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Sobota 26. 11. 2011 od 13.00 do 16.00 se bude v knihově konat
Den pro dětskou knihu.
Celostátní akce na podporu dětské knihy plná předvánoční nálady!!!
Více o akci uvnitř PN.

PÁTEK 4. 11. 2011
LAMPIONOVÝ PRŮVOD aneb USPÁVÁNÍ PETŘVALDSKÝCH
BROUČKŮ
Více k akci uvnitř PN.

PÁTEK 18. 11. 2011 - NEDĚLE 20. 11. 2011
VIKEND S AMATÉRY
Přehlídka divadelních souborů pro malé i velké diváky - program uvnitř PN.

POZVÁNKA
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve 10. listopadu 2011 v 15.00
hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku Hornická nemocnice v Karviné. Přednáší
Ing. Ivan Stejskal a MUDr. František Cibulka.

PODĚKOVÁNÍ
Pátek 30. září 2011 byl posledním pracovním dnem pečovatelky paní Jarmily Balonové
v zaměstnaneckém poměru města Petřvald. Paní Jarmila Balonová pracovala od roku 1990
v Sociálních službách Havířov, od 1. února 1991 se stala pečovatelkou města Petřvald. Její práce
byla pro ni celoživotním koníčkem. A jak se nám svěřila, bude se jí po ní stýskat. Byla pilná,
k petřvaldským seniorům vždy vstřícná, milá a obětavá. „Své ovečky“ vždy dokázala pohladit na
duši.
Vedení města jí děkuje za práci, kterou odvedla pro spoluobčany. Do následující životní etapy
přejeme mnoho zdraví a osobní spokojenosti.
JaS

BYLI JSME GRATULOVAT
panu Maxmiliánu Ožanovi, který se 6. října 2011 dožil 99 let. Narodil se v Petřvaldě v domě č. p.
650. Když mu bylo šest let, zemřel mu otec. Matka se pak starala o 5 dětí ve věku 3-13 let. Pan
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Maxmilián po návratu z vojny se na jaře roku 1938 oženil a společně se svou ženou vychovali 3
děti. Jeho zaměstnání mu bylo koníčkem, pracoval jako zámečník a strojník těžního stroje. Do
starobního důchodu odešel v roce 1972. Od roku 1999 je pan Maxmilán vdovcem. Ve své rodině
je velmi oblíbený, z jeho čilého života se raduje 6 vnoučat a 10 pravnoučat. Není tomu tak dávno,
kdy lezl na třešeň a obíral její plody (potvrzuje jeho snacha Zdenka).
Popřejme panu Ožanovi mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu rodiny a jeho přátel.
J. Skálová

SETKÁNÍ VEDENÍ OO PČR PETŘVALD S OBČANY MĚSTA
se konalo v odpoledních hodinách 10. října 2011 ve středisku kulturních služeb. I když byla
pozvánka na akci s předstihem uvedena v PN č. 9/2011, na setkání se sešli pouze čtyři občané
města, tři zastupitelé a za OO PČR v Petřvaldě vedoucí Bc. J. Suchý a jeho zástupce Bc. J.
Koziel. Ti vysvětlili například, jak je to s rušením nočního klidu (jaké má možnosti Policie ČR,
jaké jsou možné sankce apod.).
Dále Bc. J. Suchý informoval o tom, že město Petřvald spolupracuje v programu Pomocná ruka
(poslední setkání se uskutečnilo 27. 9. 2011 v lokalitě Pokrok a bylo provedeno šetření u tří
rodin).
Další z otázek na vedení OO PČR zněla: „V kterých oblastech města uplatňujete obecně
závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu?“ Odpověděl Bc. J. Koziel „Je to oblast Penny
Marketu a potravinová buňka na sídlišti na ul. Březinské.“
„Jak je to s měřením rychlosti na Ostravské ulici a jiných komunikacích?“ ptal se další
z přítomných občanů. „Měříme pravidelně, měříme radarem, který zakoupilo město Petřvald a
zároveň nám jej darovalo,“ odpověděl Bc. J. Suchý.
„Jaké máte úřední hodiny na OO PČR Petřvald?“ „Nepřetržité - tzn. 24 hodin,“ odpověděl Bc. J.
Suchý.
Otázek bylo ještě mnoho.V závěru setkání oba zástupci OO PČR nabádali všechny přítomné, aby
neotvírali neznámým lidem, aby ihned hlásili vše podezřelé. Linka 158 je bezplatná. V poslední
době se jim na základě anonymního hlášení na tuto linku podařilo v pravé poledne zajistit zloděje
přímo v domě.
Členové vedení OO PČR Petřvald mají v úmyslu pravidelně jednou za rok v této společné akci
s občany pokračovat.
JaS

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU OTEVÍRÁ ADVENT
Zveme všechny rodiče, děti, babičky, tety, sousedy, kamarády i známé, prostě všechny
z Petřvaldu a okolí, kteří si myslíte, že je dobré někdy udělat radost druhým nebo sobě.
26. listopadu letošního roku se znovu sejdeme na velké akci naší školy a knihovny – po
odpoledni v knihovně a prohlídce magicky svítících otevřených kapliček s obrazy našich dětí vás
uvítáme na jarmarku před kulturním domem. Nabídneme vám vánoční zboží vytvořené dětmi
v našich školách, krátký program s rozsvícením vánočního stromu a také překvapení. Hosty ze
sousedství, polské děti s jejich vystoupením a výrobky.
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Uvítejme spolu advent, nabídněme našim dětem pocit, že kniha, vlastnoručně vyrobený dárek,
setkání s přáteli nebo poznání nových lidí je velká hodnota. Setkejme se a radujme, že můžeme
vidět, jak dokáží být naše děti štědré. Pamatujete si na loňský rok?
Obrazy v kapličkách, vánoční výrobky. Školní potřeby pro tibetskou dívku, která by jinak do
školy vůbec nemohla chodit. Pomoc školních dětí v knihovně a sváteční atmosféra na jarmarku.
To už byly vloni nějaké dary!!!
Letošní akce se koná jako slavnostní zakončení projektu Kulturní pohraničí – modernizace
infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a Jasienici, která je spolufinancována z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 -2013.
Uvítejme spolu advent na společné akci knihovny, školy a města Petřvaldu, Strumienie a
Jasienice. Srdečně vás zveme a těšíme se na vás.
Lenka Kocurková, (ZŠ a ZUŠ Petřvald)

INFORMACE O ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
S účinností od 1. ledna 2012 dochází ke změně zákona č. 328/1999 Sb.,o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto data budou vydávány nové typy občanských průkazů se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-OP“). V souvislosti
s touto změnou informujeme občany o základních podmínkách pro vydání stávajícího typu
občanského průkaz a nového typu e-OP.
Žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu je možno podat na Městském úřadě
Petřvald, odboru správním – matrice (1. poschodí, dv. č. 7) v úředních hodinách (pondělí a středa
8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.) a to nejpozději do 30. listopadu 2011. Po tomto datu bude
možno podat žádost o stávající typ občanského průkazu pouze na Městském úřadě v Orlové,
odboru vnitřních věcí (oddělení evidence občanských průkazů) a to nejpozději do 14. prosince
2011.
Od roku 2012 budou již vydávány pouze e-OP. Žádat o tento e-OP bude možno pouze u
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a tím je pro Petřvald Městský úřad Orlová.
Hromadná výměna stávajících platných občanských průkazů se nepředpokládá.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

10. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. září 2011
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• o použití finanční hotovosti nabyté v dědickém řízení ve výši 6.414,- Kč k pokrytí
nákladů na vypravení pohřbu zemřelé a o likvidaci nabytého bezcenného bytového
zařízení uložením do sběrného dvora;
• o vyřazení veřejného osvětlení, které osvětlovalo chodník mezi ulicí Domkařskou a
kolonií Pokrok, z evidence majetku města;
• neposkytnout v roce 2012 nájemcům bytů ve vlastnictví města Petřvald slevu z nájmu a
docílit tak cílové hodnoty měsíčního nájemného ve výši 28,59 Kč/m2 pro standardní
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byty a 25,73 Kč/m2 pro byty se sníženou kvalitou, stanovené zákonem č. 107/2006 Sb. o
jednostranném zvyšování nájemného, v platném znění;
• o odpisu a faktické likvidaci nalezených věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů za
období 8/2010 až 2/2011;
• na základě zprávy komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na
zajištění „Zpracování dokumentace pro podání projektové žádosti v rámci ROP NUTS II
Moravskoslezsko, Prioritní osa 3 Rozvoj měst, Oblast podpory: 3.2. Subregionální centra,
Název projektu: Radnice Petřvald“ uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem RNDr. Česlav
Valošek, Karviná – Fryštát za cenu max. přípustnou 60 000,- Kč vč. DPH;
• o zadání veřejné zakázky na optimalizaci části stávajícího veřejného osvětlení vedoucí
k ekonomickým úsporám snížením spotřeby elektrické energie;
• o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie pod označením „Petřvald, K Muzeu, přeložka vedení
nízkého napětí“;
• na základě požadavku nájemníků domu č.p. 559 na ul. Rychvaldské o realizaci oplocení
domu z čelní strany.
RM jmenovala hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku na dodavatele elektrické
energie s názvem „Dodávka elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“ a
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka zemního plynu
pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“, která bude zároveň plnit i funkci komise pro
otevírání obálek.
RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2011.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 4. ČTVRTLETÍ 2011
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Listopad
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
Prosinec
6., 7.
13., 14.
20., 21.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
17. listopad
15. prosinec
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
1. listopad
6. prosinec
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Jaké bude využití bývalé správní budovy Dolu J. Fučík (červené)?
Podle „šeptandy“ by měla být tato budova využita jako ubytovna pro nepřizpůsobivé občany.
Prostor bývalého Dolu J. Fučík se nachází v zóně výroba a skladování a takovéto využití platný
územní plán města Petřvaldu neumožňuje. Dle informace z Diama s.p., který lokalitu částečně
spravuje, o koupi budovy požádala firma PARLET STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Praha 10, a
to za účelem skladovacích a kancelářských prostor. V tuto chvíli je firmou Diamo, s.p.
připravováno vyhlášení veřejné obchodní soutěže na prodej této budovy.
Pokud jde o využití bývalé správní budovy (šedé), kterou vlastní ostravská firma VAMOZ, bude
v této budově školicí centrum a kanceláře.
Ing. Václav Holeček

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Ve středu 12. 10. 2011 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště na ulici Březinské.
Vybíráme z projevu starostky města Jarmily Skálové (cituji):
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na dnešním slavnostním otevření
dětského hřiště.
Obzvlášť srdečně vítám pana Ing. Vlastimíra KONTRIKA, ředitele Elektrárny Dětmarovice a
paní Alici LUTIŠANOVOU, mluvčí skupiny ČEZ pro střední a severní Moravu.
O dotaci z programu Oranžové hřiště požádalo město Petřvald Nadaci ČEZ v lednu letošního
roku.
Dne 25. 3. 2011 jsme byli informováni o tom, že Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí
nadačního příspěvku k našemu projektu „Dětské hřiště Petřvald, ul. Březinská“ v grantovém
řízení Oranžové hřiště 2011 v částce 655 000,- Kč.
V dubnu město Petřvald vyhlásilo zakázku malého rozsahu a v květnu byla vybrána firma
SPOTR CLUB s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí. Ta provedla výstavbu tohoto dětského hřiště za
490 686,- Kč.
Město Petřvald provedlo ořezy stromů, zakoupilo a instalovalo prostřednictvím střediska údržby
oplocení.
Celkové náklady na realizaci včetně mezd činí cca 700 tis. Kč, nadační příspěvek činí 655 tis.
Kč.
Realizaci hřiště splnilo město Petřvald svůj záměr smysluplného využití pozemku ve prospěch
občanů města. Hřiště je určeno především pro děti předškolního věku, pro které zařízení
obdobného typu v našem městě dosud chybělo.
Chtěla bych toto cestou poděkovat Nadaci ČEZu za poskytnutí finančních prostředků na tento
projekt. Je dobře, že jsou v naší společnosti i ti, kteří nemyslí jen ne své dobro, ale jsou ochotni se
o své prostředky podělit i s jinými subjekty. Ještě jednou děkuji hlavně za naše nejmladší
občany“.

Dnes si budeme povídat se slečnou Mgr. Janou Lehnerovou – školní
psycholožkou ZŠ a ZUŠ Školní 246 Petřvald, přísp. org.
1) Ve kterém roce jste se stala psycholožkou tohoto školského zařízení?
Na ZŠ a ZUŠ Školní 246 jsem do funkce školní psycholožky nastoupila 1. 10. 2010.
2) Obecně pod pojmem psycholog si představíme někoho staršího v bílém plášti, kterého
potřebujeme jen v krajních situacích. Jak je tomu ve škole, jaké problémy zde řešíte?
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Musím přiznat, že někteří rodiče mi při prvním setkání řekli, že jsou překvapeni, že jsem
„tak mladá“. Myslím si však, že ve školním prostředí to může mladému psychologovi
v mnoha ohledech přinášet výhody. Ještě si pamatuji, jaké situace a zážitky jsem na naší
škole zažívala před deseti lety sama, takže mohu děti v mnoha situacích lépe pochopit a
často je pro mě jednodušší s nimi navázat přátelský vztah, který je pro práci psychologa
v kontaktu s dětmi velice důležitý. Na druhou stranu musím uznat, že starší kolegové
mohou využívat svých zkušeností, které doufám, brzy taktéž posbírám.
Co se týká problémů ve škole, jsou různého charakteru – výchovné, vzdělávací, vztahové,
osobní a někdy překvapí i jiná témata. Rozhodně však neřeším jen „krajní situace“.
Snažím se, aby bylo mé působení přirozeným a děti si zvykly, že když v životě narazí na
problém v oblasti psychické, nemusí se stydět a přijít k odborníkovi stejně tak, jako chodí
s bolavým zubem k zubaři.
3) Jste tu i pro rodinné příslušníky vašich žáků. Mohou se na Vás obrátit s problémy,
které se objevují jak u dětí tak i v rodině?
Poradenství školního psychologa je určeno pro děti, rodiče i učitele a může se dotýkat
jejich školních, osobních i rodinných problémů. Je-li dítě v psychické nepohodě doma
nebo mezi kamarády, odráží se to často ve školním prostředí, proto je možné i tyto obtíže
přijít řešit.
4) Slečno Jano, co o sobě prozradíte čtenářům Petřvaldských novin (koníčky, zájmy,
využití volného času atd.)?
Momentálně příliš volného času nemám s ohledem na práci na dvou základních školách a
dodělávání dálkového studia. Když si však chvíli najdu, ráda si zajezdím na kole či
rotopedu, pustím si pěkný film, přečtu nějakou knihu nebo zajdu posedět s kamarády.
Popřejme slečně Mgr. Janě Lehnerové mnoho pracovních úspěchů, protože současná doba není
lehká jak pro některé žáky, tak i jejich rodiny. Vyžaduje mnoho trpělivosti, shovívavosti a
odborného poradenství. A to je také jedním z důvodů, proč pozici psycholožky v tomto školském
zařízení rádi vítají žáci, rodiče i celá pedagogická veřejnost.
JaS

NAVŽDY LÍPOU SVOBODY
Vážení spoluobčané,
jistě už mnozí z Vás zaregistrovali novinku v parku pod střediskem kulturních služeb, ale i přesto
bychom ji chtěli představit Vám všem. Všichni jistě víte, že zde dlouhých šest desetiletí stávala
„Lípa svobody“, která musela být vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu na podzim
roku 2010 skácena.
Vedení našeho města se rozhodlo nenechat skácenou lípu jen tak ležet ladem a nabídlo nám mladému řezbářskému páru možnost vytvořit z tohoto lipového dřeva sochu do zdejšího parku.
Navrhli jsme sochu, která bude stále připomínat jak „Lípu svobody“ - pro Petřvald tak významný
strom, tak také symbolizovat atributy přírody - život a růst, to vše v moderním sochařském
podání. Práce na zkrášlení veřejného prostranství našeho města byla pro nás velkou výzvou, proto
jsme se také pustili do práce v monumentálním měřítku – socha samotná má přibližně 4,5m. Po
velmi dlouhé a náročné práci tak vznikl „Strom života“, který od 1. září 2011 máte možnost
spatřit v plné kráse před střediskem kulturních služeb.
Bylo nám velkou ctí vytvořit pro naše město něco takového, vrátit zpět na původní místo strom,
který zde rostl, který byl připomínkou 1. výročí konce 2. světové války. Lípou svobody už bude
navždy.
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Doufáme, že i Vám se bude naše socha líbit. Snad nám všem bude dělat jen radost a nestane se
terčem nenechavých vandalů…
Závěrem bychom se chtěli velmi stručně představit a pozvat Vás na výstavu dřevěných soch
z naší dílny, která se uskuteční od 11. 11. 2011 v Brně, v kavárně Meet and greet na Petrově
přímo pod katedrálou Sv. Petra a Pavla.
Vlasta Koběrská (*1987, Petřvald)
- po dobu školní docházky navštěvovala výtvarný obor na zdejší ZUŠ pod vedením Ireny
Mannové
- studovala Střední uměleckou školu v Ostravě, obor Průmyslový design
- v roce 2012 ukončí magisterské studium na Ostravské univerzitě, obor Učitelství
výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
- již tři roky se zúčastňuje řezbářských sympozií v rámci celé republiky
- www.kobra-art.estranky.cz
Jiří Veselý (*1989, Frýdek - Místek)
- vyřezávání se věnuje již od svých 10 let
- ve 14 letech absolvoval loutkový kurz pod vedením řezbáře Tomáše Cidlíka
- studoval Střední školu řezbářskou v Tovačově, obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva
– práce řezbářské
- již sedm let se zúčastňuje řezbářských sympozií v rámci ČR i Slovenska
- v roce 2011 absolvoval trénink v dřevorubeckém sportu - STIHL Timbersports camp
- www.veselyrezbar.estranky.cz
MUZEUM TĚŠÍNSKA
si Vás dovoluje pozvat na výstavu Objevená krása aneb když restaurátor pracuje.
Výstava potrvá do 31. prosince 2011.
Technické muzeum Petřvald, K Muzeu 89, Petřvald, 735 41, tel.: 596 541 092, e-mail:
petrvald@muzeumct.cz
Otevřeno: po–pá 8–12 h 12.30–16.30 h
Výstava připravená Muzeem Těšínska představuje jednu z oblastí, která vyplývá z jeho hlavní
činnosti. Jedná se o neustálou a intenzivní péči směřující k ochraně a uchovávání sbírkových
předmětů. Touto problematikou se zabývá muzejní konzervace. Konzervační zásah je veden
snahou o zachování původnosti předmětů. Pozornost je nutné věnovat i správnému uložení
předmětů v depozitářích, vhodným podmínkám při vystavování a při jejich transportu.
Ovšem někdy se stává, že zásah konzervátora nestačí. Jedná se o případy, kdy předmět podlehl
destrukci vlivem působení špatných klimatických podmínek, mechanickému poškození nebo byl
získán již ve velmi špatném fyzickém stavu (např. některé jeho části úplně chyběly).
Ve snaze předmět zachránit a zachovat budoucím generacím je třeba použít zásahů kvalitativně
náročnějších. V takových případech se přistupuje k restaurátorským pracím. Restaurování
zahrnuje jak úkony konzervační (čištění, odstraňování rozkladných produktů, plísní aj.), tak i
úkony rekonstrukční povahy (např. doplňování chybějících částí předmětu, zcelování porušeného
povrchu u malby nebo textilního materiálu aj.). Smyslem těchto úprav je vrátit předmětu nebo
dílu co nejvíce původní vzhled. Restaurátor musí mít důkladné znalosti z konzervace předmětů,
ale i některých vědních oborů. Aplikace moderních poznatků, především z přírodovědných
oborů, přinášejí do této oblasti stále nové prvky, což pozitivně ovlivňuje vývoj a ověřování
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nových pracovních postupů, metod a materiálů. Kvalitní restaurátor musí rovněž disponovat
výtvarným nadáním a dokonalým citem pro umělecko-historický projev.
Muzeum Těšínska v posledních letech věnuje výraznější pozornost předmětům, které
restaurátorský zásah nezbytně potřebují. Výstava představuje menší část toho, co se podařilo
zhruba v posledních deseti letech zrestaurovat. Jedná se především o historický nábytek, obrazy,
sochy, textilní součástky a knihy. Pomocí fotodokumentace, příslušného komentáře a
vystaveného zrestaurovaného předmětu si bude moci návštěvník uvědomit, co všechno
restaurátorský zásah obnáší, ale také jak dlouhá cesta vede k tomu, aby mohl obdivovat hezké a
hodnotné předměty v muzeích.
Mgr. Ilona Pavelková

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje
AKTUÁLNÍ RIZIKO ROZHODČÍCH DOLOŽEK
Tisková zpráva ze dne 30. 9. 2011
Před rozhodčími doložkami ve smlouvách varují spotřebitelské organizace již dlouho.
V poslední době se s nimi můžeme setkat i v síti obchodních domů.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje dostalo od Západočeského sdružení
obrany spotřebitelů, se kterým úzce spolupracuje, upozornění. Jejich poradnu navštívili
v poslední době spotřebitelé s dotazem na poměrně lákavou nabídku společnosti TESCO: za
používání kreditní karty „Tesco“ nejen v síti jejich marketů, ale i kdekoli jinde, slevy až tisíce
korun ročně. Kdo by odolal?
V této akci vidí Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje společně se
Západočeským
sdružením
dvě
následná
rizika:
Prvním z nich je, že karta nese název a logo uvedeného obchodního domu a také je i v jeho
prostorách nabízena, ale na návrhu smlouvy je jako druhá strana uvedena společnost Home
Credit. Tedy někdo úplně jiný. Tím může být při nepozornosti spotřebitel uveden v omyl, neboť
on předpokládá, že jeho partnerem při použití karty bude společnost TESCO.
Druhým rizikem, a vážnějším, je rozhodčí doložka ve smlouvě.
Proti rozhodčím doložkám brojí spotřebitelské organizace po mnoho let, od doby, kdy začaly být
rozhodčí doložky zneužívány ze strany podnikatelů.
Co je to rozhodčí doložka?
Jde o stať ve smlouvě, která říká, že spory mezi oběma stranami nebude rozhodovat soud – tedy
stát, ale že spor bude rozhodovat rozhodce – soukromá osoba. A právě v osobě rozhodce je
kámen úrazu. Jednak se může jednat o osobu bez právního vzdělání, ale především tady může být
problém v nezávislosti rozhodce. Pokud si podnikatelský subjekt sjedná konkrétního rozhodce
pro všechny své spory, pak se dá předpokládat, že takový rozhodce nemusí být nestranný.
A nakonec: Proti rozsudku rozhodce se nelze odvolat.
Jak se zachovat?
Je na každém spotřebiteli, zda nabídnutou smlouvu podepíše či ne. Ale v každém případě by si ji
měl pečlivě přečíst – přesto, že je na několika stránkách a psaná drobným písmem. Jak je vidět,
pečlivost je na místě nejen na nákupních zájezdech, ale i při návštěvě stálých a zavedených
provozoven.
Spotřebitel se může vůči podnikateli i po uzavření smlouvy domáhat neplatnosti rozhodčí
doložky z důvodu, že rozhodčí doložka zhoršuje jeho zákonné postavení. Pokud by i přesto byl
vystaven rozhodčí nález, bylo by možné jej napadnout u soudu.
Kontakt:
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Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje
Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582, e-mail: ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MS kraje,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské
sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce
záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na
internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské
lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech
Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na
zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které
prosazují a obhajují práva a zájmy občanů..
Sídlo: Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA, tel./fax : 596 111 252, e-mail: ostrava@sos-msk.cz
Poradní dny - Ostrava: Út: 14-16 hodin, Čt: 10-12 hodin, tel. 596 111 252
E-mail pro dotazy: poradna@sos-msk.cz

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI Klubu důchodců PS a ÚK Dolu J. Fučík
Členská schůze KD se uskutečnila 7. září 2011 v 15.00 hodin v kulturním domě. Zahájení schůze
provedl místopředseda pan Novotný a uvítal všechny přítomné. Přivítal také zástupce města místostarostu Ing. V. Holečka. Po přednesení programu členské schůze vystoupil soubor
„Havířovské babky“ s programem k oslavám Dne horníků.
Stručné zhodnocení činnosti KD přednesl předseda klubu pan Lubomír Broda.
Vybíráme:
První plánovanou akcí letošního roku měl být společenský večírek, který se nám nepodařilo
uskutečnit. Tímto se všem omlouváme.
23. března 2011 se konala členská schůze, na které byla zhodnocena činnost klubu za rok 2010,
schválen rozpočet pro rok 2011, změna v zásadách o hospodaření, finanční zpráva a zpráva
revizní komise.
19. května se uskutečnil autobusový zájezd směrem na Štramberk a Nový Jičín. Zájezd
provázela spokojenost účastníků a hezké počasí .
Od 25. června do 2. července se 43 osob zúčastnilo týdenního pobytu v hotelu Bečva na Horní
Bečvě. Pobyt byl několikrát zpestřen posezením u harmoniky a jedno odpoledne soutěží
v bowlingu. Určitě si to příští rok rádi znovu zopakujeme.
Další akcí byl 18. srpna autobusový zájezd na Bílou a na Bumbálku. Zúčastnilo se ho 44 osob.
Nádherné počasí, čisté horské ovzduší a hezké procházky směrem k Masarykově chatě nebo
k Súkenické vedlo ke spokojenosti všech, trochu zklamaní byli ti, kteří si slibovali bohatý sběr
hub.
Poslední akcí podle plánu bylo setkání jubilantů, které se uskutečnilo 14. září 2011 v restauraci U
Mokrošů.

KASTRACE JE VHODNÁ
Mnoho majitelů si pokládá otázku, zda mají své zvíře vykastrovat, či ne. Máme–li doma kocoura,
který se vrací celé léto ze svých několikadenních toulek pokousaný, poškrábaný a s potrhaným
uchem, tak ho operace zbaví choutek toulat se za kočkami a porvat se s každým protivníkem a
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sokem. Podobné je to u psa, který je více agresivní nebo má potíže s prostatou, či jiné
onemocnění, kdy je kastrace doporučována. U koček je snadné odpovědět. Jestli chceme riskovat
a mít třeba i pětkrát v sezóně koťata, tak to necháme jak to je. Je třeba si uvědomit, že další říje se
u kočky objevuje brzy po porodu a pokud sebereme koťata do tří dnů, nastává říje již po týdnu.
Toto rizikové období začíná již koncem zimy a pokračuje až do podzimu. Nejvhodnější doba pro
kastraci je období klidu na podzim a začátkem zimy.
U feny je situace poněkud odlišná. Fena hárá většinou dvakrát do roka a mimo tento čas lze
provést operaci. Dodnes se setkáváme s názorem, že je vhodné, aby měla fenka aspoň jedenkrát
za život štěňata. Pokud chceme mít doma štěňátka pro radost - tak ano. Jinak platí, že čím dříve
vykastrujete fenu, tím lépe. Doporučený věk pro tuto operaci je přibližně 10 – 12 měsíců věku,
tedy přibližně po prvním hárání. S vyšším věkem a narůstajícím počtem hárání se zvyšuje riziko
výskytu nádorů mléčné žlázy, cukrovky a zánětů dělohy. A nepomůžou ani ta narozená štěňata.
Když jste si jisti, že nechcete nikdy štěňata, tak je kastrace velmi vhodná. Nemluvě už o tom, že
se nemusíte strachovat, kdy se k Vám na zahradu podhrabe nějaký pes, nebo Vám tam sousední
psi budou výt pod okny roztoužené písně. Je pouze na Vás, co zvolíte.
MVDr. Hedvika Krkošková, Zahradní 1552

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Bábovka - makovec
3 žloutky, 250 g cukr písek, 1 sklenička oleje (250 ml), 1 sklenička vody, ze 3 bílků sníh, 250 g
polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 miska mletého máku - asi 320 g i více.
3 žloutky utřeme s 250 g cukru písek do pěny. Přidáváme po částech olej a vodu současně s
mletým mákem a polohrubou moukou smíchanou s práškem do pečiva. Naposledy vmícháme
tuhý sníh ze 3 bílků a nalijeme do vymazané bábovkové formy. Pečeme ve středně vyhřáté
troubě.
Bábovka z čokolády Margot
1 čokoláda Margot, 1 šlehačka, 1 sklenička moučkového cukru, 2 skleničky polohrubé mouky, 2
vejce, půl prášku do pečiva, tuk, mouka na formu
Žloutky třeme s cukrem, přidáme nastrouhanou čokoládu, mouku smíchanou s práškem do
pečiva, zalijeme šlehačkou a nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků. Těsto vlijeme do vymazané a
moukou vysypané formy a dáme péci do vyhřáté trouby
Bábovka z
cukety
3 hrnky polohrubé výběrové mouky, 1 prášek do pečiva, 2 hrnky jemného krystalového cukru, 2
vejce, hrnek oleje, 2 hrnky strouhané cukety, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce kakaa, 50g jemně
nastrouhaných oříšků, tuk, mouka na formu, moučkový a vanilkový cukr na posypání.
Do mouky prosejeme prášek do pečiva, přidáme cukr, vejce, olej, nastrouhanou cuketu,
vanilkový cukr, kakao, nakrájené lískové oříšky a zpracujeme ve větší míse. Těsto vlijeme do
vymazané a moukou vysypané bábovkové formy a v předehřáté formě upečeme.
Vychladlou bábovku vyklopíme a sypeme moučkovým a vanilkovým cukrem.
Perníková bábovka
2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1/2 hrnku oleje, 1 a půl hrnku mléka, 2 vejce, 2
lžíce kakaa, 1 prášek do perníku, čokoládová poleva, citronová poleva
Vejce, cukr a olej umícháme do pěny. Postupně přidáme ostatní suroviny. Směs pořádně
promícháme a nalijeme do vymazané a kokosem vysypané formy. Pečeme asi 45 minut.
Po vychladnutí polijeme čokoládovou a citronovou polevou.
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PODĚKOVÁNÍ PANÍM UČITELKÁM Z MŠ K MUZEU
Chtěla bych poděkovat paním učitelkám z MŠ K Muzeu za nádherně zahájený školní rok. Ten
totiž začal hravě a naučně nejen pro naše děti, ale také pro nás - rodiče. Vedoucí paní učitelka Bc.
Š. Návratová s paní učitelkou P. Lukáčovou si pro nás připravily společné odpolední hraní
s dětmi. Vždy jedno odpoledne v měsíci si rodiče mohou se svým dítětem ve školce pohrát, něco
si vyrobit a poznat tak blíže nejen prostředí školičky a paní učitelky, ale také ostatní rodiče.
Ke každému měsíci v roce se váže jiné téma. V září to byly stavebnice a mozaiky. Na hraní jsme
si mohli vybrat jakékoli. Nad těmi staršími kousky jsme se pousmáli a vzpomněli si na své dětství
a nad těmi novými jsme jen žasli. Výsledkem našeho společného hraní s dětmi byly postavené
hrady, pevnosti, domečky, garáže a další fantazijní výtvory. To však nebylo vše. S paní uč.
Lukáčovou, která je velmi výtvarně nadaná, jsme zdobili dýně. Někteří z nich vytvořili panáčky,
jiní zase ježky nebo si je jen tak nazdobili různými materiály od korálků, bavlnek, těstovin až po
jeřabiny či lístečky.
Bylo to krásné, moc a moc děkujeme. Již teď se těšíme na další hraní.
T. Kalousková

OHLÉDNUTÍ
8. října 2011 se v klubovně zahrádkářů konala akce pod názvem „Petřvaldská buchta“, kterou již
popáté připravila základní organizace Českého svazu žen – sídliště. Do soutěže bylo zařazeno 22
cukrářských výrobků (název buchty by byl přímo urážející).
V době, kdy zasedala tříčlenná komise a vybírala nejlepší výrobek, bylo pro příchozí připraveno
občerstvení, pro děti zábavné hry, soutěže s odměnami.a loutkové představení, které se jim moc
líbilo.
Vyhlášením nejlepší „Petřvaldské buchty“ akce vyvrcholila.
1. Čokoládový řez – paní Zuzana Crhová
2. Banánové řezy – paní Anna Slováková
3. Čokoládový dort – slečna Aneta Ponížilová (14 let)
Doufáme, že takto prožité odpoledne nebylo ztraceným časem. Děkujeme všem za projevenou
přízeň.
A následuje recept na nejlepší Petřvaldskou buchtu v roce 2011.
Na korpus potřebujeme 4 kakaové pudinkové prášky, 4 vejce, hrnek oleje, hrnek mletého cukru a
3/4 prášku do pečiva. Vše smícháme a nalijeme na plech na pečící papír. Pečeme v předehřáté
troubě na středním stupni asi 20 až 30 min. Na krém potřebujeme 250 ml mléka a tři vrchovaté
lžíce hladké mouky. Uvaříme hustou kaši a necháme vychladnout. Mezitím si utřeme 250 g másla,
200 g mletého cukru, 2 vanilkové cukry a 1 žloutek. Přidáme kaši a dobře promícháme. Korpus
rozkrojíme podélně na tři pruhy, natřeme marmeládou a krémem a narovnáme na sebe. Celý řez
namažeme krémem a posypeme nastrouhanou čokoládou. Když chceme řez barevný, upečeme
ještě jeden korpus, ale místo kakaového pudinku dáme vanilkový. Budeme mít řezy dva a budeme
muset udělat krému jednou tolik.
Dobrou chuť!
Svatava Čopiánová, místopředsedkyně ČSŽ Petřvald - sídliště

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD
Z naší činnosti.
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V listopadu začíná pro zvěř období nouze, proto se snažíme zajistit zvěři potravu. Vzhledem k
současnému dostatku krmiv a snadné logistice je pomoc myslivců nejenom morální a legislativní
povinností, ale i nutností. Časně seté ozimé obiloviny a řepka poskytují zvěři čerstvou pastvu,
obsahují však velmi málo vlákniny, což zvěři způsobuje problémy. Proto přikrmujeme spárkatou
zvěř jadrnými krmivy, které obsahují nejdůležitější stavební a energetické látky pro život zvěře.
Z přirozených druhů potravy předkládáme žaludy a kaštany, které pro naši zvěř nasbírali žáci
místních školek a škol. Za tuto pomoc jim mnohokrát děkujeme.
Podle počasí a množství sněhu přidáme do krmelců čerstvé seno a v solnicích zkontrolujeme stav
lizu. Bažantům do zásypů předkládáme plevy smíchané s jadrným krmivem, do zaječích krmelců
seno a řepu. Srnčí zvěř se sdružila do zimních tlup a stává se více viditelnou.
Konec října a začátek listopadu je každoročně svátkem všech myslivců, který si připomínáme
3.11. Je to SVÁTEK SV. HUBERTA - PATRONA MYSLIVCŮ. Pořádají se Svatohubertské
mše, koncerty lovecké hudby, nebo jízdy svatého Huberta.
Naši psi.
Členové našeho mysliveckého sdružení vlastní lovecky upotřebitelné psy, které bychom vám
postupně rádi představili. Máme tři ohaře, dva skotské retrievery a jednoho border teriéra.
Dalším ze série našich psů je Nova Scotia Duck Tolling Retriever jménem Honey Toller
Bryvilsár - fena. Zkouška z výkonu - podzimní zkoušky.
Myslivosti zdar!
http://www.myslivost.cz/mshaldy

POD STŘECHOU OBCHODNÍ AKADEMIE
V pondělí 3. října 2011 se i naše škola připojila k celostátní akci na podporu knih
a jejich čtení, k Velkému Říjnovému Společnému Čtení. Tříhodinového čtecího maratonu, po
domácku nazvaném „Kdo nic nečte, není Čech“, se zúčastnili nejen naši studenti, ale také
sympatická návštěva z petřvaldského domu s pečovatelskou službou a děti z místní mateřské
školky, se kterou Moravskoslezská obchodní akademie sdílí střechu nad hlavou.
Prvních 45 minut bylo věnováno pohádkám Oscara Wilda, které svým smutným nádechem
podtrhávaly zvláštní atmosféru podzimního rána. Následující minuty již byly zasvěceny
humornějším knihám. Volba Františka Nepila a jeho fejetonů z děl Hledání radostí a Střevíce
z lýčí se ukázala být správná, neboť nepobavila jen studenty prvního a druhého ročníku, ale také
naše hosty.
Pak k nám přiběhly děti z mateřské školky, které se těšily na pohádky Karla Jaromíra Erbena.
Nelehkého úkolu se zhostili studenti třetího ročníku. Pro mnohé to byla zcela nová zkušenost a
zjištění, že malý posluchač vyžaduje daleko více než jen pouhé čtení.
Závěrečná třičtvrtěhodinka byla věnována současnému autorovi Miloši Urbanovi a jeho povídce
To strašný kouzlo podzimu ze souboru Mrtvý holky.
Návrat k původnímu hlasitému čtení a poslechu pohádek a příběhů nepřenesl zpět do
bezstarostných dětských let jen naše studenty a učitele, ale rovněž paní Lubomíru Václavkovou a
Janu Jurčíkovou, které s námi, podle jejich slov, omládly o několik let.
Těšíme se na další setkávání s knížkou.
Mgr. Zuzana Bohušová, učitelka českého jazyka a literatury
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A jak se čtení líbilo našim nejmenším dětem z mateřské školy?
Učebna, ve které jsme byli mile přivítání, nás okouzlila pohádkovou atmosférou plnou knih
a podzimní výzdobou babího léta. Usadili jsme se mezi studenty, kteří nám předčítali pohádku K.
J. Erbena Pták Ohnivák a liška Ryška. Za svou pozornost jsme byli odměněni jablíčky.
Na závěr nám byla s velikým hereckým nadáním a nasazením jednoho ze studentů a paní
ředitelky školy Sabiny Paťorkové zarecitována báseň Františka Hrubína O Červené Karkulce.
Celá akce byla podnětná a zajímavá, děti se loučily s úsměvem a plné nových poznatků.
Děkujeme a těšíme se na další společně prožité chvíle.
Darja Sikorová a Michaela Stoklasová, učitelky MŠ

KAM DÁL PO ZŠ?
Jistě si tuto otázku pokládají v poslední době žáci 9. tříd i jejich rodiče.
GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, p.o., připravuje pro uchazeče o studium i jejich
rodiče v úterý 22. 11. 2011 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Škola nabízí v moderní budově studium ve 4 studijních oborech: Gymnázium (osmileté a
čtyřleté) a Veřejnosprávní činnost (v denní a dálkové formě). Na čtyřletém gymnáziu chceme
otevřít 2 třídy, z toho jednu s posílenou výukou angličtiny. Jsme jediné státní gymnázium
v okrese Karviná, které nabízí žákům 6 hodinovou dotaci prvního cizího jazyka.
Všem budoucím žákům nově nabízíme bezplatné zapůjčení vybraných učebnic v ceně cca 500
Kč.
Při Vaší návštěvě v naší škole Vás provedeme zajímavým interiérem s nadstandardním
vybavením moderními technologiemi. Naši žáci a učitelé se Vám budou věnovat při prohlídce
školy od 8 do 17 hodin. Těšíme se na Vás!
Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy

SLUNÍČKO NÁM SVÍTILO A NÁM SE TO LÍBILO…
…a co se nám líbilo? Výlet na Pustevny. Kdy? No přece v den oslav sv. Václava, patrona české
země. Tento slunečný den se děti z MŠ K Muzeu vydaly na výlet, který byl výhrou za sběr víček
od PET lahví. Již od rána se na nás usmívalo sluníčko a u autobusu se sešly nejen děti ze školky,
ale i školáci, kteří v loňském roce pomáhali víčka sbírat.
Dříve, než mohlo vůbec naše dobrodružství začít, museli jsme urazit pro někoho dlouhou pro
někoho krátkou cestu. První zastávkou byla návštěva výrobny svíček Unipar v Rožnově pod
Radhoštěm, kde se tou dobou pracovalo na plné obrátky. A nejen pro děti byly velmi zajímavé
všechny ty postupy při výrobě svíček. Co všechno se musí udělat, než si je můžeme doma zapálit.
Pak už nás čekalo kouzlo dřevěnek na Pustevnách. Jenže? Dívám se nahotu a co nevidím?
Lanovku! Hurá, nemusíme pěšky, ale co teď? Všichni se těší - hurá, hurá, jenže já už se bojím,
mám strach z výšek, ale dceruška moje milá odvahy mi dodala a na lanovku mě dostala. A jak?
No přeci: ,,…tati, to dáme!“ A dali jsme, stejně jako všechny ostatní děti a dospělí. Člověk si
řekne: ,,...život je hořký, bohudík“. A najednou tu před námi stojí samotný Radegast tyčící se pod
vrcholkem Radhoště. Pohled na naši krajinu nevynahradí žádné moře, žádná dovolená ve
vyhledávaných destinacích. Jak krásné jsou naše Beskydy! Jak už jsem řekl, sluníčko svítilo,
výhled byl nádherný, kam člověk dohlédl, pohledem se kochal .
Tak jako každá pohádka má svůj zvonec, i náš výlet měl svůj konec. Aby však neskončil záhy,
děti se vydaly na lana a provazy, Tarzana strčily by brzy do kapsy v lanovém centru Tarzánek.
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Všichni se bavili a měli radost. Děti z zážitků a rodiče s úsměvů svých dětí. Nakonec zazvonil i
ten náš zvonec, ve zdraví s zážitky byl tady konec. Ve zdraví, bez úhon, všichni jsme přijeli zpět
domů.
Velké díky především patří nejen sběračům víček, ale hlavně paní učitelce Iloně Křižákové z MŠ
K Muzeu, která tyto sběry víček pořádá. A pak plánuje nádherné výlety nejen pro děti, ale i
rodiče. ,,Paní učitelko, moc a moc Vám za vše děkujeme a těšíme se na další dobrodružství.“
Za děti a rodiče Leoš Mikoláš a Ema

19. ROČNÍK ZÁVODU „O cenu města Petřvald“
V sobotu 17. 9. 2011 pořádal CK Feso Petřvald 19. ročník silničního závodu „O cenu města
Petřvald“. Na startu se sešlo téměř 200 závodníků z Česka, Slovenska a Polska. Závod byl
zařazen do seriálu závodů „Českého poháru mládeže a žen“. Jel se za krásného počasí na 10 km
okruhu na trati Ostrava, Rychvald, Orlová.
Výsledky:
Muži:
1. Pac Pawel - LMGKK Ziemia Brzeska
2. Filip Jakub - SKC Prostějov
3. Bartkiewicz Andrej LMGKK Ziemia Brzeska
10. Swaczyna Petr CK Feso Petřvald
Ženy: 1. Kadlecová Monika - CK Epic Dohňany
Juniorky: 1. Sikorová Michaela - TJ TŽ Třinec
Kadetky: 1. Krzyžanková Lenka - TJ TŽTřinec
Žákyně: 1. Drdová Anna - CK Příbram
Junioři:
1. Valeš Adam - Dukla Praha
2. Černý Josef - TJ Favorit Brno
3. Zechmeister Tomáš - TJ Favorit Brno
25. Kožušník Adam - CK Feso Petřvald
Kadeti:
1. Schlegel Michal - TJ Favorit Brno
2. Pietrula Nicolas - CK Windoors Příbram
3. Neuman Dominik - TJ Favorit Brno
4. Wala Jan - CK Feso Petřvald
14. Fierla Jan - CK Feso Petřvald
18. Vrábel Pavel - CK Feso Petřvald
Starší žáci:
1. Janošek Jiří - TJ Sigma Hranice
2. Mosinger Petr - CK Windoors Příbram
3. Foltyn Mciej - LK UKS Pszczyna
6. Glogovský Daniel - CK Feso Petřvald
Mladší žáci:
1. Míček Oldřich - TJ Sigma Hranice
2. Dofek Jiří - TJ Favorit Brno
3. Baranowski Piotr - Polsko Sosnovec
Závěrečného vyhlášení výsledků a předání cen se spolu se sponzory zúčastnil i zástupce města
pan Pavel Gorovič.
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TJ PETŘVALD HEPO
Muži
3. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (2. kolo)
BOHUMÍN „B“ – TJ PETŘVALD
2:4 (2:2)
Branky: T. Volný, T. Budina, L. Ligocki a L. Chromik.
Sestava: P. Jonšta – J. Levánszký (30.´ J. Jaglař), M. Budina, L. Ligocki, O. Ševčík – M.
Nalevajka (46.´ P. Hlavinka), M. Klimek, J. Režňák, T. Budina (85.´ L. Kawulok) – T. Volný, L.
Chromik.
…zasloužený zisk 3 bodů za výborný útočný fotbal.
7. 9. – 1. kolo českého poháru
TJ PETŘVALD – DĚTMAROVICE
1:9 (0:4)
Branka: 81.´ J. Doubek.
Sestava: P. Jonšta – R. Müller, M. Budina, L. Ligocki, J. Levánszký (53.´ J. Jaglař) – J. Doubek,
M. Klimek (61.´O. Ševčík), L. Chromik, M. Nalevajka (59.´T. Budina) – P. Hlavinka, J. Pencek.
…jednoznačná záležitost favorita.
10. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo)
Slovan ORLOVÁ - TJ PETŘVALD 2:3 (0:2)
Branky: T. Hlavinka 2, L. Chromik.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglař – J. Doubek (62.´ J. Levánszký),
M. Klimek (75.´ R. Müller), J. Režňák, T. Budina – L. Chromik (55.´ J. Kičerka), P. Hlavinka.
Další výborný fotbal předvedli Hepáci v Albrechticích, kde nyní Slovan Orlová hostuje. Za stavu
0:3 však zbytečně polevili a pustili do hry soupeře.
17. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (4. kolo)
TJ PETŘVALD – ČSAD HAVÍŘOV 1:2 (1:0)
Branka: 27.´ L. Chromik.
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglař – M. Nalevajka (46.´ J.
Levánszký), M. Klimek (61.´ J. Kičerka), J. Režňák, T. Budina (78.´ J. Doubek) – P. Hlavinka, L.
Chromik.
V 1. poločase, který měl vyrovnaný průběh, vsítil z jediné šance gól L. Chromik. Ve 2. části
hosté převzali iniciativu, byli rychlejší, kombinačně fotbalovější. Z jejich tlaku se také zrodily
gólové příležitosti, které v 72. a 82. minutě využili.
25. 9. - mistrovské utkání okr. přeboru (5. kolo)
I. PETROVICE - TJ PETŘVALD 3:0 (0:0)
Sestava: P. Jonšta – O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki (80.´ R. Müller), J. Jaglař – J. Kičerka
(35.´ J. Doubek, 73.´ J. Levánszký), J. Režňák, M. Klimek, T. Budina – P. Hlavinka, L. Chromik.
Vyrovnaný stav trval až do 72. minuty, kdy domácí využili ke skórování hrubou chybu v obraně.
Hepáci potom otevřeli hru, snažili se o vyrovnání, ale v posledních 10 minutách ještě 2x
inkasovali.
Po 5 kolech jsou muži TJ PETŘVALD s 9 body na 5. místě tabulky.
Trenér J. Klimecký, ved. mužstva P. Šilhánek.
Dorost
3. 9. - mistrovské utkání kraj. soutěže (3. kolo)
STARÁ BĚLÁ - TJ PETŘVALD 8:1 (4:1)
Branka a asistence: 6.´ J. Sklepek (O. Kostka)
Sestava: M Slíva – Fi. Marek, L. Pavlas, M. Dvořák (46.´ O. Pytlík), J. Cífka(74.´T. Matušík) –
M. Sekera(60.´J. Kantor) O. Kostka, O. Cudrák, R. Pavlas – M. Kocián (83.´P. Bitala), J Sklepek.
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Omlazené družstvo dorostu Hepa (věk. průměr činí pouhých 16 let!) se sice ujalo vedení na půdě
lídra soutěže, jenže pak se dopouštělo hrubých chyb a inkasovalo jeden gól za druhým…
11. 9. - mistrovské utkání kraj. soutěže (4. kolo)
JABLUNKOV - TJ PETŘVALD 5:0 (2:0)
Sestava: M Slíva – Fi. Marek, L. Pavlas, R. Pavlas, J. Cífka – M. Sekera (18.´ M. Dvořák), O.
Kostka, O. Cudrák, O. Pytlík (58.´ P. Bitala) – J. Sklepek, J. Kantor (72.´ T. Matušík).
1. gól kluci inkasovali v 8. min. bombou z 30 m, 2. dostali „do šatny“ ve 45. min. Třetí gól v naší
síti v 56. min. kluky definitivně zlomil…
Stínem utkání bylo zranění M. Sekery.
17. 9. - mistrovské utkání kraj. soutěže (5. kolo)
TJ PETŘVALD – FULNEK 4:4 (2:1)
Branky a asistence: 5.´ D. Kašniar (O. Cudrák), 37.´ J. Sklepek (-), 63.´ L. Pavlas (-), 72.´ R.
Pavlas (O. Kostka).
Sestava: M. Slíva – J. Cífka, R. Pavlas, Fr. Marek (85.´ M. Dvořák), Fi. Marek – O. Cudrák (67.´
J. Kantor), M. Kocián, O. Kostka, L. Pavlas – D. Kašniar (81.´ O. Pytlík), J. Sklepek.
V souboji dvou posledních týmů tabulky sahali Hepáci po třech bodech, jenže nedokázali
proměnit dalších 5 vyložených šancí, čímž se sami o ně připravili… I tak to byl ze strany dorostu
Hepa nejlepší podzimní výkon!
28. 9. - mistrovské utkání kraj. soutěže (6. kolo)
I. PETROVICE - TJ PETŘVALD 1:0 (0:0)
Sestava: M. Slíva – Fi. Marek, L. Pavlas, O. Cudrák, J. Cífka – M. Procházka (82.´ J. Kantor), A.
Maňak, O. Kostka, L. Pavlas – J. Sklepek, D. Kašniar (67.´ O. Pytlík).
V 1. půli měli mírnou převahu domácí hráči, ale Hepáci je do žádné šance nepustili. Jediný gól
zápasu padl v 57.´ min. hlavou po rohovém kopu. Kluci se pak snažili o vyrovnání, ale do žádné
šance se nedostali.
Trenér – Ing. P. Bitala, ved. – P. Sekera
Starší žácí
10. 9. 2011 mistrovské utkání + předkolo Českého poháru
TJ Petřvald – Lokomotiva Petrovice 2:1 (2:0)
Branky: Sklepek (Zajíček), Zajíček (Poledník)
Sestava: M. Slíva - D. Knorr, J. Poledník, M. Krupa, P. Bitala - T. Sklepek, J. Citnar, V. Zajíček,
M. Sobík - F. Marek, V. Cieplik - M. Paluv, D. Kršák, V. Vajdo, J. Čevela, M. Paluv, R. Citnar.
Střídáno hokejovým způsobem.
18. 9. Horní Suchá – TJ Petřvald 2:0 (1:0)
Sestava: G: M. Sliva, F. Marek, D. Dzurec, M. Krupa, P. Bitala, T. Sklepek, J. Citnar, D. Knorr,
M. Sobík, V. Zajíček, R. Citnar.
Náhr: D. Kršák, V. Vajdo, J. Čevela, M. Paluv.
Úvod zápasu vypadal slibně, ale po několika nepřesných přihrávkách kluci znervózněli a začali
dělat zbytečné chyby ve středu hřiště. Za ty je soupeř z H. Suché potrestal ve 20´ první půle. Do
druhé poloviny nastoupili kluci vyburcovaní, ale několika slibně vyhlížejících šancí bohužel
nevyužili. Soupeř z rohu ve 44´ zvýšil po rohovém kopu, když se našim obráncům nepodařilo
uhlídat nejvyššího hráče na hřišti .Ten hlavou zvýšil na konečných 2:0.
24. 9. TJ Petřvald - ČSAD Havířov 7:2 ( 3:1)
14´Zajíček, 25´ Vajdo , 26´ Slíva , 55´ Zajíček , 60´ Citnar R., 64´ Slíva, 70´ Slíva.
Sestava: G: F. Marek, M. Krupa, J. Poledník, D. Dzurec, P. Bitala, T. Sklepek, J. Citnar, R.
Citnar, M. Sobík, V. Zajíček, M. Slíva.
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Náhr.: D. Kršák, J. Čevela, V. Vajdo, M. Paluv.
Po nervózním začátku se kluci brzy probudili a ve 14´ dali první gól. Další dva přidali po deseti
minutách, ale poté soupeř po výborně zahraném rohu na krátko snížil s přispěním teče na 3:1. V
úvodu druhé půle hosté kopali pokutový kop a snížili na 3:2. Utkání se na chvíli zdramatizovalo,
ale naštěstí se kluci opět dostali do tempa a postupně dali soupeři další čtyři góly a jasně zvítězili.
Pokud by však kluci využili všech nabízených šancí, mohl být výsledek ještě vyšší.
Po 4 kolech jsou st. žáci na 3. místě v krajské soutěži s 9 body.
Trenéři: M. Stavař, R. Milian, P. Gorovič
Mladší žáci
10. 9. TJ PETŘVALD - LOKOMOTIVA PETROVICE 4:1 (1:1)
Branky: D. Lorenčič, P. Polhoš (as. D. Lorenčič), P. Hrachovec, D. Šeruda (as. D. Lorenčič)
Sestava: Marek Graf, David Lorenčič (K), David Durczok, Vojtěch Gellnar, Patrik Polhoš,
Vladimír Strouhal, Dominik Šeruda, Petr Hrachovec.
Průběžně střídali: Jakub Fujala, Daniel Číž a Ivar Sliwka.
V utkání jsme se dostali brzy do vedení. Pak jsme se ale přizpůsobili chaotické hře hostů a
přestože se hrálo hlavně na polovině soupeře, inkasovali jsme z penalty vyrovnávací gól. Ve
druhém poločase jsme zlepšeným výkonem dostali soupeře kombinační hrou pod drtivý tlak,
vstřelili další 3 branky a získali tak zaslouženě 3 body do tabulky.
18. 9. HORNÍ SUCHÁ - TJ PETŘVALD 5:4 (3:4)
Branky: D. Šeruda 2 (as. D. Durczok 2), L. Pecha (as. D. Durczok), D. Durczok
Sestava: Marek Graf, David Durczok (K), Vojtěch Gellnar, Patrik Polhoš, Vladimír Strouhal,
Dominik Šeruda, Lukáš Pecha, Petr Hrachovec.
Průběžně střídali: Jakub Crlík, Jakub Fujala a Ivar Sliwka.
Téměř po celé utkání jsme vedli. V prvním poločase jsme byli lepší a soupeře přehráli a
přestříleli. Na začátku druhé části kryl M. Graf penaltu. Následně jsme se ale zalekli tvrdé nefér
hry soupeře a po chybách v obraně inkasovali rozhodující branku minutu před koncem zápasu.
Utkání by určitě více odpovídala remíza.
24. 9. TJ PETŘVALD - ČSAD HAVÍŘOV 2:1 (0:1)
Branky: V. Gellnar, L. Pecha (as. P. Hrachovec)
Sestava : Marek Graf, David Lorenčič, David Durczok, Vojtěch Gellnar (K), Vladimír Strouhal,
Lukáš Pecha, Dominik Šeruda, Petr Hrachovec.
Průběžně střídali: Jakub Crlík a Ivar Sliwka.
Už ve 4. minutě jsme po nedůrazu před naší brankou prohrávali. V 8. minutě byl navíc po dvou
ostřejších zákrocích vyloučen na 10 minut náš kapitán V. Gellnar.
Přesto jsme se soupeřem odehráli vyrovnaný zbytek poločasu. Ve druhé půli jsme pak postupně
byli lepší a zaslouženě vyrovnali střelou V. Gellnara z přímého kopu. Následně jsme šli
cílevědomě za třemi body a odměnou nám tak byl vítězný gól L. Pechy. Poctivým výkonem
všech hráčů jsme potvrdili naše postavení v tabulce.
Přátelské utkání mladších žáků mezi TJ Petřvald a FC Hlučín 1:5
Sestava: Marek Graf, Vladislav Strouhal, Vojtěch Gellnar, David Durczok, Patrik Polhoš, Lukáš
Pecha, Petr Hrachovec, Dominik Šeruda.
Postupně střídali další hráči : Lukáš Válek, Jakub Fujala, Ivar Sliwka, Filip Káňa, Jakub Crlík,
Daniel Číž, Petr Slavev.
Utkání se hrálo se soupeřem, který hraje o několik soutěží výše než náš celek. Soupeř hraje
Moravskoslezskou ligu mladších žáků.
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Začátek utkání se nám nepovedl. Soupeř se po naší chybě v obraně a nejistém zákroku našeho
brankáře lehce ujal vedení již v první minutě a vedl 0:1. Ve 4 minutě vyrovnal naším jediným
gólem přímo z rohového kopu David Durczok. Poté jsme sice hráli vyrovnanou hru, ale soupeř
narozdíl od nás proměňoval šance a do poločasu vedl 1:3. Ve druhém poločase naše hra s
neproměněnými šancemi pokračovala. Měli jsme čtyři šance při přehrání soupeřovy obrany, naši
útočníci šli sami na brankáře, ale žádnou z šancí neproměnili. Soupeř své šance proměňoval a ve
43 minutě již vedl 1:5. Poté se projevila větší fyzická kondice našeho soupeře a ten nás začal
přehrávat. Až do konce utkání jsme se již většinou bránili, ale soupeř již další góly nevstřelil.
I přes uvedený výsledek jsme spokojeni s hrou našich mladších žáků, kteří si vyzkoušeli hrát
proti soupeři z vyšší soutěže.
Po čtyřech kolech jsou mladší žáci na 2. místě v krajské soutěži s 9 body.
Trenéři: Ing. P. Šeruda, R. Durczok

Starší přípravka
3. kolo 15. 9. TJ Petřvald - Orlová B 7:9
Branky: J. Volný 4, D. Ševčík 2, J. Rusoň
4. kolo 22. 9. MFK Karviná A - TJ Petřvald 12:3
Branky: D.Štachel 2, J. Volný
5. kolo 29.9. TJ Petřvald - Orlová A 5:21
Branky: D. Ševčík 2, D. Sliwka, B. Stoklasa, J. Rusoň
6. kolo Havířov A - TJ Petřvald 16:3
Branky: J.Volný 2, J.Rusoň
Sestavy: M. Ježek, D. Sliwka, T. Erben, D. Štachel, D. Ševčík, B. Stoklasa, J. Volný, J. Rusoň,
M.Šebesta, B. Šimek, R. Šimek, D. Klos
Střídání je hokejovým způsobem. Rádi přijmeme další zájemce o fotbal. Tréninky máme každé
pondělí a středu od 15.45 hod.na hřišti TJ Petřvald.
Trenéři: V. Sobek, V. Strouhal
Mladší přípravka
Máme odehrány další turnaj, tentokrát na hřišti MFK Havířov. Našimi soupeři byli:
Horní Suchá - TJ Petřvald 9:0
Orlová "A" - TJ Petřvald
4:1 gól L.Štachel
MFK Havířov "B" - TJ Petřvald 1:9
Góly: L. Štachel 4, K. Kuzma 2, R. Marenčák, P. Čarnecký a D. Pokorný.
Sestava: J. Zborovský, P. Čarnecký, L. Dvořáček, D. Pokorný, K. Kuzma, R. Marenčák, L.
Štachel, O. Milian, M. Sobek, A. Durczok.

„BABÍM LÉTEM“ PROHŘÁTÉ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Komise pro občanské záležitosti měla letos již potřetí tu čest oslavit společně s občany města,
kteří přijali pozvání do obřadní síně, jejich krásná životní jubilea. Obřadní síň se v sobotu 17. září
2011 krátce po 12. hodině zaplnila jubilanty, kteří v měsících červenec, srpen a září tohoto roku
oslavili 80, 85 a 90 let.
Jubilanti se v úvodu podepsali do kroniky města a usadili na svá čestná místa. Po uvítání,
představení oslavenců a následném přednesu básně sl. Helenou Šmídovou čekal přítomné proslov
v podání p. Valérie Pěršalové, členky rady města, který byl okořeněn hudbou a dojemnou recitací
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básně „Plyšové album“, která zazněla z úst Mgr. Šárky Němcové, členky zastupitelstva města.
Nechyběl ani přípitek na zdraví všech vzácných oslavenců. V následném programu se o dobrou
náladu postarali zpěvačka sl. Ľubica Oczková, varhanice Mgr. Regina Bednaříková a houslista p.
Oldřich Zemánek. Ke každé oslavě narozenin patří dárky, proto i naši oslavenci obdrželi
gratulaci, kytici, drobné dárečky a keramický zvonek z dílny p. Dalibora Ustohala s vyobrazením
zdejšího kostela sv. Jindřicha. Závěrečnou tečkou za celým sobotním programem bylo společné
focení jubilantů s představiteli města, jehož výslednou fotografii obdrželi oslavenci jako další
dárek.
Doufáme, že naši hosté nelitovali, že přijali naše pozvání do obřadní síně a domů odcházeli
s dobrou náladou a příjemnými zážitky.
Ještě jednou přejeme všem jubilantům do dalších let především pevné zdraví, mnoho osobní
pohody, spokojenosti a radosti ze života.
Své jubileum oslavili:
Jindřich Káňa
80 let
Tibor Kratochvíl
85 let
Olga Pierzchalová
80 let
Marie Tomášová
80 let
Ludmila Křístková 85 let
Ladislav Hrůša
90 let
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
Veškeré dotazy a objednávky na tel. č. 596 541 648
Předprodej:
Pondělí 9.30 - 17.00
Úterý až pátek 8.00 - 13.00 nebo KNIHOVNA středa od 13.00 do 17.00

AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU
Ve středu 2. 11. 2011 zájezd do MěDK Karviná na představení Divadla Járy

Cimrmana ŠVESTKA - od l9.00 hodin
odjezdy autobusu:
Havířov - Elán
17.55
Petřvald - Vodárna 18.10
Petřvald - Na kopci
18.12
Petřvald - Penny
18.15
Petřvald - Valachovec 18.20

Pátek 4. 11. 2011
Studentská společnost Moravskoslezské obchodní akademie Bestíci, o. s.,
Středisko kulturních služeb a Knihovna Petřvald společně zvou všechny malé i velké
broučky a berušky, maminky, tatínky, babičky a dědečky na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD aneb USPÁVÁNÍ PETŘVALDSKÝCH
BROUČKŮ
Sraz účastníků v 16.30 hod před Kulturním domem Petřvald.
Program: na začátku naší cesty vyzvedneme berušky a rozsvítíme lampiony. Večerní procházkou
s mihotavými světýlky směrem k našemu cíli projdeme dvěma stanovišti, na kterých budeme společně
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plnit úkoly, abychom získali chybějící dvě tečky pro naše berušky. Ty pak společně uložíme k zimnímu
spánku. Těšit se můžeme také na soutěže o „nejkrásnějšího broučka“ a „nejoriginálnější lampion“. Na
vítěze čeká sladká odměna. Masky broučků vítány ☺.
Naši večerní procházku zakončíme v knihovně, kde bude pro všechny účastníky připraveno teplé
pohoštění a pohádka na dobrou noc. V případě velmi špatného počasí bude náhradní termín vyvěšen
na webových stránkách školy www.msoa.eu a knihovny petrvald.knihovna.info

Buchty a jiné dobrůtky pro naše „broučky“ jsou vítaným sponzorským dárkem…
Pátek 18. 11. – neděle 20. 11. 2011 VÍKEND S AMATÉRY
III. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadel
PÁTEK 18. 11. 2011
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
16.00 ČMELDA A BRUMLA
Pohádka s písničkami pro děti o tom, jak nezbední čmeláčci nazlobí maminku a musí si ji zase udobřit.
Hrají: dětský divadelní soubor BAMBULES Karviná
17.15 ŠLAPKA A KAFKA
Na motivy povídky Woody Allena
Starý známý obchod s holkama po telefonu.Žádný trvalý vztah, jen rychlý zážitek… Na tohle se už chytla
spousta chlápků…
Hrají: autorské divadlo JIŘÍKOVO VIDĚNÍ Ostrava
18.30 LOCKED DOWN (Uvězněný)
Příběh muže, uvězněného ve
výtahu, zatímco jeho okolí si pomalu začíná uvědomovat, že se mu asi něco stalo… a život jde najednou
dál i bez něj…
představení v angličtině.
Hrají: VICARS WHORE Ostrava
SOBOTA 19. 11. 2011
14.15 NO TAK DĚCKA…
Na motivy hry Jaroslava Hájka: „Hra na obchod“.
Divadelní komedie s nepsaným podtitulem
I my jsme byli dětmi.Tak proč si nehrát.
Hrají: DIVADLO SKŘÍTEK Ostrava
16.15 DAŘBUJÁN A PANDRHOLA tak trochu jinak
Veselá varianta klasického pohádkového příběhu – přinášíme aktuálně jako žhavý příspěvek k novinkám
ve zdravotnické reformě...
Hrají: DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SOUBOR při DDM Rychvald
18.15. VRAŽDA SEXEM
Autor Joan Shirley
Anglická komedie o tom, že každá situace má své řešení a i krize středního věku se dá zvládnout nakonec
s nadhledem.
Hrají: DIVADLO U LÍPY Ostrava
NEDĚLE 20. 11. 2011
13.00 POD KYMPKUM
Hra o havířovských ženách, jejich starostech a denních radostech a také o tom, jak se s humorem
pokoušejí řešit své problémy.
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Hrají: DATYŇSKÉ AMATÉRSKÉ DIVADLO
15.00 „JO-NENÍ TO JEDNODUCHÉ...“ Hořká francouzská komedie Jean-Cloude Islerta o trablech
stárnoucího profesora matematiky se ženami.
Hrají: DIVADLO DEVÍTKA Ostrava
17.15 UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA?
Situační komedie francouzského autora Laurenta Ruquiera o úskalí ženské krásy a touze po dokonalosti
s humorem a nadsázkou odhaluje, co vše se může přihodit za dveřmi soukromé kliniky plastické
chirurgie.
Hrají: K.V.A.S. Karviná
19.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Komedie podle V. Renčína, H. Čihákové a Brabce o ženské vzpouře v antickém Řecku.
Hrají: BOBAN Bohumín
VSTUP ZDARMA
Slosovatelné vstupenky... po každém představení výhra...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kultura v okolí - TIPY- listopad
3. - 4. listopadu 2011 od 9.00 probíhá v KD Orlová

XVI. ročník výstavy SPOLKOVÉ A KLUBOVÉ ČINNOSTI
Můžete tuto akci navštívit a nechat se inspirovat na další ročník konaný v Petřvaldě.
Vstup zdarma.

……………………………………………………………………...........………..….
21. 11. 2011 se v v MěDK Karviná koná v 19.00 hodin koncert

LEGENDÁRNÍ FOLKOVÉ DVOJICE bratří NEDVĚDŮ
Vstupenky v prodeji v MěDK Karviná.

---------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
Sobota 3. 12. 2011
Zájezd na

MEGAKONCERT PRO VŠECHNY BEZVA LIDI RADIA ČAS ČEZ Aréna Ostrava od 17.00
Vystoupí: Nazareth, Věra Špinarová, Kristina, Peter Nagy, Ewa Farná, Děda Mládek Illegal
Band, František Nedvěd, Markéta Konvičková...
Cena za vstupenku + dopravu 190,- Kč, cena bez dopravy 149,-Kč.
Odjezd od Penny Marketu v 16.30. Předprodej v SKS od 7. 11. 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 5. prosince 2011 v Kulturním domě Petřvald
ve 14.30 a v 17.00 hodin

DVOJNÁSOBNÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
S KLAUNEM HOPSALÍNEM
Vstupné 100,- Kč/dítě (cena mikulášského balíčku), dospělí 40,- Kč.
Předprodej lístků v SKS od pondělí 7. listopadu.
Počet vstupenek omezen!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------přijímáme
Objednávky na pondělí 26. 12. 2011 v 16.00 hodin
na sváteční zájezd autobusem do Divadla Jiřího Myrona Ostrava
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na muzikál Donaha! po ostravsky
Muzikál Donaha! již několik let úspěšně brázdí světová i česká jeviště. Jeho hrdiny jsou muži,
donedávna ještě zaměstnanci hutí, strojíren či sléváren. Náhle však přijdou o práci a hledání nové
je marné. A tak se odhodlají k bláznivému kousku. Rozhodnou se vytvořit pánskou striptýzovou
skupinu, aby uživili sebe a své rodiny. Z toho samozřejmě plyne množství divokých a komických
situací.
Napadlo nás, že kulisy, v nichž se příběh odehrává, se nápadně podobají jistému městu na severu
Moravy. A pak už nebylo daleko k úvaze, že hrdinové příběhu by měli v onom městě nejen žít,
ale zcela přirozeně mluvit i jeho řečí. A protože nikdo nevládne „ostravštinou“ (nebo
„ostravakovštinou“, chcete-li) lépe než věhlasný blogger, nabídli jsme mu, aby kus znovu
„přeložil“. K naší velké radosti nabídku přijal, a tak vám můžeme předvést slavný muzikál v
ostravském hávu.
Ačkoliv muzikál původně vychází z prostředí oceláren anglického Sheffieldu, témata těžkého
průmyslu a nezaměstnanosti nejsou ani Ostravě nijak vzdálená.
Tvůrčí tým se proto rozhodl pro zasazení příběhu do ostravských reálií, a tak inscenaci na mnoha
místech mimo jiné doprovázejí projekce záběrů známých ostravských míst. Pozornosti diváků
určitě neujde ani jazyk, kterým postavy na jevišti hovoří. Jde totiž o řeč známého internetového
bloggera Ostravaka Ostravskeho, který inscenaci převedl do svébytné „ostravakovštiny“.
Šestice hlavních představitelů – Igor Orozovič, Jiří Sedláček, Vladimír Polák, Robert Urban,
František Strnad a hostující Ota Maňák – podává na jevišti nezapomenutelné výkony často na
hranici fyzických možností. Herci hrají, zpívají, tančí a přes všechny peripetie hlavních hrdinů se
řítí rychlým tempem k očekávanému finále. Nakonec, když DONAHA!, tak se vším všudy. Svým
kolegům zdárně sekundují Veronika Forejtová, Lada Bělašková, Anna Cónová, Kateřina
Vainarová, Tomáš Jirman a další.
Inscenace, která se odehrává na scéně Davida Baziky a v kostýmech Evy Kotkové, se režijně
zhostil šéf činohry Pavel Šimák. Co určitě také stojí za připomenutí, je přítomnost živé kapely.
Hudba tak není, jako v jiných případech inscenování tohoto muzikálu, reprodukovaná, ale naopak
atmosféru příběhu dotváří organicky přímo na jevišti. Vedoucím kapely a autorem hudebního
aranžmá je známý ostravský jazzman Vlastík Šmída.

OKÉNKO KNIHOVNY
Je za námi 15. ročník Týdne knihoven, který se v celé České republice promítl do života
knihoven a jejich čtenářů mnoha zajímavými akcemi. Nejinak tomu bylo i v naší knihovně.
3. 10. 2011 jsme přivítali více než stovku dětí z našich mateřinek i prvních tříd ZŠ, aby si
poslechly pohádky, které jim kromě knihovnic četly po celé dopoledne paní starostka Jarmila
Skálová, paní Ilonka Karkošková a paní Inka Burová. Četlo se v rámci akce Velké Říjnové
Společné Čtení, které bylo letos věnované K. J. Erbenovi.
4. 10. 2011 jsme se sešli na louce za kulturním domem na již tradiční Drakiádě, které letos počasí
opravdu přálo. Sešlo se nás na sedmdesát. A kromě pouštění draků, kteří letos létali obzvlášť
vysoko, si účastníci mohli zasoutěžit na dobrodružné Dračí stezce. Vyvrcholením celého létacího
odpoledne bylo pouštění malého dálkově řízeného letadla, které spolu s jinými modely přivezl a
předvedl pan Radek Štěrba, kterému tímto velice děkujeme.
6. 10. 2011 jsme si v knihovně hráli. A hráli jsme netradiční a málo známé hry. Ty největší –
kulibal, holandský billiar a weykick jsme si vypůjčili z Krajského střediska volného času
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Juventus v Karviné, odkud nám je přivezl pan Jan Firla. Ty menší deskové nám zapůjčil orlovský
sběratel těchto her pan Michal Jurčík. Oběma pánům moc děkujeme.
Po všechny půjčovní dny Týdne knihoven probíhal velký výprodej vyřazených knih. Mnoho
milovníků knih si obohatilo svou knihovničku za pouhé 2 Kč za kus.
Ke zhlédnutí byla výstava ke dvoustému výročí narození K. J. Erbena. Na deseti listech jsme si
přiblížili život a dílo tohoto významného spisovatele a sběratele pohádek.
Mnoho z vás také využilo možnosti přihlásit se do knihovny v Týdnu knihoven zcela zdarma
nebo vrátit dlouhodobě nevrácené knihy bez pokuty.

A co nás čeká v měsíci listopadu?
Již v pátek 4. 11. 2011 v 16.30 jsme pro vás společně s SKS Petřvald a studentskou společností
MSOA Bestíci, o. s. přichystali Broučkiádu. Srdečně zveme všechny malé i velké broučky a
berušky, maminky, tatínky, babičky a dědečky... Přijďte s lampionkem v 16.30 před kulturní
dům, nudit se určitě nebudete. Masky broučků a berušek jsou vítány.
V sobotu 26. 11. 2011 od 13.00 do 16.00 se bude v knihově konat Den pro
dětskou knihu.
Den pro dětskou knihu je celostátní akce vyhlašovaná Svazem knihovníků a
informačních pracovníků ČR, letos jde již o V. ročník. Zveme tedy děti i
rodiče do prostor knihovny a celého SKS, blízkého okolí knihovny a
následně i kulturního domu na řadu krásných akcí.
V knihovně proběhne:
- vánoční vyrábění (voskové svíčky, korálkování, vánoční přání, figurky a
svícny z vizovického těsta, svícny z jablíček, adventní věnce…)
- výstava ručně šitých panenek
- prodej nových krásných knížek pro děti i dospělé
- zpívání koled a jiné vánoční rozjímání.
- nebeská pošta
Pokud si s sebou děti vezmou známku nebo 10,- Kč a obálku se svým jménem, budou moci
napsat Ježíškovi. Všechny dopisy a přání sesbíráme a pošleme pak na Boží Dar. Dopisy a přání
můžou děti napsat a nakreslit i v knihovně.
V okolí knihovny můžete zhlédnout průvod nejoblíbenějších dětských knih a načerpat tak
inspiraci, co pod vánoční stromeček. Od 16.00 se pak můžete těšit na procházku kolem
rozsvícených kapliček a bohatý kulturní program u kulturního domu, který bude zakončen
rozsvícením vánočního stromu a tradičním jarmarkem.
Srdečně zvou vaše knihovnice
Monika Molinková a Lucie Šidlová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Věra Mazurková
80 let
Anna Nováková
85 let
Marie Štěrbová
80 let
Jiřina Kubicová
85 let
Zdeňka Pyrchalová 80 let
Ing.Jaromír Čarnecký 85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
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Uzavřená manželství
Daniel Ustohal a Martina Bačová
Matěj Ptaszek a Magdalena Anna Trela
Jiří Blacha a Hana Karkošková
René Kendiura a Edita Ševelová
Patrik Grabovský a Markéta Strapinová
Narozené děti
Karolína Dančáková
David Nachtnebl
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřelí občané
Věra Budigová
74 let
Zdenka Čudková
83 let
Dagmar Gojová
63 let
Antonín Hlavinka
86 let
Jaroslava Luberová 56 let
Miloslav Stříž
81 let
Marie Trombíková 75 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 13. listopadu 2011 oslaví své krásné životní jubileum 80 let paní Ludmila Tomisová.
Hodně zdraví, štěstí, elánu a pohody do dalších let přejí dcery Jana a Soňa s manžely, vnučky
Radka a Martina s rodinami a vnuci Aleš a Péťa s rodinou.
BLAHOPŘÁNÍ
Naše milá maminka, babička a prababička paní Zdenka Pyrchalová se dne 15. října 2011 dožívá
svého krásného životního jubilea 80 let. K narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody.
Blahopřeje dcera Marie a syn Karel společně s celou početnou rodinou
OZNÁMENÍ
Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mě zachovejte.
Dne 21. září 2011 nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci ve věku 64 let pan Bohuslav
Zajíc.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, tchán Václav, dcera Lenka s rodinou a synové
Pavel a Radek s rodinami.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás dne 9. 9. 2011 navždy opustila
naše drahá manželka, maminka, tchýně a babička paní Dagmar Gojová.
Dne 15. 10. 2011 jsme vzpomněli její nedožité 64. narozeniny.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

25
VZPOMÍNKA
Že čas hojí rány je zdání, v srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 26. října 2011 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní Libuše Michalíkové.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Jiří s rodinou a vnoučata s rodinami.
VZPOMÍNKA
Dne 23. října 2011 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk
Golasovský. S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdeňka s rodinou.
VZPOMÍNKA
Rok po roku plyne dál a my nezapomeneme, co nám osud vzal.
Dne 17. října 2011 jsme si připomněli 10. výročí úmrtí naší maminky paní Anděly Pětvalské.
Vzpomínají dcery Helena, Miluše a Zdenka s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Brzy bude jeden rok, kdy Tě nám krutý osud vzal.
Pro nás jsi však nezemřela, v našich srdcích žiješ dál.
Dne 7. listopadu 2011 to bude již jeden rok, kdy dotlouklo srdce naší milované maminky,
babičky, prababičky a družky paní Boženy Lukáčové.
S láskou a vděčností vzpomíná zarmoucená rodina.
VZPOMÍNKA
Dne 18. listopadu 2011 vzpomeneme nedožitých 76 let našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a strýce pana Bohumila Janečka. Všichni, kdo jste jej znali, věnujte mu společně s
námi tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají manželka Dana, dcery Marta, Bohunka,
Ivana a Marcela s rodinami.

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

Pronajmu byt 2+1 v Karviné.
Tel.: 737 967 109

Potřebujete čas a prostor pro své podnikání?
Zajímá Vás, jak to dělají jinde?
Pokud si odpovíte alespoň na jednu otázku ANO, je nejvyšší čas nás navštívit!!!
Účetní kancelář p. Anny Bezdíčkové Vám garantuje individuální přístup, profesionální jednání.
Ale hlavně ručíme za svou práci!
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Zpracováváme účetnictví fyzickým i právnickým osobám, plátcům DPH, spotřebních daní.
Poskytujeme zpracování mezd. i výkazů INTRASTAT.
Za zavolání to stojí!
Kde nás najdete?
Orlová Lutyně - centrum vedle ČSOB banky
Tel. 603169 282
email: anna.bezdickova@seznam.cz

KVĚTINY KLEOPATRA
3.10.2011 – OTEVÍRÁME PRODEJNU KVĚTIN
NAJDETE NÁS NA ULICI OSTRAVSKÁ - NAPROTI ČERP. STANICE BENZINA
Marcela Uhrová – tel. 604 205 003
Web: www.kvetinykleopatra.webnode.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !

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

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

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

V Petřvaldě Odborů 1180 provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
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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

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

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

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

SLUŽBY HODINOVÉHO MANŽELA
737 556 161 graf.tomas@email.cz
kutilskeprace.webnode.cz
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Zahradnické centrum ARBOR MORAVIA s.r.o. Petřvald nabízí:

• Široký výběr dušičkové vazby za atraktivní ceny
• Svíčky, hřbitovní i zátěžové vázy
• Řezané i hrnkové chryzantémy, vřesy a jiné rostliny do sesazovaných nádob
• Ovocné stromky, růže a jiné okrasné rostliny
SPECIÁLNÍ AKCE
Při nákupu nad 500,- Kč obdržíte jako dárek dušičkovou vazbu v hodnotě 50,- Kč.
Při nákupu nad 1000,- Kč obdržíte jako dárek dušičkovou vazbu v hodnotě 100,- Kč.
Více na www.arbormoravia.cz nebo tel. 605 248 991

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

KD Petřvald nabízí:
Každodenní rozvoz obědů (menu) v rámci města Petřvald.
Pro malé i velké firmy, důchodce, nemocné….
Rozvoz v dopoledních hodinách (10.30-11.30) po-pá.
Možnost výběru ze 4 druhů jídel (již od 68,-Kč ).
Možnost zajištění jídlonosičů.
Informujte se na tel.čísle: 605 548 423 nebo u obsluhy KD Petřvald.
http://www.kdpetrvald.cz/kdjlistek/tydmenu.htm

KD Petřvald připravuje:
18. 2. 2012
V. RETRO - PLES
Moderátor akce je Ruda z Ostravy
Hraje Lady „M“

SILVESTR 2011
S hvězdou večera zpěvákem Jarkem Filgasem.
Uslyšíte zpěváka skupin Premier, Argema v originálním provedení hitů jako Hrobař, Jarošovský
pivovar aj.
V ceně vstupného 420,- Kč dále je:
- bohatý program
- živá hudba – Duo Wega
střídavě s diskotékou DJ Roman
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(moderátor, bavič Vám zahraje dle Vašich not)
- večeře a novoroční „bígus“
- půlnoční přípitek
- ohňostroj
- jako novinka - novoroční tombola
(1. cena LCD televizor, 2. cena navigace, 3. cena mobilní tel.)

CK Armitour - nabídka adventních zájezdů
PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ - 3.12., 4.12.,10.12.,11.12., 17.12.,18.12.2011 - cena 600,-Kč/osoba
PŘEDVÁNOČNÍ KRAKOW - 10.12., 17.12.2011 - 490,-Kč/osoba
PŘEDVÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ - 10.12., 17.12.2011 - 800,-Kč/osoba
cena zahrnuje - doprava autokarem, služby průvodce, cestovní pojištění
- slevy pro skupiny od 8 osob
Odjezdová místa - Bohumín, Karviná, Orlová, PETŘVALD, Havířov, Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín
Armitour - cestovní kancelář s.r.o., Rydultowská 1054 (naproti benzínce Albert u hypermaketu),
Orlová - Lutyně
INFORMACE - REZERVACE – PRODEJ - tel: 596 512 049, 728 158 685,
e-mail:armitour@armitour.cz, www.armitour.cz

