a
necháme asi půl hodiny kynout. Mezitím umeleme mák, přidáme k němu vlahé mléko, utřeme a
přidáme ještě žloutek, citronovou kůru, 2 kusy tlučeného hřebíčku, trošku skořice, 2 lžíce
rozpuštěného másla a cukr podle chuti.
Vykynuté těsto tence rozválíme na moukou posypané větší utěrce, pomažeme je připraveným
mákem a stočíme do závinu.
Dáme na připravený plech a necháme ještě čtvrt hodiny dokynout. Povrch závinu namažeme
rozpuštěným máslem, posypeme mandlemi a pečeme asi 45 minut. Je to pochoutka.
Italský závin
25dkg polohrubé mouky, 5 dkg cukru moučky, 1,5 skleničky olivového oleje, špetka soli, vlažná
voda dle potřeby, jablka, rozinky, piniové oříšky nebo pražené sekané mandle
Z mouky, cukru, oleje, soli a vody vypracujeme vláčné těsto. Vyválíme tenoučkou placku,
doprostřed položíme nastrouhaná jablka, rozinky a oříšky.
Zarolujeme závin, stočíme ho do tvaru podkovy, položíme na vymazaný plech a upečeme ve
středně vyhřáté troubě.
Babiččin štrúdl
250 g hladké mouky, špetka soli, 1 lžíce sádla, 1 lžíce octa, 1 dl teplé vody, 1 vejce a sádlo na
potření
Na náplň: jablka rozkrájená na plátky, strouhanka (nebo rozdrcené piškoty), skořice, rozinky,
citronová kůra
Na vál prosejeme mouku, uděláme důlek, do kterého vlijeme sádlo rozpuštěné v teplé vodě, ocet,
vejce a sůl. Nožem zpracujeme těsto, které nesmí být příliš tuhé, ale také se nesmí chytat válu.
Těsto přikryjeme nahřátým kastrolem a necháme chvíli odpočinout. Pak ho na utěrce posypané
moukou rozválíme a ještě vytáhneme hodně dotenka.
Těsto pomastíme, posypeme strouhankou, jablky, skořicí, rozinkami a citronovou kůrou. Těsto na
utěrce stočíme, závin přendáme na vymazaný plech, potřeme sádlem a v předehřáté troubě zvolna
upečeme.

Jak správně topit a nedýmit? Co dýcháme v Ostravě?
Ostrava - uhlí, dřevo, brikety, peletky či další? Kterým z těchto druhů paliva, když je přiložíme
do kotlů v rodinných domcích, škodíme ovzduší nejvíce?
„Jednoznačná a jednoduchá odpověď neexistuje. Záleží třeba na tom, jestli do kotle přikládáte
vysušené dřevo, nebo oheň dusíte mokrým dřevem. V tom druhém případě pak škodíte ovzduší
více, než pokud kvalitně spalujete uhlí v automatickém nebo zplyňovacím kotli,“ vysvětluje Jiří
Horák, vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské Technické
univerzity Ostrava.
Čtyři faktory
Podle něj jsou pro dobré spalování, které je účinné a vypouštíme při něm nejméně škodlivin do
ovzduší, klíčové čtyři faktory.
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Tím prvním je to, v čem palivo spalujeme. Tedy jaký máme kotel, kamna, krb. Druhým je pak
palivo, které do něj dáváme. Hodně záleží i na tom, kdo kotel obsluhuje a jak se o kotel a komín
stará.
„Musím ale upozornit, že všechny zmíněné věci spolu souvisejí. Takže ani když budete mít
nejmodernější a kvalitní kotel, do kterého budete dávat palivo špičkové kvality a budete se o
kotel a komín solidně starat, tak vše můžete pokazit tím, že jej nebudete umět správně
obsluhovat,“ vysvětluje Horák a doplňuje to příměrem: „Je to podobné, jako když v drahém autě
pojedete do prudkého kopce na pětku, i takový vůz pak bude kouřit a špatně pojede.“
Pořád platí poučka, která říká, že nejlevnější je teplo, které jsme nespotřebovali. To znamená
zateplovat domy, měnit v nich okna a různě se snažit zabránit únikům tepla.
„Pořád ještě z minulosti přetrvává to, že lidé chtějí mít doma vyhřáté prostředí, kterému můžeme
pracovně říkat kalhotková teplota. Když si ale uvědomíme, že snížení teploty v místnosti o jeden
stupeň Celsia znamená úsporu zhruba šesti procent nákladů na vytápění, tak ta kalhotková teplota
asi ideální nebude,“ míní odborník.
Domovní odpad
A jak je to podle něj s často hodně diskutovaným pálením domovního odpadu?
„Obecně můžeme říci, že odpady na bázi plastů, starý nábytek, natřené rámy oken a další jsou
vynikající palivo s vysokou výhřevností. Toto palivo ale patří do spaloven odpadů, které je umějí
kvalitně spálit, vyčistit spaliny a s vysokou účinností využít teplo v nich obsažené. Rozhodně
nepatří do kotlů a kamen, které mají lidé v rodinných domcích. Když ty plastové lahve ještě
někteří koumáci případně naplní pilinami s olejem, pak do ovzduší vypouštějí odpudivý kouř,
který je prozradí na první nádech. Že to je špatně, to asi dodávat nemusím,“ pokračuje Horák.
Podle něj odhady hovoří o tom, že třetina tuhých znečišťujících látek (prachu) vypouštěných do
ovzduší připadá na rodinné domky a jejich vytápění pomocí tuhých paliv. Zbylé dvě třetiny
představují emise prachu z dopravy a velkých zdrojů (elektrárny, teplárny, hutě a dalších).
Přesnost těchto čísel může být diskutabilní, ale podle Horáka není důležité, jestli je tento podíl o
něco vyšší či nižší. „Je zřejmé, že malá spalovací zařízení produkují nezanedbatelné množství
znečišťujících látek. Ve výzkumném centru říkáme, že za to mohou nejenom ti velcí, ale i malí
znečišťovatelé ovzduší. Chceme lidem ukázat, že mohou sami ovlivnit to, co vypouštějí do
ovzduší ze svého komína,“ dodává vedoucí zkušebny výzkumného energetického centra.
Kotel na tuhá paliva může za sezonu vypustit i stovky kilogramů prachu
Moderní automatické kotle na tuhá paliva či zplyňovací kotle vyprodukují při správné obsluze a
splnění dalších požadavků na provoz podle Jiřího Horáka z VŠB-TUO odhadem deset kilogramů
prachu.
„Starý kotel, ale třeba i nově koupený kotel se zastaralou technologií může za topnou sezonu
vypustit do ovzduší i stovky kilogramů prachu. Výhodou automatického kotle je samozřejmě i
vyšší účinnost. Když je v domě už dostatečná teplota, dokážou snížit výkon celkem rychle. Když
máte ale naládovaný uhlím klasický kotel, tak můžete omezit výkon tím, že jej takzvaně přidusíte
a omezíte přívod vzduchu. Důsledkem je to, že vám zbytečně uniká komínem oxid uhelnatý,
který mohl shořet, a z vašeho kotle uděláte tak trochu výrobnu dřevěného uhlí. Nemluvě o tom,
že z vašeho komína uniká více škodlivých látek a ještě jej zanášíte dehtem. Tady se ale už
dostáváme k otázce pořizovací ceny moderních typů kotlů a k návazným věcem,“ dodává
odborník.
K TÉMATU
Podle Jiřího Horáka je dřevo skvělé palivo pro vytápění domků, ale je podstatné, abychom
spalovali dřevo suché. „Před tím, než jej vložíme do kotle či kamen, bychom jej měli sušit
alespoň dva roky. Takové dřevo má vyšší výhřevnost a také jej kvalitněji a účinněji doma spálíte.
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Po přiložení je důležité nechat oheň rozhořet, ne jej hned takzvaně přidusit tím, že uzavřeme
přívody spalovacího vzduchu. Výhodnější z pohledu produkce emisí je přikládat palivo do kotle
či kamen častěji a po menších dávkách,“ dodává Jiří Horák.
Co dýcháme v Ostravě, a co třeba v Čeladné nebo Šilheřovicích?
Deset mikrogramů prachových částic PM 10 na metr krychlový vzduchu naměřil speciální vůz
ostravského zdravotního ústavu v sobotu hodinu po poledni na hýlovském kopci v Klimkovicích.
„Těch deset mikrogramů je opravdu nízká hodnota. Běžné číslo pro Beskydy nebo třeba
Vysočinu je totiž patnáct mikrogramů prachových částic PM 10 na metr krychlový. Žádná ze
sledovaných znečišťujících látek se během sobotního měření ani neblížila limitu. Nejvyšší
naměřená hodnota pro prach během celého sobotního dopoledne dosáhla dvaceti mikrogramů,
čtyřiadvacetihodinový limit je padesát mikrogramů. Přitom vítr foukal směrem od Ostravy,“
komentoval
výsledky
měření
Jiří
Bílek
ze
Zdravotního
ústavu
Ostrava.
Podle něj měření dosud ukázala, že v mimoostravských lokalitách, například v Čeladné,
Šilheřovicích nebo také v Klimkovicích dole ve městě, je v létě znečištění ovzduší na padesáti
procentech toho, co dýchají lidé v Ostravě. Jak vypadají zimní hodnoty, se ukáže v následujících
týdnech, ale podle předchozích náhodných měření se běžně dostávají až na stav, jaký bývá běžný
v
Ostravě.
Podle zdravotního ústavu je to vlivem lokálních topenišť rodinných domků a bytových domů,
která znečišťují ovzduší zejména klasickými škodlivinami, jako jsou tuhé znečišťující látky, oxid
siřičitý, oxidy dusíku nebo oxid uhelnatý, ale také těžkými kovy a organickými látkami včetně
karcinogenních polycyklických aromatických
uhlovodíků.
„Zejména při zhoršených rozptylových podmínkách tak může docházet k výskytu zdravotně
významných koncentrací škodlivin v ovzduší. To, co se vypustí z jednoho komína, pak obtěžuje
sousedy ve vedlejším domě a naopak. Ale zdravotní problémy to způsobuje všem,“ míní Bílek.
Ostravský zdravotní ústav loni v polovině roku zahájil projekt měření, který by měl dát ucelenou
představu
o
stavu ovzduší
v
Moravskoslezském kraji.
„Měl by poskytnout informace o stavu ovzduší i v těch místech kraje, kde se zatím žádná měření
nedělala, a navíc sleduje i látky, které se dosud neměřily. Stav ovzduší se měří v devětatřiceti
vybraných lokalitách. Tři z měřicích stanic jsou pevné, a to v nejvíce postižených ostravských
částech Mariánské Hory, Přívoz, Radvanice a Bartovice. V dalších šestatřiceti bodech včetně
Klimkovic se měří vždy týden, stanice by se do daného místa měla vrátit během ročního měření
asi čtyřikrát. Měření v těchto místech budou zajišťovat tři mobilní stanice a trvat budou pět let.
Podle Bílka se tak podaří vytvořit velmi hustou síť měření, která v Moravskoslezském kraji ještě
nikdy v minulosti nebyla. Pomocí modelování pak specialisté zhotoví přesnou mapu stavu
ovzduší v Moravskoslezském kraji a získají konkrétní data o plošném znečištění ovzduší látkami
pocházejícími z průmyslu, dopravy i lokálních topenišť.
Převzato z Moravskoslezského deníku - Moje Ostravsko
Autor: Břetislav Lapisz

PŘIŠEL NÁM DOPIS...
Vážená paní starostko,
byl jsem pověřen výborem Klubu důchodců v Petřvaldě na Březinách poděkovat městu Petřvald
za umožnění zájezdu, který se uskutečnil v polovině října.
První zastávka zájezdu byla ve Vsetíně ve výrobním družstvu IRISA. Družstvo vyrábí skleněné
ručně vyráběné vánoční ozdoby. Rozsáhlý sortiment vánočních ozdob nabídl za plného provozu
důchodcům pohled na výrobu volně foukaných ozdob různých tvarů (koule velikostí 4 – 10 cm,
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olivy, zvonky, špičky, volně foukané tvary a výrobky foukané do forem), jejich malování a
konečnou úpravu. Nabídka firmy představuje 15 000 vzorků. Průběh výroby skleněných
vánočních ozdob je započat samotným foukáním, kdy je každý předfoukaný polotovar nad
plamenem vytvarován do požadovaných tvarů. Takto vyfoukané čiré ozdoby pak mohou jít přímo
do výroby, kde se smáčí do různých odstínů barevných laků a matů. Velká řada z nich však
odchází ke stříbření, které má efekt zrcadla a pak se dále smáčí. Na povrch malířky ručně malují
dekory, jejichž škála je obrovská. Podívat se na jejich práci je zážitkem. Širší kolekce je
prezentována ve vzorkovně v prostorách sídla firmy. Mezi největší zahraniční odběratele patří
USA, Itálie, Švédsko, Francie, Německo, Rakousko a další. V prostorách firmy je malá
podniková prodejna, ve které je možno nakoupit vánoční ozdoby od jednokusových krabiček po
krabice s 22 kusy ozdob. Prodejní cena je výhodná, je na hranici výrobní ceny výrobku. Prodejní
nabídka byla plně využita.
Další zastávkou bylo lázeňské městečko Luhačovice. Toto kouzelné městečko je středem
pozornosti nemocných i zdravých, lékařů i hoteliérů, architektů i umělců a důchodců z Petřvaldu.
Nejen prameny, ale i přírodní klimatické podmínky dělají z této „Perly Moravy“ jedinečné místo
pohody a příjemného naladění. Luhačovice usilují o zapsání do seznamu chráněných památek
UNESCO.
Konečnou zastávkou byl vinný sklípek v Polešovicích u pana Františka Bartošíka, bývalého
pracovníka VOKD, se kterým se někteří důchodci po létech znovu setkali a zavzpomínali na
staré časy na šachtách Fučík, Doubrava, Darkov. Pan Bartošík je také hornický důchodce, je
majitelem vinice, vinného sklípku a různých druhů vín. Přivítal důchodce z Petřvaldu skvělou
slivovicí, provedl informaci o pěstování vinné révy, exkurzi ve sklípku, zajistil občerstvení,
připravil i ochutnání různých vín a umožnil nákup vynikajícího vína. O zábavu se postarali
účastníci sami.
Pěkný den byl zakončen na zpáteční cestě zpěvem, až někteří ochraptěli. Na pohodovém zájezdu
se podílel i řidič a majitel autobusu pan Petr Kobierský, též fučíkovský důchodce.
Za Klub důchodců v Petřvaldě na Březinách děkuje
Aleš Vínovský

SMARAGDOVÁ SVATBA - manželé Miroslav a Danuše Gurečtí
Před padesátipěti léty nastoupili manželé Miroslav a Danuše Gurečtí na společnou cestu životem
plni radostných očekávání a mladistvého odhodlání. Jejich tváře byly tenkrát bez vrásek, vlasy
bez šedin.
Seznámili se v roce 1953 v pěveckém souboru Českého svazu mládeže Dolu Pokrok a manželství
uzavřeli 20. 10. 1956 na tehdejším Městském národním výboru v Petřvaldě.
Pan Miroslav pracoval jako konstrukční zámečník - svářeč v Ústředních dílnách OKD Ostrava Přívoz. Paní Danuše pracovala nejprve jako soustružnice kovů ve Vítkovických železárnách a
později jako chemička kvasných výrobků v n.p. Seliko - Radvanice.
Do manželství se narodily dvě děti – Naděžda a Pavel. Za pomoci svých maminek a spolupráce
rodiny si postavili v Beskydech chatu, kterou dnes hojně využívají k odpočinku a realizaci svých
koníčků.
Tak plynula léta, desetiletí, život šel v radostech i starostech. Dnes v podzimu svých let se dívají
vyrovnaně na všechny nesnáze, které spolu prožili a mají velkou radost z každého úspěchu svých
vnuků Jana a Filipa a vnuček Evy, Elišky a Lucky.
Přestože syn i dcera mají dnes svůj život, nezapomínají na ně a jsou nápomocni při všech
činnostech, na které už oni sami nestačí, zač mají jejich vřelé poděkování.
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Přejeme smaragdovým manželům, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, aby
prožili příští dny a roky ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
Za komisi SPOZ Mgr. Šárka Němcová

PODĚKOVÁNÍ ZA OBNOVENÍ MANŽELSKÉHO SLIBU
Vyjadřujeme touto cestou upřímné poděkování Městskému úřadu Petřvald, zejména paní
magistře Š. Němcové a paní matrikářce I. Tomkové, za obnovení našeho manželského slibu u
příležitosti smaragdové svatby. Zároveň děkujeme za přednesení básně a krásný hudební
doprovod, který zpestřil náš slavnostní den a zanechal v nás tu nejkrásnější a trvalou vzpomínku.
Manželé Dana a Miroslav Gurečtí

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORLOVÉ
V rámci Týdne sociálních služeb, který proběhl v období od 10. do 16. 10. 2011, se konal dne 11.
10. 2011 od 10.00 do 16.00 hodin Den sociálních služeb na náměstí 28. října v Orlové.
Zde prezentovali poskytovatelé sociálních služeb z Orlové a spádových oblastí Petřvald a Dolní
Lutyně své služby, které poskytují svým občanům - pobytové, ambulantní i terénní služby.
Své stánky zde měly domovy pro seniory – Domov Březiny, Domov Vesna, Dům seniorů
Pohoda, Ambrosie, Domov pro seniory Slezské humanity, ale i další poskytovatelé - Domácí
péče SOS, Nestátní denní zařízení Duha, Azylový dům pro matky s dětmi Hannah, Denní
stacionář a Raná péče Eunika Slezské diakonie, Sociální služby města Orlové, NSP Karviná oddělení sociálních služeb v Orlové, obec Dolní Lutyně - pečovatelská služba, Benjamín zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením, sociální odbor města Orlové, VZP a RBP.
Ve stánku města Petřvald, které zde prezentovalo pečovatelskou službu, dům s pečovatelskou
službou a Klub důchodců Petřvald - Březiny, byly vystaveny ruční práce obyvatelek DPS a
členek klubu důchodců. Rovněž byla možnost nahlédnout do pěkně vedených kronik Klubu
důchodců na Březinách, k dispozici byly informační letáky o poskytovaných službách, mapy a
pohlednice našeho města.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domě s pečovatelskou službou v Petřvaldě
Dne 13. 10. 2011 v odpoledních hodinách se konal Den otevřených dveří v Domě
s pečovatelskou službou na ulici Ráčkově v Petřvaldě. Akce byla spojena s velice pěknou
výstavkou ručních prací obyvatelek DPS.
Poprvé se konal den otevřených dveří v DPS v roce 2009 a za celý den se akce zúčastnilo jen pár
zájemců o bydlení v DPS.
V loňském roce byl dne 6. 10. v odpoledních hodinách vyhlášen Den otevřených dveří v Klubu
důchodců na Březinách a do klubovny se nepřišel podívat nikdo.
O to více potěšila letošní účast zájemců o bydlení v DPS, kdy se přišlo podívat na byty asi 20
obyvatel našeho města.
Děkuji tímto pečovatelkám za pomoc a organizaci výstavky. Dík patří rovněž obyvatelům
pečovatelského domu, kteří umožnili zájemcům prohlídku svých bytů. Těším se na další akci za
rok.
Bc. Ivana Rajdusová, sociální pracovnice
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VIDĚLI JSTE OSKERUŠI?
Tento „Strom Slovácka“ vidělo a jeho plody ochutnalo jen málo členů KČT Petřvald. Jejich
návrh poznat jej zblízka, a tak poznat i krásu krajiny Kopanic a Dolňácka, vedl k uskutečnění
třídenního putování po tomto nádherném kraji. A k tomu ten barevný podzim - soulad červených
buků, žlutých javorů, tmavých dubů osaměle strojících v mírné krajině zdobené na horizontu
věží rozhledny, salaše s ovcemi, vše uklidňující a milé na pohled – ano, to vše se opravdu událo
ve dnech 28.– 30. 10. 2011. Až 51 turistů mělo možnost na trasách obdivovat nejen přírodu, ale i
bohaté kulturní památky kraje, třeba unikátní větrný mlýn v Kuželově, Slovácký Slavín
v Kněždubu, rozhlednu Travičnou (177 schodů) a konečně muzeum oskeruší ve Tvarožné Lhotě
– a to vše první den během 20km pochodu. Odborný výklad o významu „Stromu Slovácka“,
podaný vedoucím muzea, vysvětlil vše potřebné a obohatil oblast poznání nás všech o pojem
„Oskerušovica“ a další delikatesy, vyrobené z jeřábu – oskeruše.
Všechny dojmy prvního dne se promítaly v myslích účastníků před usínáním v příjemném
penzionu Onyx v Lednici na Moravě a s očekáváním akcí příštího dne. Ač itinerář vše
předpověděl, náročnost druhého dne vyzývala k zamyšlení - „kterou trasou se vydám, kam
pojedu, co chci vidět“. Tento výběr mohl vést k pochybnostem, zda je vše stihnutelné. Pochyby
byly však brzy rozptýleny!
Druhého dne se někteří věnovali prohlídce zámku a krásného okolí s rybníky a minaretem, jiní
směřovali trasou kolem drobných staveb v lužním lese – saletů – až do Valtic, mnozí další si v
Dolních Věstonicích prohlédli archeologické muzeum a cestou kolem vinic, vápencových skal,
skalních stepí, typickými pro Pálavské vrchy, v chůzi obdivovali scenérie, jež jim příroda před
miliony let vytvořila, včetně zřícenin hradů - díla lidských rukou, aby v odpoledních hodinách
ještě dojeli do Valtic a zdokumentovali Kolonádu na Reistně i Rande - vous - skvosty mezi salety
(drobné architektonické skvosty v krajině).
Den plný turistických zážitků byl obohacen ještě zážitkem kulturním. Večerní sofistikovaný
pohled na moravská vína v podání profesionálního someliéra byl dalším skvělým obohacením
cest za poznáním, třeba i prostřednictvím chuťových buněk. A k tomu všemu výborná cimbálová
muzika, plná zvučných a melodických moravských písní, dotvořila skvělou atmosféru večera i
celého dne.
Den třetí nabídl všem další turistické trasy Bílými Karpaty a Kopanicemi z obce Strání, přes
Velký Lopeník s rozhlednou (20m), až na Mikulčin Vrch. Půvabná cesta po hranicích naší
republiky byla díky nízké oblačnosti jen s omezenými rozhledy na Bojkovsko, Bošacu a
Uherskobrodsko.
Co říci závěrem? Byla to vydařená akce? Zajisté! Poděkování autorům akce i řidiči Jiřímu
Holubovi z řad přítomných turistů bylo dokladem spokojenosti všech „na palubě“.
Jan Paloch

POD STŘECHOU OBCHODNÍ AKADEMIE
V letošním školním roce navázala naše obchodní akademie spolupráci s Obchodně
podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné. Vzhledem ke skutečnosti, že podle našeho
průzkumu přibližně víc jak polovina studentů čtvrtého a třetího ročníku plánuje po absolvování
studia na Moravskoslezské obchodní akademii pokračovat ve studiu na vysoké škole, představuje
tato spolupráce přirozenou součást našich vzdělávacích a výchovných aktivit. Naším společným
cílem je zvyšování odborné vzdělanosti studentů naší školy.
Záleží nám však také na budoucnosti těch studentů, kteří se rozhodnou jít jinou cestou. Nejenom
pro ně jsme připravili cyklus besed a odborných přednášek pod názvem „Okénko do života“.
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Jedná se o setkání s odborníky z praxe – podnikateli, řediteli organizací, personalisty a dalšími
partnery naší obchodní akademie. Na ně u nás čeká obtížný úkol v podobě zvídavých a často tzv.
otázek „na tělo“. Zároveň si naši studenti v téměř reálných podmínkách vyzkouší přijímací
pohovor, jednání s obchodním partnerem, výběr optimálního dodavatele a další praktické
příklady z běžného pracovního či podnikatelského života. Tím se dostanou do úzkého kontaktu
s ekonomickou realitou oboru, který studují.
Dne 8. listopadu 2011 proběhla v pořadí první beseda na téma „Podnikání a obchodování
v současné době“. S manažerkou společnosti ALEMA H.O.O.P paní Hanou Maliarikovou vedli
studenti 3. a 4. ročníku debatu o způsobech a možnostech založení vlastního podnikání,
způsobech financování podniku a výběru zaměstnanců, možnostech získání krátkodobého
pracovního uplatnění v době studia nebo budoucího zaměstnání v uvedené společnosti.
Zajímavými byla další témata jako obchodování se zahraničím, úvěry a možné překážky, které
přináší dnešní legislativa a hygienické předpisy. Debata byla často velice vzrušená a studenti
sami neustále
iniciovali
další myšlenky a témata k diskusi.
Aktivity školy však směřujeme také k našim budoucím studentům, a to žákům devátých tříd
základních škol. V letošním školním roce jsme pro ně přichystali přípravný kurz, ve kterém
v osmi blocích netradičním způsobem představíme studium na obchodní akademii. Nejen že se
společně pokusíme proniknout k základům ekonomického a kritického myšlení, finanční
gramotnosti, jazykové komunikace, a to jak v cizích jazycích, ale zejména v jazyce českém.
Dáme ale také příležitost fantazii, s pomocí které na základě dosavadních znalostí a zkušeností
žáci vytvoří svůj „ideální svět“, ve kterém by se dobře žilo a který by po všech stránkách
fungoval. Už teď se těšíme na netradiční způsob práce a hlavně na nové studenty.
Eliška Galambicová, vyučující ekonomických předmětů

USPÁVÁNÍ PETŘVALDSKÝCH BROUČKŮ
Letos se už počtvrté studenti naší obchodní akademie stali organizátory lampionového průvodu
Petřvaldem. Tentokrát však společně se Střediskem kulturních služeb města Petřvald a
Knihovnou města Petřvald, ve kterých našli spolehlivého partnera. Letošní lampionový průvod
byl ve znamení uspávání petřvaldských broučků. Nápad s papírovými beruškami, které měly děti
zavěšeny na krku, byl milým zpestřením, a úkoly na stanovištích nejen zábavné, ale také poučné.
Obrovská účast přítomných nás velice potěšila a popravdě také zaskočila - je to zvláštní
a v rozporu s regionálním zpravodajstvím, které hlásalo, že se letos v Petřvaldě urodilo velmi
málo berušek. ☺
Díky pěknému podzimnímu počasí byla procházka Petřvaldem s rozsvícenými lampiony
příjemným ukončením pátečního večera. K veselé náladě přispívaly také dobrodružné jízdy
v lampionovém kočáře, který s radostí sobě vlastní za sebou vláčel koník pana školníka Bořek.
Na úplný závěr se nám s dětmi podařilo v knihovně berušky uspat, zbaštit všechny buchty,
koláčky, bábovky, záviny a ostatní dobroty, které pro nás upekly maminky a babičky našich
studentů a malých čtenářů (moooc děkujeme), vypili veškerý čaj, rozdali balíčky sladkostí dvěma
nejmenším petřvaldským broučkům, poslechli si pohádku o broučcích na dobrou noc
a rozešli se domů, do vlastních postýlek.
Největší dík za spolupráci patří paní Jolandě Burové, kulturní referentce MěÚ Petřvald,
a knihovnicím paní Monice a slečně Lucce, se kterými se už teď těšíme na další společné setkání,
které může být hned po zimě, když se broučci budou probouzet a my můžeme být opět přitom …
Eliška Galambicová, vyučující na obchodní akademii Petřvald, také hlavní beruška
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD
Z naší činnosti
Vážení čtenáři naší myslivecké rubriky a přátelé lidové myslivosti!
V samém začátku tohoto příspěvku Vám chci jménem svým i celého mysliveckého sdružení
Haldy poděkovat za věrnost, kterou chováte k naší organizaci i této myslivecké rubrice. Doufám,
že články zde po celý rok předkládané se Vám alespoň trochu líbily a přispěly k Vašemu lepšímu
pohledu na myslivce, neboť Vaše kladné mínění o lidech, kteří se v okolní přírodě myslivostí
zabývají, je potřebné pro přežití jejich milovaného koníčka, kterým tradiční Česká myslivost
bezesporu je i v dnešní uspěchané době.
Nyní mi dovolte na závěr tohoto roku předložit ještě několik informací o mysliveckém
hospodaření vztahujícím se právě k tomuto období. Sníh brzy odřízne volně žijící zvěř od zdrojů
potravy. Myslivci proto musí pečovat o zvěř, pravidelně předkládat přiměřené množství krmiv a
kontrolovat spotřebu. Přikrmujeme zvěř zejména jadrnými krmivy (oves), která jsou velmi
důležitá právě v tomto období, neboť dodávají zvěři potřebnou energii a zásobní látky. Krmíme
jimi intenzivně přibližně do konce prosince a potom až v předjaří pro obnovení správné funkce
žaludečních bakterií a prvoků (bachořci) žijících v bachoru srnčí zvěře, majících za úkol trávení
rostlinné vlákniny. Je pro to hned několik důvodů, nejdůležitější je minimalizace škod na
zemědělských a lesních kulturách. Tam, kde je přikrmování zvěře prováděno správně, jsou
škody téměř nulové. Zvláštní péči vyžaduje zaječí zvěř a ihned po napadnutí sněhu je nutné
instalovat malé krmelečky naplněné senem a další otýpky sena přivázat ke keřům. Zajíci rovněž
rádi okusují mladé větve ovocných stromů, které se po ořezání nechají ležet na zemi. Mezi další
povinnosti patří doplňování slanisek. Tak se říká zařízení pro předkládání soli, které je nejčastěji
v podobě rozřízlého kmínku stromku, do jehož vidlice se kamenná sůl vkládá a zvěř ji olizuje.
Nezapomínáme ani na zpěvné ptactvo, které přikrmujeme olejnatými semeny a živočišným
tukem, což je prospěšné pro tepelnou izolaci v nastávajícím mrazivém období.
Počet střetů vozidel se zvěří na silnicích narůstá, jsou způsobeny zejména nepřizpůsobením
rychlosti vozidla za snížené viditelnosti a kluzkému povrchu vozovky. Srnčí zvěř je seskupená do
tlup, a proto může přecházet vozovku hned několik kusů. Pokud řidič vidí přecházet jeden kus
srnčího, je nutné vždy zpomalit, protože je vysoce pravděpodobné, že bude následovat další. V
noci rychle přepneme osvětlení na tlumené.
Z mysliveckých tradic se k vánočnímu času váže štědrodenní procházka honitbou spojená
s přikrmováním zvěře, kdy jí předkládáme nějaký ten pamlsek ve formě ovoce, kapusty, krmné
řepy, nebo mrkve, ale raději v menším množství, abychom jí spíše neuškodily. O Silvestru
provádíme přibližně totéž s tím rozdílem, že se myslivec loučí se starým rokem prožitým v naší
překrásné přírodě.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

OKÉNKO KNIHOVNY
4. listopadu jsme se v hojném počtu sešli na uspávání „Petřvaldských broučků“. Akce proběhla
ve spolupráci s Moravskoslezskou obchodní akademií v Petřvaldě, které tímto děkujeme za milou
spolupráci. Uspávačů bylo tolik (více než 250), že se nám ani nevešli do knihovny. Ale broučci
usnuli a my se můžeme těšit na vánoční čas plný kouzel a romantiky. Čtení knížek si mnozí
nejlépe vychutnají u vánočního stromečku s miskou cukroví na stole a s vůní purpury a punče
všude kolem.
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Přestože v prosinci nechystáme žádnou velkou akci, knihovna čeká na své čtenáře vánočně
naladěná, vonící a připravená přispět svým dílem k vánoční pohodě všeobecně vládnoucí kolem
nás.
Galerie Nad knihami při knihovně města Petřvald Vás srdečně zve na výstavu ing. Šárky
Zwardoňové. Výstava trvá od 4. 11. 2011 – 19. 12. 2011
Upozornění pro čtenáře - knihovna bude od 23. 12. 2011 do 30. 12. 2011 uzavřena.
Přejeme všem našim čtenářům (a nejen jim) krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
2012 vše dobré, hlavně mnoho nádherných chvil strávených s knížkami.
Vaše knihovnice Monika Molinková a Lucie Šidlová

STŘEDIKO KULTURNÍCH SLUŽEB V PROSINCI POŘÁDÁ:
V SOBOTU 3. 12. 2011 ZÁJEZD NA MEGAKONCERT PRO VŠECHNY BEZVA LIDI
RADIA ČAS - OSTRAVA
Radio Čas má 13 let.
Přijďte s námi slavit na Megakoncert pro všechny bezva lidi.
Místo: ČEZ Aréna Ostrava
Čas: od 17.00 hodin
Cena: 149,- Kč. Děti do 130cm v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.
Vystoupí: Nazareth, Věra Špinarová, Kristina, Peter Nagy, Ewa Farná, Děda Mládek Illegal
Band, František Nedvěd, Markéta Konvičková...
Odjezdy autobusů
Havířov - Spořitelna
15.30
Petřvald - Vodárna
15.45
Petřvald - Finské domky 15.48
Petřvald - Penny
15.53
Petřvald - U kaple
16.00
5. 12. 2011 MIKULÁŠ S HOPSALÍNEM
14.30 a 17.00 v kulturním domě
Oblíbené mikulášské setkání s HOPSALÍNEM spojené s nadílkou dětem.
V PONDĚLÍ 26. 12. 2011 ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŔEDSTAVENÍ DO OSTRAVY
DONAHA 16.00 – vyprodáno.
Odjezd autobusu:
Havířov - Spořitelna
14.50
Petřvald - Vodárna
15.05
Petřvald - Finské domky 15.07
Petřvald - Penny
15.12
Petřvald - Březiny
15.15
Petřvald - U kaple
15.20
CO MŮŽETE NAVŠTÍVIT V OKOLÍ V PŘEDVÁNOČNÍM A VÁNOČNÍM ČASE?
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Betlémy na SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ
11. ročník výstavy historických i současných betlémů
Termín: 9. 12. 2011 – 8. 1. 2012
Otevírací doba: 10.00 – 18.00 hodin, 24. 12. 2011 do 16.00 hodin
Cena vstupného: dospělí 70,- Kč, zlevněné 40,- Kč, hromadné nad 20 osob 35,- Kč,
od 2. 1. 2012 do 8. 1. 2012 celý týden vstup zdarma.
Letošní výstavu bude prezentovat téměř 200 unikátních historických i současných betlémů z řad
profesionálních a amatérských autorů. Hradní prostředí vyzdobené ručně vyrobenými vánočními
ozdobami a dekoracemi dodává výstavě betlémů své vánoční kouzlo. Součástí letošní výstavy
bude také bohatý kulturní program:
Slezskoostravský hrad má bezbariérový přístup. Výstava se koná v hradní galerii v 1. patře. Pro
vozíčkáře je zajištěn „schodolez“. Informace v pokladně hradu.
Přijďte si vychutnat pravou hradní vánoční atmosféru!
Jako každoročně hlavní doprovodnou akcí výstavy bude v sobotu 10. 12. 2011 a v neděli 11.
12. 2011 Vánoční jarmark.
VÁNOČNÍ KONCERTY V OKOLÍ
20.12. v 19.00 Ostrava, Dům kultury města Ostravy – vánoční koncert:
Jan Jakub Ryba: Hej, mistře!
Janáčkova filharmonie Ostrava a Chorus Ostrava
KARVINÁ – Kostel Povýšení sv. Kříže
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 17. 12. 2011 v 15.30 hodin
Program: Benjamin Britten A CEREMONY OF CAROLS
Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Předprodej vstupenek v pokladně MěDK. Počet vstupenek je omezen!
Vánoční mše „Hej, mistře“ od Jakuba Jana Ryby, venkovského učitele ze Starého Rožmitálu,
byla poprvé uvedena v kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále v roce 1796. Tato skladba se stala
v
naší
zemi
pro
mnoho
generací
symbolem
českých
Vánoc.
Její příběh je tradiční – vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.
Ryba skladbu napsal v češtině, aby byla srozumitelná širokému obecenstvu. Opisováním se pak
skladba rychle rozšířila po českých zemích

HUDEBNÍ LAHŮDKA NA LEDEN
Glenn Miller Orchestra
Turné v České republice: 5. – 26. ledna 2012
Glenn Miller Orchestra se vrátí v lednu 2012 do ČR s novým programem „In the Miller
Mood“.
Hudba amerického skladatele Glenna Millera nepřestává být populární. Dokazuje to nejnovější
turné nejznámějšího swingového orchestru na světě, Glenn Miller Orchestra, který zavítá v lednu
2012 opět do České republiky. Naváže tak na své mnohé vyprodané a nadšeně přijaté koncerty za
poslední tři roky u nás. Divákům v Plzni, Karlových Varech, Praze, Českých Budějovicích, Brně,
Ostravě, Hradci Králové a Liberci představí nový koncertní program „In the Miller Mood“.
Zároveň v lednu 2012 vychází stejnojmenné album. Kromě Glenna Millera zazní typické skladby
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dalších autorů jako Woodyho Hermana, Count Basieho, Harryho Jamese i zpěvačky Elly
Fitzgerald. Nebudou samozřejmě chybět evergreeny jako Moonlight Serenade, String of Pearls,
Little Brown Jug, Stairway To The Stars nebo Somewere Over The Rainbow. Členy Glenn Miller
Orchestra vedeného Wilem Saldenem jsou vynikající hudebníci a sólisté, v jejich koncertech
nechybí také humor a vytříbená elegance. Historie původního tělesa sahá do třicátých let
minulého století. Glenn Miller se brzy po jeho založení stal hvězdou tehdejší hudby a jeho
skladby hrála v té době všechna rádia. Život Glenna Millera skončil ve věku čtyřiceti let při nikdy
nevysvětlené letecké nehodě, kdy celé letadlo během 2. světové války na cestě z Londýna do
Paříže zmizelo. Jednou z nedávných teorií je, že jej zasáhla bomba, kterou upustil jeden
z bitevníků vracející se z náletů nad Německem. Sláva Glenna Millera ale nikdy nevybledla.
Přijďte se přesvědčit, jak jeho tradice pokračuje. Přijďte zažít nezapomenutelný večer!
Vstupenky na všechny koncerty jsou v prodeji v síti Ticketstream včetně cestovních
kanceláří Čedok, Firo-tour a knihkupectví Kanzelsberger, www.ticketstream.cz
Termíny a místa: 24. ledna, Ostrava – Dům kultury
Čtvrtek 15. 12. 2011 od 17.00 hodin
Vánoční posezení s jógou a taiči
Zveme všechny příznivce i ty, kteří v současné době kurzy nenavštěvují... přijďte na
chvilku mezi nás.
POVÍDÁNÍ K VÁNOČNÍ DOBĚ
Legenda o svaté Barboře
4. prosince
Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a mučednice patří ke 14 svatým patronům, jež
lidé
vzývali
v
nejtěžších
chvílích,
např.
při
morových
epidemiích.
Vypráví se, že otec Barbory byl bohatý turecký šlechtic, který ji pečlivě hlídal. Nechal ji zavřít do
věže, kde měla všechno pohodlí, ale přece jen jí chyběla svoboda.
Jeden ze sloužících byl tajný křesťan a ten Barboru obrátil na křesťanskou víru. Nechala se tajně
pokřtít.
Její otec křesťany ze srdce nenáviděl. Při jedné návštěvě ve věži u ní našel kříž. To ho velmi
rozezlilo. Barboře se sice podařilo z věže utéci a ukrýt se ve skalách, ale byla prozrazena
pastýřem, který ji zahlédl a dovlečena zpět k otci.
Bůh pastýře potrestal a jeho stádo ovcí proměnil podle legendy v luční kobylky.
Otec se pak pokusil přinutit Barboru, aby se své víry zřekla, ale to se mu nepodařilo.
Soudci v té době křesťany pronásledovali, a tak milou Barboru nechali nejprve krutě mučit a
nakonec ji odsoudili k smrti.
Popravu prý provedl její vlastní otec - sťal ji hlavu mečem. I jeho však dostihl boží trest - zasáhl
ho blesk.
Cestou na popravu prý Barbora utrhla větvičku, která uprostřed zimy vykvetla, a tak dala základ
dnešnímu předvánočnímu zvyku.
Barbořino světlo
Svatá Barbora je patronkou mnoha řemesel a povolání, z nichž nejvýznamnější jsou horníci, jež jí
zasvětili mnoho kostelů, kaplí a oltářů (nejvýznamnější u nás je chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
- městě stříbrných dolů), a pořádali na její svátek okázalá procesí. V dolech horníci nechávali
tento den hořet ve štolách přes noc kahany na ochranu před smrtí a úrazy - barbořino světlo
Patronka
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Dále je Barbora patronkou horníků, slévačů, stavebních dělníků, pokrývačů, tesařů i
architektů, dále kameníků, kuchařů
a
řezníků.
Stala se také ochránkyní všech, kteří mají co do činění se střelným prachem a zbraněmi a její
podoba je často vyryta na hlavních děl a zobrazována na praporcích. Na španělských a
francouzských lodích se její obraz věšel nade dveře komor se střelným prachem a municí.
Krom toho všeho je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, proti bouřím a požárům, je
patronkou umírajících.
Nejznámějším zvykem, který se k legendě váže, je řezání větviček „tzv. Barborek“. Nejlepší jsou
třešňové... řežou je především svobodné dívky, které chtějí vědět, jestli se do roka vdají.
Mají však větvičku utrhnout po setmění, vlastními zuby a zalévat vodou nabíranou do úst. Když
větvička do Štědrého dne vykvete, může se příští rok chystat svatba.
Jiným zvykem bylo řezat větviček více a na každou pověsit jména chlapců, jež dívce byli
sympatičtí. Věřilo se, že se stane nevěstou chlapce, jehož jméno je na první rozkvetlé větvičce.
Další variantou „barborek“ byla pověra, že kolikátý den „barborka“ vykvete, v tolikátém měsíci
potká dívku štěstí.
Kvítek z barborky ukrytý za šněrovačkou měl přivábit chlapce, kterého dívka nosila v srdci.
Na Šumavě věřili lidé, že mohou rozpoznat čarodějnice pomocí kvetoucí větvičky, jež vzali s
sebou na půlnoční (čarodějnice se prý obvykle stavěly zády k oltáři).
Jiná pověra praví, že dívce, jež není čistou pannou, větvičky nevykvetou, proto dívky větvičky
schovávaly ve
svých komůrkách.
Návštěvy Barborek
Stejně jako v mnoha dalších dnech zimního slunovratu chodily v dávných dobách na sv. Barboru
různé masky. Ve středověku se prolínaly bujaré oslavy spojené s magií s křesťanským uctíváním
světice. Později se provozovala divadelní představení o osudu Barbory (dochovalo se několik
barokních
her
o
Barboře
ze
17.
a
18.
století).
V 19. století chodívaly po vesnících po domech Barborky - ženy a dívky zabalené do bílých
prostěradel či šatů se závojem či rouškou přes obličej, aby vzbuzovaly hrůzu (bílá je symbol
čistoty a nevinnosti Barbory). Dříve se někde objevovaly i v oděvu jeptišek s dlouhými
rozpuštěnými vlasy a věnečkem na nich. Jinde měly ženy jen pomoučený obličej a dopředu
přehozené dlouhé vlasy. Většinou chodívaly po dvojicích či trojicích, z nichž jedna nesla v ruce
košík s jablky, ořechy a cukrovím na obdarovávání malých dětí, druhá metlu nebo vařečku na
zlobivé děti. Před domem zazvonily na zvonek nebo zaklepaly na okno a tiše vstoupily.
Zazpívaly píseň o svaté Barboře, podělily děti a šly dál. V jejich písních se objevovaly celé verše
ze starých her o Barboře. Někdy chtěly, aby se děti pomodlily a strašily je přitom huhláním
„mulisi, mulisi,“ což bylo původní zkomolené „modli se, modli se“. Později chtěly od dětí
písničky
nebo básničky
podobně
jako Mikuláš.
Podle
legendy
je
na
zem
sesílal
svatý
Petr
ve
zlatém
povozu.
Na Bechyňsku jich chodívalo až šest, vlasy měly rozčesané přes obličej, na hlavě korunku nebo
věneček, v levé ruce košíček s dárky hodným dětem a v pravé metlu na ty zlobivé. Hlavní z nich
nesla v ruce zvoneček a zvoněním ohlašovala příchod do stavení, ostatní šlehaly metlou na okno.
Na Roudnicku odměňovaly hodné děti pečivem „barborky“ nebo „fakulky“ - zvláštní drobné
pečivo.
Později se na Barboru začal držet jiný zvyk - Barbory přestaly jako masky chodit po vsích, ale
jejich tradice nadělování dětem byla udržována alespoň nepatrným způsobem. Děti večer dávaly
za okno talířek a druhý den ráno - 4. prosince - našly na talířku nadílku od Barbory.
Barbory dnes prakticky nikde nepotkáváme, nahradil je o dva dny „pozdější“ Mikuláš - jeho
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zvyky jsou obdobné a dnes již se na Barbořino nadělování skoro všude zapomnělo a málokdo o
tomto starém zvyku ví.

TJ PETŘVALD – HEPO
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald srdečně zve širokou veřejnost na tradiční Sportovní ples, který
se koná 28. 1. 2012 v Kulturním domě v Petřvaldě od 19 hodin. K poslechu a tanci hraje DUO
WEGA, vstupenky si můžete objednat na tel. čísle 604 610 146.
MUŽI
1. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (6. kolo)
TJ PETŘVALD – B. RYCHVALD 6:0 (3:0)
Branky: 12.´ a 60.´ L. Chromik, 13.´ a 63.´ P. Hlavinka, 34.´ T. Volný, 51.´ T. Budina.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík (78.´ J. Levánszký), M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglař – M. Klimek
(64.´ J. Kičerka), J. Režňák, L. Chromik (64.´ M. Nalevajka), T. Budina – P. Hlavinka,
T. Volný.
Po dvou nevydařených utkáních Hepáci předvedli nejlepší výkon na podzim. Svého soupeře
prakticky k ničemu nepustili a útočnou hrou ho deklasovali. Za předvedenou hru patří pochvala
celému týmu!
7. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo)
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD 0:3 (0:1)
Branky: T. Volný, P. Hlavinka a L. Chromik.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík (65.´ J. Levánszký), M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglař – M. Klimek,
L. Chromik, J. Režňák, T. Budina (80.´ J. Kičerka), – P. Hlavinka (85.´ M. Nalevajka),
T. Volný.
Výborný útočný fotbal předvedli Hepáci i na půdě vedoucího celku soutěže. Po celé utkání byli
lepším týmem, lépe kombinovali, vytvářeli si šance, které dokázali proměnit a přivézt tak 3
důležité body. Za skvělý výkon patří pochvala opět celému týmu!
15. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo)
TJ PETŘVALD – B. F. ORLOVÁ 3:0 (1:0)
Branky: 16´. T. Budina, 85´. J. Kostka, 86´. P. Hlavinka.
Sestava: P. Jonšta – J. Levánszký, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglař - M. Klimek (88´. J. Kičerka),
L. Chromik (70´. J. Kostka), J. Režňák, T. Budina – P. Hlavinka, T. Volný.
Hepákům se podařilo dát 1. branku již v 16. minutě zápasu, ale pak soupeř statečně odolával.
Teprve v poslední pětiminutovce dokázali Hepáci přidat další dvě branky a tím definitivně
Orlovou zlomit.
22. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo)
LOUKY - TJ PETŘVALD 1:3 (1:0)
Branky: P. Hlavinka, T. Volný, J. Režňák.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglař (83´. P. Svoboda) - M. Klimek
(70´. J. Kostka), L. Chromik (75´. M. Nalevajka), J. Režňák, T. Budina – T. Volný, P.
Hlavinka.
Muži TJ Petřvald zajížděli do Louk v roli velkého favorita, jenže v 1. poločase domácí tým
dlouho vzdoroval a navíc vsítil ve 44´. minutě z penalty vedoucí gól. (P. Jonšta kapituloval po
319 min. čisté hry!). Naštěstí ve 2. půli Hepáci dokázali zužitkovat své šance a přivézt povinné 3
body.
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29. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo)
TJ PETŘVALD – VĚŘŇOVICE 3:0 (2:0)
Branky: T. Volný 2, L. Chromik.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík (80´. R. Mőller), M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglař - M. Klimek
(85´. J. Kostka), J. Režňák, L. Chromik, T. Budina - T. Volný, (75´. M. Nalevajka), P.
Hlavinka.
Hepáci v souboji s posledními Věřňovicemi nedopustili žádné překvapení a po velmi dobrém
výkonu svého soupeře jasně přehráli. Tímto vítězstvím se posunuli v tabulce na 1. místo! O tom,
zdali na 1. příčce přezimují, rozhodne poslední kolo v Horních Bludovicích, kde Hepáci hostují.
Trenér – J. Klimecký, ved. m. – P. Šilhánek
DOROST
1. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (7. kolo)
TJ PETŘVALD – SUCHDOL n./O.
3:3 (1:2)
Branky a asistence: 26´. D. Kašniar, (J. Sklepek), 55´. J. Sklepek (O. Kostka), 75´. O. Kostka
(J. Sklepek).
Sestava: M. Slíva – L. Pavlas, R. Pavlas, J. Cífka, Fi. Marek – T. Matušík (46.´ Fr. Marek), O.
Cudrák, O. Kostka, M. Procházka – D. Kašniar (78.´ J. Kantor), J. Sklepek (89.´ P.
Bitala).
Dorostenci Hepa již prohrávali 0:2 ve 25. minutě, kdy 2x inkasovali po rohovém kopu. Dokázali
se však obdivuhodně zvednout, vyrovnali na 2:2, ale soupeř znovu kontroval a ujal se vedení.
Z drtivého náporu se klukům opět podařilo vyrovnat, ale vítězný gól již vstřelit nedokázali.
Poděkování za nejlepší podzimní výkon patří celému týmu!
9. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (8. kolo)
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
3:1
(1:0)
Branka: 51.´ O. Kostka (as. J. Sklepek)
Sestava: M. Slíva – Fi. Marek (46.´ Fr. Marek), R. Pavlas, O. Pytlík, J. Cífka (83.´ T. Matušík) –
M. Procházka, O. Cudrák, L. Pavlas, D. Kašniar (75.´ J. Kantor) – O. Kostka, J. Sklepek.
Na vedoucí branku domácích ve 12. minutě dokázali Hepáci ještě zareagovat, ale v 61. a 75.
minutě 2x inkasovali po hrubých chybách obrany. Přestože hráči Hepa podali velmi dobrý výkon,
na domácí tým to tentokrát nestačilo.
15. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (9. kolo)
TJ PETŘVALD – BOHUMÍN
2:4
(1:2)
Branky: J. Sklepek, D. Kašniar (O. Kostka)
Sestava: M. Slíva – L. Pavlas, Fr. Marek, R. Pavlas, J. Cífka (46.´ J. Kantor) – O. Cudrák,
A. Maňak, D. Kašniar, O. Pytlík (46.´ Fi. Marek) – J. Sklepek, O. Kostka.
V souboji dvou posledních celků soutěže přijeli hosté z Bohumína pouze s 10 hráči, ale i tak si
odvezli všechny 3 body! Naši mladí dorostenci se totiž dopouštěli v obraně takových chyb, které
by již neměli dělat ani žáci…
22. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (10. kolo)
PETŘVALD n./M. - TJ PETŘVALD
4:1 (3:0)
Branka: J. Cífka z přímého kopu
Sestava: M. Slíva – O. Pytlík (64.´ J. Kantor), R. Pavlas, L. Vacek, J. Cífka – D. Bušta
(80.´P. Bitala), O. Cudrák, L. Pavlas, T. Matušík (46.´ Fi. Marek) – D. Kašniar (46.´ R.
Horvat), J. Sklepek.
Ani změny v sestavě nepřinesly herní či výsledkový efekt. Dorostenci opět doplatili na tragické
chyby jednotlivců.
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29. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (11. kolo)
TJ PETŘVALD – STARÉ MĚSTO
5:2 (1:1)
Branky: 1.´ – 0:1, 25.´ – 1:1 A. Maňak z penalty (faul na J. Sklepka), 55.´ – 2:1 D. Kašniar (as. O.
Kostka a M. Procházka), 70.´ 2:2, 73.´ – 3:2 J. Sklepek (as. D. Kašniar), 88.´ – 4:2 O.
Kostka (as. M. Procházka), 90.´ – 5:2 O. Kostka.
Sestava: M. Slíva – J. Cífka, R. Pavlas, A. Maňak, L. Pavlas – L. Vacek (85.´ T. Matušík),
D. Kašniar, M. Dvořák, D. Bušta (46.´ M. Procházka) – J. Sklepek (88.´ J. Kantor), R. Horvat
(46.´ O. Kostka).
Již v 10. vteřině využili hosté trestuhodné chyby obrany a gólmana a rychle se ujali vedení.
Hepáci stačili do přestávky vyrovnat hru i skóre, aby po pauze předvedli dosud nevídanou
gólovou smršť! Za nejlepší podzimní výkon nutno pochválit všechny hráče týmu!
Trenér – P. Bitala, ved. m. – P. Sekera
STARŠÍ ŽÁCI
1.10 Inter Petrovice - TJ Petřvald 5:3 ( 3:1)
Branky: 34.´Zajíček, 55.´ Sklepek, 62.´ Čevela
Sestava: G: M. Slíva, M. Krupa, J. Poledník, P. Bitala, T. Sklepek, V. Vajdo, D. Knorr, R. Citnar,
M. Sobík, V. Zajíček, F. Marek.
Hokej. způs. střídali: J. Citnar, J. Čevela, V. Cieplik, M. Paluv.
Po hrubé chybě gólmana hned v první minutě utkání dostali kluci první gól a po rychle
rozehraném soupeřově rohu v 15.´, kdy zaspali obránci, jsme prohrávali už 2:0. Těžce jsme se
pak vraceli zpět do utkání. Další gól jsme dostali ve 20´a vše vypadalo, že se z výsledkem nedá
nic dělat.
Těsně před koncem první půle snížil Zajíček na 3:1. Po přestávce se naše hra výrazně zlepšila,
ale nakonec jsme již manko z první půle nedokázali smazat.
8. 10. TJ Petřvald - Sl. Orlová 1:3 (0:1)
Branka: 40.´ F. Marek
Sestava: G: M. Slíva, M. Krupa, P. Bitala, T. Sklepek, V. Vajdo, D. Knorr, R. Citnar, J. Citnar,
M. Sobík, V. Zajíček, F. Marek.
Hokej. způs. střídali: V. Cieplik, M. Paluv.
Prvnímu týmu tabulky jsme dokázali odolávat skoro celý první poločas. Měli jsme dokonce i
šance, které jsme bohužel nevyužili. Až pět minut před první polovinou jsme poprvé inkasovali.
V úvodu první půle vyrovnal po přesně kopnutém přímém kopu Marek Filip.
Soupeř pak znervózněl a začal dělat chyby, kerých jsme nedokázali opět využít. A jak se už
mnohokrát ve fotbale potvrdilo. Nedáš - dostaneš. Orlová se v 55´ opět dostala do vedení a v
poslední minutě přidala třetí gól. I tak musím pochválit celé mužstvo za důstojně odehraný zápas.
16. 10. B. Albrechtice - TJ Petřvald - 2:3 ( 1:2 )
Branky: 17.´ T. Sklepek, 32.´ M. Slíva, 70.´ M. Slíva
Sestava: G: R. Citnar, M. Krupa, P. Bitala, T. Sklepek, J. Poledník, D. Knorr, J. Citnar, M. Sobík,
V. Zajíček, F. Marek, M. Slíva.
Hokej. způs. střídali: V. Vajdo, J. Čevela, M. Paluv.
Po mrazivém ránu vysvitlo slunce a i nám se v neděli dařilo. V 17.´ dal T. Sklepek první gól a
kluci skvěle vykročili do zápasu.
Soupeř sice dokázal srovnat (27.´), ale my jsme byli v první půli jasně lepší a před odchodem do
kabin přidal M. Slíva (32.´) druhý gól. Do druhé půle nastoupil soupeř s odhodláním dát do
zápasu vše a podařilo se mu podruhé srovnat (55.´) po velkém tlaku a skrumáži v malém vápně.
My jsme ale nepolevili a v dramatické koncovce rozhodl v poslední minutě opět M. Slíva.
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Velká pochvala celému týmu za bojovný výkon až do závěru zápasu.
22. 10. TJ Petřvald - Frýdland n. O 2:4 (1:3 )
Branky: 32.´, 58.´- M. Slíva,
Sestava: G: R. Citnar, M. Krupa, P. Bitala, T. Sklepek, J. Poledník, D. Knorr, J. Citnar, V. Vajdo,
D. Dzurec, F. Marek, M. Slíva.
Hokej. způs. střídali: V. Zajíček, J. Čevela, V. Cieplak, O. Starostka, A. Bláha, M. Paluv.
Na hřišti nás přivítala silná mlha a dokonce panovaly obavy, zda se utkání vůbec odehraje.
Nakonec oba týmy nastoupily. Ve 13´ jsme dostali první a ve 28´druhý gól. Tři minuty před půlí
snížil M. Slíva na 1:2, ale soupeř ještě před odchodem do kabin zvýšil na 1:3. Kluci se v kabině
ohřáli a nastoupili odhodláni o výsledek se ještě poprat. V 58´ opět M. Slíva snižoval na 2:3, ale
pak už jsme vsadili vše na jednu kartu. Soupeř ale z brejku těsně před koncem rozhodl. I tak
pochvala všem, protože jsme si dokázali vytvořit spoustu šancí, ale selhávali jsme v koncovce. A
jak už ve fotbale platí léta. Nedáš - dostaneš!
29. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (9. kolo)
TJ PETŘVALD – DOBRÁ 5:1 (3:1)
Branky: 5.´M. Slíva - 1:O, 8.´Fi. Marek - 2:0, 18.´ - 2:1, 30.´ M. Slíva – 3:1, 39.´- Fi. Marek –
4:1, 53.´ V. Zajíček – 5:1.
Sestava: R. Citnar – M. Sobík, D. Knorr, M. Krupa, J. Poledník – Dzurec, J. Citner, V. Zajíček,
P. Bitala – M. Slíva, Fi. Marek.
Hokej. způsobem střídali: V. Vajdo, M. Paluv, J. Čevela, Bláha, Starostka.
Hned v úvodu utkání ovládli mladí Hepáci hru a v 8. min. vedli již o 2 branky. Soupeř sice
snížil, ale další branky vsítili opět Hepáci a po zásluze si připsali 3 body. Za výborný výkon si
zaslouží pochvalu celé mužstvo.
Trenéři: M. Stavař, R. Milian, P. Gorovič.
MLADŠÍ ŽÁCI
1. 10. INTER PETROVICE - TJ PETŘVALD 1:2 (0:0)
Branky: V. Gellnar, D. Durczok
Sestava: Marek Graf, David Lorenčič, David Durczok, Vojtěch Gellnar (K), Vladimír
Strouhal, Lukáš Pecha, Dominik Šeruda, Petr Hrachovec. Průběžně střídali: Jakub Crlík a
Filip Káňa.
Na nerovném terénu se v prvním poločase hrál vyrovnaný fotbal bez větších šancí.
Hned v úvodu druhé části jsme ale inkasovali. Bojovnou hrou se nám pak podařilo zatlačit
soupeře na jeho polovinu a vyrovnat dalekonosnou střelou V. Gellnara.
Tři body nám přinesl rohový kop D. Durczoka. V závěru nás ještě podržel skvělým zákrokem náš
brankář M. Graf. Vítězstvím jsme potvrdili naše 2. místo v tabulce.
8. 10. TJ PETŘVALD - SLAVIA ORLOVÁ 2:5 (1:2)
Branky: Vojtěch Gellnar 2
Sestava: Marek Graf, David Lorenčič, David Durczok, Vojtěch Gellnar (K), Lukáš Pecha,
Dominik Šeruda, Jakub Crlík, Vladislav Vajdo. Průběžně střídali: Daniel Ševčík a Jan Volný.
V tomto utkání jsme se museli vyrovnat s absencí několika hráčů a nastoupili proto i dva
benjamínci z naší přípravky. Přesto jsme šli v zápase do vedení, když V. Gellnar proměnil
pokutový kop. Navíc jsme nevyužili několik jasných brankových příležitostí. Ve druhém
poločase jsme sice vyrovnali na 2:2, ale nadále pokračovalo zahazování našich vyložených šancí.
Soupeř ty své využil a v závěru měl i díky širšímu kádru více sil a vítězství si pohlídal.
Přípravné utkání, čtvrtek 13. 10. 2011 - 16.30 hod., hráno na 2 x 40 minut
TJ Heřmanice - TJ Petřvald 7:5 (3:2)
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Branky: Vojtěch Gellnar 2, David Lorenčič, Dominik Šeruda (as. David Durczok), Vladimír
Strouhal (as. Dominik Šeruda)
V utkání se vystřídalo všech 18 hráčů: M. Graf, L. Válek, D. Lorenčič, D. Durczok, V. Gellnar,
V. Strouhal, L. Pecha, D. Šeruda, P. Slavev, F. Káňa, D. Číž, P. Hrachovec, J. Crlík, V. Vajdo, I.
Sliwka, J. Fujala, P. Polhoš a J. Volný.
16. 10. BANÍK ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD 1:1 (1:1)
Branka: Vojtěch Gellnar
Sestava: Marek Graf, David Lorenčič, David Durczok, Vojtěch Gellnar, Vladimír Strouhal,
Lukáš Pecha, Dominik Šeruda (K), Vladislav Vajdo.
Průběžně střídali: Jakub Crlík, Petr Hrachovec a Daniel Číž.
V utkání jsme šli do vedení po přímém kopu V. Gellnara. Domácí ale hned za 2 minuty
vyrovnali. Zbytek prvního poločasu se pak odehrával převážně ve středu hřiště.
Ve druhé části si domácí vypracovali svou rychlou hrou několik slibných situací a měli mírnou
převahu. My jsme naopak hrozili z protiútoků, ale vítěznou branku se nepodařilo vsítit ani nám.
Remízou na hřišti druhého celku tabulky jsme tak získali cenný bod.
22. 10. TJ PETŘVALD - 1. BFK FRÝDLANT N. O. 6:0 (3:0)
Branky: V. Vajdo 3 (as. D. Šeruda), V. Strouhal (as. D. Šeruda), D. Lorenčič, D. Durczok
Sestava: Marek Graf, David Lorenčič, David Durczok, Vojtěch Gellnar, Vladimír Strouhal,
Lukáš Pecha, Dominik Šeruda (K), Petr Hrachovec.
Průběžně střídali: Vladislav Vajdo, Jakub Crlík, Daniel Číž a Jakub Fujala.
V zápase 8. kola jsme kolektivním výkonem soupeře z Frýdlantu přehrávali a kombinačními
akcemi se dostávali do zakončení. Naše hra se musela líbit všem přítomným divákům a rovněž
branky byly ukázkové. V průběhu utkání dostali příležitost i hráči z lavičky a zaslouženě jsme
získali další 3 body.
29. 10. TJ PETŘVALD - TJ SOKOL DOBRÁ 1:1 (1:0)
Branka: V. Vajdo
Sestava: Marek Graf, David Lorenčič, David Durczok, Vojtěch Gellnar, Vladimír Strouhal,
Lukáš Pecha, Dominik Šeruda (K), Vladislav Vajdo.
Průběžně střídal Petr Hrachovec.
V posledním podzimním utkání jsme odehráli dobré utkání, ve kterém jsme ale doplatili na
neproměňování šancí. Do vedení jsme se tak dostali až před koncem poločasu, kdy si obránce
hostů zády srazil do vlastní branky nepřesnou střelu V. Vajda.
Podobný průběh měl i druhý poločas. Nevyužili jsme jasné šance k navýšení vedení a přišel trest
v podobě vyrovnání po ojedinělé akci soupeře. Celkově jsme hosty i nadále přehrávali, ale skóre
se již nezměnilo.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Přes zimní období trénuje starší přípravka v tělocvičně ZŠ Masarykova každé úterý a pátek od
16.00 do 17.30 hod. Velmi rádi přivítáme nové zájemce (ročník 2001-2002), kteří by se chtěli
přidat do party našich mladých fotbalistů.
Trenéři: Vlastislav Sobek, Vladimír Strouhal, tel: 608 602 143
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka - turnaj Český Těšín.
V prvé řadě bych chtěl klukům poděkovat za předvedený výkon. Na krásném stadionu v Českém
Těšíně jsme odehráli naše nejlepší zápasy, jen škoda, že nedorazil třetí soupeř - Doubrava,
kterého bychom určitě s předvedenou hrou porazili. S naším prvním soupeřem domácím Českým
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Těšínem jsme hráli vyrovnaný zápas. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Na konci nám
chybělo pověstné štěstíčko, kdy jsme mohli utkání dostat na naši stranu. To se bohužel
nepovedlo.
Výsledek Český Těšín - TJ Petřvald 6:5. Góly za Hepo: 3x O. Fajkoš, L. Dvořáček, R.
Marenčák.
Naším druhým soupeřem byl Bohumín. Opět jsme hráli vyrovnaný zápas, první poločas skončil
1:1, ale ve druhém poločase jsme soupeře téměř k ničemu nepustili. Přidali jsme dvě branky a
na světě bylo naše letošní třetí vítězství.
Výsledek Bohumín - TJ Petřvald 1:3. Góly za Hepo: 2x R. Marenčák, O. Fajkoš.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Josef Kotas
80 let
Olga Konvičková
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Vojtěch Frič
Lukáš Prokop
Michaela Skrzyžalová
Sára Stošková
Jakub Vajdjak
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřelí občané
František Foltyn
95 let
Drahomíra Folvarčná
77 let
Otakar Fusek
67 let
Erika Hoskovcová
88 let
Anna Veselá
73 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. prosince 2011 oslaví krásných 88 let paní Božena Matušková.
Hodně zdravíčka a spokojenosti přejí Petr, Marta a synové Robert a Jan s rodinou.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1. listopadu 2011 oslavila své krásné 30. narozeniny paní Martina Bednářová. Do dalších
společných let Ti přejeme jen to nejlepší, lásku, zdraví, štěstí a splnění všech tajných přání. Moc
Tě všichni milujeme a jsme rádi, že Tě máme. Manžel Pavel a děti Danielka, Matýsek, Daneček a
Terezka.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 28. října 2011 oslavila naše maminka paní Pavla Rudolová krásné životní jubileum 70 let.
Hodně zdraví, síly a optimismu do dalších let přejí dcery Šárka, Pavla a Jana s rodinami.
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OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 18. října 2011 po dlouhé nemoci zemřela ve věku 77 let
paní Drahomíra Folvarčná.
Zarmoucená rodina.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás dne 12. listopadu 2011 navždy opustil ve věku
64 let po krátké těžké nemoci pan Bedřich Kempný.
Vzpomeňte s námi, kdo jste jej znali.
Manželka Ludmila, dcera Lenka, synové Petr a Rostislav s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dny plynou jak tiché řeky proud,
bolest v srdci nedá zapomenout…
Dne 13. 12. 2011 by se dožila 70. let paní Ilona Mikulcová, a dne 14. 12. 2011 vzpomeneme 15.
výročí úmrtí pana Oldřicha Mikulce.
Kdo jste je znali, věnujte tichou vzpomínku.
Za celou rodinu dcera Pavlína a syn Libor.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí,
co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínku,
bolest a žal.
Dne 1. prosince 2011 si připomínáme 8. výročí úmrtí paní Heleny Serafínové. Vzpomínají
maminka, dcera, syn s rodinou a sestra Pavla s rodinou.
Zároveň vzpomeneme 3. výročí úmrtí jejího otce pana Gabriela Štěrby. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Marie a dcera Pavla s rodinou.
VZPOMÍNKA
Krutý byl osud, když nám Tě vzal,
maličké děti jsi tady tenkrát zanechal.
Z očí Ti zářila vždy láska a dobrota,
budeš nám chybět do konce života.
Dne 30. listopadu 2011 vzpomínáme 20. výročí úmrtí našeho milovaného syna, manžela, tatínka,
synovce a bratrance pana Jiřího Sebery.
Vzpomínají a nezapomenou maminka, manželka Pavla, synové Martin, Honza a celá rodina.
VZPOMÍNKA
To, že se rány zahojí, je jen zdání,
v srdci nám zůstává bolest a vzpomínání.
Jak krásné by bylo Vám doma blahopřát,
jak těžké je však u hrobu stát, na Vás vzpomínat.
Vzpomínáme 16. výročí úmrtí pana Jiřího Sebery. Vzpomínají a nezapomenou manželka
Emilie, snacha Pavla, vnuci Honza, Martin a celá rodina.
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VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 22. listopadu 2011 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Pavlíka. Vzpomínají a
nezapomenou manželka Růžena, synové Vlastimil a Zdeněk s rodinami.
VZPOMÍNKA
Prázdné je místo mezi námi, zůstalo jen vzpomínání.
Dne 28. listopadu 2011 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, tchána a dědečka pana Josefa Ondrucha. S láskou vzpomínají manželka Jarmila a syn
Jiří s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 7. prosince 2011 vzpomeneme páté výročí úmrtí paní Emilie Ševčíkové z Petřvaldu.
Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Vzpomínají s láskou dcera Jarmila a vnuci Danka, Aleš a Táňa s rodinami.
VZPOMÍNKA
5 let již tomu, co odešels bez rozloučení,
odešels tam, odkud již návrat není.
Zanechal jsi jen smutek a tiché vzpomínání.
Ta rána v srdci stále bolí a už nikdy se nezahojí.
Dne 5. prosince 2011 vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana
Vladislava Ožany.
Vzpomínají manželka Helena, synové Vladimír, Václav, dcera Soňa s manželem Jirkou, vnoučata
Vendulka s Pavlem, Verunka, Michael a celá rodina.
VZPOMÍNKA
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 1. prosince 2011 by se dožila 70 let naše milovaná sestra paní Helena Kačorová roz.
Klimková.
S láskou vzpomínají sestry Kája a Mirka s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 19. prosince 2011 vzpomeneme nedožité 53. narozeniny pana Jana Ščerby.
S láskou vzpomínají manželka Anna, synové David se Šárkou, Honza, dcera Žaneta s manželem
Lukášem a vnoučata Lukášek, Terezka, Adámek, Adrianka a Sabinka.
VZPOMÍNKA
Dne 8. prosince 2011 vzpomeneme nedožitých 45 let našeho milovaného syna pana Libora
Izaiaše. Všichni, kdo jste jej znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, syn Tomáš, bratři Rosťa a Tonda.
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INZERCE:
AXA Représentants nová obchodní interní služba AXA Česká republika z důvodu expanze
v rámci ČR hledá nové obchodníky a manažery. Nabízíme nejvyšší provize na trhu
s nadstandardními bonusy. Služební automobily Mercedes, CCS karty, dovolenou u moře,
podporu inzerce. Životopisy zasílejte na info@axa-representants.cz.

SLUŽBY HODINOVÉHO MANŽELA
737 556 161 graf.tomas@email.cz
kutilskeprace.webnode.cz

AŠ Petřvald provádí výcvik v řízení na skupinu „B“.
Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, parafínové zábaly
Závodní 227, Petřvald
4. dům od Penny, směr Havířov
Tel. 603 294 123
Gabriela Pyreňová

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
čištění koberců a sedacích souprav
půjčování stroje Kärcher
Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 731 490 561

Potřebujete čas a prostor pro své podnikání?
Zajímá Vás, jak to dělají jinde?
Pokud si odpovíte alespoň na jednu otázku ANO, je nejvyšší čas nás navštívit!!!
Účetní kancelář p. Anny Bezdíčkové Vám garantuje individuální přístup, profesionální jednání.
Ale hlavně ručíme za svou práci!
Zpracováváme účetnictví fyzickým i právnickým osobám, plátcům DPH, spotřebních daní.
Poskytujeme zpracování mezd. i výkazů INTRASTAT.
Za zavolání to stojí!
Kde nás najdete?
Orlová Lutyně - centrum vedle ČSOB banky
Tel. 603169 282
email: anna.bezdickova@seznam.cz
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KVĚTINY KLEOPATRA
3.10.2011 – OTEVÍRÁME PRODEJNU KVĚTIN
NAJDETE NÁS NA ULICI OSTRAVSKÁ - NAPROTI ČERP. STANICE BENZINA
Marcela Uhrová – tel. 604 205 003
Web: www.kvetinykleopatra.webnode.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !

TAXI PETŘVALD
PROMO AKCE
Senior+ZTP 13 Kč/Km
Ostatní
20 Kč/Km
Čekání
3 Kč/min
Minimální cena jízdného 50 Kč.
Akce platná do odvolání.
NON-STOP
728 443 311
www.taxipetrvald.cz

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, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 080 358, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

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

NAVŠTIVTE REHABILITAČNÍ CENTRUM ŠENOV
MUDr. KATEŘINA ŠOCHOVÁ
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Vráclavská 1601, 739 34 Šenov
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NOVÁ ČÁST ZDR. STŘEDISKA VPRAVO, VEDLE VETERINY
TEL. 602 544 939, 596 811 289
www.rehabilitace-senov.cz

Koupím dům i v horším stavu nebo parcelu popř. chatu.
Platím hotově, možno i zadlužený.
Za nabídku děkuji 608 370 379

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková
Zahradní 1552, Petřvald
Tel : 725 573 752
pro Vás spustila veterinární internetový obchod.
Nabízíme prodej krmiva, veterinárních klinických diet,
chovatelských potřeb, antiparazitik a dalšího zboží.

www.aapet.cz

!!!KOSMETIKA MARTINA!!!
Nabízím ošetření chemickým peelingem, který řeší problémy: akné, jizvy, vrásky,
hyperpigmentaci, korekce výrazových linek.
Přípravky podporují buněčnou obnovu, nádherně projasní pleť, redukují vrásky a zanechá
pokožku krásnější, jemnější a zářivější.
Objednávky a tel. čísle: 737 852 923
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Zahradnické centrum ARBOR MORAVIA s.r.o. Petřvald nabízí:
• širokou nabídku adventních věnců
• svícny, girlandy a jiné vánoční dekorace
• svíčky, stuhy a různé vánoční přízdoby
• keramika a drobné dárkové zboží
• vánoční hvězdy, kaktusy, bramboříky a další hrnkové rostliny
Vánoční inspiraci jsme pro Vás připravili na www.arbormoravia.cz
Tel: 605 248 991, 59 654 20 98

MASO – UZENINY na Ostravské - PETR HLAVATÝ
Přeje všem svým zákazníkům klidné Vánoce a šťastný nový rok plný pohody a dobrého
jídla. Těšíme se na Vaši návštěvu i v novém roce 2012.
Maso, uzeniny, zabijáčkové speciality z Krnova, domácí uzené z komína.
... u nás víte, co nakupujete
... u nás můžete ochutnat

Daruji garáž v Petřvaldě.
Důvod - bydlím nyní mimo Ostravsko.
Tel: 731 882 959

KD Petřvald nabízí každodenní rozvoz poledního menu v rámci města
Petřvald.
Rozvoz v dopoledních hodinách (10.30-11.30) po-pá.
Možnost výběru ze 4 druhů jídel (již od 68,-Kč s dovozem!!!)
Možnost zajištění jídlonosičů.
Informujte se na tel. čísle: 605 548 423 nebo u obsluhy KD Petřvald.
http://www.kdpetrvald.cz/kdjlistek/tydmenu.htm
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