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K 31. 8. 2011 odvolala Rada města Petřvaldu na vlastní žádost Mgr. Rudolfa Torže, ředitele ZŠ a
ZUŠ Školní 246.
Pan ředitel odchází na zasloužilý odpočinek - do starobního důchodu. Ani se to nechce věřit, jak
ten čas letí!
Mgr. R. Torž začal pracovat na naší ZŠ již v roce 1974. Během šesti let si doplnil vysokoškolské
vzdělání a v průběhu let se stal zástupcem ředitele a později ředitelem ZŠ a ZUŠ, příspěvkové
organizace města Petřvaldu.
Nastal čas poděkovat panu řediteli Toržovi za jeho učitelské poslání, za jeho spravedlivý a
naprosto profesionální přístup v řešení problémů spojených s vedením školy. Vedení města
Petřvaldu touto cestou rovněž děkuje Mgr. R. Toržovi za několikaletou práci v dopravní komisi.
Mnoho zdraví, osobní pohody, radost z vnuček. A pokud se zaleskne v oku slza, tak ať je to slza
štěstí. Ještě jednou - DĚKUJEME.
Vedení města
Připojujeme se k poděkování řediteli Mgr. Rudolfu Toržovi za spolupráci a úspěšné vedení
školy. Přejeme mu v další etapě života hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.
Dne 30. června 2011 odešla do zaslouženého starobního důchodu paní Marie Šebestová,
zdravotní sestra MUDr. J. Kremerové. Paní Šebestová se nám svěřila, že ve zdravotnictví
pracovala od roku 1958 a v petřvaldské ordinaci od roku 1962.
Je to úctyhodná řádka pracovních let. I my jsme stáli v řadě gratulantů a popřáli sestřičce Majce
mnoho zdraví, pohody a krásných slunečných dnů v její další části života. Moc a moc děkujeme
za vykonanou práci pro společnost a za všechny pacienty.
Vedení města a redakční rada PN

Víte, že...
Město Petřvald nechalo provést opravu pomníků v našem městě za cenu cca 30.000 Kč?
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DIVADELNÍ SETKÁNÍ
Dne 11. 6. 2011 proběhlo již druhé divadelní setkání žáků petřvaldské základní školy a žáků z
Jasienice. V prostorách Kulturního domu v Petřvaldě si děti pod vedením herců Těšínského
divadla vyzkoušely jaké je to být hercem, učily se správně vyjadřovat, zabývaly se základy
hereckého projevu. Akce se uskutečnila v rámci realizace projektu „Hranice umění–
přeshraniční divadelní setkání” (reg.č. Pl.3.22/3.3.05/09.01064) – spolufinancováno Evropskou
unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 – Fond mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
Žáci naší školy pak vystoupili s divadelním zpracováním pohádky O Popelce a hosté z Jasienice
s představením I slova mohou zraňovat.
Pokračováním tohoto setkání bylo vystoupení dětí na Přehlídce amatérských divadelních skupin
v polském Międzyrzeczu Dolnym v sobotu 18. 6. 2011. V tomto polském městečku bylo v rámci
uvedeného projektu vybudováno dřevěné zastřešené jeviště a přehlídka amatérských dětských
divadelních souborů se zde koná každoročně.
Děti z naší školy měly s představením O Popelce velký úspěch a byly pozvány do Polska zase v
příštím roce.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr. Marcele Mertové za práci s nastudováním pohádky, za
hudební doprovod patří poděkování paní Mgr. Miladě Římánkové.
Velká pochvala patří těmto dětem (budoucím hercům?): Marku Gargulákovi, Marku Grafovi,
Petru Hrachovcovi, Dominiku Kršákovi, Patriku Polhošovi, Vladimíru Strouhalovi, Marku
Tóthovi, Vladislavu Vajdovi, Anně Jančiové, Haně Kroupové, Nikole Litvové, Stefanii Oláhové,
Kateřině Pyreňové, Sabině Vicherkové, Kateřině Vronkové, Kristýně Závorkové, Kamile
Heczkové, Nikole Popovičové, Simoně Popovičové, Simoně Bernatíkové a Ivaru Sliwkovi.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
V letošním roce byla firmou STRABAG, a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08
Ostrava - Svinov, provedena oprava místních komunikací za cenu 1,354.568,40 Kč včetně DPH.
Jednalo se o opravu místní komunikace ul. V Holotovci, která byla provedena v celé šíři a délce
480m a částečné opravy komunikací ul. Podlesní, Na Hranici, Na Zaryjích – výjezd na ul.
Ostravskou a oprava křižovatky ul. U Hřiště a Polní. Ostatní opravy místních komunikací
(výtluky aj.) byly prováděny zaměstnanci Střediska údržby města Petřvald v období dubna června.
R. Gojová, odbor výstavby a ŽP

VÝSLEDKY O MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU ZA ROK 2010
Společnost EKO-KOM, a.s., která platí městu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů, zaslala přehled o množství odpadu, které naše město vytřídilo v roce 2010 a předalo
k využití. Jedná se celkem o 102,480 tun (papírových, plastových a skleněných obalů), za toto
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množství město obdrželo od společnosti EKO-KOM a.s, finanční částku ve výši 177 375 Kč.
Zároveň bylo našemu město předáno Osvědčení o úspoře emisí, kdy díky rozvoji provozu
systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně
obalových, ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., přispěli občané města ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, která byla dosažena, představuje:
Emise CO2 ekv. 102,333 tun
Úspora energie: 2 380 535 MJ
Tyto údaje jsou výsledkem studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních
odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“, která byla zpracována společností EKOKOM, a.s. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly přínos celého systému třídění a recyklace
odpadů v ČR pro životní prostředí.
V roce 2010 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému
EKO-KOM uspořeno 23,3 GJ energie, která nemusela být vyrobena a reprezentuje více jak 1%
spotřeby primárních energetických zdrojů ČR. V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 0,96 t CO2 ekvivalentu, tedy necelé
1% celkových skleníkových plynů ČR.
Za použití informací společnosti EKO-KOM, a.s. zpracovala Ing. V. Křístková, odbor výstavby a
ŽP

KALANDÁŘ SVOZU ODPADŮ na 3. čtvrtletí 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Srpen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
Září
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
11. srpen
15. září
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Srpen
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Září
5., 6.
12., 13.
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19., 20.
26., 27.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
7. schůze Rady města Petřvaldu se konala 16. června 2011
RM schválila rozpočtové opatření č. 4/11.
RM rozhodla
• zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na dofinancování sociální služby
Domovu Březiny, p.o. Petřvald, ve výši 50.000,-Kč, která bude použita na částečnou
úhradu energií, popř. na zakoupení materiálu pro poskytování ošetřovatelské péče;
• poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč těmto dárcům krve: Petr Dohnal, Pavel
Massaniec, Marek Tešnar, Martin Visnar, Karel Dvořák;
• uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč s Fondem pro opuštěné
a handicapované děti, obč. sdružení, Mořkov. Finanční dar je účelově určen na realizaci
„3. setkání opuštěných a handicapovaných dětí z Moravskoslezského kraje, konaného 10.
9. 2011 v Novém Jičíně“;
• o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Petřvaldě na ulici
Šenovská čp. 356 s nájemcem Moravskoslezskou obchodní akademií, s.r.o., kterým se
mění výpovědní lhůta nájemního vztahu.
Vzala na vědomí
• předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2011;
• zvýšení ceny za jeden oběd dodávaný školními jídelnami cizím strávníkům o 3,Kč s účinností od 1. 9. 2011.
5. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 29. června 2011
ZM rozhodlo o úplatných převodech pozemků.
ZM vyhlásilo záměr směny pozemku parc. č. 4955/5 kat. území Petřvald u Karviné ve vlastnictví
města Petřvald za pozemky parc. č. 3974/9, č. 4012/2, č. 4022/5, č. 4022/7, č. 4022/8, č. 4023/2,
č. 4023/3, č. 4023/4, č. 4023/5, č. 4026/1, č. 4026/2, č. 4026/3, č. 4028/2, č. 4028/3, č. 4039/4, č.
4041/2, č. 4053/3, č. 4055/2, č. 4062/2, č. 4946/5, č. 5146/3, č. 6397/8, č. 6397/12, č. 6397/17, č.
6397/23, č. 6397/47, č. 6397/56, č. 6397/58, č. 6397/61, č. 6397/64 a č. 6397/67, vše kat. území
Petřvald u Karviné, ve vlastnictví RPG RE Land, Ostrava.
ZM rozhodlo
• neakceptovat nabídku Moravskoslezského kraje na převod zřizovatelských funkcí
Domova Březiny, příspěvková organizace na město Petřvald;
• nesouhlasit, v případě podání návrhu na změnu Stanov společnosti DEPOS, se změnou
stanov v případě, že nové stanovy nebudou zakotvovat předkupní právo stávajících
akcionářů;
• neakceptovat nabídku DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Odra, Ostrava na
bezúplatný převod budovy na pozemku parc. č. 4921/4 a okolních pozemků;
• o pokračování v hledání a přípravě variantních řešení financování výstavby projektu
„Radnice Petřvald“.
ZM schválilo
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•

vznik členství obce Těrlicko ve Svazku měst a obcí okresu Karviná s účinnosti od 1. 8.
2011 a dodatek ke smlouvě o vytvoření svazku;
• závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2010.
ZM vzalo na vědomí informaci o možnosti zvýšit na území města koeficientem daň
z nemovitostí.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Šárce Návratové a paní Pavle Lukáčové, učitelkám
Mateřské školy K Muzeu, za vynikající péči o našeho syna po dobu jeho docházky do mateřské
školy. Paní učitelky se vždy snažily, aby děti poznaly co nejvíce potřebného pro život a naopak
nepoznaly nudu. Jsme přesvědčeni, že přípravě věnovaly i velkou část času stráveného mimo své
zaměstnání. Za toto nasazení a obětavost jim děkujeme.
Náš syn navštěvoval mateřskou školu velice rád - a to je jistě právě jejich zásluha.
Radomír a Pavlína Molatovi, Petřvald

PODĚKOVÁNÍ
Velmi pěkně děkujeme panu Ing. Václavu Holečkovi, který zařídil vyčištění ucpané kanalizace a
můstku místní stružky na konci ulice U Letiště, která zůstala znečištěná po předchozí těžbě dřeva.
Děkují občané ulice U Letiště.

Poohlédnutí za školním rokem 2010/2011 v petřvaldské základní umělecké
škole
Co se u nás dělo nového?
Milí čtenáři,
některým z vás je možná naše škola důvěrně známá již z vašich dětských let, kdy jste začínali
objevovat svět umění a hudby. Jiné z vás u nás potkáváme, když k nám doprovázíte své děti a
vnoučata, abyste jim cestu do hudebního, tanečního nebo výtvarného světa pomohli ukázat. A pro
další z vás je možná zatím naše škola neznámá a třeba byste rádi věděli, jak to u nás chodí. Pro
vás všechny jsme připravili toto malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem v naší základní
umělecké škole.
Naše škola je výjimečná tím, že jako jedna z mála základních uměleckých škol je spojena se
základní školou. Proto ten dlouhý název – ZŠ a ZUŠ Petřvald... Navíc se základní a mateřskou
školou sdílíme jednu budovu – Masarykovu školu na ulici Závodní. Toto spojení nám umožňuje
výbornou spolupráci s pedagogy a žáky těchto škol, pro které naši žáci a pedagogové pořádali i
v uplynulém školním roce hned několik aktivit. Potkávali jsme se například při mikulášském
zábavném odpoledni pro děti i rodiče, při vánočním koncertě, při jarním výchovném koncertě, při
tvůrčím dopoledni pro mateřské školky nebo při koncertech našich absolventů a závěrečném
koncertu v kulturním domě. S žáky prvních až čtvrtých tříd jsme si udělali výlet za kulturou do
loutkového divadla v Ostravě na pohádkové představení Nevěsta pro hastrmana.
Někteří možná zavítali i na další koncerty a vystoupení, která byla otevřena široké veřejnosti. Ať
už to byl novoroční koncert nebo veřejné třídní předehrávky žáků hrajících na klavír, flétnu,
kytaru, klávesy, akordeon či v našich školních skupinách Džíny a Pohoda, zpívajících sólově či
v různých komorních seskupeních nebo ve školním sboru Petřvaldský skřivánek.
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Na těchto koncertech jsme se s Vámi mohli setkat v pěkném prostředí koncertního sálu naší
základní umělecké školy. Možná jste si také v průběhu roku všimli, jak stěny a nástěnky našeho
druhého patra rozkvetly výzdobou utvořenou žáky letos po dlouhé době znovu otevřeného
výtvarného oboru. Největší zásluhu na této výzdobě jistě měla sama paní učitelka.
S našimi žáky jste se mohli také potkat i na vystoupeních mimo naši školu. Tak například naši
žáci zpestřili slavnostní setkání v budově místní knihovny u příležitosti výročí Petřvaldských
novin a výstavy kronik nebo na setkání s jubilanty v obřadní síni města Petřvaldu.
V uplynulém školním roce naši žáci reprezentovali školu také na celostátní soutěži ZUŠ ve hře na
klavír a na kytaru. Gratulace patří zvláště Štěpánu Tajdusovi ze třídy Mgr. Ivy Křenkové, který se
se svým provedením skladeb pro kytaru probojoval až do krajského kola soutěže, kde získal 2.
místo.
Kdo byste se chtěli o naší škole dozvědět více, můžete se začíst také do našich webových stránek
www.zsazuspetrvald.cz.
Těšíme se na vás v novém školním roce.
Pedagogický kolektiv ZUŠ Petřvald

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, p.o

nabízí ve školním roce 2011/2012 výuku v ZUŠ
- hudební obor:
přípravná hudební výchova
sborový zpěv
sólový zpěv
hra na hudební nástroj (klavír, el. klávesy, kytara, akordeon,
zobcová a příčná flétna)
- taneční obor (klasika, současný a lidový tanec...)
- výtvarný obor (malba, grafika, keramika...)
Do tanečního a výtvarného oboru můžete přihlásit své dítě již od 5 let.
Využijte této nabídky a poskytněte svým dětem další vzdělávání a rozvoj hudebních, tanečních
a výtvarných schopností.
Podrobnější informace získáte na: ZUŠ Petřvald, Závodní 822 (budova ZŠ Masarykova – 2.
patro), tel. 596 541 373, e-mail: zuspet@seznam.cz www.zsazuspetrvald.cz

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 se koná ve čtvrtek 1. září 2011
ve 13.00 hodin v koncertním sále základní umělecké školy .
(Závodní 822, 2. patro Masarykovy školy)
ZTRÁTY A NÁLEZY
12. a 14. 7. 2011 byly na MěÚ Petřvald odevzdány tyto nálezy:
• mobilní telefon NOKIA 2600 červené barvy
Místo nálezu: Petřvald, parkoviště na ulici Březinské před prodejnou Cocodrillo
• mobilní telefon SIEMENS S55 stříbrné barvy, poškozený, bez zadního krytu
Místo nálezu: Petřvald, u rodinného domku na ulici K Pískovně
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Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle
596 542 905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kunčice pod Ondřejníkem
Sláva, nazdar výletu – byli jsme tam a už jsme tu.
Zelená příroda, slunečné počasí, letní ovzduší bylo potěšením na duši.
Horská túra pěšími stezkami, tiché lesní rozjímání a na lukách indiánské dovádění
bylo příjemným zážitkem celého dne.
Tak prožívaly jeden z posledních dnů školního roku děti z Mateřské školy Šenovská.
HURÁ – píši letní noviny, budou prázdniny.
Ved. uč. D. Sikorová, uč. M. Stoklasová
FOTO
Také děti z Mateřské školy 2. května (Březiny) byly na výletech plných zeleně,
překvapení a radosti. Autobusy nás odvezly k sauně do Komorní Lhotky a my jsme se pak
vydali po turistických značkách v okolí. Hledali jsme poklad s překvapením, starší děti se
vydaly na Prašivou a došly až ke studánce. Společně jsme si po obědě zazpívali s kytarou,
zahráli si v „největším“ kruhu společné hry. No - bylo to opravdu veselé. O týden později
jsme vyjeli do „naší“ ostravské zoologické zahrady podívat se na malé sloní mimino a
ostatní zvířecí kamarády. A že nás před bránou na otevření zoologické zahrady čekalo
hodně! Vláčkem jsme se svezli k velbloudům a nahoru šlapali kolem slonince, opičího
pavilonu, lvů i jelenů. A malá sloní samička byla opravdu kouzelná… A protože nám po
oba výlety přálo počasí a všechno vyšlo podle plánu, byly to opravdu vydařené perličky
letošního školního roku.
J. Budíková, ředitelka mateřské školy

ŽÁCI 9. TŘÍD PŘEDVEDLI MALOU AKADEMII
Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd se konalo 28. června 2011 v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246. Moderování celého programu měla na starosti výchovná poradkyně Mgr. Pavla
Helbichová, která v úvodu přivítala všechny přítomné. Bouřlivým potleskem jsme přivítali
starostku města J. Skálovou, místostarostu Ing. V. Holečka, předsedkyni školské rady Ing. M.
Polochovou, předsedkyni sdružení rodičů M. Kršákovou, ředitele školy Mgr. R. Torže a jeho
zástupkyni Ing. Z. Kozlovskou.
Mgr. Helbichová pronesla ke všem přítomným projev, v němž připomněla žákům jejich prvotní
setkání se školou, zápis do první třídy, první vysvědčení. Jenže roky plynuly a přibývaly i nové
předměty, ve třídách se začaly objevovat nové tváře pedagogů, proběhly přijímací zkoušky na
střední školy. No a dnes se mladé dívky a chlapci přišli slavnostně rozloučit s naší školičkou.
Hosté také pronesli několik vět k vycházejícím žákům. Jako první pohovořila paní starostka J.
Skálová a řekla: „Žijte s otevřenýma očima k okolnímu světu, naučte se naslouchat druhým,
nebojte se poskytnout pomoc lidem, kteří ji potřebují. Mějte srdce na dlani a při rozhodování
dejte na zdravý rozum.“ V zápětí se ujal slova ředitel školy Mgr. R. Torž, který popřál
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vycházejícím žákům hodně sil, píle a úspěchů v dalším životě a studiu na středních školách a
učebních oborech, protože „jak si ustelete, tak si lehnete“, cituji. Na něj navázala zástupkyně
ředitele Ing. Zd. Kozlovská, z jejího projevu si dovolím část ocitovat: „...Každoročně žasnu jak
tyto naše děti, nedávno narozené, se během několika školních měsíců změní v krásné a
sympatické mladé lidi, kteří se nebojí s vámi diskutovat na jakékoliv téma. Mnohdy mají svůj
„seriózní“ názor, za kterým si plně stojí a v zápětí vás rozesmějí strašnou hloupostí.
Dnes jsou ale tady, plni svých snů a ideálů o dalším životě.
Myslím si, že již příprava tohoto dnešního dopoledne je ubezpečila v tom, že bez píle a snahy nic
nedokáží.
Mám k vám, vážení rodiče, velkou prosbu, buďte ke svým dětem co nejvíce otevřeni, diskutujte
s nimi, vyslechněte jejich názory, nechte si je vyplakat na rameni. Možná vám nedají otevřeně
najevo, že vás mají rádi a že jste jejich oporou, ale ve svém pozdějším věku si jistě na vás
vzpomenou tak, jako my si vzpomínáme na rodičovské rady, kterými jsme někdy až pohrdali.
No a vám milí žáci chci popřát, aby se vaše představy o životě naplnily. Buďte ohleduplní
k rodině, pomáhejte si navzájem – bez očekávání, co za to dostanete, udržujte přátelství s lidmi,
které máte rádi a kterých si vážíte.
Přeji vám příjemný zbytek tohoto slavnostního rozloučení no a v září - šťastné vykročení do
nových škol.“
Následoval kulturní program, který si připravili žáci. Zahráli na hudební nástroje, předvedli
scénku a exotické tance. Náročná příprava programu přinesla očekávané ovoce – velký potlesk
od všech přítomných v sále. Pak slovo patřilo zástupkyním tříd – 9.A Janě Kozlovské a 9.B
Dominice Puškové, které představily život v jejich třídách a taktéž poděkovaly třídním učitelkám
Mgr. Hlavaté a Mgr. Kynclové, vedení školy a správním zaměstnancům.
V letošním školním roce 2010/2011 končí povinnou školní docházku 54 žáci. Z tohoto počtu
prospělo 7 žáků s vyznamenáním - 9.A Jiří Novák, Kateřina Kolářová, Jana Kozlovská, Veronika
Vítková, 9.B – Libor Pavlas, Jan Šustek, Kristína Bezecná. Bylo uděleno 9 pochval ředitele školy
za vzornou reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích – Janě Kozlovské,
Kristýně Kalinové, Dominice Lorenčičové, Haně Hrušovské, Jiřímu Novákovi, Lukáši
Němčíkovi, Martinu Seberovi, Janu Vaškovi, Liboru Pavlasovi.
Závěrem vedení školy přeje všem sluníčkové prázdniny a pohodové dny.
Ing. Zdeňka Kozlovská, zástupkyně ředitele
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org.

INTERVENČNÍ CENTRUM
Chceme touto cestou přiblížit naše služby občanům a informovat je blíže o možnostech využití
našich služeb k případnému zajištění jejich bezpečí a potřeb v situaci, spojené s domácím
násilím.
Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím násilím. Je to
mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském soužití
nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.
Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat svým uživatelům při řešení jejich
krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci
dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance,
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.
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V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto Intervenční centrum
v Havířově kontaktovat na adrese: Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého
bazénu), Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, tel: 596 611 239, pohotovostní mobil 739 500 634.

JUBILANTI V ČERVNU 2011
Krásné slunečné sobotní dopoledne vylákalo naše milé jubilanty do obřadní síně. Na hodinovou
oslavu je do této místnosti pozvala paní matrikářka Iva Tomková.
A kdo pozvání přijal? Byla to paní Danuše Čarnecká, paní Jiřina Pščolková, paní Julie
Rozsypková a pan Alois Budina.
Slavnostně naladěni a oděni usedli do židlí, které jim byly určeny. Poté je paní matrikářka
vyzvala, aby se podepsali do Pamětní knihy města. A plni očekávání zvědavě pokukovali na
dveře, kterými vchází oddávající.
Velkým zážitkem pro ně byl přednes básně, kterou s naprostou profesionalitou přednesla Mgr. Š.
Němcová, zastupitelka města a členka KPOZ.
Po přednesu básně se slova ujala starostka města paní Jarmila Skálová a velmi srdečně ve svém
projevu obecně zhodnotila životy jubilantů. Kromě jiného řekla: „Narodili jste se ve třicátých
letech minulého století. Prožili jste těžkou dobu okupace i druhou světovou válku. Dožili jste se
však ve zdraví konce dvacátého století a s novou nadějí jste vstoupili do třetího tisíciletí.
Co všechno se za tu dobu změnilo!“...
A v závěru projevu řekla: „Vám, kteří se v tomto čase dožíváte významného jubilea, není třeba
připomínat, že člověk by se měl radovat z každého dne, který jej zastihne při dobrém zdraví, ať
už jej potkají věci příjemné či mrzuté“...
A aby se atmosféra přenesla do veselejší roviny, honem jsme společně za doprovodu kouzelného
zpěvu slečny Soni Jungové a klavírního doprovodu Mgr. Regíny Bednaříkové společně zazpívali:
„Živjó, živjó, živjó...“
A připili si společně skleničkou dobrého moku na zdraví. Velkým překvapením bylo pro
přítomné jubilanty vystoupení děti z Mateřské školy K Muzeu pod vedením paní učitelky I.
Křižákové a paní učitelky R. Jarošové.
Děti předvedly bravurní výkon, mnohé jubilantky si s nimi notovaly a srdečně se při vystoupení
dětí usmívaly. Bouřlivý potlesk a společná fotografie... a konec malé slavnosti pro naše jubilanty.
Ještě jednou. Mnoho zdraví, štěstí, dobré pohody a radostných chvil mezi námi a v kruhu
nejbližších.
JaS

DEN DĚTÍ
Základní organizace Českého svazu žen (ZO ČSŽ) v Petřvaldě na Podlesí navázala po dlouhých
20 letech na tradici oslav Dne dětí. V sobotu 11. června se konala oslava tohoto svátku na
zahradě restaurace pana Marka Bednáře. Děti přišly společně s rodiči a myslím, že si krásné
odpoledne užily. Věnovaly jsme společně s ostatními členkami výboru přípravě čas a byly jsme
velmi rády, že odpoledne pro děti mohlo být krásné také díky sponzorům. Přispěním pana Marka
Bednáře, pana Milana Dedka a paní Ing. Radky Kafkové a její společnosti Vicenda, a.s. si mohly
děti užít nekonečné hopsání ve skákacím hradu, mohly se svézt na skluzavce, projet na koni,
skákat v pytli, malovat na asfalt, házet na klauna i skládat puzzle a vysoutěžit si v disciplínách
pro své mlsné jazýčky sladkosti, odnést si medaile, nebo až do večera být kočičkou, pejskem
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nebo beruškou, zkrátka vším, co se podařilo vykouzlit naší malířce na tváře rozradostněných dětí.
Pro dospělé i děti bylo zpestřením opékání párků.
Bez KARAOKE se snad ale neobejde žádná pořádná párty, a tak to kluci a holky stejně jako
tatínci a maminky pořádně rozjeli. Za to všechno díky členkám ZO ČSŽ, ale také jejich rodinným
příslušníkům. Ženy to prostě vzaly do svých rukou a akce se opravdu povedla. A tak ráda končím
větou pro vás pro všechny: „Už se těším na další akci“.
Za členky ZO ČSŽ Dáša Tomášková

MUZEUM TĚŠÍNSKA
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Národopisná pracovnice Jiřina Králová
Výstava potrvá do 30. října 2011.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové, Masarykova tř. 958, 735 14 Orlová - Lutyně, tel.: 596
531 205, e-mail: orlova@muzeumct.cz
Otevřeno: po–pá 8.00–12.00 h a 12.30–16.30 h
V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození významné osobnosti národopisu Těšínska,
rodačky z Orlové-Lazů, paní Jiřiny Králové. Celý svůj život zasvětila výzkumu, dokumentaci,
rekonstrukcím a propagaci lidových krojů a lidové kultury těšínského regionu.
Své poznatky získala bohatým systematickým terénním výzkumem, kterým zachytila vývoj
lidového oděvu v podhorských a horských oblastech Beskyd, včetně moravsko-slovenského
pomezí (Čadecko). Dokládají to mnohé zápisy z výzkumů, karty a články s dokumentací lidového
oděvu z Orlovska, Karvinska a okolí Těšína. Poznatky z terénu ověřovala a upřesňovala studiem
archivních fondů doma i v zahraničí. Výsledky svého bádání uveřejňovala v odborných a
vlastivědných časopisech, např. Radostné zemi a Těšínsku.
Lidovou kulturu Těšínska propagovala také v dokumentech a pořadech, které natočila s
Československou televizí a rozhlasem.
Byla zakládající členkou dvou národopisných souborů – JAVOROVÉHO v Třinci a SLEZANU v
Českém Těšíně. Pro oba zhotovila střihovou a kresebnou dokumentaci pro rekonstrukci
těšínských, goralských, lašských i jackovských krojů, ve kterých soubory dlouhou dobu
vystupovaly.
Od začátku vzniku Slezských dnů spolupracovala s programovou komisí při Matici Slezské v
Dolní Lomné nejen jako organizátorka, ale také jako autorka. Za velký přínos a dlouholetou
aktivní činnost se jí dostalo řady poct a uznání, v roce 1981 jí bylo uděleno čestné členství v
Národopisné společnosti československé při ČSAV v Praze.
Výstava přiblíží její sbírku krojových součástek, rukopisných studií, ukázek krojových
rekonstrukcí i vlastnoručních vzorníků jednotlivých technologií výšivky na Těšínsku. To vše
doplní fotografie a zápisové karty z terénního výzkumu autorky, ukázka z bohaté kresebné
dokumentace originálních součástek těšínských, jablunkovských, lašských i horalských krojů.
Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o krásu těšínských krojových šperků, které tvoří také součást
uceleného osobního fondu vlastivědné pracovnice Jiřiny Králové.
MUZEUM TĚŠÍNSKA
si Vás dovoluje pozvat na výstavu
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Franciszek Świder, která připomene život a dílo tohoto významného karvinského rodáka a
umělce u příležitosti stoletého výročí od jeho narození. Výstava potrvá do 30. 9. 2011 ve výstavní
síni Muzea Těšínska v Karviné – Fryštátě, tel. 596 311 425, karvina@muzeumct.cz
Otevřeno: út – pá 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30, so 9.00 – 13.00, ne 13.00 – 17.00
V roce 2011 uplyne 100 let od narození významného umělce, akademického malíře a sochaře
Franciszka Świdra (27. 1. 1911 – 22. 3. 1997), rodáka z Karviné. Svůj mimořádný talent uplatnil
na studiích v Krakově, které završil v roce 1938 absolvováním Akademie výtvarných umění v
Praze.
Náměty pro svá díla čerpal z nelehkého každodenního života. Jeho prvním velkým dílem byl
nástěnný triptych s názvem Ze života školáků v polské škole v Horní Suché. Věnoval se malířství,
grafice, portrétům, karikaturní řezbě. Dominujícím se stal sochařský monument a figurální
plastika prováděná různými technikami. Zabýval se i vitrážemi a designérskou tvorbou nebo
návrhy etiket pro karvinskou likérku. Mementem jeho poválečné tvorby se stal pomník Matky
věnovaný obětem nacistického teroru v Životicích. Byl rovněž mistrem monumentální malby.
Dokládala to nástěnná malba s názvem Kulturní brigáda v Hotelu Piast v Českém Těšíně
odhalená v roce 1953. Při její tvorbě spolupracoval s Rudolfem Żebrokem.
V 50. letech 20. století vytvořil na českotěšínském gymnáziu s polským vyučovacím jazykem
sgrafito s motivem mládeže.
Měl v oblibě portrétní malbu i karikaturu, v drobné figurální malbě zachytil nejrůznější lidové
typy a postavy. Věnoval se
průmyslovým námětům, pozornost upíral k těšínské krajině s Beskydami. Umělec zachytil krajinu
a objekty, které v současné době již neexistují. Za všechna díla je připomenuta Studie zničeného
karvinského zámku.
Během svého života Franciszek Świder nesčetněkrát svá díla vystavil – většinou se jednalo o
společné výstavní projekty s dalšími umělci. První samostatnou výstavu realizoval až na sklonku
svého života v roce 1992.
Výstava představí řadu uměleckých děl zhotovených rozličnými výtvarnými technikami, pro něž
čerpal autor náměty ze své milované Karviné a jejího okolí. Své místo zde mají i osobní památky,
fotografie, písemnosti a předměty každodenní potřeby, kterými byl Franciszek Świder obklopen.
Malířské náčiní, které léta používal, evokuje jeho přítomnost…

OCHRANA OBYVATELSTVA A JEJÍ ZÁKLADNÍ ÚKOLY - EVAKUACE
Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření
zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném
pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení
neexistuje.
Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS (Integrovaný záchranný systém),
starosta obce, nebo ji mohou vyhlásit orgány krizového řízení. V objektu, kde se shromažďuje
větší počet osob, ve veřejných budovách při bezprostředním ohrožení lidí, mohou evakuaci
vyhlásit též jejich provozovatelé či majitel.
Výzvy oprávněných orgánů k evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. Povinnost může
odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.
Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci
Bezprostředně před a při opuštění bytu po vyhlášení evakuace je nutno provést tato opatření:
• ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
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•
•

uhasit oheň v topidlech,
zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
• zabalit evakuační zavazadla,
• malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
• kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na
několik dní,
• vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného
domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO" s počtem osob,
• dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních automobilů se svým vozidlem.
Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla předem avizovaná orgány veřejné
správy) doporučujeme občanům uskutečnit tato předběžná opatření:
• evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku,
osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek
apod.,
• odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy,
rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy,
stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
• odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou
použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace,
• přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového
ustájení pro ně zajistit krmivo.
Při povodních dále uskutečnit:
• různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod. vynést ze
sklepů a přízemních místností do vyšších pater; má se tím předejít zamoření vody
nebezpečnými chemickými látkami,
• na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat) předměty, které plavou nebo by
je mohla vzít voda,
• z volného prostranství odstranit předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se
vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,
• připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do
domu,
utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,
• vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studní.

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné
události, očekává-li se vyhlášení evakuace. Připravuje se pro každého příslušníka rodiny. Při jeho
zabalení je nutno přihlédnout ke specifickým potřebám jeho uživatele; zvláštní pozornost je
nutno věnovat přípravě zavazadla pro děti.
Jako evakuační zavazadlo poslouží například cestovní taška, batoh nebo kufr. Zavazadlo je
potřebné označit visačkou s jménem a adresou majitele.
Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat:
• osobní doklady, peníze a platební karty, doklady od vozidel, pojistné smlouvy a jiné
drobné cennosti,
• léky a brýle, užíváte-li je,
• náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
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•
•
•

spací pytel nebo přikrývku,
pitnou vodu na dva dny,
základní trvanlivé potraviny nejméně na 24 hodin, nejlépe stravu v konzervách a dobře
zabalený chléb,
• předměty denní potřeby, jídelní misku, nůž, otvírák na konzervy, příbor,
• ručník, toaletní a hygienické potřeby,
• mobilní telefon s nabíječkou,
• přenosnou svítilnu, nebo svíčky a zápalky,
• psací potřeby, sešit nebo volné papíry,
• knihy, pro ukrácení času karty, drobné společenské hry,
• pro děti drobné hračky, pexeso, omalovánky apod., malým dětem plyšovou hračku na
spaní.
Pokud se bude jednat o evakuaci krátkodobou (například u evakuace při zakouření části obytného
domu) vzít s sebou pouze doklady, peníze a léky.
mjr. Ing. M. Jílek

DÍVKY
ZE
ŠKOLNÍ
DRUŽINY
ZÁVODNÍ
(MASARYČKY)
OPĚT USPĚLY V TANEČNÍ A POHYBOVÉ SOUTĚŽI „TANCEM A POHYBEM
PROTI DROGÁM“
Děvčata Nela Vyvlečková II.C, Zuzana Marková II.C, Tereza Mikulášková II.C, Kateřina
Michalková I.C, Nikola Křístková I.C, Kristýna Miklošová I.C a Natálie Bochenková I.C se
zúčastnila dne 10. 6. 2011 taneční a pohybové soutěže v Domě dětí a mládeže (DDM)
v Orlové. V letošním roce byl tanec součástí soutěže „ORLOVSKÁ KŘÍDLA“, kterou pořádal
letos poprvé Dětský parlament Orlová. Naše dívky v červených sukýnkách s bílými puntíky
si v soutěži vytancovaly stříbrná Orlovská křídla. Stejně jako v předchozích letech podmínkou
soutěže byla choreografie vytvořená dětmi. Na ní se především podílely Nela Vyvlečková
a Zuzana Marková, Nela také vybrala píseň „Když jde malý bobr spát“.
Přestože soutěž trvala víc než tři hodiny, naše malé temperamentní tanečnice se nenudily,
doplňovaly celý program tancem v hledišti divadelního sálu DDM.
Vych. ŠD Závodní H. Kochová

VÁNOČNÍ PEČENÝ ČAJ
Ingredience:
• 1 kg ovoce (může být mražené i čerstvé) hrušky, jablka, pomeranče, rybíz, švestky,
mandarinky, jahody, maliny, borůvky
• 1200 cukru krystal
• 2 dcl rumu (nemusí být)
• 1citron
• lžička skořice
• 3 nemleté hřebíčky
Postup: Ovoce nakrájíme na kousky (jablka a hrušky nemusíme loupat). Ve větší misce
smícháme nakrájené ovoce a cukr, přidáme rum (nemusí být), citron (nakrájený na kousky),
skořici a hřebíček. Vše důkladně promícháme a dáme do vyhřáté trouby v hlubším pekáči na 220
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stupňů, na cca 45 minut. Pečte tak dlouho, aby ovoce pustilo šťávu. Podle toho se řiďte čas
pečení je pouze orientační, protože každý má jinou troubu. Během pečení občas promíchejte Po
upečení, ještě horké, dáváme do skleniček, které zavíčkujeme a otočíme na 5 minut vzhůru
nohama.
Podáváme tak, že do hrnečku dáme 1-3 lžičky pečeného čaje a zalijeme horkou vodou. Necháme
vyluhovat a pijeme. Voní po tom celý dům a každý chce recept.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD
Z naší činnosti - srpen
Koncem července, ale zejména v srpnu probíhá v zemědělské krajině sklizeň obilovin. Nejen
zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní
jejich životní podmínky. Za koly kombajnů a dalších zemědělských strojů se jinak úživná krajina
mění v poušť, v níž chybí základní životní podmínky – tedy klid, kryt a potrava.
Čas žní je tak signálem k zahájení myslivecké péče o zvěř. Bažantům do zásypů předkládáme
pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí.
Včasným přikrmováním předejdeme roztoulaní bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme
především dužnatým krmivem (řepa, mrkev).
Při zajišťování krmivové základny využíváme spolupráce se zemědělskými podniky a
zužitkujeme každou možnost pro zajištění dostatečného množství krmiva na zimu. Krmivo dobře
uskladníme a zajistíme před znehodnocením hlodavci, hmyzími škůdci, plísněmi či vlhkostí.
Naši psi.
Členové našeho mysliveckého sdružení vlastní lovecky upotřebitelné psy, které bychom vám
postupně rádi představili. Máme tři ohaře, dva skotské retrievery a jednoho border teriéra.
Dalším ze série našich psů je border terier jménem De Verti Fiery Lucifer. Zkoušky z výkonuzkoušky z norování.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

TJ PETŘVALD – HEPO
Pozvánka na mezinárodní turnaj mužů
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald srdečně zve všechny příznivce fotbalu na mezinárodní turnaj
mužů – O štít města Petřvaldu – Memoriál p. Jiřího Šotkovského, který se hraje v sobotu 6. 8.
2011 od 11. 00 hod. na Hepu. Hraje se systémem každý s každým na 2 x 25 minut.
Program turnaje :
11.00 TJ PETŘVALD – ZBOROV n. / Bystricou ( SK )
11.50 slavnostní zahájení turnaje
12.00 FC ZUBŘÍ – LKS WISLA STRUMIEŃ ( PL )
13.00 TJ PETŘVALD – STRUMIEŃ
14.00 FC ZUBŘÍ – ZBOROV n. / B.
15.00 TJ PETŘVALD – FC ZUBŘÍ
16.00 STRUMIEŃ – ZBOROV n. / B.
17.00 zakončení turnaje
Rozpis mistrovské sezony 2011/2011
Muži – podzim 2011
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1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

27. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
25. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29.10.
6. 11.

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle

17.00
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.30
14.00
14.00

TJ Petřvald – Sl. Rychvald
Bohumín B – TJ Petřvald
Sn. Orlová – TJ Petřvald
TJ Petřvald – ČSAD Havířov
I. Petrovice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – B. Rychvald
H. Žukov – TJ Petřvald
TJ Petřvald – F. Orlová
Louky – TJ Petřvald
TJ Petřvald - Věřňovice
H. Bludovice – TJ Petřvald

Dorost – podzim 2011
1. kolo 20. 8. sobota
2. kolo 27. 8. sobota
3. kolo 3. 9.
sobota
4. kolo 11. 9. neděle
5. kolo 17. 9. sobota
6. kolo 25. 9. neděle
7. kolo 1. 10. sobota
8. kolo 9. 10. neděle
9. kolo 15. 10. sobota
10. kolo 22. 10. sobota
11. kolo 29. 10. sobota
12. kolo 5. 11. sobota
13. kolo 12.11. sobota

10.00
14.45
14.00
13.45
13.45
13.45
13.15
12.45
12.45
12.15
11.45
11.45
11.15

H. Suchá – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Kopřivnice
St. Běla – TJ Petřvald
Jablunkov – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Fulnek
I. Petrovice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Suchdol nad Odrou
Albrechtice – TJ Petřvald
TJ Petřvald – Bohumín
Petřvald na Moravě – TJ Petřvald
TJ Petřvald – St. Město
TJ Petřvald - Frenštát
Stonava – TJ Petřvald

MUŽI
12. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru (22. kolo)
I. Petrovice – TJ Petřvald 4:0 (3:0)
Třetí porážka v řadě odsunula družstvo Hepa až na konečné 7. místo.
Sestava : P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, M. Benda, T. Budina ( 46.´J. Jaglař ) – J. Doubek, M.
Klimek, L. Chromik, L. Kawulok – J. Kostka, J. Pencek.
Trenér: J. Klimecký
Konečná tabulka
1. Doubrava
2. ČSAD Havířov
3. Sj Rychvald
4. Petrovice
5. Bohumín „B“
6. Sn Orlová
7. TJ Petřvald
8. H. Bludovice
9. B. F. Orlová
10. H. Žukov

61 : 31 54
53 : 24 47
43 : 28 37
40 : 22 36
52 : 45 35
47 : 54 32
27 : 36 29
43 : 52 24
37 : 54 22
37 : 53 22
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11. Věřňovice
12. Sj Petřvald

27 : 55 19
30 : 43 18

Podzim 2010
1. Doubrava
2. Bohumín „B“
3. ČSAD Havířov
4. Sj Rychvald
5. Věřňovice
6. I. Petrovice
7. TJ Petřvald
8. H. Bludovice
9. B. F. Orlová
10. Sn Orlová
11. H. Žukov
12. Sj Petřvald

31 : 12 30
27 : 19 23
29 : 13 22
22 : 16 20
22 : 23 16
13 : 11 14
11 : 14 14
24 : 31 11
14 : 24 10
22 : 35 10
15 : 24 9
15 : 27 7

Jaro 2011
1. ČSAD Havířov
2. Doubrava
3. I. Petrovice
4. Sn Orlová
5. Sj Rychvald
6. TJ Petřvald
7. H. Bludovice
8. H. Žukov
9. Bohumín „B“
10. B. F. Orlová
11. Sj Petřvald
12. Věřňovice

24 : 11 25
30 : 19 24
27 : 11 22
25 : 19 22
21 : 12 17
16 : 22 15
19 : 21 13
22 : 29 13
25 : 26 12
23 : 30 12
15 : 20 11
5 : 32 3

Muži TJ Petřvald v mistrovských utkáních v sezoně 2010/2011 (Fotbalista sezony)
minuty
zápasy
branky
1. L. Chromik
1 952
22
10
2. P. Jonšta
1 890
21
3. J. Jaglař
1 689
21
4. T. Volný
1 530
17
5
5. L. Kawulok
1 515
21
6. M. Benda
1 405
18
1
7. M. Budina
1 180
14
8. J. Kostka
1 010
13
9. J. Doubek
980
16
1
10. L. Mohyla
915
11
2
11. D. Machala
901
13
12. O. Ševčík
895
11
13. R. Budina
890
10
1
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14. S. Kostka
15. M. Klimek
16. P. Stec
17. T. Budina
18. J. Goldbricht
19. J. Pencek
20. O. Cudrák
21. R. Kocur
22. T. Bezdíček
23. D. Kocian
24. P. Svoboda
J. Kičerka
R. Müller

818
810
803
766
463
434
360
255
84
69
45
45
45

11
9
11
13
6
7
4
6
2
4
1
1
1

27. L. Ligocki
31
2
… L. Chromik jako jediný odehrál všechny zápasy!
P. Sekera

2
1
2
1
1
-

DOROST
Mistrovské utkání
22. kolo - TJ PETŘVALD : ALBRECHTICE 1:3 /0:0
Sestava: Frosztega - Levanszký, Svoboda, R. Pavlas, Cifka – J. Kostka/45.´Sklepek, Ligocki, O.
Kostka, L. Pavlas - Procházka, Nalevajka/50.´Kašniar. První poločas branky nepřinesl. V druhém
poločase hosté v 60. a v 70. minutě vstřelili dvě branky. Na dva jedna snížil Honza Sklepek. V
závěru hosté ještě přidali třetí branku.
23. kolo - ČSAD HAVÍŘOV : TJ PETŘVALD (nehráno, hosté se odhlásili ze soutěže).
24. kolo - TJ PETŘVALD : FRENŠTÁT 4:1 /3:0
Sestava: Sliva - Levanszký, Svoboda, Müller, R. Pavlas/61.´Cífka - Procházka/52.´L. Pavlas,
Ligocki, O. Kostka, J. Kostka/45.´Kičerka - Frosztega/72.´Cudrák, Nalevajka. Vynikající první
poločas, v 25., 30. a 35. minutě vstřelili branky Frosztega, Procházka a O. Kostka. Druhý poločas
pokračoval naším náporem a v 51. minutě přidal čtvrtou branku Miloš Nalevajka, hosté v závěru
pouze snížili na konečných 4:1. Výborný výkon předvedl v brance starší žák Mirek Sliva.
25. kolo - I. PETROVICE : TJ PETŘVALD 1:2 /0:0
Sestava: Sliva - Levanszký/78.´Cifka, Svoboda, Müller, R. Pavlas, Procházka/83.´Kašniar,
Ligocki, O. Kostka, L. Pavlas - Frosztega/87.´Sekera, Nalevajka/66.´Sklepek.
Bezbrankový první poločas. V 61. minutě domácí vstřelili gól. Nám vyšel skvěle závěr utkání a
domácí jsme pěkně zaskočili. V 82. minutě vyrovnal Ondra Kostka a v poslední minutě vstřelil
vítězný gól Lukáš Ligocki.
26. kolo - TJ PETŘVALD : KOPŘIVNICE 5:0 /2:0
Sestava: Sliva - Levanszký/60.´R. Pavlas, Svoboda, Müller, Ševčik – J. Kostka,
Ligocki/74.´Sekera, Kawulok/64.´Cífka, Kičerka/48.´L. Pavlas - Nalevajka, O. Kostka. V
posledním zápase sezony nastoupilo devět hráčů, kteří končí v dorostu a přecházejí k mužům.
Bylo to znát na naší hře, byl to náš nejlepší výkon sezony. Již v čtvrté minutě jsme vedli 1:0, gól
vstřelil Honza Kostka. Na 2:0 zvyšoval v 11. minutě Miloš Nalevajka. V úvodu druhého poločasu
z penalty zvyšoval na 3:0 Lukáš Kawulok. V 61. minutě dal svou druhou branku zápasu Honza
Kostka - to již bylo na 4:0. V závěru přidal pátou branku Miloš Nalevajka.
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KONEČNÁ TABULKA
1. Skotnice
24 61:29 53
2. Petřvald na Mor. 24 53:47 41
3. Albrechtice
24 50:35 40
4. Suchdol nad Odrou 24 47:37 40
5. Jablunkov
24 48:49 39
6. TJ PETŘVALD 24 47:41 32
7. I.Petrovice
24 54:47 32
8. Řepiště
24 48:37 31
9. H. Suchá
24 44:36 30
10. Kopřivnice
24 40:39 29
11. Frenštát
24 49:59 29
12.Staříč
24 32:70 24
13.Bohumín
24 30:77 21
Je konec sezony, tak chci poděkovat rodičům p. Cífkové, p. Sekerovi, p. Ligockému, p.
Sklepkovi za bezpečnou dopravu kluků na mistrovská utkání. Děkuji trenéru Martinu Weissovi
za vynikající spolupráci při trénování a vedení zápasů. Byly to skvělé roky s tebou na lavičce.
Píšu to proto, že skončila jedna etapa společného trénování. Pan Weiss si dává roční pauzu a já
přecházím trénovat přípravku, kde začne trénovat syn Martin. Dekuji za příjemně prožité roky s
ročníkem HEPO 92 - Jakub Levanszký, Petr Svoboda, Riči Müller, Ondra Ševčík, Honza Kostka,
Lukaš Ligocki, Lukaš Kawulok, Jakub Kičerka, Miloš Nalevajka a Matěj Frosztega a přeji vám
hodně úspěchů v družstvu mužů..
V. Sobek
STARŠÍ ŽÁCI
Příjemným překvapením ročníku 2010/11 se stali st. žáci TJ Petřvald (40 % týmu tvořili ml.
žáci), kteří vybojovali konečné 3. místo v krajské soutěži! Po polovině soutěže byli na 3. místě.
A to dokázali udržet až do konce ročníku. Tímto umístěním dosáhli nejlepšího výsledku mezi 5
hepáckými družstvy.
Konečná tabulka:
1. Svinov
98 : 13 51
2. Frenštát p. / R.
53 : 23 39
3. TJ PETŘVALD
45 : 24 33
4. Staříč
61 : 45 29
5. Heřmanice
52 : 44 29
6. Vratimov
41 : 41 26
7. St. Bělá
31 : 38 23
8. Hrabová
27 : 51 11
9. Vřesina
17 : 77 9
10. Hrabůvka
17 : 86 6
Trenéři: Ing. P. Bitala a P. Gorovič
MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci TJ Petřvald obsadili v konečné tabulce krajské soutěže překvapivé 4. místo. Tým
prošel před sezonou velkou obměnou. Celou dobu se ale pohyboval na předních příčkách tabulky
a ještě před posledním kolem se držel s náskokem na druhém místě. Prohrou v posledním zápase
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se náš mladý tým propadl na 4. místo, což bylo mírným zklamáním, ale celkově je toto umístění
nesporným úspěchem.
Mladší žáci získali v 18 zápasech 35 bodů za 11 vítězství a 2 remízy při celkovém skóre 44:22.
Hráči dosáhli i individuálních úspěchů – Václav Zajíček se stal se 6 vychytanými nulami
nejlepším brankářem soutěže a Martin Sobík s 21 brankami získal třetí místo mezi střelci.
Trenéři: Radislav Durczok a Pavel Šeruda
Mladší žáci – fotbalista sezony 2010/2011:
Pořadí Příjmení Jméno Tréninky Minuty Branky Asistence
1
Citnar
Jakub
65
1000
1
4
2
Sobík
Martin
59
1057
21
9
3
Durczok David
55
1067
0
0
4
Šeruda
Dominik
61
879
3
1
5
Zajíček
Václav
53
1015
0
2
6
Kršák
Dominik
57
904
3
5
7
Sklepek Tomáš
52
915
2
6
8
Krupa
Michal
52
940
1
2
9
Cieplik
Vojtěch
55
825
2
3
10
Poledník Jan
53
688
2
4
11
Vajdo
Vladislav
40
724
4
1
12
Graf
Marek
52
173
0
0
13
Pecha
Lukáš
53
105
1
1
14
Lorenčič David
21
680
0
0
15
Crlík
Jakub
50
140
0
0
16
Káňa
Filip
39
288
0
0
17
Paluv
Tomáš
32
0
0
0
18
Blahut
Darius
31
0
0
0

Body
4 300
4 182
4 117
4 079
4 015
4 004
3 815
3 790
3 725
3 588
3 149
2 998
2 830
2 805
2 765
2 688
1 675
1 650

Turnaj mladších žáků „VŘESINA 2011“
Neděle, 12. 6. 2011
Semifinále:
TJ Sokol Vřesina - TJ Petřvald 1:2 (1:1)
Branky: 27. Martin Sobík 1:1, 43. Vojtěch Cieplik 1:2
Finále: TJ Vítkovice Svinov - TJ Petřvald 1:2 (0:1)
Branky: 21. Martin Sobík 0:1, 38. Dominik Kršák 0:2
Turnaj odehráli: V. Zajíček (100) - D. Lorenčič (100), D. Durczok (100), M. Krupa (100), J.
Poledník (100) - D. Kršák (85), V. Vajdo (85), V. Cieplik (100), J. Citnar (100), F. Káňa (15), M.
Graf (15) - D. Šeruda (100), M. Sobík (100)
Závěr sezony jsme si zpříjemnili účastí na kvalitně obsazeném turnaji mladších žáků „Vřesina
2011“. V obou utkáních jsme byli lepším týmem a naše soupeře jsme přehráli. Všichni hráči
odvedli pracovitý a svědomitý kolektivní výkon.
Vítězství v tomto turnaji je tak pro všechny tím nejlepším zakončením úspěšné sezony.
PŘÍPRAVKA
9. 6. 2011 o celkové umístění
TJ Petřvald - Těrlicko 2:2 (3:2 po pen.)
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Branky: J. Volný, V. Gellnar. Penalty proměnili: D. Ševčík, V. Strouhal, J. Volný
16. 6. 2011 odveta
Těrlicko - TJ Petřvald 1:2
Branky: J. Volný, V. Gellnar
Celkově jsme se umístili na 13 místě. Všem klukům chci poděkovat za vzorný přístup k
tréninkům a zápasům.
Z důvodu velkého zájmu dětí se výbor oddílu TJ Petřvald rozhodl založit i mladší přípravku!!!
Proto s radostí přivítáme nové zájemce ročníku 2001-2002 (starší přípravka) a ročníku 2003 a
mladší (mladší přípravka).
Trenéři: P. Sztymon, I. Vlček, K. Pokorný a V. Strouhal (tel. č. 608 602 143)

OKÉNKO KNIHOVNY - každé úterý v KNIHOVNĚ nebo v SKS od 9.30
2 .8.

MALOVÁNÍ NA KAMENY – barvy a nějaké kamínky najdete u nás. A. taky si
budeme hrát, číst a soutěžit…
9. 8. ZDOBENÍ TRIČEK a jiných částí oděvů.. - přineste si tmavé tričko nebo bavlněný
šátek, sukni, kalhoty či jen kus bavlněné látky
16.8. KRÁSA PÍSKOVÝCH OBRÁZKŮ - jestli vás zajímá, jak na to, stavte se u nás a
vyzkoušejte si techniku sypaných obrázků.
23. 8. VÝLET ZA TAJEMSTVÍM cyklovýlet pro dospělé s dětmi… nepojedeme
daleko, jen pár kilometrů, v cíli si uděláme malou soutěž, pokud nám bude místo a počasí
přát, třeba i něco ukuchtíme na ohníčku.
V případě špatného počasí program v knihovně….
30. 8. PO STOPÁCH YETTIHO aneb Honba za pokladem letošních prázdnin. Společné
stopování tajemného petřvaldského blátošlapa, který nám ukryl nejen truhlu s pokladem,
ale i vyhodnocení všech prázdninových soutěží a hlavně odměny pro ty nejšikovnější
soutěžící.

Podrobnosti k autobusovému zájezdu do BRNA – čtvrtek 11. 8. 2011 7.30
od Penny
V Evropě najdete snad jediné město, jehož dominantou je vyhlášená věznice a symbolem
lidožravý drak. Je to cíl našeho srpnového výletu - město Brno. A kam se můžete podívat?
Hrad Špilberk si nejlépe prohlédnete, když pomalu vystoupáte hradním parkem po cestičkách
až na vyhlídky na dolním zámeckém nádvoří. Hrad tady stojí od poloviny 13. století, bylo to sídlo
moravských markrabat. Až v 17. století byl přebudován na barokní pevnost, přesto si vysloužil
nelichotivou pověst nejtvrdšího žaláře habsburské monarchie.
Dvoupatrové chodby kasemat patří k největším atrakcím v Brně. Nedávno byly zrestaurovány
do podoby z 18. století, a tak si můžete na chvíli dopřát prožitek a zažít atmosféru nejtěžšího
žaláře z doby císaře Josefa II.
Kousek pod hradem najdete Pivovar Starobrno, ve kterém se pivo vaří od roku 1325. Právo vařit
pivo udělil Brnu král Václav I. roku 1243. Pivovarskou restauraci Starobrno tvoří komplex
pivnice společně s restaurací, další restaurace, velké terasy, kavárny a stylový Heineken bar.
Nalézt ji můžete na Mendlově náměstí nedaleko brněnského výstaviště. V restauraci zařízené v
prvorepublikovém stylu se lze za příznivé ceny výborně najíst.
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Kromě již zmiňované návštěvy expozice Muzea Anthropos, zhlédnutí mamutů a expozice o
životě pralidí, najdou kluci každého věku v uličkách okolo náměstí Svobody další atrakci tentokrát technickou - Modelový svět.
Veliký „vláčkový model“ má rozlohu 43 m2, 360 kolejí a 111 výhybek. Je řízen digitálním
systémem, najdete zde 200 domečků a technických staveb, 50 vlakových souprav, silnice
s autíčky a lanovku, asi 3 000 stromečků a 2 000 figurek. Den a noc se na dráze střídají v
intervalu po 20 minutách. www.modelovysvet.cz
Kapucínská hrobka v těsném sousedství kostela Nalezení sv. Kříže v Brně vznikla v polovině
18. století, tedy zhruba půldruhého století po příchodu kapucínů do Brna. Byli do ní pochováváni
jak členové mnišského řádu, tak jejich donátoři (mecenáši) i některé význačné osobnosti města
Brna. Mumie dospělých osob váží kolem 10 kg, do dnešní doby se jich z asi 151 ostatků
kapucínů dochovalo pouze 24.
Kromě kapucínů je v kapucínské hrobce k vidění několik rakví, v nichž jsou uložena těla
významných lidí tehdejší doby, například velitele pandurů plukovníka barona Trencka (přítele
Marie Terezie) nebo rodiny Grimmů. Jistou zvláštností bylo pohřbívání členů řádu kapucínů:
nejdříve byli uloženi do rakve s vysouvacím dnem, pak se rakev přenesla na místo, kde měl
mnich navěky ležet. Na něm se odsunulo dno; rakev se pak použila znovu při dalším pohřbu.V
hrobce je na stěně tento nápis: „Čím jste Vy, byli jsme i my, čím jsme my, budete i Vy.“
Přihlášky na zájezd KNIHOVNA p. Burová, tel. 596 541 342

KULTURNÍ TIPY NA PODZIM
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL - letos již poosmé, tradičně ve dnech 28. 9. –
28. 10. 2011, opět přivítají kostely devatenácti měst a obcí celého moravskoslezského regionu
prestižní umělecké soubory, sólisty a dirigenty, v jejichž podání zazní bez nadsázky skvosty
hudební historie. www.shf.cz
Programy již také najdete na vývěsních tabulích v Ostravě nebo Havířově….
Z nabídky koncertů vybíráme:

Sobota 1. 10. 18.00 Kostel Panny Marie Orlová
Jihočeská komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha
Sólistka Simona Houda Saturová - soprán
L. Boccherini – Overture D dur
W. A. Mozart – Árie “L'amero, saro costante” (z opery II Re Pastore)
P. I. Čajkovskij – Suita č. 1 op. 43
Čtvrtek 13. 10. 18.00 HUSŮV SBOR V RYCHVALDĚ
PAVEL HAAS QUARTET

Program: A. Dvořák Smyčcový kvartet op. 96 „Americký“
Úterý 25. 10. 19.00 Kostel sv. Anny Havířov
CAMERATA JANÁČEK
W. A. Mozart - Divertimento dur KV. 136 pro smyčcový orchestr
A. Vivaldi - Le quattro staggioni
op. 8 „Čtvero ročních období“
7. ročník festivalu KARVINSKÉ VARHANY V KARVINÉ – FRYŠTÁTU
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Na letošní festival přislíbili účast Martin Jakubíček (ČR),
Adam Klarecki 11. 9. (Polsko), Els Biesemans 18. 9. (Belgie) a Marián Varga 25. 9. (SL).
Koncerty se uskuteční od 16.00 hodin.
PŘEDSTAVENÍ , NA KTERÁ BYCHOM MOHLI ZAJISTIT SVOZOVÝ AUTOBUS
anebo jen vstupenky. Máte-li o některé představení zájem, volejte co nejdříve do
KNIHOVNY tel. 596 541 342 - podle množství zájemců zajistíme další.
Středa 2. 11. Divadlo Járy Cimmrmana
ŠVESTKA - jevištní sklerotikon MěDK
Karviná. Autoři Smoljak a Svěrák. Zájezd autobusem.
Pondělí 21. 11. v 19.00 Bratři Jan a František Nedvědové - koncert - možno zajistit lístky
MěDK Karviná
Pondělí 15. 12. v 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT 2011 - Václav Hybš a hosté (např. Yvonne
Přenosilová). Zájezd autobusem MěDK Karviná.
UPOZORŇUJEME FANOUŠKY:
MRAZÍK na ledě - 22. 10. 2011 začátky ve 14.00 a 18.00 hodin, ČEZ Aréna, Ostrava
Vstupné: 395, 495, 595, 695 Kč
Legenda se vrací v plné kráse se spoustou nových efektů, vylepšených scének a ve skvělém
hereckém obsazení.
Vystoupení LORD OF THE DANCE - úterý 25. 10. 19.00
Zimní stadion Olomouc - lístky již v prodeji.

VÝLET NA SKUČÁK
V úterý 12. 7. 2011 jsme v rámci prázdninových úterků vyrazily spolu s pěti odvážlivci na kolech
na nedaleký rybník Skučák. Počasí nám přálo, nálada byla dobrá. Cestou jsme mohli obdivovat
starou jednokolejku, památný buk na hranicích Petřvaldu a Rychvaldu , Rychvaldský zámek,
který se začal konečně opravovat, a na samotném rybníku Skučáku spoustu vodního ptactva.
Nejvíce nás zaujala rodinka labutí, která se s námi vysloveně spřátelila, zvláště když poznala, že
jsme ochotni se s ní rozdělit o své svačiny. Když jsme zblízka viděli jak opelichaně vypadala
mladá labuťátka,dáváme za pravdu panu Andersenovi a jeho pohádce. Víte které ?
Díky jedné účastnici, která s sebou měla dalekohled a odbornou knihu, jsme přesně věděli, který
ptáček nám to krouží nad hlavou. Dalekohled se hodil hlavně na sledování rodinky čápů, která na
nás shlížela ze svého vysokého hnízda, na pozorování hnízdiště racků uprostřed rybníka, na
sledování vzácných volavek sedících daleko na stromech uprostřed vodní plochy.
Něco se nám podařilo i zachytit objektivem malého fotoaparátu - podívejte se na fotosoubor na
www.knihpe.rajce.idnes.cz.
Na zpáteční cestě jsme si na zastávce U Mikešů (U Juráška) kromě občerstvení rozdali i
soutěžní otázku č. 1. Připomínáme, že každé úterý je možné soutěžit a získat tak naději na výhru,
která bude vylosována 30. 8. Těšíme se na další akce a další cyklovýlet, který se uskuteční 23. 8.
– tentokrát s opékáním špekáčků ve volné přírodě.
M. Molinková

Kmenový autor nakladatelství Alisa vystavuje fotografie
LÉKAŘ UMĚLEC
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Marian Palowski, mladý lékař z Českého Těšína, který působí ve zdravotnických zařízeních v
našem okrese, vydal v roce 2006 v petřvaldském nakladatelství Alisa dvojjazyčnou sbírku básní
„Zamotany“. Jeho knihu četli milovníci poezie jak na české, tak na polské straně hranice a v
minulých letech ji dostávali také ocenění autoři v jednotlivých ročnících mezinárodní literární
soutěže, kterou společně organizují družební města Strumień a Petřvald.
Otec Mariana Palowského byl známým a oblíbeným lékařem ve svém regionu. Jeho syn úspěšně
pokračuje ve stejné profesi. Navíc píše česky i polsky básně a po dokončení studia se aktivně
věnuje umělecké fotografii. Námětem jsou mu především lidé ve všedním životě a působivé
okamžiky z přírody.
Výstavu zajímavých fotografií Mariana Palowského v českotěšínské literární kavárně Noiva
navštívila řada významných osobností společenského a kulturního života jak z našeho kraje, tak z
polského příhraničí.
(vx)

VÝBOR TJ SOKOL INFORMUJE
Chceme upozornit sportovce, aby nečekali na konec prázdnin a již nyní si objednali tělocvičnu
pro svoje aktivity, jelikož přibývá spousta zájemců: Hlásit se je možné u pana Nieče na tel. čísle
+420 737 971 070.
Co připravujeme? Poslední rozloučení s prázdninami pro děti, ale i jejich rodiče, spojené
s různými hrami a s tradičním opékáním párků a ve spojení s restaurací i grilováním různých
specialit. Dne 27. 8. od 15.00 v našem areálu.
Další aktivity:
Dne 3. září se uskuteční tradiční tarokový turnaj za účasti hráčů z Moravy a Polska. V tomto
měsíci plánujeme taktéž turnaj v nohejbalu a stolním tenise, možná i v minikopané.
Závěrem chceme popřát všem ve zbytku prázdnin hodně pěkného počasí a příjemnou dovolenou
u nás i v zahraničí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Jarmila Kaniová
80 let
Jindřich Káňa
80 let
Tibor Kratochvíl
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Jakub Šeliga a Pavla Konštacká
Petr Sojka a Romana Grundy
Zemřelí občané
Jaroslav Brudowski 71 let
Václav Fikáček
64 let
František Gaszczyk 67 let
Anna Gruszková
67 let
Jan Kochan
82 let
Drahomír Krmášek 78 let
Jaromír Majer
72 let
Růžena Rybáková
85 let
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Pavel Santarius
63 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1. srpna 2011 oslaví své 80. narozeniny paní Olga Pierzchalová. Do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody jí přejí manžel Rudolf, synové Petr a Rudolf s rodinami.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem přátelům, že dne 26. června 2011 zemřela paní Viktorie Kostelníková ve
věku 87 let.
Zároveň vzpomínáme výročí úmrtí jejího manžela pana Jaromíra Kostelníka.
Rodina
OZNÁMENÍ
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 25. června 2011 nás náhle opustil ve věku 64 let tatínek, tchán, dědeček, bratr, strýc, švagr a
bratranec pan Václav Fikáček.
Se zesnulým jsme se rozloučili 30. června 2011. Děkujeme všem přátelům, sousedům, bývalým
spolupracovníkům a známým za projevenou soustrast a květinové dary.
Za celou rodinu děkuje dcera Petra a sestra Alena.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 13. června 2011
navždy opustil ve věku 78 let pan Drahomír Krmášek.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
Zarmoucená rodina.
PODĚKOVÁNÍ
K ránu v sobotu 2. 7. 2011, když slunce se chystalo zemi pozdravit, Tvé srdce přestalo bít.
Odešel jsi s noční tmou, Tvé oči už nespatřily nový den.
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, známým a představitelům města za květinové
dary a slova útěchy při posledním rozloučení s panem Františkem Gaszczykem.
Poděkování patří rovněž paní Blachové za zajištění důstojného obřadu.
Dana a Šárka s rodinou
VZPOMÍNKA
Prázdné místo je mezi námi,
zůstalo jen vzpomínání.
Dne 26. června 2011 vzpomeneme na 3. výročí úmrtí naší milované maminky, tchýně, babičky
paní Lýdie Pawlasové.
Dcera Jaroslava s rodinou a dcera Miroslava s vnučkou Terezkou.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
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Dne 18. července 2011 uplynuly dvě léta od chvíle, kdy nás náhle opustil laskavý manžel, tatínek
a dědeček pan Miroslav Skyba. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie, syn Radek s Gabkou, dcery Mirka s Jarkem, Taťána, Sylva s Láďou a Kamila
s Mirkem. Vnuci Radek, Mirek, Tomáš, Jareček, Filip a Kubík. A vnučky Lucka, Nela, Sandra a
Anička.
VZPOMÍNKA
Dne 31. července 2011 vzpomínáme 20. výročí, kdy nás opustil náš manžel a tatínek pan Josef
Svěnčík. S láskou a úctou vzpomínají manželka Štěpánka a dcera Danuše s rodinou. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl tvůj hlas, ale vzpomínka na tebe bude žít v nás.
Dne 15. srpna 2011 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka a
pradědečka pana Vladimíra Kubiše.
Zarmoucená rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 27. 7. 2011 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí paní Ludmily Minaříkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná vnučka Katka s manželem Petrem a
dcerami Dominičkou a Klárkou Nellinkou.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. srpna 2011 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás tragicky opustil náš syn, bratr, strýc,
vnuk a kamarád Petr Maslák.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho měli rádi. Vzpomínají rodiče, sestra Kamila se synem a rodina
Hlisníkova.
VZPOMÍNKA
Dne 12. července 2011 uplynulo 11 let od úmrtí pana Eduarda Šimurdy.
Dne 14. července 2011 by se dožil 97 let.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Jiřina s rodinou.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 9. srpna 2011 by se dožil 60-ti let pan Miroslav Kalousek.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna a synové Petr, Ivan a Aleš s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 10. července 2011 oslavil své krásné 60. narozeniny pan Jindřich Knybel.
Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví. Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své
tváři. Vše o čem Tvé srdce sní, ať se Ti vždy vyplní.
Krásné narozeniny Ti přejí manželka Věra, dcery a syn s rodinami.
VZPOMÍNKA
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Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 19. srpna 2011 vzpomeneme 3. výročí úmrtí paní Aleny Havlíkové.
Vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

INZERCE:

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

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

Koupíme v Petřvaldě rodinný dům nebo zasíťovaný pozemek.
Dobrý dostup v zimě. Za nabídky děkujeme.
Tel.: 724 670 589

AŠ Petřvald provádí výcvik v řízení na skupinu „B“.
Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz
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Prodám pozemek 950 m2 v Petřvaldě u Karviné vhodný pro stavbu RD.
Inženýrské sítě na hranici pozemku.
Tel. 737 579 441

Skiklub Slavia Havířov pořádá dne 14. 9. 2011 od 17.30 v tělocvičně ZŠ Školní v Petřvaldu nábor nových členů ve věku 5 – 15 let.
Tréninky - od 14. září v tělocvičně ZŠ Školní:
17 : 30 – 18 : 30
• Středa
17 : 30 – 18 : 30
• Pátek
Členské příspěvky:
• 1 500,- na celý školní rok
Nabízíme:
• kondiční cvičení v tělocvičně 2 krát týdně
• víkendovou školu lyžování a snowboardingu
• česká i zahraniční soustředění na horách
• doplňkové akce pro děti
Více na www.skiklub.eu

RESTAURACE SOKOL PETŘVALD U KARVINÉ
• Rodinné oslavy
• Svatby
• Smuteční hostiny
• Firemní spol. akce
• Plesy
• Diskotéky
K dispozici: banketka – 30 osob, sál – 150 osob
Tel. kontakt: 733 139 837

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.
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NON-STOP
728 443 311
www.taxipetrvald.cz

