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Vážení pedagogové, správní zaměstnanci, děvčata a chlapci!
Máte za sebou další rok usilovné práce a za tuto práci Vám patří poděkování. Přejeme Vám
pohodové léto, příjemné a zajímavě prožité prázdniny, ve kterých zregenerujete své síly a na
které budete dlouho vzpomínat.
vedení města a redakční rada

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT
k 50. výročí uctění památky obětí důlního neštěstí na Dole Dukla Havířov ze dne 7. 7. 1961.
Pietní akt se koná 7. 7. 2011 v areálu Dolu Dukla a KD Radost Havířov.
Program:
Areál Dolu Dukla, 13.00 hod. - kladení květinových darů u památníků důlního neštěstí.
KD Radost Havířov, 14.00 hod, velký sál - vzpomínkový akt k uctění památky obětí.
Klub přátel Hornického muzea Ostrava, pobočka Havířov, Klub důchodců Dolu Dukla, statutární
město Havířov, OKD a.s.
Pod záštitou primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka a generálního
ředitele OKD, a.s., Dr. Ing. Klause-Dietra Becka.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ TRADIČNÍ PETŘVALDSKÉ POUTI A JARMARKU
Ve dnech 16. a 17. 7. 2011 se koná každoroční tradiční pouť a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Budou uzavřeny
ulice Závodní, U Kovárny, Na Pustkách, Polní, U Hřiště a U Kulturního domu. Objízdné trasy
budou vedeny po ulicích Topolová, Hornická, Šachetní, část Závodní, Klimšova, účelová
komunikace Dolu Odra a dále po silnici I/59 ul. Ostravská. Trasa linky č. 30 Dopravního podniku
a.s. Ostrava bude u býv. Dolu Fučík l odkloněna na účelovou komunikaci, kde dále bude
pokračovat po státní silnici na Ostravu, tak i ve směru konečná na Valachovci. Odklonění trasy
bude od 18.00 hod. dne 15. 7. 2011 do 01.00 hod. dne 18. 7. 2011. Trasa linky č. 403 ČSAD
Havířov bude nezměněna. O posílení autobusových spojů v době konání jarmarku a pouti bylo
požádáno DPO a.s. a ČSAD Havířov.
Děkujeme za pochopení.
Odbor výstavby a ŽP, MěÚ Petřvald

PŘIŠEL NÁM DOPIS
Diakonie Broumov, občanské sdružení
Centrum sociálních služeb Broumov, zařízení sociálních služeb Úpice, Praha
Vážení přátelé,
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dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů při sběru textilního materiálu.
Tímto chceme poděkovat také Všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této
akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat
v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázání na Vaši pomoc.
Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech.
Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Konalo se 7. června 2011 v obřadní síni MěÚ v Petřvaldě.
Ze čtyř našich mateřských škol se sešlo 62 dětí, ze kterých se stanou po prázdninách žáci prvních
tříd ZŠ a ZUŠ Školní.
V úvodu všechny přítomné předškoláky a jejich pedagogický doprovod přivítala starostka města
paní Jarmila Skálová spolu matrikářkou paní I. Tomkovou a knihovnicemi M. Molinkovou a J.
Burovou.
Při hodinovém společném neformálním povídání se od dětí dověděly, že se na prázdniny moc a
moc těší, ale také je jim líto, že opouští mateřskou školu a své hodné paní učitelky…
Pamětní list, krásná kniha, fotografie a pozvání do knihovny, které děti z tohoto společného
setkání obdržely, by měly být stálou vzpomínkou na společné dopoledne, které bylo
bezprostřední, neformální… zkrátka fajn.
Hezké prázdniny, hodně sluníčka a nových zážitků vám přeje
J. Skálová

STÁVKA V DOPRAVNÍM PODNIKU OSTRAVA
Ve dnech 1. až 6. června 2011 byla část zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. ve stávce
za navýšení platů. Městská hromadná doprava byla v tomto období provozována pouze
v redukované míře, a tak se stávka ať už přímo anebo nepřímo dotkla prakticky všech cestujících.
I přes usilovnou snahu vedení společnosti a statutárního města Ostravy se před zahájením ani
během prvních dnů stávky nepodařilo dosáhnout mezi stávkujícími odboráři a vedením
dopravního podniku dohodu. Autobusová a tramvajová doprava byla po celou dobu provozována
podle nedělního jízdního řádu, ovšem s občasnými výpadky v autobusové dopravě, ale zase navíc
s četnými posilami v tramvajové dopravě. Trolejbusová doprava byla provozována téměř bez
omezení podle normálních jízdních řádů. Vedení dopravního podniku se snažilo komplikace
cestujících eliminovat maximálním informačním servisem o konkrétních jízdních řádech na
internetu a personálním posílením nonstop telefonní linky.
Složitá situace se změnila až po víkendu, který si obě strany vyhradily na stanovení kompromisní
varianty svých návrhů, resp. požadavků. Vedení dopravního podniku, ve spojení s náměstkem
primátora Alešem Boháčem, který se procesu vyjednávání s odboráři intenzivně věnoval od
počátku, využilo tento čas na hledání možných zdrojů v hospodaření společnosti. V pondělí 6.
června představilo vedení Dopravního podniku Ostrava odborářům návrh řešení, který předtím
projednalo s vedením města. Na schůzce, které se jako hosté účastnili také primátor města
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Ostravy Petr Kajnar i náměstek primátora Aleš Boháč, zástupci stávkujících odborářů návrh
vedení společnosti přijali a stávka byla o následující půlnoci ukončena.
Vedení dopravního by rádo využilo tohoto prostoru a omluvilo se všem čtenářům a občanům za
komplikace, které jim mohly být způsobeny konáním stávky a omezenou nabídkou přepravních
služeb.
Ing. M. Albrecht

3. června 2011
Bylo velmi pěkné letní počasí. A to nahrávalo pořadatelům Dětského dne, který byl dlouhodobě
plánován na toto páteční odpoledne. Hlavním pořadatelem bylo město Petřvald ve spolupráci s TJ
Sokol, knihovnou, Svazem žen, TJ HEPO, Klubem důchodců Petřvald – Březiny, Svazem
včelařů, KSČM a Svazem chovatelů.
Před 15. hodinou odpolední se do Sokolovny začaly trousit skupinky mladších a starších dětí.
Některé z nich nedůvěřivě pokukovaly po paní Radaně Vozňákové, která si připravovala a
zdobila místo svého kabaretního výstupu. Poté předvedla show, která se dětem velmi líbila. Paní
Radana děti vždy nenápadnou formou vtáhla do her, tanců a soutěží. Děti měly v tu chvíli pocit,
že jsou na prknech, která znamenají svět tou nejdůležitější postavou a s vervou své umění
předváděly divákům. Velký rozruch způsobila Sičova železnice. Tak to byla bomba! Jak malí
zájemci, tak i ti starší byli mašinkou okouzleni. Fotografie z akce svědčí o tom, že příznivců
kolem mašinky bylo po celou dobu jízdy plno. A dokonce nepřestala vozit své obdivovatele ani
v dešti.
Připojuji i poděkování všem organizacím, které se velmi svědomitě na Dětský den připravily.
Např. TJ Sokol poskytla technické zázemí všem, kteří potřebovali například stoly, židle, apod.
Magnetem pro všechny zájemce byla střelba ze vzduchovky, kterou pro děti členové TJ Sokol
připravili. A co teprve správně upečený párek, který dostávaly od této organizace všechny
přítomné děti zdarma.
Včelaři zase předvedli své pracovité včeličky za sklem a ukázali tak malým zájemcům, jak velmi
pilně pracují. No uvidíme, možná, že přilákali aspoň jednoho mladého zájemce do svých řad.
Vždyť práce se včelou není vůbec jednoduchá záležitost, ale když jí člověk propadne, je potom
všechna dřina zapomenuta a naopak – přináší uklidnění, radost a řadu produktů prospěšných pro
život člověka.
Také členky Svazu žen donutily přítomné závodníky změřit síly v rychlostní jízdě s károu mezi
slalomovými překážkami. Výherce dostal sladkou odměnu. A co teprve kolo štěstí. Rodiče
vytahovali pětikorunky a děti si za své výhry mohly odnést nabízené hry a hračky. Také
pracovnice městské knihovny nelenily a dětem nabízely čtenářské kvízy a sportovní hry. Jejich
snaha měla vést k tomu, aby si děti protáhly svá těla a zároveň, aby se z nich stali čtenáři městské
knihovny.
Členové TJ HEPO lákali přítomné děti na správnou techniku kopu do míče na branku - a že to
dětem šlo! Nejen chlapcům, ale i dívkám. Příkladem mohla být malá dvouletá slečna Adélka.
Překážkovou dráhu fotbalisté připravili tak, aby ji mohly zdolat malé, ale i starší děti.
Chovatelé si pro děti připravili docela obtížnou soutěžní disciplínu. Úkolem dětí bylo přemístit na
raketě pro stolní tenis míček z určeného místa do cíle.
Člověk by si myslel, že děti budou mít se sportem potíže, ale nebylo tomu tak. Atmosféra byla
velmi dobrá, hudba hrála do taktu, a tak v jejím rytmu mohli házet i přítomní závodníci do
chřtánu „Mamlasa“. Pokud se trefili, členové KSČM je odměnili sladkou odměnou.
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Blížila se 17. hodina a v tom soutěžním zápalu jsme si my, organizátoři, ani nevšimli, že se nad
Sokolovnu blíží tmavé mraky. Až na nás začaly dopadat velké kapky deště a přišel pořádný déšť.
Pan Graf už také odváděl své koníčky do stájí, a tak tento prudký liják nedobrovolně ukončil náš
Dětský den 2011. Nezbývá než doufat, že nám počasí bude v příštím roce na stejné akci více
přát…
JaS

KALANDÁŘ SVOZU ODPADŮ na 3. čtvrtletí 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
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
14. červenec
11. srpen
15. září
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červenec
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.
Srpen
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Září
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
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6. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. května 2011
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM odvolala Mgr. Rudolfa Torže z funkce ředitele Základní školy a Základní umělecké školy
Petřvald, Školní 246, příspěvkové organizace ke dni 31.8.2011 a vyhlásila v souladu s § 166
odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, Školní 246, příspěvkové
organizace.
RM jmenovala v souladu s ustanovením § 2, odst. 3 vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí ve znění pozdějších předpisů konkurzní komisi.
RM rozhodla
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou bytovou
jednotku;
• o výši ceny za poskytnutí údajů z digitální technické mapy města Petřvaldu takto: Mapa
TM – 1 mapový list 1:1000 cena 8.000,- Kč bez DPH, Mapa TM – 1 ha cena 280,- Kč
bez DPH;
• přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávek – dluhu po vyúčtování záloh na služby bytu
za rok 2010, náhradu škody za neoprávněný odběr elektrické energie ze společných
prostor domu a náklady na znovu zapojení elektřiny v bytě po přerušení dodávky
z důvodu neplacení záloh ve výši 19.398,- Kč;
• vymáhat soudní cestou pohledávku ve výši 1.182,- Kč s příslušenstvím za dlužníkem;
• pokračovat ve vymáhání pohledávky výkonem rozhodnutí exekucí ve výši 197.540,- Kč
s příslušenstvím;
• o zamítnutí žádosti o povolení vyvěšení reklamní plachty;
• o vyřazení PC DeskPro 733 z evidence majetku města;
• o demontáži lávky pro pěší na pozemku parc.č. 6405/3 v k.ú. Petřvald u Karviné
(V Olšině);
• v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách o výběru
nejvhodnější nabídky, a na základě protokolu o jednání hodnotící komise pro hodnocení
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu pod
označením „Oprava místních komunikací v k.ú. Petřvald u Karviné“ a uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem STRABAG a.s., Ostrava-Svinov za cenu max. přípustnou - cena bez
DPH 1.128.807,- Kč, DPH 20 % - 225.761,40 Kč, cena celkem 1.354.568,40 Kč.
RM vzala na vědomí informace starostky města, místostarosty a tajemnice MěÚ.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 3. 6. 2011 byl na MěÚ Petřvald odevzdán tento nález:
• 13 ks kabelů černé barvy
Místo nálezu: Petřvald, za domem čp. 520 poblíž Stružky
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle
596 542 905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní
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LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Dne 19. 5. 2011 proběhly na naší škole závody v lehkoatletickém čtyřboji. Akce byla součástí
projektu JA-PE. Partnerská spolupráce
obcí Jasienica a Petřvald /JA-PE 2, reg.č.
PL.3.22/2.2.00/08.00704,
který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu Česká republika – Polská republika 2007-2013.
Pozvání přijaly Základní školy ve Strumieni a Jasienici. Soutěž probíhala za velmi krásného
slunečného dne na školním hříšti. Žáci bojovali s nasazením všech sil ve vytrvalostním běhu,
sprintu, hodu-vrhu a skoku dalekém. V každé kategorii, mladší a starší žáci, měli zastoupení čtyři
chlapci a čtyři děvčata.
Soutěžící přišli podpořit žáci a pedagogové naší školy. Jak závody dopadly? Naše škola se
umístila na krásném 1. místě, Strumień na 2. místě a Jasienica získala 3. místo.
Za naše město přišla přivítat hosty a pohovořit paní starostka Jarmila Skálová a za školu
zástupkyně ředitele Ing. Zdeňka Kozlovská. Paní Mgr. Kateřině Rašové a také ostatním
pedagogům patří velký dík za velmi dobrou organizaci a kladný průběh celé mezinárodní akce.
O hudební doprovod a zpracování výsledkové listiny na PC se postaral pan učitel Roman Pluta,
DiS.
Pevně věřím, že polští hosté odjížděli domů s pěknými zážitky z příjemně prožitého dne.
Ing. Z. Kozlovská, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

PRÁZDNINY ZA DVEŘMI – POLICIE ČR DOPORUČUJE
O prázdninách mnoho lidí odjíždí na dovolenou nebo jen tak na víkend opustí svůj byt. Příbytek
se tak může stát snadnou kořistí pachatelů, kteří jsou při krádežích stále vynalézavější. Loupí
buď samostatně nebo ve skupinách a při tom používají takové „nádobičko“, aby jejich počínání
bylo policisty odhaleno co jak nejpozději. Zloději si vybírají slabá místa bytů či rodinného
domků. Pachatel vnikne spíše do takového objektu, kde snadno zdolá či odstraní překážku.
Největší nárůst této trestné činnosti policisté zaznamenávají v době dovolených a o letních
prázdninách. Nejčastější doba, kdy pachatel násilně vniká do bytu či rodinného domku, je mezi 9
– 14 hodinou. V roce 2009 policisté z obvodního oddělení PČR Petřvald vyjížděli celkem ke 3
vykradeným bytům a ke 4 rodinným domům. V následujícím roce situace nebyla příznivá.
Počet vloupání do bytů vzrostl o jeden případ na celkové 4 skutky a rovněž i počet případů
vloupání do rodinných domku se zvýšil - a to na počet 18 případů. Za první tří měsíce letošního
roku policisté
nemají oznámeno žádné násilné vniknutí do bytu. Zato počet vloupání do
rodinných domků se vyšplhal na číslo 11. Enormní nárůst násilného vniknutí do domků má
zřejmě na svědomí pětice pachatelů. Tato skupinka, která v současné době tráví svůj veškerý čas
ve výkonu vazby, od prosince loňského roku do doby zadržení páchala právě tuto trestnou
činnost v Rychvaldu, Orlové, Petřvaldu a Bohumíně.
A co zloděje v bytě nejvíce zajímá? Jsou to převážně peníze a pak takové věci, které může
snadno a hlavně rychle prodat. Majitelé bytu tak během krátké chvíle připraví nejen o majetek,
ale také o pocit bezpečí. Přitom existují způsoby jak krádežím předejít:
- předčasně neuvádějte informace o svém odjezdu, nezmiňujte se o svých majetkových
poměrech
- někým blízkým si nechávejte pravidelně vybírat poštovní schránku
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nezatahujte rolety, závěsy, žaluzie, neodnášejte balkonové květiny, ale raději klíče
svěřte spolehlivé osobě, aby větrání bytu a starost o květiny zajistila
- dbejte na to, aby od společných prostorů v domě měli klíče jen nájemníci a aby tyto
prostory byly řádně osvětleny
- na štítek dveří či zvonku pište své příjmení v množném čísle, svůj titul raději
neuvádějte
- elektronickými spínači, které v určitých intervalech zapnou rádio, televizi a další
podobné spotřebiče, se snažte vytvořit zdání, že v bytě stále někdo je.
V případě, že své vstupní dveře naleznete pootevřené a zdá se vám, že vás někdo nepovolaný
navštívil, ihned volejte policii. Byt neuklízejte, ponechte ho v takovém stavu, v jakém jste ho
našli. Policie doporučuje, aby občané měli zapsaná výrobní čísla, popřípadě pořízenou
fotodokumentaci cenných věci. To vše může být vodítkem při pátrání po odcizených věcech a
snazšímu odhalení pachatele či nalezení odcizených věcí.
Preventivně informační skupina Karviná, nprap. J. Kus

ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA RALIŠCE
A je to tady - všemi očekávaný den odjezdu do školy v přírodě. Děti se těší na spoustu zábavy,
kterou si po dobu šesti společně strávených dní v překrásném zákoutí Beskyd, konkrétně
v blízkosti malebné vesničky Horní Bečva, užijí…
Po předchozích dvou úspěšně absolvovaných školách v přírodě byl zájem ze strany rodičů a
hlavně našich žáků veliký. Vždyť s námi letos odjelo celkem 78 žáků čtvrtých a pátých tříd,
dokonce nám zůstali věrní i bývalí žáci. Odjezd byl naplánován na neděli 8. května.
Letos jsme si domluvili ubytování na rekreačním středisku Pekárny – Rališka, jehož kapacita činí
kolem 120 osob. Velkou výhodou tohoto střediska bylo, že disponovalo čtyřmi většími
místnostmi, ve kterých jsme měli možnost s dětmi samostatně pracovat po třídách a také, každý
pokoj měl vlastní sociální zařízení.
V dopoledních hodinách jsme s dětmi poznávali okolní krajinu, zejména lesy jsou zde krásné,
malovali jsme pařezy, hráli lesní pexeso či pamatováčka. Neopomněli jsme také na turnaje
v míčových hrách, tedy vybíjenou a fotbálek. Odpolední hodiny byly zaměřeny soutěžně.
Vychovatelé si pro děti připravili spoustu zajímavých činností. Zahráli jsme si na pavouky,
snažili jsme se prolézat obrovskou pavoučí sítí připevněnou mezi stromy. Zajímavá byla také hra
na vláčky, kterou si žáci zahráli u přehrady. Opět se připravila dopravní soutěž, ve které si děti
nejprve vyrobily své dopravní prostředky z krabic a poté s nimi mezi sebou soutěžily. Každý
večer jsme trávili společně. Soutěžili jsme o nejkrásnější pyžamo, masku, polechtali špíčky
na těle tancem na diskotéce, ale také jsme vybrali nejkrásnější dívku a chlapce z řad čtvrťáků a
páťáků. Sympaťákem letošního ročníku se stal Dominik Kršák z V. B a titul sympaťačky roku
opět obhájila Anička Burgetová z V. A.
Součástí školy v přírodě byl i celodenní výlet. Nechali jsme se vyvézt autobusem na Pustevny,
kde jsme se šli podívat na sochu slovanského boha úrody – Radegasta, a poté se vydali na
dlouhou pouť pěšky zpět na středisko přes horskou chatu Martiňák. Ten den bylo krásně,
sluníčko svítilo… Cestou jsme procházeli chráněnými územími Čertova mlýna a Kněhyně.
Protože bylo horko, velmi příjemným osvěžením se pro nás staly horské studánky. Společníky
nám byli pouze ptáci a létající hmyz. V lese bylo ticho, ale krásně. Děti byly úžasné, bez
problémů všichni došli na chatu Martiňák, kde jsme se občerstvili limonádou a nanukem a potom
šupajdáá zpět na rekreační středisko. Trasa, kterou jsme zdolali, byla dlouhá cca 14 km. Ano, byli
jsme unavení, nožičky bolely, ale radost z úspěchu byla veliká.
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A jak školu v přírodě hodnotí samotní žáci? Přečtěte si následující text, který napsaly žákyně
čtvrté třídy.
Poslední den byli žáci odměněni ovocným pohárem. Vydali jsme se po třídách navštívit
nedalekou restauraci, kde nám připravili sladkou tečku našeho společně stráveného týdne –
zmrzlinový pohár. Děti byly nadšené, takovou dobrotu nikdo nečekal.
Myslím, že se nám podařilo splnit to, co jsme si naplánovali, tedy pobavit děti, stmelit kolektivy
tříd a poznávat okolní přírodu, o které jsme se učili ve škole jen z knih. Ano, troufám si říct, že
náš cíl byl splněn, protože radost v očích dětí, ale i jejich pozitivní komentáře k jednotlivým
aktivitám nám byly odměnou. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr. Marcele Mertové, Mgr.
Lucii Kulové, Mgr. Martině Hrušové za perfektně připravený program pro děti a zodpovědný
přístup, velké poděkování patří i našim vychovatelům Janě Kardašové, Gabriele Kardašové, Janě
Pfeiferové a Tomáši Spáčilovi. Výtečnou zdravotnicí se pro letošní turnus stala paní Lucie
Kantorová a nemohu opomenout poděkovat také paní Zdeňce Konieczné, která se starala o náš
ničím nerušený spánek. Ještě jednou všem moc děkuji a doufám, že za rok se opět sejdeme a
budeme poznávat další, námi ještě neprozkoumaná zákoutí Moravskoslezského kraje.
Mgr. J. Kollegová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ZLATÉ HORY
Je neděle 22. května. Parkoviště před Penny Marketem je zaplněno do posledního místa. Že by
slevy? Ne, to jen děti z Masarykovy školy odjíždějí do školy v přírodě. Naložit kufry, pusu
rodičům a hurá – směr Zlaté Hory.
Po dvouhodinové cestě nás přivítalo překrásné zařízení BOHEMALAND, pan vedoucí i krásné
počasí. Rychle kufry do pokojů a jdeme na oběd. Odpoledne jsme měli připravenu vycházku do
nejbližšího okolí, ale strhla se silná průtrž mračen, tak jsme čekali, až se počasí umoudří. Aspoň
jsme měli čas vybalit kufry a prohlédnout si naše krásné pokoje. Procházka následovala, protože
sluníčko se rozhodlo prozářit nám celý následující pětidenní pobyt.
Během školy v přírodě jsme navštívili blízká i vzdálenější památná nebo něčím zajímavá místa.
Celodenní výlet byl nasměrován k jeskyním Na Špičáku, navštívili jsme město Jeseník a
Zlatorudné mlýny. Během odpoledních vycházek jsme se podívali i ke známému poutnímu místu
a navštívili muzeum ve Zlatých Horách.
Večery patřily hrám, soutěžím a diskotékám. Pěvecká soutěž, výtvarná soutěž i sportovní
olympiáda byly poslední den vyhodnoceny a odměněny.
Prožili jsme společně 5 nádherných dnů, chválíme úroveň ubytování, vybavení areálu, vstřícnost
personálu a hlavně vynikající jídlo.
Spokojenost dětí byla vidět i po příjezdu domů. Někteří by ještě zůstali, ale ti menší určitě byli
rádi zase zpátky u maminky. Děkuji všem dospělým i 64 dětem za vstřícné jednání a sdružení
rodičů za poskytnutí nemalé finanční částky na zakoupení odměn pro děti.
Mgr. M. Wasilová – ved. ŠvP

SEDMÁ SEZONA PETŘVALDSKÉHO SRDCE
Je to možná neuvěřitelné, ale taneční soubor Petřvaldské srdce opravdu letos ukončil již sedmou
taneční sezonu. V počtu 99 tanečníků se letos nacvičilo 14 tanců (z toho 3, které si samy
nacvičily čtyři slečny nad patnáct let - Irena, Barča, Martina a Markéta). Ale pěkně popořádku...

9
Hned v září jsme zatančili pro Klub důchodců, pak na dvou soukromých narozeninových akcích,
v prosinci pro zaměstnance Městského úřadu v Orlové a následně jsme byli hosty na pěti
petřvaldských plesech - to vše ještě s choreografiemi z loňského roku.
Po úspěšné petřvaldské premiéře, která se konala 30. dubna 2011 v KD, jsme se zúčastnili dvou
soutěží. Z Valašského Meziříčí jsme si dovezli krásný pohár za 1. místo s tancem „Pojedeme
bomby“ a z druhé soutěže, konané v Bohumíně, další tři poháry - První rande - 3. místo,
Pojedeme bomby - 3. místo, Poslední tanec - 2. místo. Můžeme se tedy chlubit úspěšnou
sezonou.
Ke Dni dětí jsme vystoupili hned dvakrát za sebou pro své spolužáky a i od nich jsme sklidili
velký potlesk. Pak jsme udělali krásné památeční fotografie souboru, za které děkujeme panu
Pavlu Římánkovi, a tím jsme se pro letošní školní rok tanečně vyčerpali. V pátek 10. 6. jsme se
oficiálně rozloučili s taneční sezónou - vysvědčení, opékání párků a přes 3 hodiny maximálně
využitý skákací hrad... PARÁDA.
Doufejme, že i další rok se nám bude dařit a budeme moci dělat radost dalším divákům nejen v
Petřvaldě :-)
Za celý soubor L. Skrzyžalová

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
ZNOJEMSKÁ PLEC V PAPIŇÁKU
3/4 kg vepřové plece, 1 cibule, hrst čerstvých hub (mohou být i žampiony), pepř, sůl, drcený kmín,
4 stroužky česneku, 2 kostky „Šťáva na vepřové maso“, tmavá jíška na zahuštění, 1 lžíce hladké
mouky, 4
kyselé okurky
Maso nakrájíme na menší kousky, osolíme, opepříme, posypeme hladkou moukou a rukou
promícháme. V papiňáku zpěníme cibulku, přidáme nakrájené houby a na plátky nakrájený
česnek. Vložíme maso, opečeme ze všech stran, zalijeme asi 1 litrem vody, přidáme obě
kostky šťávy, kmín, uzavřeme hrnec a dusíme asi 20 minut od začátku syčení.
Hrnec otevřeme, zahustíme jíškou, dochutíme solí a nakonec přidáme nakrájené okurky.
Podáváme s houskovým knedlíkem nebo rýží.
PIKANTNÍ MASO SE ŽAMPIONY
500 g vepřového masa (plec, kýta), 1 velká cibule, 6 žampionů, 4 stroužky česneku, 2 kyselé
okurky, 1 lžička staročeského koření (nebo jiné oblíbené), 4 lžíce kečupu, sůl, pepř, worcester,
feferonka
Maso nakrájíme na nudličky, okořeníme, pokapeme olejem a worcesterem. Necháme uležet.
Na trošce oleje maso osmažíme dozlatova, přidáme nakrájené žampiony, cibuli a krátce
orestujeme. Ke konci přidáme nakrájené okurky, česnek, feferonku a kečup. Dochutíme solí.
Podáváme s chlebem nebo opečenými bramborami.
ŠPAČCI V KABÁTKU
3/4 kg mletého masa, 8 plátků anglické slaniny, 2 pikantní klobásy, 4 stroužky česneku, 1 vejce, 2
lžičky koření na
mletá masa, sůl, pepř
Mleté maso, vejce, česnek a koření zpracujeme. Do ruky nabereme směs, vtlačíme do středu
kousek sloupnuté klobásy a zabalíme do slaniny. Dáme do pekáčku, mírně zalijeme vodou a
pečeme asi 1 hodinu při 180 stupních. Během pečení doléváme vodu a výpekem špačky
přeléváme. Ke konci pečení šťávu dochutíme oblíbeným kořením. Podáváme s bramborovou kaší
a zeleninovým salátem.
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NEPEČENÝ ŠLEHAČKOVO-JAHODOVÝ DORT
250 ml smetany ke šlehání, 2 kelímky kysané smetany, 100 g cukru, 1 balíček dětských piškotů,
talířek jahod, sklenička rumu
Šlehačku dobře ušleháme s částí cukru, kysanou smetanu vlijeme do mísy a osladíme ji zbylým
cukrem. Do zakysané smetany lehce vmícháme ušlehanou šlehačku a směs dobře promícháme.
Dortovou formu vyložíme vrstvou piškotů, pokapeme je rumem, potřeme je polovinou
šlehačkové směsi, navrstvíme omyté, osušené a nakrájené jahody, na jahody položíme zbylé
piškoty a povrch piškotů potřeme zbylým šlehačkovým krémem. Dort vložíme do lednice a do
druhého dne necháme ztuhnout. Pak dort vybereme z formy, ozdobíme oblíbeným čerstvým
ovocem a můžeme dozdobit šlehačkou.

S TURISTY ZA MEDVĚDY DO VELKÉ FATRY
Hlavní turistickou akcí KČT Petřvald v květnu 2011 byl přechod turčianské části hřebene Velké
Fatry. Výlet do této poměrně málo navštěvované a o to krásnější části Slovenska vzbudil mezi
členy klubu velký zájem – přihlásilo se téměř 70 zájemců, takže jsme kromě našeho „dvorního“
dopravce museli domlouvat ještě jeden autobus. Pominu-li přesun autobusy, začal náš výlet
v obci Sklabinský Podzámok – malé vesničce pod zříceninou hradu Sklabiňa. Hrad vznikl někdy
na počátku 13. století a byl po dlouhá staletí sídlem Turčianské stolice (župy). Obec Podzámok,
vmáčklá do úzké Kantorské doliny, pak vznikla až v 17. století kolem panského statku. Zhruba ve
stejné době byl v předhradí vybudován renesanční zámek. Je třeba říct, že našemu výletu příliš
nepřálo počasí. Kompletně zataženo nízkými mraky s perspektivou vytrvalého deště. Část
skupiny se proto rozhodla rezignovat na hřebenovou túru a místo toho udělat kratší výstup
z Podzámku na Katovu skálu – mohutné vápencové bralo s 50 metrů vysokou skalní stěnou – a
odtud dojít do obce Podhradie a dále do Krpelan. Zbytek skupiny pak usoudil, že není špatného
počasí (maximálně špatně oblečený turista) a vyrazil na původně plánovanou trasu. Cesta
k hřebeni vedla Kantorskou dolinou, úzkou a místy skalnatou, prvních asi pět kilometrů po
asfaltu. Podle historických pramenů tudy měla kdysi vést lesní železnice, ale stopy po ní zavál
čas. Po skončení asfaltového úseku jsme začali po svážnici stoupat z doliny. Naštěstí neprší,
podle stavu potoků to vypadá, že muselo silně pršet v noci nebo předchozí den. Náhle se
charakter cesty prudce změnil. Značená turistická trasa ostře odbočila z pozvolna stoupající cesty
do lesa. Bylo před námi zdolání jen asi sto metrů převýšení na dosažení polany Košarisko na
vedlejší větvi hřebene, ale těch sto metrů výškových na možná sto padesáti délkových a
rozbahněná stezka donutila mnohé z nás sáhnout si až na dno svých sil. Zhruba v té době začalo i
pršet, naštěstí jen mírně. Z polany pak nás čekalo posledních asi sto metrů stoupání na vrchol
Kľaku, nejvyššího bodu našeho výletu, převážně po horských loukách. Ze skalnatého vrcholu
Kľak je za normálních podmínek kruhový výhled, jeden z nejkrásnějších z celého turčianského
hřebene Velké Fatry. Nám se bohužel nabídla jen uniformní šedá barva do všech stran. Proto
jsme se na vrcholu dlouho nezdržovali, jen vrcholová fotografie a šli dál. Hřeben směrem
k severu zpočátku strmě klesá, místy je skalnatý a úzký. Chodník vedl převážně lesem, občas se
objevila místa, ze kterých mohl být hezký výhled - kdybychom nebyli v mracích. Takže jen
jednolitá šeď. Stále slabě pršelo. Z nevýrazného vrcholku Chládkové jsme sestoupili do sedla
Príslop. V sedle jsme opustili hřebenový chodník a po lesácké cestě Velkou dolinou sestoupili do
obce Nolčovo. V Nolčovu jsme pak po ocelové lávce překročili tok Váhu a zvolna - už po
rovině - došli do Krpeľan, cíle naší cesty, kde nás již čekaly naše autobusy spolu s těmi
účastníky výletu, kteří zvolili kratší trasu. Přes nepřízeň počasí je možno myslím říct, že šlo o
velmi povedenou akci – možná i proto, že jsme nenaplnili motto výletu a nepotkali cestou
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žádného medvěda. Abychom si Velké Fatry ještě užili, vyrážíme 25. června znovu - tentokrát
trochu jižněji, do oblasti Blatnické a Gaderské doliny
Č. Dolejší, KČT Petřvald

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V HÁJENCE
Velký svátek měly děti v pátek 3. června 2011.
Děti z mateřské školy „Šenovská“ slavily „Den dětí“ s myslivci v Hájence. Nejprve zdolávaly
průzkumnou trasu lesním královstvím s plněním vědomostních a sportovních úkolů až k cíli,
lesnímu zámku – Hájenka.
Strážci zámku, myslivci, vřele děti přivítali u prostřeného stolu se spoustou dobrot. Společně si
připili šampaňským (dětským), zazpívali písničky a pochutnali si na výtečném zákusku, který
připravila maminka Adélky.
Poté myslivci předvedli ukázku výcviku loveckých psů. Sklidili obdiv a velký potlesk. Bujaré
veselí pokračovalo pasováním dětí na rytíře lesa – obdržely medaile, diplomy i dárky. Probíhalo
loučení s předškoláky rozdáním knih a vysvědčení.
Na závěr děti s rodiči a myslivci u ohniště společně debatovali a pochutnávali si na špekáčcích.
Vypouštěním balónků a lampiónů štěstí se potěšení a radostní rozloučili.
Děkujeme rodičům, zvláště paní Novákové, za zprostředkování a vedení akce.
Poděkování patří Mysliveckému sdružení Šenov, o.s. předsedovi Jiřímu Žáčkovi, správci chaty
Miroslavu Žáčkovi a Pavlu Šimončičovi za příjemné odpoledne.
Vedoucí učitelka D. Sikorová, učitelka M. Stoklasová

Hlavní cena nakladatelství putovala letos do Prahy
ALISA OHODNOTILA BÁSNÍKY
Cenu Benjamina Kinga za rok 2011 v oboru klasická poezie získal šestadvacetiletý Jakub Kučera
z Prahy. Na druhém místě se umístila devětadvacetiletá Zdeňka Tomášková z Chřibské a
bronzový stupeň obsadil pětaosmdesátiletý Vladimír Konečný z Humpolce. Na dalších
oceněných místech byli z našeho kraje Eva Tížková z Tísku, Věra Petrová z Frýdlantu nad
Ostravicí, Jarmila Spáčilová z Petřvaldu a Karel Sikora z Karviné.
Cenu královny Alisy obdrželi za obzvláště zajímavá díla Janina Borowska z Orlové za báseň
„Nie chcę być starą kobietą” a Monika Hoňková z Jistebníku za báseň „Polonahá”, dále Jindřich
Oleš z Valašského Meziříčí, Zdeněk Kout z Horních Vernéřovic, Ivana Knetlová z Kdyně, Jana
Polcarová z Brodů u Podbořan a Luděk Dospěl z Hradce Králové.
Letošní vítěz Jakub Kučera se narodil v Rakovníku a mládí prožil v nedalekých Kolešovicích.
Vystudoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze, obor digitální a
telekomunikační technika, nyní působí v bankovním sektoru. Věnuje se sportu, kultuře a
cestování, v posledních letech mu učarovala poezie. V Alise se představil v almanachu Stoupající
hvězdy 2011.
Nakladatelství Alisa vydá v červenci výběrový almanach „Smyslná česká poezie“, po něm
několik dalších sbírek básní v prestižní edici Básníci třetího tisíciletí. Mezi kandidáty jsou z
našeho kraje Monika Hoňková z Jistebníku, Vít Adamus z Frýdku-Místku, Dagmar Čížová z
Bohumína a Marcel Hába z Moravského Berouna, dále pak Milan Andrýsek z Hradce Králové,
Martin Koreček z Chrudimi, Pavlína Brašíková z Písečné, Jitka Hadačová ze Soběslavi, Milan
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Mikulášek z Jihlavy, Jindřiška Šindlerová z Rakovníku, Petr Šulista z Oseku u Strakonic a
Stanislav Zajíček z Jáchymova. Na přelomu roku pak vyjde v petřvaldském nakladatelství
výběrový almanach „Čeští básníci“.
(vx)
VLADIMÍR KOSTIHA
BAJKA O ZLATÉ RYBCE
Ovdovělý starý muž chytil zlatou rybku. Když ji vytáhl, rybka promluvila lidským hlasem:
„Když mě pustíš, splním ti tři přání!“
Starý muž se zamyslel. „Dobrá,“ řekl pak. „Chci být zase mladý a zdravý!“
Ozvalo se cinknutí a ze starého muže byl zdravý mladý muž.
„Jaké je tvé druhé přání?“ zeptala se zlatá rybka.
„Proměň se v krásnou princeznu!“ řekl mladík.
Cink! - a ze zlaté rybky byla krásná princezna s korunkou ve vlasech a se zlatými střevíčky na
nohou.
Mladíkovi spadla úžasem čelist. „Bože, ty jsi krásná!“
Princezna se usmála. „Zbývá ti poslední přání!“
Mladík byl dosud ohromen její krásou. „Teď si přeji, abys mi dala podobu, v níž se ti budu líbit
nejvíc!“
Cink! - a z mladíka byla zlatá rybka.
Princezna ji špičkou střevíčku odkopla do vody. Potom si pozvedla šaty, aby si je neumazala, a
vydala se dobývat svět.

INFORMACE NEJEN PRO CHOVATELE PSŮ
Chovatel psa je povinen mimo jiné zajistit, aby zvíře neuniklo, neohrožovalo život, zdraví a
majetek osob.
• V poslední době se často stává, že občané, kteří naleznou na volném prostranství psa bez
majitele, ihned volají Policii České republiky nebo pracovníky MěÚ, aby byl pes
odchycen, a mnohdy si neuvědomí, že pes si často najde cestu domů sám. Pokud však
nemá identifikační známku nebo čip a odveze ho odchytová služba, je mu tím návrat
domů značně ztížen, pokud jej majitel nevyhledá v útulku sám. V případě, že se jedná o
velkého psa, o psa, který se jeví jako nebezpečný či agresivní, o psa, který by mohl
ohrozit život, zdraví či majetek, je ovšem rychlý odchyt na místě.
• Velkým problémem, se kterým se potýká nejen naše město, ale většina měst v České
republice, je umisťování psů do útulků, neboť ty jsou permanentně přeplněné a nové psy
nemohou přijímat. Důrazně proto žádáme chovatele, aby své psy zabezpečili proti
úniku.
• Doporučujeme také opatřit psa obojkem a evidenční známkou pro rychlou
identifikaci majitele v případě zatoulání.
Informace o odchycených psech je možno získat na tel. číslech:
Mirpal, s.r.o. v Dětmarovicích
724 266 257
Městský úřad Petřvald
596 542 913
Odchycené psy je možno si také vzít do opatrovnictví.
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Chcete mě?
Představujeme Vám několik psů, kteří jsou umístěni v psím útulku v Dětmarovicích a čekají na
nové majitele. Více informací na http://www.psiutulek-detmarovice.cz/psi.php, Mirpal, s.r.o.
v Dětmarovicích 724 266 257.
Několik psů je také umístěno v psím útulku v Karviné.
Kontakt: Jan Tihelka a Bc. Jarmila Tihelková DiS
Mickiewiczova 2014 / 84, 733 01 Karviná - Hranice
Telefon:+420 602 931 493, +420 724 109 481
http://www.psi-hotel.com
Kříženec
Pohlaví: pes
Věk: 3-4 měsíce
Barva: černo-hnědá
Výška: 30 cm
Ev. číslo: 676

Kříženec
Pohlaví: pes
Věk: 1-2 roky
Barva: černo-hnědá
Výška: 35 cm
Ev. číslo: 679

Křížený staford
Pohlaví: pes
Věk: 2-3 roky
Barva: hnědo-bílá
Výška: 60 cm
Ev. číslo: 552

Kavkazský pastevecký pes
Pohlaví: fena
Věk: 5-6 let
Barva: černo-šedá
Výška: 60 cm
Ev. číslo: 680
Kříženec
Pohlaví: fena
Věk: 3-4 roky
Barva: žíhaná
Výška: 40 cm
Ev. číslo: 681

Labrador
Pohlaví: pes
Věk: 2-3 roky
Barva: světle hnědá
Výška: 50 cm
Ev. číslo: 693
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Kříženec
Pohlaví: fena
Věk: 2-3 roky
Barva: černo-hnědá
Výška: 25 cm
Ev. číslo: 691

Kříženec
Pohlaví: pes
Věk: 6-7 měsíců
Barva: černo-bílá-hnědá
Výška: 35 cm
Ev. číslo: 669

HURÁ NA VÝLET
V neděli 22. května se naše školka zúčastnila výletu, který byl odměnou za sběr plastových víček.
Tentokrát jsme se ve sběru víček umístili na 2. místě. Paní učitelka Ilona Křižáková vymyslela
opravdu pestrý výlet. Nejprve naše cesta vedla do Chotěbuzi, kde jsme si prohlédli obří akvária
se spoustou pestrobarevných rybiček. Poté jsme se přesunuli o kousek dále a navštívili
Archeopark v Chotěbuzi – Podoboře. Dozvěděli jsme se, jak žili naši předkové a viděli spoustu
zajímavého. Po malé procházce historií jsme nasedli do autobusu a vyrazili směr Mosty u
Jablunkova. A protože jsme na místo dorazili něco po poledni, dali jsme si nejprve dobrý oběd a
pak vyrazili napříč dobrodružstvím. Zvládli jsme i bobovou dráhu, trampolíny a spoustu jiných
atrakcí, ale na lanové centrum si nikdo netroufl, budeme muset ještě „trošičku“ povyrůst. Po celý
den nám svítilo sluníčko, nálada byla výborná. Děkujeme, paní učitelko, a budeme se těšit zase
příště.
P. Hrdinová

Milí čtenáři,
určitě jste mnozí zaregistrovali 8. květen - Svátek matek. Nezapomněli na něj ani naši nejmenší.
Děti 2. třídy Mateřské školy K Muzeu si pod vedením paní učitelek připravily pro své maminky
jedno krásné odpoledne.
Maminky a babičky se shromáždily ve třídě, kde je přivítala paní učitelka. Za oponou v herně
netrpělivě seděly děti se svými plyšáky připravené na vystoupení s paní učitelkou u klavíru.
Připravily si pro nás zábavný program k svátku maminek. Zatancovaly, zazpívaly písničky.
Všechny byly kouzelné a roztomilé. Maminkám se začaly lesknout oči, některé ještě odolávaly,
ale když děti skončily a každé si vzalo přáníčko a dárek a šlo popřát své mamince nebo babičce
k svátku, asi tušíte, že nezůstalo ani jedno oko suché. Je to úžasný pocit, když vám vaše malé
„zlobidlo“ řekne: „Maminko, všechno nejlepší k svátku.“ A dodá: „Ty jsi moje srdíčko.“ A pak
vás obejme kolem krku…
Když jsme si osušily slzy, nabídly jsme si na prostřených stolech moučník a kávu nebo čaj.
Mimochodem paní učitelky výborně pečou. Děti si donesly stavebnice, kostky, skládačky a
všichni jsme si hráli. Buď u stolu, nebo v herně na koberci. Děti maminkám s nadšením ukázaly
své školkové hračky a kamarády, maminky se poznaly více i mezi sebou. Bylo to moc hezké
odpoledne.

15
Myslím, že mohu za všechny zúčastněné maminky a babičky poděkovat našim paním učitelkám
v mateřské škole za milý a laskavý přístup k dětem. Za to, že děti učí novým věcem a také za to,
že už v nich odmala pomáhají pěstovat úctu a lásku ke své mamince.
K. Hartigová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD
Z naší činnosti - červenec
V červenci začínají letní prázdniny, je čas dovolených, výletů, táborů a také začátku houbařské
sezony. To jsou fakta, které výrazně zvyšují frekvenci návštěv nemyslivecké veřejnosti v honitbě.
Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a ostatní členové našeho sdružení zvyšují frekvenci
pochůzek honitbou a v případě potřeby pomáhají návštěvníkům pochopit správné chování v
honitbě.
Naším hlavním cílem v červenci je ochrana mláďat. Mezi největší nebezpečí pro mláďata patří
kosení pícnin, travních porostů a dále toulaví psi a kočky.
V červenci rovněž začíná srnčí říje, a tak chodíme pozorovat tyto nezapomenutelné okamžiky
„srnčí lásky”, které s sebou tento čas přináší. Rovněž je možno pozorovat divoká prasata, která v
tomto měsíci vyhledávají dozrávající polní plodiny. Pozorování bachyně se selaty patří mezi
vzácné okamžiky.
Naši psi.
Členové našeho mysliveckého sdružení vlastní lovecky upotřebitelné psy, které bychom vám
postupně rádi představili. Máme tři ohaře, dva skotské retrievery a jednoho borderteriéra.
Dalším ze série našich psů je Nova Scotia Duck Tolling Retriever jménem Oliver Rudolfovská
skála. Zkoušky z výkonu - podzimní zkoušky, lesní zkoušky, speciální zkoušky z vodních prací.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

LÁĎA KUPEC MISTREM ČR VE ČTYŘHŘE STOLNÍHO TENISU MLADŠÍHO
ŽACTVA
O víkendu se uskutečnilo poslední MČR mládeže - mladšího žactva ve stolním tenise, které se
konalo v Jaroměři. Svého největšího úspěchu dosáhl Láďa Kupec (Baník Havířov), který získal
společně s Tomášem Polanským (Slavoj Ústí nad Labem) titul Mistra ČR ve čtyřhře.
Ve dvouhře pak vypadl ve čtvrtfinále těsně 2:3 s Jiřím Martinkem (TJ Mittal Ostrava).
Láďa Kupec je žák VII.C třídy ZŠ v Petřvaldě.

Cyklistický klub FESO Petřvald vstoupil po náročné zimní a jarní přípravě do závodní
sezony 2011 docela úspěšně ve složení:
Junioři: Ondřej Fierla, Adam Kožušník, Lumír Šenkýř a Martin Janko.
Kadeti: Jan Wala, Eduard Hrachovina, Jan Fierla a Pavel Vrábel.
Žáci: Daniel Glogovský a Vojtěch Huráč.
Muži: Petr Swaczyna, Petr Koláček, Marián Hajzler a Michal Pecha.
Master: Jan Fierla st. a Josef Muško.
Jako jediný klub z okresu Karviná jsme vstoupili do seriálu závodu Českého poháru mládeže a po
závodech v Plzni, Příbrami, Soběslavi, Brně, Kyšperku nad Ohří, Kyjově, Jevíčku a Račicích drží
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k 30. 5. v žácích D. Glogovský 11. místo, v kategorii kadeti J. Wala rovněž 11. místo a
v nejsilnější kategorii juniorů O. Fierla 13. místo.
Výběr nejlepších umístění v jednotlivých závodech:
Plzeň – Wala 9. místo.
Příbram – Wala 12. místo.
Soběslav – Glogovský 12. místo, Wala 10. místo, Fierla O. 12. místo.
Brno – Glogovský 10. místo, Wala 15. místo, Fierla O. 9. místo.
Kyšperk – Glogovský 5. místo, Wala 13. místo, Fierla O. 15. místo.
Kyjov – Glogovský 5. místo, Wala 9. místo, Fierla O. 14. místo.
Litoměřice – Glogovský 16. místo, Wala 15. místo, Fierla O. 7. místo.
Račice – Glogovský 9. místo, Wala 15. místo, Fierla O. 5. místo.
Moravskoslezský pohár mládeže v Orlové - Glogovský 4. místo, Hrachovina 3. místo, O. Fierla
4. místo, Šenkýř 5. místo, A.Kožušník 6. místo.
Mistrovství Moravskoslezského kraje v Hranicích - 1. místo D. Glogovský v žácích, 1. místo Jan
Wala a 2. místo Eduard Hrachovina v kadetech, 2. místo Ondřej Fierla a Lumír Šenkýř
v juniorech. Rovněž jsme se zúčastnili závodu v polských Pawlowicích, kde suverénně zvítězil
v kategorii juniorů Ondřej Fierla.

TJ PETŘVALD – HEPO
Výbor oddílu kopané vyjadřuje touto cestou poděkování všem fanouškům a sponzorům, kteří
celou sezonu náš oddíl podporovali, a zároveň se těší na spolupráci v novém soutěžním ročníku
2011/12.
POZVÁNÍ
Výbor oddílu kopané zve širokou veřejnost na tradiční Petřvaldskou pouť, která se koná
ve dnech 16. – 17. 7. 2011 v areálu Hepa a jeho okolí.
Zároveň si výbor oddílu kopané TJ Petřvald dovoluje pozvat fanoušky na nejbližší sportovní akci
– turnaj mužů – Memoriál p. Jiřího Šotkovského – s mezinárodní účastí, který se koná v sobotu
6. 8. 2011 od 11 hodin na Hepu. Účast přislíbila družstva z Polska (Strumień ) a Slovenska
(Zborov n./B.), ČR budou reprezentovat FC Zubří z Valašska a domácí TJ Petřvald. Čtyři
zúčastněné týmy budou hrát systémem každý s každým na 2 x 25´.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald.
MUŽI
14. 5. – mistrovské utkání okr .přeboru (18. kolo)
FK BOHUMÍN „B“ – TJ PETŘVALD 1:1 (0:1)
Branka: 20.´ J. Pencek (1. gól v dresu dospělých ).
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Klimek, M. Budina, J. Jaglař (75.´R. Kocur ) – J. Doubek, L.
Kawulok (80.´ S. Kostka ), L. Chromik, J. Kostka - J. Pencek, T. Volný.
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Hepáci sehráli další velmi dobré utkání, jen v koncovce nebyli tak produktivní jako v minulých
zápasech.
21. 5. – mistrovské utkání okr. přeboru (19. kolo)
TJ PETŘVALD – H. BLUDOVICE 1:1 (0:0)
Branka: 74.´ L. Chromik, hosté vyrovnali v 84.´ z penalty.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, M. Klimek, J. Jaglař – J. Doubek, L. Kawulok, L.
Chromik, T. Budina – J. Kostka, J. Pencek (79.´ S. Kostka ).
Diváci viděli průměrné utkání, ve kterém začali mít navrch domácí hráči teprve ve 2. poločase.
Dokázali vsítit branku, ale v závěru neudrželi jednobrankový náskok, počínali si špatně takticky
ve vlastním pokutovém území, když naprosto zbytečnou penaltou darovali bod soupeři.
V posledních 5 minutách se domácímu týmu naskytla šance přesilovky, neboť za urážky hlavního
rozhodčího přišli hosté o 2 hráče, ale Hepáci nabídnutou šanci již nestačili využít.
28. 5. – mistrovské utkání okr. přeboru (20. kolo)
DOUBRAVA – TJ PETŘVALD 4:1 (2:1)
Branka: T. Volný
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, M. Benda, J. Jaglař (65.´L. Ligocki ), J. Doubek
(46.´R. Műller), L. Chromik, L. Kawulok, T. Budina (73.´ J. Pencek ) – J. Kostka, T. Volný.
Hepáci se ujali vedení, ale domácí tým, vedoucí celek soutěže, brzy otočil hru i výsledek ve svůj
prospěch. Ve 2. půli přidal ještě 2 branky a uštědřil Hepákům největší jarní porážku a přerušil
sérii 6 utkání bez porážky.
4. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru (21. kolo)
TJ PETŘVALD – Slovan ORLOVÁ 1:3 (1:1)
Branka: L. Chromik
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, M. Klimek, J. Jaglař (63.´ D. Machala ) – J. Doubek,
L. Kawulok (67.´J. Pencek ), L. Chromik, T. Budina (60.´ M. Benda ) – J. Kostka, T. Volný.
Na 1. gól soupeře, který vsítil ve 30. min., dokázalo Hepo ještě odpovědět ve 33. min. brankou L.
Chromika, ale to bylo ze strany domácích vše. Po slabém výkonu ve 2. půli přišla zasloužená
porážka a posun v tabulce směrem dolů.
Po 21 kolech jsou muži Hepa na 6. místě.
Trenér: J. Klimecký

DOROST
Mistrovské utkání
19. kolo Skotnice – TJ Petřvald 4:2 (2:0)
Sestava: Sklepek – Levanský, Svoboda, Müller, 75.´Cudrak, Cífka – Pavlas, 55.´Kašniar,
Ligocki, O. Kostka, Kičerka – Nalevajka, Frosztega.
Domácí bojující o postup nás v tomto utkání ve všem přehráli. Branky jsme obdrželi v 39., 43.,
50. minutě, po těchto gólech jsme měli několik šancí, ale neproměnili jsme je a pět minut před
koncem utkání jsme ještě obdrželi čtvrtou branku.
20. kolo TJ Petřvald – Řepiště 4:2 (2:1)
Sestava: Pytlík – Levanszký, 45.´Cífka, Svoboda, Müller, R. Pavlas – Kičerka, 82.´Cudrák,
Ligocki, O. Kostka, L. Pavlas – Frosztega, 65.´Sklepek, Nalevajka, 61.´Procházka.
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Velmi dobře rozehrané utkání. Již v 9. minutě jsme vedli 1:0, branku vstřelil Miloš Nalevajka.
V 32. minutě si hosté dali vlastní gól. V závěru prvního poločasu hosté snížili. Matěj Frosztega
v 55. minutě zvýšil na 3:1. V 76. minutě vstřelil čtvrtou branku střídající Honza Sklepek. Pět
minut před koncem utkání hosté snížili na konečných 4:2. Důležité tři body.
21. kolo Staříč – TJ Petřvald 4:2 (3:0)
Sestava: Sklepek – Levanszký, Svoboda, Müller, R. Pavlas, 51.´ Procházka – Kičerka, Ligocki,
O. Kostka, L. Pavlas – Frosztega, Nalevajka.
V tomto utkání nám vůbec nevyšel úvod, domácí nám v rozmezí 20 minut vstřelili tři branky.
Navíc v 55. minutě po druhé žluté kartě byl vyloučen Ríša Müller, toto vyloučení kluky nakoplo
a během tří minut snížili dvěma góly Lukáše Ligockého na 3:2. Měli jsme další šance na
vyrovnání, ale domácí přidali čtvrtý gól z přísné penalty. Přes požárku kluci podali výborný
výkon.
Trenéři: Weiss, Sobek

STARŠÍ ŽÁCI
7. 5. – mistrovské utkání kraj. soutěže (14. kolo)
TJ PETŘVALD – VŘESINA 1:2 (0:0)
Branka: 59.´ M. Hanák
Sestava: O. Pytlík – M. Kutra, Fi. Marek, T. Sklepek, M. Krupa – M. Sobík, P. Bitala, A.
Kereškéni, V. Zajíček – J. Lipka, M. Hanák. Hokej. způs. střídal J. Citnar.
… bez 6 hráčů základní sestavy nastoupili Hepáci doplnění ml. žáky proti Vřesině. Ačkoliv
podali velmi snaživý výkon, na soupeře to nestačilo.
14. 5. – mistrovské utkání kraj. soutěže (15. kolo)
STAŘÍČ – TJ PETŘVALD 2 : 4 (2:3)
Branky a asistence: 22.´D. Miko ( O. Pytlík ), 27.´ O. Pytlík (R. Karkoschka ), 34.´ D. Miko (R.
Karkoschka ), 40.´ O. Pytlík (T. Sklepek).
Sestava: Fi. Marek – M. Krupa, P. Bitala, Fr. Marek, M. Hanák – V. Zajíček, O. Pytlík, A.
Kereškéni, T. Sklepek – R. Karkoschka, J. Lipka. Hokej. způsobem střídali: M. Paluv, J. Čevela,
J. Citnar a D. Miko.
V přímém souboji o bronzové medaile vedli 2x domácí hráči, Hepáci však dokázali vývoj utkání
zvrátit a zvednout náskok v tabulce před 4. týmem na slibných 7 bodů tři kola před koncem
soutěže.
21. 5. – mistrovské utkání kraj. soutěže (16. kolo)
TJ PETŘVALD – SVINOV 0:4 (0:3)
Již jistý vítěz krajské soutěže – celek ze Svinova – jasně prokázal své kvality i na Hepu a zcela
zaslouženě zvítězil. Po celé utkání měl převahu a navíc proměňoval své šance. Domácí tým hrál
zezadu na brejky, rovněž si vytvořil několik tutovek, jenže v zakončování naprosto propadl !
Sestava: M. Slíva – M. Krupa, Fi. Marek, A. Kereškéni, P. Bitala – T. Sklepek, D. Miko, O.
Pytlík, L. Budina – J. Lipka, R. Karkoschka. Hokejovým způs. střídali : M. Paluv, M. Kutra, V.
Zajíček, J. Čevela a J. Citnar.
I přes porážku si Hepáci dvě kola před koncem udrželi odstup 5 bodů od 4. příčky!
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28. 5. – mistrovské utkání kraj. soutěže (17. kolo)
Sokol HRABOVÁ - TJ PETŘVALD 0:2 (0 :1)
Branky a asistence: 33.´R. Karkoschka (M. Kutra ), 37.´L. Budina (O. Pytlík, R. Karkoschka, V.
Vajdo)
Páteř týmu Hepáků tvoří kluci, kteří v loňské sezoně dokázali poprvé v historii klubu zvítězit
v kraj. soutěži v kategorii ml. žáků. O kategorii výše svými výkony po celou sezonu a vítězstvím
v Hrabové dovršili senzační jízdu za medailí!
Od začátku utkání hráli koncentrovaně, od 15 minuty začali mít převahu a na konci 1. půle šli do
vedení. Hned po pauze přidali druhý gól, soupeře k ničemu nepustili, dovedli zápas do vítězného
konce a zároveň k bronzovým medailím!!!
Sestava: M. Slíva – M. Krupa, Fi. Marek, Fr. Marek, P. Bitala – T. Sklepek, A. Kereškéni, O.
Pytlík, M. Krupa – L. Budina, R. Karkoschka. Hokejovým způsobem střídali: M. Paluv, V.
Zajíček, V. Vajdo, J. Čevela a J. Citnar.
4. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (18. kolo)
TJ PETŘVALD – HEŘMANICE 2:3 (1:2)
Z vedení se nejdříve radovali hosté, když využili zaváhání obou stoperů. Hepáci měli opět mnoho
jasných šancí, ale v koncovce si počínali zoufale… Ještě do přestávky vyrovnal z přímého kopu
Fr. Marek, jenže za další minutu soupeř znovu vedl po dalším kiksu obrany.
Na začátku 2. půle vyrovnal D. Miko (as. M. Slíva), ale to bylo z domácí strany vše. Hosté
v poslední minutě rozhodli zápas.
Sestava: M. Slíva – M. Kutra, Fi. Marek, Fr. Marek, P. Bitala – M. Krupa, A. Kereškéni, O.
Pytlík, J. Lipka – D. Miko, R. Karkoschka. Hokejovým způsobem střídali: M. Paluv, T. Sklepek,
V. Zajíček, J. Čevela aj. Citnar.
Po posledním – 18. kole – skončili Hepáci na krásném 3. místě!
Trenéři: Ing. P. Bitala a P. Gorovič.
MLADŠÍ ŽÁCI
7. 5. – mistrovské utkání krajské soutěže (14. kolo)
TJ PETŘVALD - TJ SOKOL VŘESINA 2:2 (1:1)
Branky: 11. min. 1:0 - Vojtěch Cieplik, asistence Martin Sobík, 27. min. 1:1 - Patrik Floessel,
46. min. 2:1 - Martin Sobík, asistence Vladimír Vajdo, 55. min. 2:2 - Tomáš Tůma
Sestava: Václav Zajíček - David Lorenčič, David Durczok, Tomáš Sklepek (K), Michal Krupa Dominik Kršák, Vladislav Vajdo, Vojtěch Cieplik, Jakub Citnar - Dominik Šeruda, Martin Sobík.
Průběžně střídali: Jan Poledník, Filip Káňa, Marek Graf, Lukáš Pecha.
V úvodu se hrálo vyrovnané utkání. V 11. minutě jsme se brankou Vojtěcha Cieplika po rohu
Martina Sobíka dostali do vedení. Tři minuty před poločasem ale soupeř po úniku a centru z levé
strany vyrovnal.
Ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali a vytvářeli si nadějné situace. Ve 46. minutě
vysunul Vladislav Vajdo do běhu Martina Sobíka a ten vstřelil svou 16. branku v sezóně. I nadále
jsme byli lepší, ale další šance brankou neskončily. Po gólu volal hlavně únik Martina Sobíka,
kdy brankář jen se štěstím vyrazil a následnou dorážku Dominika Kršáka odkopnul z brankové
čáry jeden z obránců. Vzápětí jsme 5 minut před koncem inkasovali z přímého kopu.
Herně se utkání našim hráčům vydařilo. S kvalitním soupeřem odehráli dobré utkání a konečný
výsledek 2:2 tak pokazil celkový dojem. Stejným výsledkem skončilo i podzimní utkání na půdě
soupeře.
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14. 5. – mistrovské utkání krajské soutěže (15. kolo)
FK STAŘÍČ - TJ PETŘVALD 1:5 (1:4)
Branky: 03. min. 0:1 - Martin Sobík, asistence Tomáš Sklepek, 11. min. 0:2 - Martin Sobík,
asistence Michal Krupa, 14. min. 0:3 - Martin Sobík, asistence Jakub Citnar, 25. min. 0:4 Jakub Citnar, asistence Martin Sobík, 29. min. 1:4, 41. min. 1:5 - Martin Sobík.
Sestava: Václav Zajíček - David Lorenčič, David Durczok, Tomáš Sklepek (K), Jan Poledník Dominik Kršák, Vladislav Vajdo, Michal Krupa, Jakub Citnar - Dominik Šeruda, Martin Sobík.
Průběžně střídal: Jakub Crlík.
V tomto utkání jsme navázali na dobrý výkon z minulého kola. Proti 3. celku tabulky jsme již od
začátku byli lepší. Po pasu Tomáše Sklepka skóroval už ve 3. minutě Martin Sobík. Ten pak v 11.
minutě po přihrávce Michala Krupy vstřelil druhý gól a hattrick dokonal krásnou střelou z dálky
ve 14. minutě. Před koncem poločasu si navíc připsal i nahrávku, když na 0:4 zvyšoval střelou k
tyči Jakub Citnar.
Ve druhém poločase jsme kontrolovali hru a vytvořili si další šance. Po ojedinělých protiútocích
domácích nás několikrát podržel náš brankář Václav Zajíček. Ve 41. minutě uzavřel skóre po
individuální akci svou čtvrtou brankou v zápase (celkově již 19. gól v této sezoně !!!) Martin
Sobík.
Všichni hráči předvedli kvalitní, bojovný a hlavně kolektivní výkon. Získané 3 body tak jsou tím
nejlepším dárkem trenérovi R. Durczokovi k jeho narozeninám !
21. 5. – mistrovské utkání krajské soutěže (16. kolo)
TJ PETŘVALD - TJ VÍTKOVICE SVINOV 1:0 (0:0)
Branka: 42. min. 1:0 - Martin Sobík, asistence Vojtěch Cieplik a Dominik Kršák.
Sestava: Václav Zajíček - David Lorenčič, David Durczok, Tomáš Sklepek (K), Jan Poledník Dominik Kršák, Michal Krupa, Vojtěch Cieplik, Jakub Citnar - Dominik Šeruda, Martin Sobík.
Průběžně střídali: Vladislav Vajdo, Filip Káňa, Marek Graf .
Proti druhému celku tabulky jsme začali aktivně. Hrálo se převážně na polovině soupeře. Pěkné
kombinační akce ke gólu ale nevedly. Soupeř nás ohrozil jen jednou po rohovém kopu.
Ve druhém poločase byla naše převaha ještě zřetelnější. Díky jistému brankáři, bezchybné obraně
a kombinační hře zálohy jsme dostali soupeře pod trvalý tlak a útočníci se dostávali do nadějných
situací. Ve 42. minutě to pak přišlo - po centru Dominika Kršáka a sklepnutí Vojtěcha Cieplika
vsítil vítěznou branku (21. gól v sezoně) Martin Sobík. Následně jsme mohli naše vedení navýšit,
ale další 4 dobré příležitosti již brankou neskončily.
Celý tým podal vynikající výkon. Kvalitního soupeře jsme naší kombinační hrou přehráli a
zaslouženě zvítězili. Oplatili jsme jim tak podzimní prohru z jejich hřiště. Dnešní utkání
sledovalo 95 diváků - děkujeme všem za podporu a povzbuzování!
28. 5. – mistrovské utkání krajské soutěže (17. kolo)
TJ SOKOL HRABOVÁ - TJ PETŘVALD 0:2 (0:2)
Branky: 11. min. 0:1 - vlastní branka, asistence Martin Sobík, 28. min. 0:2 - Dominik Kršák,
asistence Martin Sobík.
Sestava: Václav Zajíček - David Lorenčič, David Durczok, Tomáš Sklepek (K), Jan Poledník Dominik Kršák, Vladislav Vajdo, Michal Krupa, Jakub Citnar - Dominik Šeruda, Martin Sobík.
Průběžně střídali: Vladislav Vajdo, Jakub Crlík, Marek Graf.
Za stálého mírného deště jsme byli lepším týmem. Trvalý tlak jsme proměnili ve vedoucí branku
v 11. minutě - po rohovém kopu Martina Sobíka si soupeř srazil míč do vlastní branky. Nadále se
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hrálo převážně na polovině soupeře. Ve 28. minutě pak krásnou střelou zvýšil na 0:2 Dominik
Kršák.
I ve druhém poločase jsme měli více ze hry a vytvořili si další šance. Slabší chvilku jsme si
vybrali pouze v polovině druhého poločasu, kdy dostali příležitost i hráči z lavičky. Soupeř ale
naštěstí neskóroval. V závěru poločasu jsme již opět kontrolovali hru. Třetí branku se nám vsítit
bohužel nepodařilo.
Získali jsme tak s přehledem další 3 body do tabulky. Celý tým zaslouží pochvalu za
zodpovědný výkon v těžkých podmínkách.
4. 6. – mistrovské utkání krajské soutěže (18. kolo)
TJ PETŘVALD - TJ HEŘMANICE 2:3 (1:3)
Branky: 11. min. 0:1 - Patrik Šigut, 13. min. 0:2 - Daniel Kriško, 18. min. 0:3 - Martin Dráb,19.
min. 1:3 - Michal Krupa, asistence Jakub Citnar, 52. min. 2:3 - Vojtěch Cieplik, asistence
Martin Sobík.
Sestava: Václav Zajíček - David Lorenčič, David Durczok, Tomáš Sklepek (K), Jan Poledník Dominik Kršák, Vladislav Vajdo, Vojtěch Cieplik, Jakub Citnar - Dominik Šeruda, Martin Sobík.
Průběžně střídali: Michal Krupa, Marek Graf.
Nešťastné poslední utkání této sezony. Po nadějném začátku jsem prožili katastrofickou
sedmiminutovku, ve které soupeř využil své první tři šance a třikrát skóroval. Naději nám
přineslo snížení Michala Krupy po střele z dálky.
Druhý poločas byl ve znamení vyrovnané hry. Osm minut před koncem vstřelil kontaktní branku
Vojtěch Cieplik po rohu Martina Sobíka. V závěru jsme soupeře sevřeli na jeho polovině, ale
vyrovnat se nám již nepodařilo.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
15. kolo 12. 5. Dětmarovice - TJ Petřvald 5:2
Branky: P. Polhoš a J. Rusoň.
Domácí byli po většinu utkání lepším celkem, ale naši kluci si zaslouží za předvedený výkon
pochvalu.
16. kolo 19. 5. TJ Petřvald - Orlová B 1:1 ( 2:1 po penaltách)
Branky: Gellnar.
Penalty proměnili: Gellnar, Polhoš, Ševčík a Strouhal
První poločas patřil k těm nejslabším v jarní části. Spousta nepřesností a chyb vedly k tomu, že
jsme v poločase prohrávali 0:1. Druhý poločas se kluci konečně zvedli, vyrovnali a vytvořili si
spoustu brankových příležitostí, které ovšem neproměnili. Proto přišly na řadu penalty, na které
jsme vyhráli
17. kolo 26. 5. MFK Karviná B - TJ Petřvald 8:2
Branky: D. Sliwka a P. Polhoš.
Do Karviné jsme přijeli se značně oslabenou sestavou (kvůli školy v přírodě). Proto jsme tým
doplnili hráči mladší přípravky, kteří jsou až o 3 roky mladší než byli hráči soupeře. Bojovností
se ovšem soupeři vyrovnali. Za to patří celému týmu pochvala.
18. kolo 2.6 TJ Petřvald - Dolní Lutyně 8:0
Branky: V. Gellnar 4, J. Volný 2, P. Polhoš a D. Ševčík.
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Velmi dobrý výkon všech hráčů!!!
Sestava: P. Hrachovec, V. Gellnar, D. Číž, T. Erben, B. Stoklasa, V. Strouhal, P. Polhoš, D.
Ševčík, J. Volný, M. Šebesta, J. Rusoň, J. Fujala, D. Klos, M. Mikulášek, P. Čarnecký
Střídání je hokejovým způsobem.
Trenéři: V. Strouhal, P. Sztymon, I. Vlček a K. Pokorný

Okénko knihovny a Střediska kulturních služeb
Ve Středisku kulturních služeb zastupuje po dobu mateřské dovolené paní Jolanda Burová, tel:
596 541 342 nebo 596 541 648 (od 1. 9.).
Tak už jsou tady prázdniny, na které se děti těší celý rok. Knihovna je pro vás otevřena v pondělí
a ve středu, v pátky budeme mít zavřeno. Zato se však na vás budeme těšit v úterky, kdy je pro
rodiče a hlavně pro děti připraven zajímavý program.
19.7. Mozaikování, kdy si ze starých úlomků různých kachlíků a starého květináče můžete u nás
vyrobit originální kousek. Přineste si staré kachličky (úlomky), starý květináč (ne plastový) nebo
kousek překližky jako podklad pod mozaikový obrázek. Vše ostatní najdete u nás.
26.7. Korálky s Alenkou – vyrobíme si krásný šperk, přineste si nějaké korálky (pokud máte) a
dobrou tvořivou náladu.( přijít mohou samozřejmě i kluci).
2.8. Malování na kameny – potřebujeme jen placatý kamínek – není podmínkou, kdo nemá,
najde u nás. V případě nepříznivého počasí 12. 7., kdy se koná cyklovýlet na Skučák, se termíny
vymění, malování na kameny se uskuteční 12. 7. a cyklovýlet 2. 8.
9.8. – Zdobení triček technikou savování – je nutné si přinést TMAVÉ jednobarevné tričko bez
potisku, kdo nemá, tak alespoň kus tmavé látky. Podle vlastnoručně vyrobené šablony si odnesete
domů originální výrobek.
16.8. Krása pískových obrázků – není nutné si něco nosit, jen kousek kartonu z krabice jako
podklad – není podmínkou. Budeme vysypávat zajímavé tvary barevnými písky.
A to není vše. Každé úterý bude vyhlášena jedna soutěžní otázka, na kterou účastník zodpoví na
zvláštní kartičce. Tu obdrží 12. 7. na našem prvním prázdninovém setkání. Za účast dostane
speciální razítko stejně tak jako za správně zodpovězenou otázku.
Na poslední akci, která se uskuteční 30. 8., vyhodnotíme soutěžní kartičky a 3 účastníci
s nejvyšším počtem bodů budou odměněni knihou. V případě stejného počtu bodů rozhodneme
losem.
Prázdninová půjčovní doba: pondělí a středa: 9.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
pátek: ZAVŘENO
Upozornění: zájemci mají možnost v těchto dnech zakoupit si v knihovně vyřazené exempláře
Harlequinů po 5 Kč.
Přejeme všem krásné prožití letních prázdnin a mnoho hezkých chvil s knihou.
Vaše knihovnice Monika Molinková a Jolanda Burová
VÝLETY PRO RODIČE S DĚTMI – pár podrobností k plánovaným akcím
Abychom trošku více poznali okolí našeho města i naši zemi, připravili jsme si pro vás několik
výletů.
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Tento měsíc si všichni společně jen tak dopoledne můžeme na kolech nebo i pěšky vyrazit do
sousedního Rychvaldu. Pojedeme okolo školy, přes les stezkami mimo velký silniční provoz.
12. 7. Jedeme na kole na rychvaldský rybník SKUČÁK - nejpozději v 9.30
Je to nejbližší Národní přírodní rezervace a nachází tady útočiště mnoho zajímavých rostlin i
živočichů.
Možná nevíte, že: přírodní rezervaci Skučák najdeme u východního okraje městečka Rychvald.
Přírodní rezervací byla vyhlášená v roce 1969, velkou měrou se o to zasloužil tehdejší pan učitel
Pondělka. Celková plocha rybníka je 30,08 ha a je v nadmořské výšce 214 - 215 m. První
zmínka o tomto rybníku pochází z konce 15. století.
Rybník Skučák (starousedlíky prý zvaný Škuťák) tvoří vodní plocha, okolní porosty rákosu a
podmáčené louky. Přesto, že se přírodní rezervace rozkládá v sousedství města, vyskytuje se tu
řada chráněných druhů živočichů. Mezi obojživelníky můžeme pozorovat silně ohrožené druhy a
to čolka obecného, rosničku zelenou, skokana zeleného a vzácný druh skokana ostronosého.
Rybník se stal útočištěm několika druhů ptáků. V hustém rákosí rostoucím u břehu rybníka
můžeme vidět motáka pochopa, silně ohroženého chřástala vodního a kolem čtyř druhů
rákosníků. Okolní mokřady kolem rybníka si jako svůj lovecký revír zvolili lasice hranostaj a
tchoř tmavý.
Víte, že MOTÁK POCHOP je dravec velký až 52 cm? Hnízdí v rybničních oblastech. Staví
si poměrně mohutné hnízdo v rákosových porostech. Stejně jako ostatní motáci snáší
4-6 bílých vajec s modrým nádechem. Kořist - drobné hlodavce a mláďata vodních
ptáků - loví na zemi a na hladině. Motáci jsou převážně tažní, přezimují v rovníkové
Africe.
14. 7. VÝLET DO ZLATÝCH HOR – je výlet celodenní a bude trošku fyzicky náročnější více se naběháme.
Kromě prohlídky samotného městečka máme na výběr prohlídku dalších turistických atrakcí
Hornický skanzen - se Zlatorudnými mlýny u Zlatých Hor.
Při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic leží malebné Údolí ztracených štol. Říčka Olešnice zde
opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po miliony let ukládá zlato do náplavů. Pravý břeh Olešnice
je poset pinkami, obvaly i odvaly. Je protkán nespočetnými kanály pro přívod vody do rýžovišť.
Hlavní přívodní kanál je stále v provozu. V hloubce cca 5 m bylo průzkumnou šachticí odhaleno
vydřevené důlní dílo, zřejmě jedna ze ztracených štol, ukrývajících zlatonosné žíly.
V současné době je v tomto romantickém údolí vybudována replika středověkých hornických
mlýnů s naučnou stezkou „Údolí ztracených štol“. V mlýnici vám bude předvedeno drcení
zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů. Na mlýnech probíhá
KAŽDODENNÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA.
Horský ráz údolí a postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke svahu vytvářejí čarokrásné zákoutí.
Jako by se zde opravdu čas zastavil. Naučná stezka vás přivede i k místu, „kde voda teče do
kopce.“ Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží pochopí umění dávných
zlatokopů.
Údolí ztracených štol žije svým životem i dnes. Bylo zde mistrovství České republiky i Evropy.
Každoročně zde zlatokopové soutěží o Zlatou pánev starosty města.
V blízkosti se nacházejí i zříceniny hradů z počátku 13. století - Edelštejn a Koberštejn.
Hrad Edelštejn měl obrovské rozměry 120x65m a byl obklopen kruhovými příkopy. Dnes už
jsou vidět z některých částí jen nepatrné zbytky zdí. Z jedné věže existuje ještě velký suťový
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kužel. Na jihovýchodní straně se nalézá mohutná bašta. Ta je dodnes obstojně restaurována. Ke
zřícenině Edelštejna se dostaneme pohodlně novou čtyřsedačkovou lanovou dráhou
Zřícenina hradu Koberštejn se zvedá jako zdvižený prst k nebi. Zatímco ostatní hrady
v Jeseníkách jsou skryté v lesích, on jediný dosud vévodí celému průsmyku vedoucímu od Vrbna
do Jeseníku jako spolehlivý strážce poutníků spěchajících nebo se jen tak potulujících tímto
překrásným horským krajem.
Koberštejn se vám odmění půvabnou scenérií. Nalevo uvidíte Písečný vrch a hřebeny Jeseníků,
napravo dohlédnete až k Vrbnu. Vpředu ční jako hradba Příčná hora, na jejíž odvrácené straně
stál mohutný Edelštejn. Pod hradem, shlédnete-li do údolí, se vine cesta do Zlatých Hor a
Jeseníku.
Cestou máme také Naučnou stezku REJVÍZ
Největší rašeliniště na severní Moravě, které vzniklo (před 6 - 7 tisíci lety). Jeho přírodní
prostředí se uchovalo díky chladnému klimatu. Ve východní a západní částí se nacházejí jezírka,
k Velkému mechovému jezírku vede naučná stezka. Rašeliniště má specifické rostlinstvo a
živočišstvo s řadou chráněných a ohrožený druhů rostlin a živočichů.
J. Burová

JÓGA - letní cvičení v budově SKS
Jste-li příznivci přirozeného pohodového pohybu a chcete-li i v letních měsících příjemně
protáhnout tělo a zklidnit mysl, nabízíme od 12. července do 31. srpna letní kurzy pro všechny
každou středu 17.15- 19.00. Jednorázové vstupné 40,- Kč.
J. Burová tel.596 541 342

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Alois Budina
85 let
Štěpánka Tajdusová 90 let
Jarmila Holečková 90 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Filip Tymich a Kateřina Jurková
Narozené děti
Marek Adamčík
Denisa Horká
Adam Ivanovič
Elli Jurčová
Robert Kucharčík
Dominik Slíva
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
OZNÁMENÍ
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 7. června 2011 nás náhle opustil ve věku 63 let náš manžel, otec, dědeček, bratr, tchán, strýc,
švagr pan Pavel Santarius.
Zarmoucená rodina.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Věře Blachové za organizaci pohřbu pana Pavla Santariuse.
Syn David s rodinou.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 4. června 2011 oslavil své 70. narozeniny pan Rudolf Bora.
Kdo je stále veselý, ničeho se nebojí, žádný pláč a žádné stesky, vždyť je přece život hezký.
Koho tady těší svět, ten tu bude do sta let.
Pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu přejí manželka Věra a synové Petr, Libor a Martin
s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 4. července 2011 oslaví své 60. narozeniny pan Emil Kubiš. Štěstí a zdraví do dalších let
přejí manželka, dcera s manželem a s Honzíčkem, syn, maminka, tchýně, bratr a sestry
s rodinami, švagrové a švagři.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. června 2011 oslavila své krásné životní jubileum 75 let paní Anna Kafurová.
Děkujeme Ti moc za lásku a pohodu, kterou vytváříš mezi námi, díky za to, že jsi. Jsi silná žena,
vždy ochotna pomoci třeba jen radou, která je nade vše bohatství. Máme Tě rádi, jsi naše sluníčko,
které nám dává novou sílu do života.
Do dalších let Ti přejeme pevné zdravíčko, hodně štěstí, optimismus, lásku, spokojenost a pohodu.
S láskou dcery Josefa, Monika s přítelem Petrem, Helena s manželem Jindrou, vnučka Veronika a syn
Otto s manželkou.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. července 2011 oslaví své životní jubileum naše drahá maminka, babička, prababička a
tchýně paní Jarmila Kaniová.
Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přejí synové Zdeněk a Jaromír
s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 15. června 2011 oslavila 90 let paní Štěpánka Tajdusová. Do dalších let hodně zdraví a
štěstí ji přejí synové Miroslav a Jiří, snachy Alena a Marie, vnuci Miroslav, Petr, Ivana, Renata,
pravnuci Markéta, Jakub, Pavel, Radek, Ondra, Michálek, Vojtíšek, prapravnuci Robinek a
Nelinka.
VZPOMÍNKA
Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří ho milovali.
Dne 8. června 2011 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí mého manžela pana Jiřího Rozkopala.
Vzpomeňte s námi. Manželka Marie, synové Jiří, Karel a Miroslav s rodinami.
Děkujeme.
VZPOMÍNKA
Že čas hojí rány je zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 11. června 2011 jsme vzpomněli nedožitých 75. narozenin našeho tatínka pana Antonína
Krejčiho z Petřvaldu.
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Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku k 5. výročí úmrtí.
Dcery Květoslava a Ludmila s rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 19. července 2011 by se dožila 85 let naše drahá manželka, maminka, babička a prababička
paní Libuše Kreuzingerová.
18. června 2011 jsme vzpomněli 1. smutné výročí jejího úmrtí.
Vzpomínají manžel a dcery s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 17. července a 9. září 2011 vzpomeneme 12. výročí úmrtí mých rodičů Květoslavy a
Ferdinanda Molinkových.
Vzpomíná dcera Pavla s rodinou.
VZPOMÍNKA
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. června 2011 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí paní Ilony Brylové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 16. června 2011 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otčím a strýc pan František Pracner.
Manželka Jarmila s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 8. června 2011 jsme vzpomněli 5. výročí náhlého úmrtí mého manžela pana Josefa
Mrazíka. Stále s láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcera Evženie, synové Stanislav a
Kazimír s manželkami, vnuci, pravnuci.
Také vzpomínáme půlroční výročí úmrtí mého zetě pana Ewalda Gilla, který zemřel po dlouhé,
těžké nemoci. S láskou vzpomínají manželka Evženie, dcera Renata s manželem, synové
Ladislav, Kamil a Tomáš s rodinami, vnoučata.
VZPOMÍNKA
Život měla tak ráda a nechtěla se ho vzdát,
bojovala co jí síly stačily, abychom se s ní ještě neloučili.
Pak šla tiše spát a nestačila nám ani sbohem dát.
Dne 25. června 2011 jsme vzpomněli 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a tchýně paní Naděžda Sottníková. Zároveň jsme 30. června 2011 vzpomněli
jejich nedožitých 62 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomenou dcery Taťána a
Gabriela s rodinami.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 7. července 2011 by se dožil 83 let pan Vladimír Kubiš. S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Helena s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.
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Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Před 18. lety dne 15. června odešel od nás pan Silvestr Matas.
Špičky hor miloval, rozkvetlé louky a vonící vřes. To všechno již osud vzal a nevrátí nikdy zpět.
Vzpomíná rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 24. červena 2011 jsme vzpomněli nedožitých 57 let a 18. července 2011 si připomeneme
smutné třetí výročí úmrtí pana Františka Dzurce.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

INZERCE:
KLUBOVNA ZAHRÁDKÁŘŮM OBČANŮM
Klubovnu zahrádkářů je možné využít k pronájmu, můžou se zde konat svatby, rodinné oslavy,
přednášky, předváděcí akce, srazy, výstavy, taneční zábavy. Kapacita sálu je 100 osob.
Zajistíme Vám výzdobu, cateringové služby (dovoz jídla), studenou i teplou kuchyni včetně
obsluhy.
Informace na tel. č. 731511034
Výbor ČZS v Petřvaldě

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

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

Opravy chladniček a mrazniček v BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. R. Holaň,
mobil: 605 140 362
Opravy provádíme v lokalitách:
Petřvald, Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Bohumín a Ostrava.

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