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• Archivy veřejnosti otevřené
• Sport
POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 29. června 2011 v 15.30 hod. v
kulturním domě.

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
OD 1. 7. do 31. 8.
PONDĚLÍ a STŘEDA
9.00 - 11.30 12.30 - 17.00

Žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246 srdečně zvou všechny
na výstavu nejlepších výtvarných prací žáků 2. stupně ZŠ
Obraz příběhu
Žijeme ve světě příběhů…
Každý příběh má svůj obraz, své vizuální vyjádření…

Vernisáž: pondělí 6. 6. 2011 v 16 hodin odpoledne v SKS města Petřvald (v budově Městské
knihovny v Petřvaldě).
Součástí vernisáže bude i krátký doprovodný program žáků ZŠ.
Výstava potrvá do 15. 6. 2011.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 9. 5. 2011 byl na MěÚ Petřvald odevzdán tento nález:
• mobilní telefon Samsung černé barvy
Místo nálezu: Petřvald, ulice Závodní, autobusová zastávka Pustky
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle
596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

PODĚKOVÁNÍ
Klub zastupitelů za KSČM se ZO KSČM v Petřvaldě děkuje občanům, kteří se zúčastnili
„Slavnostního položení květin“ k pomníku rudoarmějců u příležitosti 66. výročí osvobození
města Petřvaldu od německé okupace. Přestože nám počasí moc nepřálo, sešli se občané 1.
května, aby uctili památku těch, kteří obětovali svůj život za naši svobodu.
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Akce se zúčastnila i poslankyně parlamentu ČR za KSČM PaedDr. Milada Halíková a slavnostní
projev měl předseda OV KSČM RSDr. Jiří Nytra.
Děkujeme občanům za květinové dary.
JINO

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ VODŇORA, ORLOVÁ – PORUBA
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Zveme Vás na tradiční rybářské závody pořádané naším sdružením
• dne 11. 6. 2011 chytá celá rodina od 7.00 hodin
• dne 25. 6. 2011 večerní závody od 18.00 hodin
Sponzoři: Pekárna Rychvald; Rybářské potřeby RS Fish, Havířov; Večerka Fialka, Orlová –
Poruba; REZ Servis s.r.o., autodoprava, recyklace, Bohumín; Restaurace Na Zátiší, Orlová;
Autoškola Aleš Ježíšek, Dolní Lutyně; Restaurace Ve Štole, Orlová; Pneuservis Zdeněk Stoklasa,
Dolní Lutyně; Autodoprava René Sedláček, Bohumín.
Občerstvení zajištěno. Vodní nádrž Vodňora je bohatě zarybněna (včetně JESETERA).

DEN ZEMĚ 2011 V PETŘVALDĚ
Mezinárodní den věnovaný Zemi se slaví 22. dubna od roku 1969. Tento svátek je ovlivněn
původními dny Země, které se konaly při příležitosti jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod
jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí. Prvním městem, kde se uskutečnila novodobá oslava, bylo San Francisko.
Žáci ZŠ a ZUŠ Školní v Petřvaldě u Karviné strávili tento den úklidem okolí své školy a
nedalekého lesa. Učitelé žákům zapůjčili metly, hrábě, plastové pytle a další pracovní pomůcky a
žáci se s větším či menším nadšením pustili do práce. Během tohoto pracovního dopoledne si
žáci také měli možnost vyluštit test, ve kterém si zopakovali důležité informace z oblasti
ekologie, například jak se třídí různé druhy odpadu, co je to bioodpad nebo kolik komunálního
odpadu vyprodukují lidé v ČR každý den. K dobré náladě a pracovnímu nasazení přispělo také
nádherné slunečné počasí, které přinášelo příslib definitivního odchodu zimy a příchodu jara.
Mgr. I. Karásek, ZŠ a ZUŠ Školní 246, Petřvald

Město Petřvald
Rada města Petřvaldu
vyhlašuje
v souladu ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů

konkurzní řízení
na funkci ředitele Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246,
příspěvkové organizace
Požadavky:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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- plná způsobilost k právním úkonům
- znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství
- občanská a morální bezúhonnost
Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní
zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od
počátku výkonu činnosti ředitele školy
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
- čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
- koncepci rozvoje školy (max. 4 stran strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady.
Přihlášky podejte do 20.6.2011 na adresu:
Město Petřvald
Gen. Svobody 511
73541 Petřvald
Obálku označte heslem: NEOTEVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

JAK OSLAVILI ŽÁCI ZŠ a ZUŠ ŠKOLNÍ 246 MĚSÍC BEZPEČNOSTI?
Tradičně dopravní soutěží mladých cyklistů, kterou zorganizovala paní učitelka Mgr. K. Rašová
spolu s dopravní komisí při MěÚ a Policií ČR v Petřvaldě.
Soutěžily dvě kategorie žáků. Mladší žáci nejdříve dokazovali v praktické části jízdu zručnosti a
starší žáci besedovali s panem nadporučíkem Bc. R. Kozielem o bezpečnosti, o dopravních
situacích, o značkách a nehodovosti. Potom se mladší a starší žáci vystřídali. Tomu všemu
předcházely testy s dopravní tématikou. Soutěžící po absolvování jízdy zručnosti dostali malé
občerstvení. Vítězové nás budou reprezentovat v obvodním kole, které se koná v Orlové. Z každé
kategorie první tři obdrželi pěkné věcné ceny a pojedou společně s těmi, kteří měli nejméně
trestných bodů za odměnu 17. června na výlet na hrad Bouzov a ZOO na Svatém Kopečku, který
organizuje dopravní komise při MěÚ v Petřvaldě.
Všem cyklistům přejeme hodně kilometrů bez nehod a těšíme se opět na dopravní soutěž
v příštím roce.
Organizátorům školy, dopravní komisi a OO Policii ČR v Petřvaldě patří velký dík za zdařilou
akci
Mgr. Rudolf Torž, člen dopravní komise při MěÚ v Petřvaldě

POZVÁNKA
ZO ČSCH Orlová – Poruba pořádá ve dnech 25. – 26. června 2011 výstavu králíků, drůbeže a
holubů.
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Výstava se koná v areálu na Těšínské ulici čp. 574, Orlová – Poruba, sobota od 9.00 – 18.00,
neděle od 9.00 – 16.00.
www.chovateleorlova.webnode.cz

KALANDÁŘ SVOZU ODPADŮ na 2. čtvrtletí 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červen
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
16. červen
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červen
6., 7.
13., 14.
21., 20.
27., 28.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
5. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. dubna 2011
RM rozhodla
• zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou bytovou
jednotku v Domě s pečovatelskou službou v Petřvaldě;
• o uzavření smlouvy o poskytnutí auditorské služby mezi OK-AUDIT, s.r.o., Ostrava Mariánské Hory a městem Petřvald;
• o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci
regionálních funkcí na rok 2011 s Regionální knihovnou Karviná;
• o uzavření smlouvy o dílo na poskytování knihovnických a informačních služeb na rok
2011 s Regionální knihovnou Karviná;
• o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu a provozování Sportovního areálu Petřvald,
uzavřenou dne 21. 12. 2007 mezi městem Petřvald a Tenisovým klubem Petřvald, o.s.;
• o uzavření Smlouvy o zápisu obce a o objednávce publikací Encyklopedie
Moravskoslezský kraj - města a obce mezi městem Petřvald a firmou PROXIMA
Bohemia s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm za cenu zápisu obce 5000,- Kč/1 str. A 4 a o
zakoupení 10 ks této publikace za cenu 550,- Kč/ks;
• o odpisu nalezených věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů a částku 68,-Kč
odevzdat na účet města;
• poskytnout dotaci ve výši 3100,-Kč na aktivizační činnosti pro bývalé občany města
Petřvaldu Novému domovu, p.o., Karviná – Nové Město;
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•

o účasti zástupců města na 15. setkání hornických města a obcí ČR ve městě Chodov,
konaném ve dnech 16. - 18. září 2011;
• neakceptovat nabídku zapojení města do systému Českých regionálních televizí a nabídku
společnosti Éter, spol. s.r.o. na zapojení do virtuální databáze na www.etercz.cz;
• o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
sportovním oddílům
1. Cyklistický klub FESO Petřvald – Březiny
40.000 Kč
2. SK Slavoj Petřvald
30.000 Kč
3. Tělocvičná jednota Sokol Petřvald
10.000 Kč
4. Sportovní klub Slavia Orlová, o.s., oddílu šachu
20.000 Kč
zájmovým organizacím
5. Klub českých turistů Petřvald
5.000 Kč
6. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Orlová
2.000 Kč
7. Český svaz žen, ZO č. 6, Petřvald
5.000 Kč
8. Český svaz včelařů, ZO Petřvald
5.000 Kč
9. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,
ZO Petřvald
3.000 Kč
10. Český svaz ochránců přírody, ZO č. 7, Petřvald
3.000 Kč
11. Myslivecké sdružení Haldy, Petřvald
10.000 Kč
12. Český svaz chovatelů, ZO chovatelů zpěvných
kanárů, Petřvald
5.000 Kč
13. Klub přátel hornického muzea v Ostravě
10.000 Kč
14. Český svaz chovatelů, ZO Petřvald – Popelka
6.000 Kč
15. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých,
1.000 Kč
oblastní odbočka Havířov
16. Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené
1.000 Kč
o.s. Ostrava
příspěvkové organizaci
16. Muzeum Těšínska, přísp. organizace, Č. Těšín
2.000 Kč
Vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2011.

4. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 4. května 2011
ZM schválilo v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2010 a souhlasilo v souladu s § 17,
odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok 2010.
ZM vzala na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Petřvaldu za rok
2010.
ZM rozhodlo
• úplatných a bezúplatných převodech pozemků
• neschválit výkup pozemku parc. č. 4632/1 - ostatní plocha o výměře 1.550 m2 v kat.
území Petřvald u Karviné, zastavěného komunikací ul. U Hřiště;
ZM vyhlásilo záměr prodeje části pozemků parc. č. 1837/10, 2947/2, 6394 kat. území Petřvald u
Karviné.
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ZM rozhodlo uzavřít smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Petřvald o poskytnutí neinvestiční
dotace. Je účelově určena na rekonstrukci tribuny TJ Petřvald.

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Malé ohlédnutí…
Měsíc plný květin, vajíček a čarodějnic - tak by se dal ve zkratce charakterizovat měsíc duben v naší
mateřské škole. Přípravy na svátky jara - VELIKONOCE - začaly návštěvou technického muzea,
kde jsme vyráběli velikonoční slepičky (2. třída). Ve třídách se pak vyráběla přáníčka, košíčky na
velikonoční vajíčka, připravoval se materiál na zdobení vajíček. A jedno krásné odpoledne jsme pak
společně s rodiči vyfouklá vajíčka zdobili. Někteří kreslili, lepili barevné květy, nalepovali různé
přírodniny. Fantazii se meze nekladly - a že ji rodiče i děti měly!!! Odpoledne se moc vydařilo.
Všichni si domů odnášeli košíčky plné krásných vajíček, karabáče, zajíčka jako závěs. A hlavně
úsměv na tvářích. Konec měsíce, 29. duben, patřil ČARODĚJNICÍM (l. třída). Počasí přálo a
čarodějnice malé, větší i ty ,,starší“ si to krásně ve školce i na zahradě školky užívaly - létání na
košťatech v několika stylech, zdolávání různých překážek, ale hlavně čarování. Nemělo to zkrátka
chybu! Jen se tak trochu zapomnělo na to hlavní - přece na upalování čarodějnic. Tak to až příště!
I. Křižáková, MŠ K Muzeu Petřvald

MLADÍ ŠACHISTÉ SE NA MISTROVSTVÍ ČR DO 8 LET NEZTRATILI
Ve dnech 7. – 8. 5. 2011 se uskutečnilo v Malenovicích MČR mládeže do 8 let. SK Slavia
Orlová vyslala 4 hráče z oddílů, z toho dva byli z šachového kroužku z Petřvaldu. Turnaj se hrál
na 9 kol, tempem 20 minut + 5 sec. na tah, pro každého hráče. Byl velice náročný, protože se
v sobotu hrálo 6 kol a v neděli 3 kola.
Přestože naši hráči nestáli na stupních vítězů, Jiří Bierski a Oliver Kotas se mezi 87 účastníky
neztratili. Bierski uhrál 3,5, bodů a Kotas 4 body, čimž si uhrál 4. výkonnostní třídu. Gratulujeme
a těšíme se na další úspěchy.
JINO

Děti z mateřské školy na návštěvě v Domově Březiny
10. květen 2011 byl pro mnohé obyvatelky Domova Březiny v našem městě malým svátkem.
Vždyť za nimi zavítaly děti z MŠ 2. května (Březiny), které s obrovským nasazením všem
přítomným babičkám, ženám, ale i ostatním zaměstnancům Domova Březiny (včetně pana
ředitele) zazpívaly, zatančily a přednesly krásné básně o mamince a o jaru.
Děkuji paní učitelce Hance Lamlové a její kolegyni Jindřišce Pěntkové. Své svěřence připravily
s naprostou profesionalitou. Děti přednášely s nadšením, bez trémy a s požitkem. Jejich úsměvy
svědčily o tom, že jsou rády, že mohou předvést to, co si pro všechny přítomné diváky
přichystaly.
Musím prozradit, že to byla zároveň jejich generálka na odpolední vystoupení. To si zase pozvaly
na besídku do své mateřské školy maminky, babičky a ostatní příbuzenstvo.
Velmi dojemné chvíle zažily seniorky i při přání, které jim osobně děti přednesly při předávání
kytičky. Tak tedy…všechno nejlepší k vašemu svátku.
Jas
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ARCHIVY VEŘEJNOSTI OTEVŘENÉ
Ve čtvrtek 9. června 2011 proběhne od 9 do 18 hodin ve Státním okresním archivu Karviná již
tradiční den otevřených dveří, tentokrát pod názvem Archivy veřejnosti otevřené. Zájemci z řad
veřejnosti se budou moci prostřednictvím komentovaných prohlídek seznámit s každodenní prací
archiváře a nahlédnout do zákulisí archivu. Dovíte se, jakým způsobem a proč se dokumenty do
archivu dostávají, jaký je jejich další osud. Jak jsou ukládány, zpracovávány a zpřístupňovány
veřejnosti. V badatelně archivu pro vás nachystáme ukázky nejstarších archiválií, které se již
běžně k nahlédnutí nepředkládají. V přednáškovém sále zhlédnete amatérské záběry Karviné 60.
let 20. století nebo osud karvinského „křivého kostela“. V 16 hodin jsme pro vás připravili
přednášku věnovanou historii karvinského archivu a představení nejzajímavějších archiválií,
které jsou u nás uloženy. V rámci akce Archivy veřejnosti otevřené si rovněž můžete naposledy
prohlédnout výstavu Hříšní lidé města Karviné mapující historii četnictva a policie na Karvinsku
v letech 1850-1938. S výstrojí a výzbrojí těchto bezpečnostních sborů vás podrobně seznámí člen
Klubu policejní historie Brno oděný v uniformě prvorepublikového četníka. První prohlídka
začne v 9 hodin, následující pak každou půl hodinu, poslední v 18 hodin. Délka prohlídky je
plánována na cca 90 minut. Vstup zdarma. Skupiny o více než 10 osobách (týká se zejména škol),
prosíme, ať se objednají předem na tel. 59 631 27 80. Srdečně zveme všechny příznivce historie.
Archiváři SOkA Karviná

Ochrana obyvatelstva a její základní úkoly – VAROVÁNÍ
Každý vyspělý stát světa vytváří podmínky ke snížení následků mimořádných událostí, které
mohou kdykoliv ohrozit životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Jedním z prvořadých opatření je
včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím (před povodněmi, před následky havárií
s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, před nebezpečím velkých požárů, před
zemětřesením, před nebezpečím sesuvu půdy apod.). To proto, aby obyvatelé v ohrožených
místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila jejich životy a zdraví a co nejvíce
snížila následky těchto mimořádných událostí na jejich majetku. Jedním ze základních úkolů
ochrany obyvatelstva je tedy zabezpečit včasné varování obyvatel před potencionálním
nebezpečím.
Varovný signál „Všeobecná výstraha“
Dnem 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jediný varovný signál
„Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.
Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel
v důsledku mimořádných událostí – živelné pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná
smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém
závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné
mimořádné událostí (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle
potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.
Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?
Když uslyšíte kolísavý tón sirény (varovný signál), neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude
možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň). Nehledejte těžké betonové kryty ani
místa pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná
budova, kterou lze uzavřít. Nebojte se požádat o poskytnutí úkrytu a o pomoc v objektech budov,
ať už jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole atd.
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Zvuk sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde
se nacházíte. Právě tím si dost možná zachráníte život.
Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo snažit se je ze
školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co
mají dělat dál. Jestliže cestujeme automobilem a uslyšíme varování, je nejlepší okamžitě
automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.
Co znamená rada „Neprodleně se ukryjte“?
Jednoznačně – vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být úřad, kanceláře, obchody,
veřejné budovy i soukromé domy. Když lidé budou klepat na vaše dveře, dejte jim příležitost se
ukrýt. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí
a poskytněte jim případnou pomoc. Uslyšíte-li zvuk sirény, neměli byste nikam telefonovat. Váš
pokus o získání telefonických informací jenom zatíží telefonní síť. Dále v článku se dozvíte, že
informace získáte jinak, aniž byste narušili řešení vznikající mimořádné události.
Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna
může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních
zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve
kterém se nacházíte. Více informací a podrobnosti, co se stalo a co se doporučuje, jak se
zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací z Českého rozhlasu, České televize (je uzavřena
dohoda o poskytování tísňových informací), ale i obecního rozhlasu. V některých lokalitách jsou
již instalovány elektronické sirény, které kromě akustického tónu sirény mohou vysílat i verbální
informace.
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první
středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem
(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
mjr. Ing. Martin Jílek

K ČLÁNKU „PAPÍR SNESE VŠECHNO“
Vážení spoluobčané!
Vždy už se těším na Petřvaldské noviny. Neprohlížím si je, ale moc ráda je čtu, protože se z nich
dozvídám, co se v našem městečku děje. Zprvu jsme si je předpláceli, nyní je máme všichni od
MěÚ zdarma.
Když jsem došla k článku „Papír snese všechno“, pozastavila jsem se nad tím, že pan pisatel musí
být plný zloby. Připadá mi jako horký tlakový hrnec.
Také se mi nelíbí popíjení alkoholu a celodenního vysedávání na autobusových a přilehlých
lavičkách. Jsem nemocná a někdy bych se moc ráda posadila, ale díky této společnosti není kam.
Ale to je snad jediné, s čím se z celého článku ztotožňuji.
Přece nemůžeme tvrdit, že se tu za 20 let nic nedělalo. Máme přece místní dopravu do Havířova
(odpadlo dlouhé cestování a přestupování) a do Ostravy, kde autobus projíždí velkou částí
Petřvaldu.
Měli jsme jako první z okresních měst zavedený sběr tříděného odpadu, odvoz trávy, aby ji lidé
nepálili a neznečišťovali si ještě více své ovzduší a taktéž svoz PET lahví. Máme sběrné suroviny
a sběrný dvůr.
Městský úřad Petřvald zakoupil tři velké budovy, které určitě za nemalou částku opravil, přestavil
a zvelebil tak, aby je mohl nabídnout starým a nemocným občanům jako domy s pečovatelskou
službou, aby našli spokojený domov ve stáří.
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A to není zcela vše. V domech DPS jsou 4 pečovatelky, které nájemníkům vyperou, vyžehlí,
očistí okna, uklidí celý byt, vysávají, samozřejmě za poplatek. Střídají se. Jedna z pečovatelek
celý měsíc rozváží nejen pro DPS, ale i pro ostatní nemocné občany města obědy. Dvakrát
měsíčně docházejí obvodní lékaři a z lékárny pak přivezou léky. Jednou za měsíc dochází p.
holička a také tu na objednání pracuje p. pedikérka. Auto s potravinami jezdí 3x týdně před
vchody budov, dva prodejci textilu a drobných věcí jezdí 1x za měsíc. Za pacienty jezdí podle
potřeby zdravotní služba SOS. V minulém roce se v DPS měnily okapy. To vše se rozhodně
samo nezařídilo!
A co se týče autobusových zastávek, to bych vůbec neměla odvahu vyčítat MěÚ. Přece - jací
jsme, jak se o co staráme, jak s čím zacházíme a vážíme si věcí a služeb, které bezplatně
užíváme, takové to máme!
Jen se podívejte, třeba u PENNY, jakými slovy si tam mládež vyzdobila čekárny. A přece
nemůžeme chtít, aby tam stále stál nějaký „štrajchpudlík“ a neustále ty sprosťačiny a malby
natíral. To není chyba našeho MěÚ, to je celkovou morálkou!
Dále se pan pisatel zmiňuje o nové radnici. Vážený pane, jsem starobní, sedmdesátiletá
důchodkyně, nemocná, takže to, co Vám teď píši, není z pohledu milionářky. Zkuste si teď
postavit dům, jako v padesátých letech v hornické akci, za 70 – 100 tisíc. Dnes už za to skoro
nepostavíte ani slušnou garáž.
Možná, že všichni občané se mnou nebudou souhlasit, ale myslím si, že si už také novou radnici
zasloužíme.
A pak, odstoupení či setrvání ve funkcích. Myslím si, že je těžké hodnotit jedincem. Já vždy
říkám, že by si to měl napřed prožít každý sám, ať je to trvání manželství nebo setrvání ve funkci.
A pak hodnotit.
Možná, že by bylo dobré, kdyby se p. pisatel v příštích volbách ucházel o funkci sám. Já už se
toho nedožiji, ale pak by měl, tak aspoň za 10 let, sám a veřejně zhodnotit to, co se mu pro město
podařilo udělat.
V tom Vám přeji mnoho úspěchů, vážený pane! A Vám, ve vedení MěÚ, silné nervy! A možná,
že byste měli sami vyhodnotit to, co už bylo pro město Petřvald uděláno.
Jsem rodačka z Petřvaldu a musím říci, že se mi tu moc líbí.
Alena Knurová

POZVÁNKA K SOUSEDŮM
Muzeum Těšínska si Vás dovoluje pozvat na výstavu
Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ MUZEA TĚŠÍNSKA
Výstava potrvá do 26. srpna 2011.
Otevřeno: po–pá 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30–16:3
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Pražská 3/14, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 761 221, e-mail: cesky_tesin@muzeumct.cz0 h
I to nejmenší muzeum má obrovskou radost z narůstajícího sbírkového fondu. Vždyť sbírat
doklady naší kultury je nejdůležitějším posláním muzea. Způsoby získávání jednotlivých
předmětů jsou různé a liší se v závislosti na oboru, ke kterému patří. Obyčejně muzejní sbírky
získáváme darem nebo koupí a zodpovědnost za výběr nabízených předmětů má odborný
pracovník neboli kurátor. Přírodovědci většinou získávají sbírkový materiál přímo v terénu
sběrem rostlin, nerostů nebo odchytem živočichů. Archeologové zase nacházejí předměty pod
zemí a získávají je z různých, většinou plánovaných výzkumů. Než se nějaký předmět stane
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předmětem sbírkovým sensu stricto, a tím může být využíván dle svého účelu k výzkumným a
výstavním účelům, projde dlouhou cestu, podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy,
proťatou nezbytnými formalitami.
Předmět je spolu se svým papírovým doprovodem čili nejrůznějšími formuláři a seznamy
předložen poradnímu sboru pro nabývání sbírek. Po schválení je původnímu majiteli zaslána
kupní smlouva, následně je předmět zaplacen a dárci obdrží děkovnou listinu.
Předmět je zapsán spolu s evidenčními údaji do přírůstkové knihy. Následuje nahlášení do
centrální evidence sbírek na ministerstvu kultury a pak, po získání zpětné informace o zapsání do
evidence, je možné předat sbírkový předmět opatřený přírůstkovým číslem k odbornému
zpracování odpovědnému kurátorovi. Ten předmět změří, někdy i zváží, očísluje číslem
inventárním, vyfotografuje, získává o něm informace z literatury, popíše jej a následně uloží do
depozitáře dle stanoveného klíče. Aby se pak předmět mohl v depozitáři lehce nalézt, musí
kurátor zpracovat lokační seznamy, na kterých jsou předměty řazeny dle polic, šuplíků, skříní,
místností apod. Znečištěné a poškozené předměty (a těch je většina) se předají do konzervační
dílny, kde jim je vrácena zašlá sláva a lesk. Teprve potom se mohou předměty vystavovat ve
výstavních síních Muzea Těšínska nebo mohou být zapůjčeny jiným muzeím.
Pohyb muzejních předmětů je častý, výstav a výpůjček je hodně, a tak předměty „putují“ se
seznamem předávaným mezi pracovníky nebo institucemi. Celkem vzato, než se předmět
nabízený muzeu ocitne ve výstavní vitríně, uplyne někdy několik měsíců.
Na výstavě se prezentují předměty, které Muzeum Těšínska získalo v letech 2009 a 2010. Je to
úzký výběr z celkového počtu 1 600 ks nabytých sbírek.
Jedním z nejpozoruhodnějších nákupů loňského roku je pozůstalost po Růženě Kovaříkové z
Prostřední Suché, která v období první republiky vedla živnost vyšívání, plisování a obtahování
knoflíků. Díky tomu Muzeum Těšínska získalo do sbírek mj. obtahovací stroj Massag, desítky
součástí k výrobě knoflíků, četné, téměř nepoužité krabičky s vyšívacími nitěmi, ažurovací stroj
LINTZ & ECKHARDT BERLIN MASCHINE a nejrůznější razítka ke tvorbě předloh k vyšívání.
Naprostou raritou je diapozitiv s barevnou reklamou firmy.
Tyto diapozitivy sloužily k promítání v kinech před vlastním filmovým představením.
Mnoho sbírkových předmětů získalo muzeum darem, čímž děkujeme všem dárcům.
Mgr. W. Branna

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ SE PSY, KOČKAMI A FRETKAMI
Od 2. července 2011 musí být psi, kočky a fretky při cestě do států EU označeni mikročipem a
musí mít vystavený i pas. Pas je doklad platný ve všech členských státech Evropské unie se
speciálním kódem pro určitou zemi. Zvířata musí být též očkována proti vzteklině. Některé
členské státy (např. Velká Británie, Irsko, Švédsko) si stanovily i další požadavky pro vstup
zvířat na své území. Jedná se o ošetření proti echinokokóze a klíšťatům a stanovení protilátek na
vzteklinu. Členské státy EU (vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty ) mohou povolit i
cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou
provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími
zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
Při cestování s více než pěti zvířaty v zájmovém chovu, nebo při obchodování se zvířaty musí být
zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního
lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla
shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.
MVDr. Hedvika Krkošková, Zahradní 1552
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Víte, co je „nordic walking“?
Česky - severská chůze se speciálně upravenými holemi pro tento sport.
Většinou se přemísťuji autem, což je rychlé a efektivní a přírodu vnímám jen koutkem oka.
Nemít zahradu, tak si málem nesáhnu na zelené.
Absolvovala jsem mini kurz jak správně chodit a tam potkala spřízněnou duši. Společně jsme
prošly místa, kde by se člověk sám sotva vydal. Konstatujeme při každé schůzce ,,jak málo
známe své okolí a kolik je tady krásných zákoutí“. Týden od týdne vnímáme, jak vše roste a jak
„rosteme“ i my. Prodloužil se nám krok i dech, zpevnily svaly, zlepšila nálada. Vždy se těšíme na
další pochod.
Máte-li hole a chuť strávit dopoledne v přírodě, přidejte se k nám. Vyrážíme dle počasí, dáváme
si echo SMS. Jestli nemáte jistotu, že používáte hole správně, dáme vám kontakt na dva správné
trenéry, kteří vás to naučí.
Zdraví vaše masérka Jarmila
Chcete-li volejte 604 705 621

Myslivecké sdružení HALDY Petřvald
Z naší činnosti - červen
Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V honitbách se vyskytuje mnoho mláďat, a to
nejen zvěře drobné a spárkaté, ale také ostatních volně žijících živočichů. Právě v této době
vznikají citelné škody na zvěři vlivem predátorů, toulavých psů a koček nebo také hospodářskýni
činnostmi člověka. Častějšími pochůzkami a honitbou se snažíme aktivně zvěř chránit,
kontrolujeme myslivecká zařízení a pozorujeme zvěř.
Červen je obdobím, kdy si připravujeme a uskladňujeme kvalitní objemové krmivo pro zvěř.
Vhodné je luční seno a letnina.
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Kdo by neznal našeho největšího holuba! Hnízdí na celém území České a Slovenské republiky a
jeho početnost v Evropě, ale i u nás v posledních desítiletích výrazně roste a zároveň se projevuje
synantropizace – tj. adaptace na obydlí lidí, kdy se holub stěhuje do parků měst, zahrad a
podobně. Vidět hřivnáče před 30, 40 lety hnízdit v parku nebo zahradě bylo zcela nevídané.
Dokladem této adaptace jsou přiložené snímky páru, který hnízdí na smrku před budovou Krajské
veterinární správy v Ostravě. Na snímcích jsou mláďata ve stáří 3, 8, 17 dní a jsou dokladem
jejich velmi rychlého vývoje.
Holub je v Evropě tažný pták – na jaře přilétá někdy již koncem února, v březnu a počátkem
dubna v hejnech, která se rozpadají v páry a ty zabírají hnízdní revíry. Typickým projevem toku
je chraplavé vrkání, šikmý vzlet ze stromu vzhůru, v kulminačním bodě tleskot křídly a klouzavý
let v oblouku zpět dolů. Hnízdo staví nejčastěji na stromech, je řídce spletené ze suchých
větviček na vodorovných vidlicích větví. Ve snášce v průběhu 1 - 2 dnů jsou 2 vejce 2-3 x do
roka. Po snesení prvního vejce sedí obě pohlaví 17 dní. V prvním týdnu jsou mláďata krmena
oběma rodiči velmi výživným „holubím mlékem“ – což je produkt zbytnělé sliznice volete,
později přibývá podíl natrávené rostlinné potravy.Vzlétnost z hnízda je kolem 20 dne, ale krmení
mláďat pokračuje ještě několik dní po opuštění hnízda. Po žních se hřivnáči slučují do hejn a
odlet trvá do počátku října. Hlavní zimoviště naší populace je Středomoří – hlavně jihozápad
Francie pod Pyrenejemi.
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Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

TJ PETŘVALD - HEPO
MUŽI
9. 4. – mistrovské utkání okr.přeboru (13. kolo)
TJ PETŘVALD – ČSAD HAVÍŘOV 2:6 (1:2)
Branky: 31.´L. Chromik, 76.´M. Klimek.
Sestava: Jonšta – Jaglař, Klimek, Cudrák, M. Benda – Doubek (73.´Machala ), T. Volný,
Kawulok, T. Budina (39.´Kocur) – Chromik, J. Kostka.
…stínem utkání bylo zranění T. Budiny.
…slabý výkon…
16. 4. – mistrovské utkání okr. přeboru (14. kolo )
B. F. ORLOVÁ – TJ PETŘVALD 0:2 (0:2)
Branky: L. Chromik, T. Volný.
Sestava: Jonšta – Ševčík, Klimek, M. Benda, Jaglař – J. Kostka, R. Budina, Kawulok, Doubek
(85.´Machala ) - Chromik, T. Volný.
Hepáci dokázali 2x skórovat po standardních situacích a po skvělém výkonu gólmana Jonšty,
který zlikvidoval 4 jisté góly, odvezli si hráči Hepa 3 cenné body.
23. 4. – mistrovské utkání okr. přeboru (15. kolo)
TJ PETŘVALD – VĚŘŇOVICE 4:1 (1:0)
Branky: L. Chromik 2, T, Volný, J. Doubek.
Sestava: Jonšta – Ševčík (75.´Mohyla ), Klimek, M. Benda, Jaglař – Doubek, Chromik, Kawulok,
Machala (80,´M. Budina ) – T. Volný, J. Kostka.
Nejlepší jarní výkon předvedli Hepáci proti Věřňovicím, po celé utkání měli výraznou převahu,
teprve v závěru zápasu dovolili soupeři skórovat z penalty.
30. 4. – mistrovské utkání okr. přeboru (16. kolo)
H. ŽUKOV – TJ PETŘVALD 1:1 (1:0)
Branka: 85.´L. Chromik
Sestava: S. Kostka – Ševčík, T. Volný, M. Benda, Jaglař – Doubek, Kawulok, Chromik, Machala
(80.´Kocur ) – J. Kostka, Pencek.
…zraněného brankáře P. Jonštu úspěšně zastoupil S. Kostka.
…velmi dobrý výkon.
7. 5. – mistrovské utkání okr. přeboru ( 17. kolo)
TJ PETŘVALD – Slavoj PETŘVALD 2:1 (1:0)
Branky: 15.´T. Volný - 1:0, 70.´K. Szlauer – 1:1, 79.´M. Benda – 2:1.
Sestava: Jonšta – Ševčík, Klimek, M. Benda, Jaglař – Doubek, Kawulok (46.´Pencek ), Chromik,
R. Budina – J. Kostka (74.´Kocur ), T. Volný.
Oboustranně výborný fotbal mohli sledovat diváci, kteří se přišli podívat na petřvaldské derby.
První branku dal T. Volný v 15. min. střelou k tyči z hranice velkého vápna, soupeř vyrovnal
stejným způsobem zásluhou K. Szlauera. Hosté mohli jít do vedení, ale T. Seidler svou velkou
šanci nevyužil, na druhé straně stejně neuspěl ve vyložené šanci J. Kostka. Nejkrásnější moment
zápasu přišel v 79. min, kdy M. Benda „vymetl šibenici“ a stanovil konečný výsledek utkání.
Pochvalu za předvedený výkon si zaslouží všichni hráči.
Trenér J. Klimecký
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DOROST
Mistrovské utkání
16. kolo TJ PETŘVALD - Petřvald na Moravě 3:3 /2:1
Sestava: Sklepek – Levanszký /55.´Procházka, Svoboda, Múller, Cifka – R. Pavlas, Ligocki,
Kičerka /45.´Nalevajka, L. Pavlas – O. Kostka /81.´Maňák, Frosztega. Již ve 4. minutě jsme vedli
1:0, gól dal Radim Pavlas, hosté v 25. minutě vyrovnali. Před koncem prvního poločasu zvýšil na
2:1 Matěj Frosztega. Hosté opět v 67. minutě vyrovnali. Čtyři minuty po této brance jsme opět
vedli.Branku na 3:2 dal Miloš Nalevajka. Toto vítězství jsme neudrželi, hosté 10 minut před
koncem utkání vyrovnali na konečných 3:3.
17. kolo Suchdol nad Odrou - TJ PETŘVALD 2:0 /2:0
Sestava: Kašniar – Levanszký /55.´Maňák, Svoboda, Múller, Cifka – O. Kostka /82.´Sekera,
Ligocki, R. Pavlas, L. Pavlas - Nalevajka, Frosztega. Domácí nám hned v úvodu utkáni v 13. a
24. minutě vstřelili dvě branky.V druhém poločase jsme si vytvořili spoustu gólových šancí, ale
žádnou jsme nevyužili.
18. kolo TJ PETŘVALD - H. Suchá 1:0 /1:0
Sestava: Sklepek - Levanszký /86.´Cudrák, Svoboda, Múller, R. Pavlas /71.´Cífka – L. Pavlas,
Ligocki, O. Kostka, Kičerka - Nalevajka /88.´ Sekera, Kašniar. Vyšel nám výborně úvod utkání.
Již v 7. minutě vstřelil gól Lukáš Ligocki, ve zbytku utkání jsme měli další šance, ale výsledek se
nezměnil. Důležité tři body.
STARŠÍ ŽÁCI
9. 4. – mistrovské utkání kraj. soutěže (10. kolo)
Hrabůvka – TJ PETŘVALD 0:7 (0:2)
Branky a asistence: 6.´L. Budina (M. Kutra ), 16.´D. Miko z pen., 45.´O. Pytlík (R. Citnar),
48.´O. Pytlík (D. Miko), 55.´O. Pytlík (Fr. Marek), 61.´A. Kereškéni (M. Kutra), 69.´D. Miko (L.
Budina).
Sestava: M. Slíva –M. Hanák, Fi. Marek, Fr. Marek, P. Bitala – M. Kutra, D. Miko, A.
Kereškéni, L. Budina - O. Pytlík, J. Čevela.
Hokej. způs. střídali: M. Paluv, V. Zajíček, J. Citnar, M. Sobík a R. Citnar.
…výborný výkon!
13. 4. - finále Českého poháru okr. Karviná
TJ PETŘVALD – L. PETROVICE 1:1 (0:0)
Branka: O. Pytlík.
Na penalty – 4:5 Branky: O. Pytlík, A. Kereškéni, R. Karkoschka a D. Miko.
Po čtyřech letech měli starší žáci příležitost zvednout nad hlavu trofej pro vítěze Českého poháru
okr. Karviná. Šance, jakou jim nabídli hosté z Petrovic, už se asi nikdy nenaskytne. Soupeř totiž
přijel pouze s 9 hráči a 20 minut před koncem zápasu přišel o vyloučeného hříšníka…
Po celé utkání měli Hepáci výraznou převahu, ale střelecky proti srdnatě bojujícímu soupeři
neuspěli. Teprve v 63. min. vstřelil O. Pytlík gól a zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže 3 minuty
před koncem zápasu hosté z jediné své šance vyrovnali a vynutili si penalty. Hepáci v nich měli
2x mečbol, ale ani jeden nevyužili…
Sestava: Slíva – Kutra, Knorr, R. Citnar, Bitala – Karkoschka, Kereškéni, Miko, Budina – Pytlík,
Fi. Marek. Střídali: Paluv, Čevela, J. Citnar a Zajíček.
16. 4. – mistrovské utkání kraj. soutěže (11. kolo)
VRATIMOV – TJ PETŘVALD 0:0
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Sestava: Pytlík – Kutra, Fi. Marek, Fr. Marek, Krupa – Kereškéni, Miko, Zajíček, Bitala – Sobík,
Čevela. Střídali: Paluv a J.Citnar.
Žluté karty: Krupa, Miko, Fr. Marek.
…s 5 ml. žáky v sestavě dokázali Hepáci uhrát bod!
…velmi dobrý výkon.
23. 4. – mistrovské utkání kraj. soutěže (12. kolo )
TJ PETŘVALD – St. Bělá 6:1 (4:1)
Branky a asistence: 10.´R. Karkoschka (Fr. Marek), 15.´R. Karkoschka (J. Lipka), 25.´J.Lipka (R.
Karkoschka), 33.´J. Lipka (D. Miko), 47.´D. Miko (-), 69. V. Zajíček (L. Budina).
Sestava: Pytlík – Kutra, Fi. Marek, Fr. Marek, Bitala – Karkoschka, Miko, Zajíček, Knorr –
Kereškéni, Budina.
Střídali: Paluv, Sobík, Kršák, J. Citnar a Lipka.
…výborný výkon!
1. 5. – mistrovské utkání kraj. soutěže (13. kolo)
FRENŠTÁT p./R. – TJ PETŘVALD 3:0 (2:0)
Sestava: Pytlík – Krupa, Fi. Marek, Kutra, Bitala – Zajíček, Miko, Kereškéni, Lipka – Čevela,
Cieplik. Střídali: Paluv a J.Citnar.
… v přímém souboji o 2. příčku tabulky Hepáci neuspěli.
Trenéři: Ing. P. Bitala a P. Gorovič
MLADŠÍ ŽÁCI
TJ SOKOL HRABŮVKA - TJ PETŘVALD 0:4 (0:3)
Branky: 13.´ 0:1 - MARTIN SOBÍK, asistence TOMÁŠ SKLEPEK, 24.´ 0:2 - MARTIN
SOBÍK, asistence JAKUB CITNAR, 25.´ 0:3 - TOMÁŠ SKLEPEK, 48.´ 0:4 - DOMINIK
ŠERUDA, asistence MARTIN SOBÍK
Sestava: Václav Zajíček - David Lorenčič, David Durczok, Michal Krupa, Jakub Crlík - Jakub
Citnar, Tomáš Sklepek (K), Jan Poledník - Dominik Kršák, Dominik Šeruda, Martin Sobík.
V prvním zápase jarní části soutěže jsme na hřišti posledního celku tabulky získali povinné
vítězství. Za chladného počasí v prudkém větru jsme na nerovném terénu nevyužili řadu šancí a
na první gól čekali až do 13. minuty - po pasu T. Sklepka skóroval M. Sobík. Ten se po dalších 9
minutách postaral krásnou střelou i o druhou branku. Hned v další minutě pak po individuální
akci a střele k tyči potěšil diváky kapitán T. Sklepek.
Druhý poločas přinesl podobný obraz hry. Nevyužili jsme spoustu gólových šancí a nadějných
situací. Skórovat se nám podařilo již jen jednou - ve 48. minutě D. Šeruda dorazil brankářem
vyraženou střelu M. Sobíka a upravil tak stav zápasu na konečných 0:4.
FC BIOCEL VRATIMOV - TJ PETŘVALD 3:0 (2:0)
Branky: 10. min 1:0 / 13. min. 2:0 / 49. min. 3:0
Sestava: Václav Zajíček - Michal Krupa, David Durczok, Vojtěch Cieplik, Jakub Crlík - Jakub
Citnar, Tomáš Sklepek (K), Vladislav Vajdo - Dominik Kršák, Dominik Šeruda, Martin Sobík
Průběžně střídali: J. Poledník, F. Káňa, M. Graf, L. Pecha
Druhé jarní utkání se nám vůbec nevyvedlo. V prvním poločase byli domácí jasně lepší a po dvou
chybách pravé strany obrany vstřelili dva slepené góly.
Ve druhém poločase se hra mírně vyrovnala a soupeře jsme až do 49. minuty do šancí nepouštěli.
Po třetí inkasované brance se pak dohrávalo opět za převahy domácích, kteří naštěstí nevyužili
další slibné brankové situace. Tato prohra pro nás znamená pokles z 2. příčky až na 5. místo v
tabulce po 11. kole.
TJ PETŘVALD - TJ SOKOL STARÁ BĚLÁ 2:1 (1:1)
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Branky: 18. min. 0:1 - Martin Raška, 21. min. 1:1 - Martin Sobík, asistence Lukáš Pecha, 38.
min. 2:1 - Vladimír Vajdo, asistence Martin Sobík.
Sestava: Václav Zajíček - David Lorenčič, Vojtěch Cieplik, David Durczok, Jan Poledník
Vladislav Vajdo, Dominik Kršák, Jakub Citnar, Tomáš Sklepek (K) - Dominik Šeruda, Martin
Sobík. Průběžně střídali: Jakub Crlík, Marek Graf, Lukáš Pecha. Od začátku utkání jsme byli
aktivnější a vytvářeli si územní převahu. V 18. minutě se ale soupeř po ojedinělé individuální
akci dostal do vedení. Do poločasu se nám pak podařilo alespoň vyrovnat, když jednu ze svých
možností využil Martin Sobík.
Ve druhém poločase jsme soupeře opět zatlačili na jeho polovinu. Řada šancí a krásných střel ale
brankou neskončila. Až ve 38. minutě rozhodnul o našem vítězství hlavičkou po rohovém kopu
Vladislav Vajdo. Škoda dalších nevyužitých tutovek. Za předvedený výkon bychom si zasloužili
výraznější skóre. Hráči podali obětavý a bojovný výkon a vítězství nás opět posune výše v
průběžné tabulce.
SK BESKYD FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - TJ PETŘVALD 2:1 (2:0)
Branky: 08. min. 1:0, 28. min. 2:0, 57. min. 2:1 - Tomáš Sklepek
Sestava: Václav Zajíček - Michal Krupa, David Durczok, Vojtěch Cieplik, Jan Poledník Vladislav Vajdo, Jakub Citnar, Dominik Kršák, Tomáš Sklepek (K) - Dominik Šeruda, Martin
Sobík. Průběžně střídali: Filip Káňa, Lukáš Pecha, Jakub Crlík. Hned v 8. minutě jsme
inkasovali po první povedené akci domácích. Do konce poločasu jsme pak hráli s favoritem
vyrovnané utkání. Soupeř ale bohužel těsně před přestávkou vsítil po centru z přímého kopu
druhý gól.
Na mokrém terénu za chladného počasí se ve druhém poločase odehrával vyrovnaný boj hlavně
ve středu hřiště. Na našich hráčích, kteří odehráli i předcházející zápas za starší žáky, se ale
postupně začala projevovat únava a kontaktní branku jsme vsítili až 3 minuty před koncem. Po
nedůrazném odkopu domácích skóroval Tomáš Sklepek. Na vyrovnání nám pak již nezbyl čas.
Průběhu hry by remíza určitě odpovídala více a za předvedený bojovný výkon bychom si ji určitě
zasloužili.
Trenéři: Ing. P. Šeruda a R. Durczok
PŘÍPRAVKA
21. 4. TJ Petřvald - Petrovice 1:2
Branky: P. Polhoš
27. 4. MFK Karviná C - TJ Petřvald 4:2
Branky: V. Gellnar, M. Šebesta
Na soupeřově nesmyslně zmenšeném hřišti se naši nejmenší přizpůsobili chaotické hře!!!
5. 5. TJ Petřvald - Bohumín 3:2 po pen.
Branky: B. Stoklasa a P. Polhoš
Bravurně otočený zápas ze stavu 0:2. Velmi dobrý výkon celého mužstva.
Trenéři: V. Strouhal, P. Sztymon, I. Vlček a K. Pokorný

OKÉNKO KNIHOVNY
Knihovna přeje všem svým dětským čtenářům vše nejlepší k jejich svátku
a těší se na shledání nejen v knihovně, ale především na celoměstském dětském dni 3. 6.
I tam pro vás připravujeme pěkné soutěže a hry.

NA STŘEDU 1. 6. ZVEME DĚTI DO KNIHOVNY -
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NOVÍ ČTENÁŘI BUDOU PŘIHLÁŠENÍ ZDARMA a na ty stálé čeká malé překvapení….
HON ZA VELIKONOČNÍ SLÍPKOU,
který jsme pořádaly spolu s SKS, se nakonec zvrhnul v hon na velikonočního zajíce. Bylo to tím,
že slepičky se někam zatoulaly a nebyly k nalezení. Zůstala po nich akorát vyfouknutá vajíčka,
která si děti po absolvování všech soutěží venku mohly nazdobit a posléze i odnést domů. A
komu se malování moc nedařilo, vyzkoušel si svoji šikovnost při pletení proutěných karabáčů. Na
společném fotu je ale vidět, že se děti bavily (přítomní dospěláci se fotit odmítli) a vítěz se
z nalezení zajíce těšil a radoval docela bouřlivě (viz foto).
OHLÉDNUTÍ ZA ČARODĚJKAMI
V pátek 29. 4. proběhlo u knihovny již tradiční Čarodějné rojení. Sešly se tu čarodějky všech
věkových, váhových i výkonnostních kategorií, aby se utkaly v boji o prestižní putovní
KOŠŤÁTKO.
Soutěžilo se v čuchání, skákání, zametání a nechyběla ani přehlídka či šklebení…
Na závěr čarování jsme si opekly magický párek a spokojeně odletěly domů.
Košťátko našlo nový domov v čarodějnické rodince a my jsme si zase jednou ověřily, že
nevyhyneme…
Náš dík patří všem pomocníkům: Ivaně Kotrové, Jitce Šťastné s dcerou - fotografkou a jednomu
tatínkovi, který se zasloužil, aby uhlíky v našem kouzelném grilu pěkně žhnuly.
Tak zase za rok… čáry máry…
M. Molinková

KAM ZA ZÁBAVOU O PRÁZDNINÁCH? Přece do SKS a knihovny.
Budeme se spolu scházet pravidelně každé úterý v budově (podle toho, jakou zábavu pro vás
aktuálně přichystáme) buď v SKS v přízemí nebo nahoře v knihovně.
Termíny schůzek - každé úterý (12., 19., 26. července a 2., 9., 16., 23., 30. srpna)
od 9.30 do 12.00 hodin.
12. 7. Cyklovýlet pro děti a rodiče na rybník SKUČÁK v Rychvaldě (chráněná lokalita),
pojedeme společně mimo frekventované silnice, po bočních stezkách, cca 8 km. .
Rybník je vyhlášen národní přírodní rezervací…
Sraz po 9.00 hodině, odjezd v 9.30 hodin… (náhradní termín při nepřízni počasí 2. 8.)
První soutěžní otázka – začátek soutěžního cyklu, který vyvrcholí poslední schůzku prázdnin.
V případě špatného počasí MALOVÁNÍ NA KAMENY.
19. 7. MOZAIKOVÁNÍ
Přineste si staré kachlíky - úlomky, obyčejný květináč nebo kus překližky jako podklad, můžete
si vyrobit hezký zahradní květináč nebo mozaikový obrázek jako dárek pro někoho blízkého
nebo jen tak pro potěšení...
Druhá soutěžní otázka a hry, soutěže, čtení i zábava…
26. 7. KORÁLKY S ALENKOU
Výroba korálkových šperků je určená nejen holkám a maminkám či babičkám, ale i šikovným
klukům či taťkům.
Máte-li doma nějaké korálky, přineste s sebou, vyrobíme si spolu originální šperk.
Třetí soutěžní otázka a hraní i čtení
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2. 8. MALOVÁNÍ NA KAMENY – (nebo náhradní termín cyklovýletu na rybník
SKUČÁK), barvy a nějaké kamínky najdete i u nás, ale ten, který jste si našli sami a přinesete si
jej s sebou, bude stejně ten nejkrásnější a určitě na něm vytvoříte ten nejhezčí obrázek.
Čtvrtá soutěžní otázka. 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, my zajistíme zbytek. Budeme spolu vyrábět
originální nenapodobitelný kus oděvu - každý sám. Buď pro sebe anebo jako dárek pro někoho
blízkého…
Pátá soutěžní otázka a zábava pro všechny
16. 8. KRÁSA PÍSKOVÝCH OBRÁZKŮ
Už jste někdy zkoušeli vyrobit obrázek sypaný z písku?
Není to až tak složité, jak by se zdálo. A jestli vás zajímá, jak na to, stavte se u nás a vyzkoušejte
si techniku sypaných obrázků..
Šestá soutěžní otázka a hra.
23. 8. VÝLET ZA TAJEMSTVÍM - cyklovýlet pro dospělé s dětmi. Opět nepojedeme
daleko, jen pár kilometrů a po bočních stezkách, abychom se vyhnuli dopravě, v cíli si uděláme
malou soutěž a pokud nám bude místo a počasí přát, třeba i něco ukuchtíme na ohníčku.
V případě špatného počasi budeme mít náhradní program v knihovně….
Sedmá.poslední soutěžní otázka pro děti i rodiče
30. 8. PO STOPÁCH YETTIHO aneb Honba za pokladem letošních prázdnin
Společně stopování tajemného petřvaldského blátošlapa, který nám ukryl nejen truhlu
s pokladem, ale i vyhodnocení všech prázdninových soutěží a hlavně odměny pro ty
nejšikovnější soutěžící.
Pokud některý týden vynecháte, soutěžní otázky bude možno vyluštit i dodatečně.
Pokud máte doma nějakou zbytečnou kachličku nebo jen pár úlomků, věnujte je, prosím,
knihovně, budou se nám hodit na techniku mozaikování. Děkujeme předem... .

CELODENNÍ VÝLETY PRO RODIČE A DĚTI
Přihlášky od pondělí 20. června na tel. 596 541 342 p. Burová.
Vyjíždíme v 7.30 od PENNY, návrat okolo 19.00 hodin. Cena: dospělí 150,- Kč, děti
vratná záloha 100,-Kč.

Čtvrtek 14. 7. výlet do ZLATÝCH HOR
Prohlédneme si starodávné městečko s původně renesančními i barokními domy na náměstí (po
četných požárech jsou upraveny empírově) a podíváme se i na další památky .
Můžeme navštívit Muzeum ve Zlatých Horách – je zde expozice předmětů staré pošty,
hraničních kamenů, pamětní deska císaře Josef II. a řada historických technických předmětů,
klubovna Císařské městské gardy (CMG). V přízemí je i galerie SNOP, kde vystavují své práce
umělci nejen místní, ale také výtvarníci, fotografové, sochaři, řezbáři i vitrážisté.
Nad městem se na 890 m vysoké Biskupské kupě tyčí 19 m vysoká rozhledna z roku 1898 s
dalekým výhledem. Na západním úbočí kopce se nachází zřícenina malého strážního hrádku
Leuchtenštejn.
Ve Zlatých Horách začíná i hornická naučná stezka vedoucí na Příčnou horu a na Táborské
skály, která spojuje kdysi významná, dnes už opuštěná hornická díla i minulost připomínající
repliky středověkých rudných mlýnů na říčce Olejnici.

Čtvrtek 11. 8. navštívíme město BRNO
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MUZEUM Anthropos – svět lovců a sběračů starší doby kamenné. Ojedinělá expozice, kterou
jinde v Evropě neuvidíte. Od roku 19 28 j e zde v ys t av ová n i n ej p ůs ob iv ěj š í e x po nát
- mod el ma mu t a v ži v ot ní v el i kos t i .
Můžeme zhlédnout i aktuální výstavu
Zdeněk BURIAN: VIDĚL SVĚTY DÁVNO ZMIZELÉ…
Při příležitosti připomenutí 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981) je vybráno padesát
reprezentativních olejů, pohledů do života pravěkých lidí, i známé rekonstrukce dávno vymřelých
zvířat z dob před milióny let.
HROBKA KAPUCÍNSKÝCH MNICHŮ
Kostel Nalezení sv. Kříže leží na bývalém Uhelném trhu, dnes Kapucínském náměstí a je
součástí kapucínského kláštera. Hrobka umístěná v jeho suterénu patří mezi evropské zvláštnosti
svého druhu.Můžete v ní spatřit uchované mumie kapucínských mnichů.
Nejznámější památkou města je HRAD ŠPILBERK, kde je rozhodně na co se podívat. Ať už
jsou to známá kasemata, historická expozice, ve které se dozvíte např. o městě ve
středověku, o obléhání Brna Švédy v roce 1645, o vzniku „Velkého Brna“ nebo navštívíte
tvůrčí dílny pro děti i dospělé.
VÝSTAVY V PROSTORÁCH KNIHOVNY
V současné době probíhají v našich prostorách dvě souběžné výstavy
V půjčovně knihovny vystavuje výtvarnice paní Kateřina DONOVÁ z Petřvaldu své obrázky a
hlavně hodiny malované vitrážovou barvou.
Obrázky i hodiny jsou prodejné a více z celé její tvorby můžete zhlédnout na www. fler..cz
/donova.

Ve studovně knihovny vystavují svoji tvorbu studenti ostravské Galerie Viridian. Tato galerie
nabízí možnost rozšířit si své znalosti ve výtvarných kurzech pro dospělé.
Viridian – středisko pro rozvoj umění, byl první svého druhu nejen v Ostravě, ale i v rámci celé
České republiky, kdo nabídl výtvarné kurzy dospělým posluchačům, a to i těm, kteří se kreslení a
malování chtěli věnovat až v důchodovém věku.
V rámci kurzů se posluchači učí nejen základy kresby, ale mají také možnost osvojit si veškeré
výtvarné techniky, aniž by si museli výtvarné potřeby kupovat nebo nosit – všechny pomůcky
jsou totiž v ceně kurzu. www.viridian.cz

Krása, hudba, radost z tance i pohybu, pestrost…
Tato slova by mohla charakterizovat vystoupení tanečnic a jednoho tanečníka dnes už
99členného souboru Petřvaldské srdce.
Na tanečním parketu se střídaly skupiny menších i větších, každý věk měl něco do sebe, malé
děti byly roztomilé a u těch větších byla vidět propracovaná technika a účinkujícím nechyběl
úsměv na rtech. Diváci nešetřili potleskem, blesky fotoaparátů problikávaly tmavým sálem.
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Atmosféra vystoupení byla milá a příjemná, malé moderátorky Eva a Bára v letošním roce
zastoupily Lucku a uváděly jednotlivá vystoupení vtipnými replikami.
Na závěr Lucka poděkovala všem, bez kterých by to nešlo.
PODĚKOVÁNÍ
SOUBORU
ZŘIZOVATELEM SOUBORU JE MĚSTO PETŘVALD
Dalšími sponzory jsou…
Marta Harabaszová
Lída Cibová
Kamila Břenková
Miluška Krystová
Radka Matějková
ČS zahrádkářů Petřvald
Rodičovské sdružení při ZŠ Petřvald 246
Hlavní švadleny souboru
Monika Kalousková
Šárka Dubnická
Karla Lagová
Alena Pytlíková
Lucie Skrzyžalová
Děkuji všem pomocným švadlenkám a stříhacím pomocnicím…, obzvláště paní Adamusové a
holkám ze skupiny 3.
Zásluha za výrobu rekvizit patří
Zdeňku Šlachtovi
Jiřímu Gruberovi
Hudbu a video měli na starosti
Rosťa Molínek
Manželé Dudovi
Lucie Skrzyžalová
Gymnastická příprava dětí
Kateřina Martínková
Pomocný trenér skupiny 2B
Irena Oláhová
Samozřejmě nezapomněla poděkovat za velkou shovívavost svému manželovi, který to s ní při
velkém zápalu opravdu nemá lehké.
Největší dík však patří přece jen Lucce, bez zápalu, nápadů, všestrannosti a její obětavosti by se
tak krásné představení nemohlo uskutečnit.
Mgr. Š. Němcová a Mgr. M. Římánková

PODĚKOVÁNÍ
Dne 23. března 2011 nás navštívila paní Naďa Zientková z Klubu seniorů Petřvald – Březiny.
Bylo to překvapivé a velice milé setkání. Ze srdce děkujeme za příjemné povídání, pěkný
dárek a chutné koláče. Přejeme paní Zientkové a všem členům klubu pevné zdraví a mnoho
úspěchů v jejich činnosti.
Božena Hermanová s manželem Tadeášem
Domov Březiny, Petřvald
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ZLATÁ SVATBA
V sobotu 30. 4. 2011 si v obřadní síni MěÚ v Petřvaldě za účasti dětí, vnoučat a přátel
symbolicky zopakovali po padesáti letech svůj svatebního obřad manželé Helena a Jan
Szczypkovi.
Zlatá svatba je příležitostí ke vzpomínkám, co je potkalo dobrého i zlého a co všechno společně
prožili.
Uběhlo už víc než půl století, kdy se poprvé potkali v karvinské kantýně Dolu ČSA a Janovi
učarovala krásná mladá blondýnka Helenka Borowiecová, která mu podstrojovala chutné
svačinky.
Dne 11. 2. 1961 si v obřadní síni v Petřvaldě řekli své „ano“ a spojili své životy v prosté a krásné
my manželé Jan a Helena Szczypkovi.
Postavili dům a vychovali dvě děti - dceru Kateřinu a syna Pavla. Dnes se těší ze čtyř vnuček Veroniky, Lucky, Nikolky a Natálky.
Není mnoho manželských párů, které mají to štěstí se ve zdraví dožít společné padesátky. A jaký
recept na to mají manželé?
Jan: „ .. láska ke své ženě a k dobrému jídlu trvá od prvního dne až dodnes, motivuje Helenku, že
dobře vaří, peče a neustále vymýšlí nové zdravé recepty, aby mi chutnalo.“
Helena: „…má zásluhu na tom, že Jan vypadá stále mladistvě, svěží a je v dobré kondici.“
Co dodat.
Vážení zlatí manželé, jen přání, aby Vaše krásné dny, které jste dosud spolu prožili, pokračovaly
i nadále ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
Za komisi pro občanské záležitosti Mgr. Š. Němcová

PODĚKOVÁNÍ
U příležitosti naší zlaté svatby jsme byli pozváni do obřadní síně MěÚ v Petřvaldě.
Oslava byla velmi krásně a pečlivě připravená. Zahájení hudbou, recitací a vřelým přivítáním nás
a našich příbuzných a známých, kteří se svatby zúčastnili.
Projev paní Mgr. Šárky Němcové byl procítěný, zhodnocoval náš společně prožitý dosavadní
život s přáním všeho nejlepšího do dalších společných let.
Na závěr byl vzájemný přípitek, předání dárku a kytice s blahopřáním, společné fotografování
pro vzpomínku na tento den.
Chtěli bychom poděkovat aspoň touto cestou za uspořádání oslavy naší zlaté svatby, kterou nám
30. 4. 2011 přichystal Městský úřad v Petřvaldě.
Manželé Helena a Jan Szczypkovi

DIAMANTY OSÁZENÉ MANŽELSTVÍ
Diamant je určitě ten nejcennější drahokam a doma ho rozhodně každý nemá. Taktéž ne každému
je dopřáno oslavit diamantovou svatbu – 60 let společného života. Mezi tyto výjimečné
manželské páry patří Jarmila a Jaroslav Hečkovi.
Tito diamantoví manželé se seznámili v Holubově kolonii, kde paní Jarmila, původně
z Rychvaldu, trávila mnoho času u svých kmotrů. Chodili spolu do kina Praha i na fotbal na
HEPO, kde byl pan Jaroslav taky aktivním hráčem. Po dvouleté známosti zjistili, že je jejich
vzájemná náklonnost velmi silná a rozhodli se pro svatbu. Ta se uskutečnila v Husově sboru
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v Rychvaldě. Od té chvíle již uplynulo mnoho let plných radostí i starostí. Manželé společně
vychovali dvě děti, dceru Miluši a syna Břetislava, dnes se již těší z 5 vnoučat a 3 pravnoučat.
Manželé Hečkovi své 60-ti leté společné soužití opětovně stvrdili dne 30. dubna 2011 v obřadní
síni MěÚ v Petřvaldě před členkou zastupitelstva Mgr. Šárkou Němcovou za účasti svých
nejbližších. Být přítomni diamantové svatbě byla i pro nás velká čest, příležitost k zamyšlení a
možnost k vyjádření obdivu, neboť takových slavnostních obřadů je již dnes jako šafránu.
Podle tradičního označení významných jubilejních svateb přichází pro manžele Hečkovy za pět
let jako další v pořadí kamenná svatba. A my jim na společnou cestu k dalšímu výročí přejeme
spoustu zdraví, svěžesti a společné lásky.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme MěÚ v Petřvaldě za pozvání a srdečné přijetí u příležitosti naší diamantové svatby,
paní matrikářce I. Tomkové za organizaci obřadu, paní Mgr. Šárce Němcové za hřejivý projev,
proložený příjemnou hudbou a recitací. Upřímně si vážíme vašeho pozvání a ještě jednou
děkujeme za svátečně strávené chvíle ve vaší obřadní síni.
Jarmila a Jaroslav Hečkovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Ludmila Vejrostová 80 let
Jiřina Kozubková
80 let
Žofie Czakanová
90 let
Julia Rosypková
80 let
Libuše Štěrbová
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Lukáš Feber
Petr Procházka
Kryštof Vicherek
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
René Ferko
29 let
Ladislav Foniok
62 let
Václav Křepela
80 let
Dáša Matušková
60 let
Věra Matušů
80 let
Vlasta Sobková
78 let
Irena Tóthová
87 let
Jaroslav Volný
85 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Milá maminko, dnes je tvůj den.
Je tu pro Tebe, pro Tebe jen.
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Dne 26. května 2011 oslavila své krásné a zasloužené 80. narozeniny naše maminka a babička
paní Libuše Štěrbová. Za lásku a starostlivost děkují a do dalšího života srdečně přejí hodně
zdraví, štěstí a pohody synové Lubomír, Milan a Radomír s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. července 2011 se dožívá naše maminka, babička a prababička paní Libuše Kesová
krásných 87 let. Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let Ti, milá maminko, přejí synové Jiří,
Zdeněk a Mirek s manželkami, 7 vnoučat a 12 pravnoučat.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za květinové dary a slova
útěchy při posledním rozloučení s mojí manželkou paní Jiřinou Bylkovou.
Manžel Jaromír.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že dne 14. dubna 2011
zemřel po těžké nemoci pan Miroslav Wondra.
Loučí se rodina Wondrová, maminka a bratři.
OZNÁMENÍ
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že dne 26. dubna 2011 náhle zemřel ve věku 62 let náš
milovaný manžel, otec, tchán, dědeček, švagr pan Ladislav Foniok.
Zarmoucená rodina.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 25. dubna 2011 po dlouhé těžké nemoci ve věku 60 let
opustila paní Dáša Matušková.
Zarmoucená rodina.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 5. května 2011 navždy opustila naše drahá maminka,
babička, prababička, tchýně, švagrová a teta paní Věra Matušů.
Zároveň 3. června 2011 vzpomeneme její nedožité 81. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají synové Ladislav a Lubomír s rodinami.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným a přátelům za účast na posledním rozloučení s naší maminkou Dášou
Matuškovou. Rovněž děkujeme paní Blachové za organizaci pohřbu.
Syn Petr, dcera Marta s rodinou.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 27. května 2011 by se dožil pan Milan Štěrba 82 let.
Od jeho úmrtí uplyne 16. července 7 roků.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Libuše, synové Lubomír, Milan a Radomír s rodinami.
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VZPOMÍNKA
Dotlouklo tvoje srdíčko, utichl tvůj hlas,
ale vzpomínka na tebe bude žít v nás.
Dne 20. května 2011 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás navždy opustil pan Josef Kafura,
manžel, tatínek, dědeček. S láskou vzpomínají manželka Anna, dcery Josefa, Monika s přítelem
Petrem, Helena s manželem Jindrou, vnučka Veronika a syn Otto s manželkou Miladou.
VZPOMÍNKA
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 16. května 2011 jsme vzpomněli na 20. smutné výročí úmrtí paní Anny Bystřické.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery a syn s rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 26. května 2011 uplynulo pět let od chvíle, kdy nás náhle opustil laskavý manžel a tatínek
pan Emil Knura.
Dne 30. května 2011 si připomeneme jeho nedožité 76. narozeniny. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Alena a syn Pavel s Miruškou.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 28. května 2011 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí pana Zoltána Kovácze.
Vzpomíná manželka a děti.
VZPOMÍNKA
Dne 30. května 2011 vzpomínáme 9. výročí úmrtí paní Bohuslavy Potykové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera Sylva a vnoučata Adam, Lucie a Jakub.
VZPOMÍNKA
Když odejde maminka, jako by slunce navždy zapadlo...
31. května 2011 to bude rok, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička
paní Věra Šotkovská.
S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 23. června 2011 vzpomeneme 3. výročí úmrtí pana Josefa Tajduse.
Prázdné místo je mezi námi, zůstalo jen vzpomínání, chybíš nám všem.
Manželka Zdeňka, syn Zdeněk, snacha Zlata, dcera Marcela, zeť Mirek, 5 vnuků a 7 pravnuků.
VZPOMÍNKA
22. května 2011 by se dožila 100 let paní Ludmila Bochenská.
24. listopadu 2010 jsme si připomněli 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustila.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Zdeněk a dcera Eva s rodinou.

24

VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 13. května 2011 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka,
syna, bratra a dědečka pana Vlastimila Golasovského.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna s rodinou.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích vzpomínka zůstává dál.
Dne 20. června vzpomeneme 1. výročí (tragického) úmrtí pana Lukáše Crlíka.
Vzpomínají manželka Jana, děti Kubíček a Filípek a tchýně.
VZPOMÍNKA
Dne 30. května 2011 vzpomeneme smutné 25. výročí úmrtí pana Richarda Sklepka. S láskou
a úctou vzpomínají manželka Libuše, dcera Věra a syn Jiří s rodinami.

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

Společnost SE-MI Technology, a. s.
Slezská Ostrava, Matuškova 10, tel: 595 224 100
hledá nové pracovníky na pozici:

Samostatný konstruktér
Do našeho konstrukčního týmu hledáme konstruktéra pro oblast strojírenství se
zaměřením na doly. Nutná praxe 3 - 5 let v oblasti konstrukční se zaměřením na
strojírenství, nutná samostatnost, práce v 3D CAD systému výhodou. Pracovní náplní
bude zpracování výkresové dokumentace, samostatné řízení projektu, jednání s klienty,
jednání s výrobním oddělením, práce v celoinformačním systému firmy. Jazyky AJ, RJ
výhodou - ne podmínkou.
Nástupní mzda: od 25 - 30 000,- Kč
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na zivotopis@se-mi.cz
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Společnost SE-MI Technology, a. s.
Slezská Ostrava, Matuškova 10, tel: 595 224 100
hledá nové pracovníky na pozici:

Projektový manažer
Do našeho týmu hledáme spolupracovníka pro samostatné řízení větších strojírenských
projektu, celku a celých staveb. Požadujeme vzdělání SŠ, VŠ strojírenského směru,
nutná praxe minimálně 8 let, pro VŠ min. 6 let. Nutná znalost AJ na komunikativní
úrovni. Nabízíme zázemí dynamicky rozvíjející se strojírenské společnosti, zajímavou
práci s možností seberealizace, účast na projektu od prvních konzultací se zákazníkem po
uvádění zařízení do provozu, motivující finanční ohodnocení, další benefity.
Nástupní mzda: od 30 000,- Kč
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na zivotopis@se-mi.cz

Společnost SE-MI Technology, a. s.
Slezská Ostrava, Matuškova 10, tel: 595 224 100
hledá nové pracovníky na pozici:

Obchodník
Do našeho týmu hledáme spolupracovníka pro oddělení obchod. Požadujeme vzdělání
SŠ strojírenského směru; nutná praxe minimálně 3 roky v oblasti. Nutná znalost AJ na
komunikativní úrovni. Nabízíme zázemí dynamicky rozvíjející se strojírenské
společnosti, zajímavou práci s možností seberealizace. Pracovní povinnosti: technická
jednání s klienty, zpracování nabídek, poptávek, objednávek, obchodní korespondence,
zpracování reportu a rozpočtu zakázek, práce v celoinformačním systému firmy.
Nástupní mzda: od 18 000,- Kč
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na zivotopis@se-mi.cz

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

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

26

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: lada.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

Úklidová firma přijme paní na úklid objektu v Horní Suché. Jedná se pouze o zkrácený
úvazek, vhodné především pro zdravotně znevýhodněné osoby (ČID, PID). Nástup 1. 6. 2011.
Informace na tel. 588 882 506.

Kondiční cvičení pro ženy a dívky
na velkých míčích
Kdy? Každé pondělí od 17.30 h (i o prázdninách).
Kde? V Sokolovně v Petřvaldě (vchod od restaurace).
PODLOŽKY NA CVIČENÍ S SEBOU!
Těší se na vás Šárka Hrušovská mob. 736 477 995

MASÁŽE
…klasické, regenerační, medové, aromamasáže, baňkování, lávové kameny.
Těší se na vás:
Šárka Hrušovská, mob. 736 477 995
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KOSMETIKA MARTINA
= AKCE = ČERVEN =
Kosmetické ošetření 350,- Kč!
- Odlíčení, masáž obličeje, peeling nebo gomáž, ampule, maska, trhání a barvení obočí,
makeup. To vše novou francouzskou kosmetikou „ELEMENTS“
Depilace cukrovou pastou!
- šetrnější k pokožce
- pro depilaci citlivější části těla a obličeje
- dlouhodobý účinek
Tel.: 737 852 923
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3.6.2011 Sokolovna od 15.00
hodin
(v případě nepříznivého počasí v KD)

Pořádá město Petřvald ve spolupráci s……..
- TJ Sokol
- Knihovnou
- Svazem žen
- TJ Hepo
- Klubem důchodců Petřvald Březiny
- ČS včelařů
- KSČM a ČS chovatelů…

Čekají na Vás soutěže,
kouzelný program
a Sičova drobná železnice…na které se můžete
projet i v nepříznivém počasí (pláštěnky s sebou).

