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Sport

Výsledky v našem městě podle stran
Kandidátní listina
číslo název

Hlasy
abs.

v%

Počet
kandidátů

1
2
3
4

2 349
8 902
11 086
7 017

8,00
30,33
37,77
23,90

15
15
15
15

Suverenita-blok J. Bobošíkové
Občanská demokratická strava
Česká str. sociálně demokratická
Komunistická str. Čech a
Moravy

Přepočtený
základ dle
počtu
kandidátů
29 354,00
29 354,00
29 354,00
29 354,00

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

8,00
30,32
37,76
23,90

1
5
6
3

Složení nového městského zastupitelstva
Kandidátní listina
číslo
název
1
2

Suverenita-blok
J. Bobošíkové
Občanská
demokratická

poř.
číslo
2
1

Kandidát
příjmení,
jméno, tituly
Krulová
Michaela Ing
Holeček
Václav Ing

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs. v %

30

Suveren.

BEZPP

225

59

ODS

ODS

818

Pořadí
zvolení

Mandát

9,57

1

*

9,18

1

*

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

strana
Občanská
demokratická
strana
Občanská
demokratická
strana
Občanská
demokratická
strana
Občanská
demokratická
strana
Česká str.
sociálně
demokratická
Česká str.
sociálně
demokratická
Česká str.
sociálně
demokratická
Česká str.
sociálně
demokratická
Česká str.
sociálně
demokratická
Česká str.
sociálně
demokratická
Komunistická
str. Čech a
Moravy
Komunistická
str. Čech a
Moravy
Komunistická
str. Čech a
Moravy

2

Pěršalová
Valérie

48

ODS

ODS

739

8,30

2

*

9

Šeda
Bohumil

42

ODS

BEZPP

731

8,21

3

*

3

Šlachta
Zdeněk

65

ODS

ODS

636

7,14

4

*

4

Šafránková
Marcela Ing.

53

ODS

ODS

600

6,74

5

*

1

Skálová
Jarmila

56

ČSSD

ČSSD

982

8,85

1

*

6

Němcová
Šárka Mgr.

50

ČSSD

BEZPP

837

7,55

2

*

2

Přeček Petr

42

ČSSD

ČSSD

833

7,51

3

*

3

Dvořáček
Petr Bc.

39

ČSSD

ČSSD

795

7,17

4

*

4

Polochová
Martina Ing.
DiS.
Gorovič
Pavel

32

ČSSD

ČSSD

798

7,19

5

*

38

ČSSD

BEZPP

775

6,99

6

*

5

2

Jaglařová
Jana

43

KSČM

BEZPP

591

8,42

1

*

1

Novák Jiří

49

KSČM

KSČM

561

7,99

2

*

6

Lukša Jiří
Ing.

47

KSČM

BEZPP

547

7,79

3

*

MO ČSSD děkuje voličům za hlasy, kterými podpořili kandidáty za ČSSD.

Básničky na téma DRAK, které vymyslely děti z II.C ze ZŠ Masarykovy.
DRAK
Drak letí nad lesy,
šeptá si s nebesy.
Co se kde děje,
všemu se směje.
Dívá se do kraje,
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na světě krásně je!
Dráček Mráček,
má barevný fráček.
Je to náš kamarád,
každý ho má rád.
Vítr fouká, pofukuje,
drak si krásně poletuje.
Je to dobrý kamarád,
děti, pojďte, jdem si hrát.
II.C – Marie Vicherková
Po obloze létá drak,
zakryl ho veliký mrak.
Fouká do něj větřík,
pouští si ho Petřík.
II.C – Alex Horák
Dráček létá po poli,
unesl mi úkoly.
Jestli nechci pětku mít,
musím dráčka dohonit.
II.C – Tereza Mikulášková
Dráčku, dráčku, přileť k nám,
písničku ti zazpívám.
O tom jak se máme rádi,
že jsme prima kamarádi.
Přitáhnu tě na provázku,
půjdu s tebou na procházku.
II.C – Patrik Macura
Nad polem letí drak,
je modrý jako mrak.
Má barevné mašle,
a na zimu kašle.
II.C – Nela Vyvlečková
Fouká vítr, letí drak,
bude to můj kamarád.
Draku, rychle vzhůru stoupej,
na mě se z výšky hezky koukej.
II.C – Martin Kutáček
Tak už je to tak,
přiletěl k nám drak.
Prý přiletěl z pohádky,
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nezná ale cestu zpátky.
Kdo mu cestu poradí?
To jen malé děti ví.
II.C – Marek Machala

POZVÁNKA
Klub přátel hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 11. listopadu 2010
v 15.00 hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku LÁZNĚ DARKOV. Přednáší Mgr.
Kateřina Stenchlá.

VÍTE, ŽE ...
město Petřvald vydalo na odchyt psů a jejich ustájení v psích útulcích za 9 měsíců v roce 2010 již
200.000,- Kč - a to jen díky nezodpovědným chovatelům, kteří si své psy nehlídají?
D. Szotkowská, odbor výstavby a ŽP

Kalendář svozu odpadů na 4. čtvrtletí 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Listopad
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30.
Prosinec
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
11. listopadu
16. prosince
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Listopad
1., 2.
Prosinec
7.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
54. schůze Rady města Petřvaldu se konala 9. září 2010
RM schválila rozpočtové opatření č. 9/10.
RM rozhodla
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•
•

o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
o přijetí účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v roce 2010 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 1.400,Kč, za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této
dotace;
• poskytnout v roce 2011 nájemcům bytů ve vlastnictví města Petřvald slevu z nájmu
ve výši 5% z maximálního nájemného 28,59 Kč/m2 u standardních bytů a 25,73
Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou těm nájemcům, kteří budou mít řádně a včas
uhrazeno nájemné a služby spojené s užíváním bytu k datu 1. 1. 2011. V případě, že
nájemce bytu v průběhu roku 2011 nebude hradit nájemné a zálohy na služby spojené
s užíváním bytu řádně a včas, ztratí na slevu nárok;
• na základě posudku zpracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ze dne 13. 7.
2010 a 28. 5. 2010 a dále na základě odborného posouzení zdravotního stavu stromů
zpracovaného znalcem v oboru ochrana přírody, spec. dendrologie, tvorba a ochrana
přírody, ze dne 20. 10. 2009, o podání žádosti o povolení kácení dřevin na pozemcích
parc.č. 31, 32 a 33, k. ú. Petřvald u Karviné;
• na základě zprávy odboru výstavby a ŽP schválit zakoupení staršího automobilu Citroën
Berlingo od prodejce AUTOVIVA s.r.o., Ostrava - Radvanice za cenu max. přípustnou cena bez DPH 249 916,66 Kč, DPH 49 983,34 Kč, cena celkem 299 900,- Kč;
• na základě posouzení odborného servisu o vyřazení automobilu KIA BESTA 2.2 D 3
VAN z evidence majetku města;
• o vyřazení zastaralých a nefunkčních počítačů a monitorů z evidence majetku města;
• na základě geologického průzkumu “Petřvald Podlesí – sesuv“ řešit podklady pro
možnost získání dotace z plánu výzev OPŽP 6.6. – Prevence sesuvu a skalních řícení,
monitorování geofaktorů na realizaci závěrů z tohoto průzkumu
RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 8. 2010.
55. schůze Rady města Petřvaldu se konala 6. října 2010
RM schválila rozpočtové opatření č. 10/10.
RM rozhodla
• zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• o uzavření kupní smlouvy se společností Prostřední dvůr, s.r.o., Ostrava – Zábřeh, na
základě které město Petřvald odkoupí za kupní cenu 1,- Kč bez DPH kanalizační
dešťovou přípojku, chodníky včetně obrubníku a zpevněnou plochu pro kontejner včetně
zídky;
• o přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč od Moravskoslezského kraje a o
přijetí „Podmínek použití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. Tato dotace je určena na náhradu ušlého výdělku členů jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Petřvald;
• o přijetí účelové neinvestiční dotace určené na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých
v souvislosti s povodněmi, které postihly území kraje v květnu a červnu 2010 s určením
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Petřvald ve výši 1.700,- Kč od
Moravskoslezského kraje a o přijetí „Podmínek použití neinvestiční účelové dotace“ z
rozpočtu Moravskoslezského kraje;
• o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Petřvald a firmou POEL,
s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory na „Výkon inženýrské činnosti a dodávku projektové
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dokumentace stavby Radnice a inženýrské sítě v Petřvaldě“, kterým se mění čl. 4 Termín
realizace, bod 4.2. Předpoklad dokončení realizace celého díla. Nový termín předání
projektové dokumentace pro realizaci stavby je navrhován 30.6.2011;
• o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Nadaci Landek Ostrava;
• o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Domovu Březiny, přísp. organizaci
ve výši 50.000,- Kč na rok 2010, je účelově určena na dofinancování úhrad
poskytovaných služeb občanům s původním trvalým pobytem v Petřvaldě, kterým tyto
služby Domov Březiny, p.o. poskytuje;
• o odprodeji věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů dle předloženého návrhu
RM schválila odměny členům komisí rady a finanční dary členům jednotky SDH a občanům,
kteří se v roce 2010 aktivně podíleli na činnosti ve městě.
Vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu Základní školy a Základní umělecké školy
Petřvald Školní 246, přísp. organizace za školní rok 2009/2010.
26. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 6. října 2010
ZM rozhodlo
• o podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko 2007-2013 Prioritní osa: 3 Rozvoj měst Oblast podpory: 3.2
Subregionální centra Zaměření výzvy: Občanská vybavenost, veřejná prostranství Číslo
výzvy 3.2 – 04 (tag výzvy 004-3-2-0-10) na projekt s pracovním názvem „Radnice
Petřvald“;
• o uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod díla –
„Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě
uhlí v Petřvaldě“;
ZM schválila odměny členům výboru finančního a výboru kontrolního za aktivní přístup
k plnění úkolů výborů v roce 2010.
ZM vzala na vědomí informaci o organizačním zabezpečení řádné roční inventarizace majetku
a závazků města Petřvaldu v roce 2010.

TOPNÁ SEZONA A KVALITA OVZDUŠÍ
Vzhledem k tomu, že začalo období inverzí, smogových situací a topného období, objevují se
v různých médiích informace o kvalitě ovzduší, o zdrojích znečištění a jejich procentickém
podílu jednotlivých zdrojů na znečištění prostředí.
Město Petřvald patří tak jako sousední obce a města k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší,
kdy dochází k překročení imisních limitů PM 10 (prachové částice) a imisního limitu B/a/P
(benzo a pyren) na 100% území. Na nevyhovujícím stavu ovzduší se podílejí především emise
z velkých zdrojů znečištění hutní a energetické výroby, které jsou umístěny na území Ostravy,
Třince, Dětmarovic, dále je kvalita ovzduší do značné míry ovlivněna rozptylovými a
meteorologickými podmínkami a také dálkovým přenosem znečišťujících látek z blízké
průmyslové oblasti v Polsku. V pořadí dalším významným znečišťovatelem ovzduší je doprava
a dále pak lokální topeniště v rodinných domcích. Současný ministr životního prostředí má
snahu řešit problém ovzduší v Moravskoslezském kraji, který je nejznečištěnější oblastí
Evropy, především opatřeními u velkých zdrojů znečištění a dopravy (podrobné informace
najdeme na internetové stránce Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz. v tématech
Ochrana ovzduší a Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí
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v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření). Informace o aktuálním stavu ovzduší
v regionu je možno získat na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu
pobočka Ostrava
(www.old.chmi.cz) nebo
Státního
zdravotního ústavu Ostrava
(www.zuova.cz).
Na kvalitě ovzduší v dané lokalitě se významně podílejí také topeniště na tuhá paliva, která jsou
používána občany při vytápění rodinných nebo nájemních domů. V nich je často spalováno
nekvalitní uhlí nebo i odpadky. Mnohdy jsou provozovány kotle staré, ve špatném technickém
stavu, s nedokonalým spalováním. Kromě prachu jsou do ovzduší uvolňovány další karcinogenní
látky, které jsou na tyto prachové částice navázány. Následkem toho jsou lokality s převahou
topenišť na tuhá paliva zejména v době inverzí zatíženy kouřem a pachem. Je proto velmi
důležité, jaký druh paliva je používán a v jakém kotli je toto palivo spalováno. Tím je totiž
možno kvalitu ovzduší v nebližším okolí významně ovlivnit.
V této souvislosti upozorňujeme na dodržování některých povinností provozovatelů malých
zdrojů znečištění ovzduší stanovených v § 12, zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší,
v platném znění (dále jen zákon o ovzduší). V topeništích, která jsou provozována občany v
obytných domech a bytech, je možné spalovat pouze ta paliva, která jsou pro dané topeniště
stanovena výrobcem. Jedná se především o černé a hnědé uhlí, koks a neznečištěné dřevo.
Samozřejmostí by měl být pravidelně odborně kominíkem čištěný komín.Kominík zároveň
upozorní na případné závady.
V kamnech tedy nelze topit žádným odpadem, protože při jeho spalování vzniká celá řada
nebezpečných látek, které unikají do ovzduší.
Uvádíme například: při spalování plastů, které hoří docela snadno, vznikají dioxiny, které jsou
rakovinotvorné, poškozují imunitní systém a hormonální soustavu. Spalováním polystyrenu
vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a PET lahví se do ovzduší dostávají
polyaromatické uhlovodíky, spalováním palet, dřeva z demolic, rozbitého nábytku, okenních
rámů, natřených prken se do ovzduší uvolňují dioxiny a formaldehydy. Při spalování
celobarevných letáků a časopisů se uvolňují těžké kovy z barev. Spalováním nápojových kartonů
od nápojů vznikají chlororganické látky a těžké kovy. Při spalování tyto látky nevidíme, jsou
bezbarvé, většinou je poznáme jen podle nepříjemného zápachu.
Tuto skutečnost si lidé často neuvědomují. Myslí si, že pokud není kouř z jejich kamen černý,
neškodí. Právě naopak. V místních topeništích dochází k nedokonalému spalování a tyto
nebezpečné látky unikají do již tak zatíženého ovzduší.
Při této příležitosti také připomeneme problematiku spalování listí a dřeva v tomto podzimním
období při úklidu zahrad. Dle zákona § 3 zákona o ovzduší lze spalovat v otevřených ohništích
pouze dřevo a suchý rostlinný materiál. Při této činnosti je však také povinnost dodržování
ustanovení § 127 občanského zákoníku, v němž je mj. stanoveno, že se nesmí nad míru
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy prachem, kouřem…. Každý by měl proto zvážit, zda
toto jeho konání nebude ostatní obtěžovat. Je proto vhodnější využít možnosti odložit odpad ze
zahrad, který občané sami nevyužijí např. při výrobě kompostu, při pravidelném mobilním
svozu nebo odložením do sběrného dvoru odpadů.
V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

VÝZNAMNÉ AKCE KPHM Ostrava, pobočky Petřvald v měsíci září
Den horníků 9. 9. 2010
Již tradiční akce našeho klubu na hřišti HEPO proběhla velice úspěšně. S celkovou účastí 51 osob
můžeme být spokojeni. Tradiční grilovaná klobása, živá diskuze se spoustou vzpomínek, prostě

8
spokojenost. Zde je na místě poděkovat za vstřícnost personálu restaurace (grilování,
občerstvení) a také vlastníkům klubovny holubářů za poskytnutí přístřeší pro případ deště.
Naštěstí nepršelo.
14. Setkání hornických měst a obcí
Náš klub se zúčastnil tohoto setkání jako součást delegace KPHM Ostrava v počtu 8 krojovaných
členů a členek. Myslím, že jsme spolu s městem Petřvald, které také mělo svou delegaci, velice
dobře reprezentovali náš hornický stav.
Výstava klubů a spolků města Petřvald
Ve dnech 17. a 18.září 2010 proběhla v kulturním domě výstava. Náš klub byl jedním z 18
klubů, který prezentoval svoji činnost. Organizátoři připravili krásné prostředí, video prezentaci,
milé občerstvení. Všichni se mohli cítit jako doma. Škoda, že ne všechny petřvaldské kluby
využívají možnost prezentovat se na veřejnosti. Jistě by měly co ukázat.
K. Budin, jednatel KPHMO, pobočka Petřvald

Již 4. ročník soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu
se konal v sobotu 11. září 2010 v klubovně chovatelů Popelka. Cílem projektu bylo zapojení
veřejnosti do společensko-kulturní akce pod názvem O nejlepší petřvaldskou buchtu. Tato
akce se již konala počtvrté.
Musím konstatovat, že počasí nebylo vůbec k pořadatelkám Českého svazu žen v Petřvaldě
příznivé. Od rána se honily po obloze ocelové mraky. A nato se spustil liják, který všem
signalizoval, že tentokrát děti lesem nepůjdou, protože by se z bláta nemusely vyhrabat.
Nezbývalo nic jiného, než poslat jednu z organizátorek na start akce, aby informovala ty, kteří
přece jen našli odvahu a do lesa chtěli vstoupit, o tom, že akce začne bez pochodu lesem a
všichni se mají dostavit přímo do areálu Popelky.
Tam už čekal docela vyšňořený klaun, který vítal cukrářky z řad veřejnosti a posílal je za paní
Jarkou Stanovskou, jednou z organizátorek akce. Ta jejich výrobkům přidělovala číslo, předala
věcnou cenu a medové perníkové lízátko, které sama upekla. Moc jí za to děkujeme.
Celkem se sešlo 14 různých druhů výrobků. A nutno dodat - výborných výrobků. Porota měla
velmi těžkou a zodpovědnou práci vybrat tři nejchutnější. Nakonec ale vše dobře dopadlo,
vítězkou se stala paní Marie Polochová, která nám dodala recept.
Pekly se také bramborové placky, měly úspěch a prý chutnaly.
Velkým překvapením pro přítomné děti byl příchod dvou klaunů, kteří spontánně bavili děti a
společně se pokusili vytvarovat z nafouknutých balónků různé druhy zvířátek, květinek a jiných
předmětů. Zkrátka a dobře, bylo to bezvadně připravené odpoledne, které se vydařilo (bohužel až
na to počasí).
Tak věřme, že se všem líbilo a že se rádi spolu setkáme na příštím - již pátém ročníku soutěže O
nejlepší petřvaldskou buchtu. Pro další ročník se pokusíme domluvit zapůjčení klubovny
zahrádkářů.
Chtěla bych poděkovat členům TJ Sokol za pohoštění pro děti, dále členům ZO Českého svazu
chovatelů, kteří obdarovali děti limonádami a připravili pohoštění pro všechny přítomné a
nakonec členkám ČSŽ, které se s láskou zasadily o zdárný průběh celé akce. Na soutěže, kulturní
program a odměny pro vítězky přispělo město Petřvald, Revírní bratrská pokladna a Ústřední
rada žen Praha. A málem bych zapomněla.. Velké poděkování všem ženám, které se postaraly o
sladké zakončení sobotního odpoledne a daly šanci všem přítomným ochutnat a zamlsat si na
báječných cukrárenských výrobcích. Moc děkuji.
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A nyní vítězný recept paní Marie Polochové:
Nejlepší piškotová roláda
Na těsto:
5 vajec (žloutky a bílky zvlášť), 5 lžic moučkového cukru, 5+1 lžíce polohrubé či hladké mouky,
špetka prášku do pečiva, případně 1 lžíce kakaa, šťáva a nastrouhaná kůra z 1 citronu, 1 lžíce
olivového oleje a 1 lžíce kokosu nebo jemné strouhanky
Na náplň:
2 vejce, 80 g krupicového cukru, 250 g másla, 100 g rozehřáté čokolády na vaření, 50 g mletých
lískových oříšků, 2 lžíce aromatického likéru (griotky)
Na poprášení a ozdobu:
Moučkový cukr, ovoce a šlehačka
1. Nejprve utřete žloutky s cukrem do pěny (směs zesvětlá a nabude). Přidáte pět lžic mouky
a prášek do pečiva, případně kakao, pak citronovou šťávu, kůru, olej a utřete.
2. V čisté misce vyšlehejte bílky na tuhý sníh (špičky sněhu se po vytažení metel nebudou
ohýbat dolů). Nejlépe to jde elektrickým šlehačem. Spolu se lžíci mouky sníh zatřete
k těstu.
3. Troubu předehřejte na 180 stupňů, horkovzdušnou na 160 stupňů.. Na plech položte
pečící papír a vysypte ho kokosem nebo strouhankou, případně jenom moukou. Naneste
na něj těsto, rozetřete ho na vrstvu vysokou zhruba centimetr, vložte do trouby a pečte
zhruba dvacet minut. Hotový piškotový plát by měl být hezky zlatožlutý a na dotek
pružný. Nechte ho na chvíli vychladnout a pak ho s pomocí utěrky i s pečícím papírem
stočte.
4. Připravte krém. Ve vodní lázni (miska v hrnci s mírně vroucí vodou) lehce šlehejte vejce
s cukrem. Odstavte, přišlehejte máslo nakrájené na drobné kousky, rozpuštěnou čokoládu
a oříšky. Zakapejte likérem a ještě šlehejte.
5. Piškotový plát rozbalte, potřete krémem a už bez papíru znovu stočte. Nechte vychladit.
Poprašte cukrem a nakrájejte na řezy, případně ozdobte ovocem a šlehačkou.
J. Skálová, předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald

Jak najít společnou řeč aneb Spolupráce pokračuje
Četli jste o návštěvě polských dětí v Petřvaldě? A o divadelní dílně s herci Těšínského divadla?
Tak nyní přinášíme zpravodajství z pokračování této akce, z návštěvy českých dětí v Polsku.
V neděli třetího října odpoledne bylo krásně a v obci Międzyrzeczu Dolnym nás uvítali jako
doprovod prezidenta Obamy. Místní pan starosta, dva kněží, autorka projektu a zástupce města
Petřvald otevírali nově zbudovaný amfiteátr. První akcí v něm se stalo divadelní příhraniční
setkání, kde jsme my, Petřvaldští, zastupovali českou stranu. Před několika sty diváky vystoupilo
osm dětských polských souborů. A potom jsme šli na scénu my s vylepšeným pásmem o
potulných zpěvácích. Ukázkami z petřvaldské poezie jsme dokonce i pobavili diváky, kteří nám
docela slušně zatleskali.
Dostali jsme diplomy, výborné občerstvení a kytice a vyrazili zpátky domů. Byl to zvláštní až
slavnostní pocit být u šťastného konce jedné složité a namáhavé akce. Podařil se projekt, který
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lidem v Polsku umožnil získat krásné divadlo v přírodě a nám přinesl zajímavá setkání. A kdo ví,
jestli ve škole nevznikl divadelní soubor.
Mgr. L. Kocurková a Mgr. M. Mertová (ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 120)

INFORMACE O KÁCENÍ DŘEVIN
V 6. čísle Petřvaldských novin jsme na základě vývratu jednoho z kaštanů aleje vedoucí ke
kostelu sv. Jindřicha, ke kterému došlo dne 15. 5. 2010, informovali veřejnost o příčině
vývratu této dřeviny. Tuto informaci krátce připomeneme.
Dne 15. 5. 2010 došlo k vývratu jedno z kaštanů horní části aleje vedoucí ke kostelu sv.
Jindřicha. Příčinou jeho vývratu bylo uhnití kořenů způsobené houbou – spálenkou
skořepkatou (dříve dřevomor), která je z hlediska poškození kořenového systému listnatých
dřevin nejvýznamnější dřevokaznou houbou. Je velmi špatně zjistitelná, protože se často
vyskytuje na bázi kmene, obzvlášť mezi kořenovými náběhy, skrytá mechem a listím. Přestože
stromy takto napadené vypadají na první pohled bez větších defektů, nejsou však již v půdě
ukotvené a v bázi dochází k vylomení. Výskyt plodnice této dřevokazné houby znamená
neprodlené kácení z bezpečnostních důvodů.
Dne 18. 5.2010 bylo provedeno odbornou pracovnicí Agentury ochrany a přírody, Ing.
Mračanskou ohledání stromů rostoucích v horní části aleje (úsek od muzea ke kostelu). Na
základě tohoto místního ohledání dřevin byl vypracován odborný posudek ze dne 13. 7. 2010.
V tomto posudku je konstatováno, že i přes provádění odborného ošetření těchto dřevin je již
několik let sledováno snižování vitality těchto dřevin (zřejmé a viditelné zvláště v tomto
vegetačním období). Tyto projevy odpovídají symptomům napadení spálenkou skořepkatou
(dříve dřevomor), které bylo prokázáno zatím u dvou stromů. Nelze však vyloučit, že jsou takto
postiženy i další stromy aleje.
Jak již bylo konstatováno, u dřevin rostoucích v aleji byla prováděna odborná ošetření, poslední
v roce 2006. I přes skutečnost, že stromy v horní části aleje nadále ztrácely vitalitu, město
plánovalo jejich odborné ošetření i v letošním roce. Na odborné ošetření těchto stromů podalo
město dne 12. 3. 2010 žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, z programu Péče o
krajinu.
V 15. 5. 2010 však došlo k vývratu jednoho z kaštanů horní části aleje a po závěrech
odborného posouzení bylo proto od ošetření těchto dřevin odstoupeno. S ohledem na
bezpečnost, zdraví a životy lidí zde se pohybujících bylo nutno postup, jak dál se stromy v této
části aleje, přehodnotit se závěrem, že jakákoliv opatření k jejich záchraně již budou s ohledem
na zjištěnou přítomnost dřevokazné houby neúčinná, a je proto nutno stromy v horní část aleje
nahradit novými.
Rada města Petřvaldu na jednání 54. schůze konané dne 9. 9. 2010 rozhodla o podání žádosti o
povolení kácení 11 kaštanů a 3 lip v horní části aleje. Vzhledem k tomu, že je 14 kaplí
„křížové cesty“ v horní části aleje vedoucí ke kostelu kulturní památkou a spolu s alejí tvoří
působivý krajinotvorný prvek, musí si město vyžádat stanovisko Národního památkového úřadu
(NPÚ) jak k návrhu kácení uvedených dřevin, tak k druhu nově vysazených dřevin. Na základě
vydaného stanoviska NPÚ a po provedeném správním řízení ve věci žádosti o povolení kácení
dřevin bude výše uvedený počet dřevin v době vegetačního klidu pokácen (od 1. 11. 2010 do
31. 3. 2011). Následně budou v roce 2011 odstraněny pařezy po vykácených dřevinách. K
výsadbě nových dřevin na místě pokácených dojde nejpozději na podzim roku 2011.
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Po odborném posouzení jsou navrženy ke kácení další dva stromy v centru města.
Jedná se o „Lípu svobody“ v parčíku u chodníku pod knihovnou. Důvodem je usychání
kosterních větví s nekrózou listů se symptomy poškozeného kořenového systému. Hrozí tak její
zlomení nebo vývrat. S ohledem na frekvenci osob v její blízkosti je její sanace z hlediska
provozní bezpečnosti nutná.
Dále se jedná o douglasku tisolistou, (vysoký jehličnan před poštou). Důvodem kácení je její
nízká provozní bezpečnost, dochází k stále postupujícímu prosychání větví. V současné době je
koruna z padesáti procent nepravidelně proschlá, což signalizuje problém v kořenech. Kmen je
nakloněn na opačnou stranu, při jednostranném narušení bočních kořenů je narušena stabilita
i vitalita stromu. Je zde značné nebezpečí vývratu tohoto stromu s ohledem na její umístění na
ploše těsně u budovy pošty, chodníků a přilehlé místní komunikaci se značnou frekvencí osob.
Záměrem města je zanechat na místě těchto dvou stromů část jejich kmenů a využít nabídky
uměleckých řezbářů, kteří by dle návrhu města z těchto ponechaných kmenů vytvořili dřevěné
sochy.
Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ SE VYDAŘIL
Za slunečného počasí ve dnech 23.-24. září 2010 uspořádali petřvaldští zahrádkáři autobusový
zájezd na jižní Moravu – tentokrát za vodní turistikou po Baťově kanálu. Čekalo nás objevování
kraje kolem řeky Moravy. Jeli jsme romantickou lužní přírodou z Veselí nad Moravou směrem
na Strážnici a zpět.
Délka Baťova kanálu je v současnosti přibližně 53 km, hloubka průměrně 1,5 metru, šířka 12
metrů. Výškový rozdíl vyrovnává 13 zdymadel (plavebních komor).
Večer nás autobus dovezl do Břeclavi, kde jsme se ubytovali v Zámeckém penzionu Rotunda,
navštívili vinný sklípek a společně s harmonikářem zazpívali moravské lidové písně.
Cesta zpět nás vedla do Hodonína a starobylé obce Petrov, kde se nachází soubor třiašedesáti
historických vinných sklípků. Tento areál byl vyhlášen r. 1983 státní památkovou rezervací.
Závěr patřil Kroměříži – arcibiskupskému zámku a zahradám, ale bylo již málo času na
důkladnější prohlídku.
Poděkování patří všem organizátorům zájezdu a především panu Teodoru Bőhmovi.
Výbor zahrádkářů

Jaký byl ... V. ročník výstavy spolkové a klubové činnosti 17. - 18. 9. 2010 v
Petřvaldě.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.
Výstavy se zúčastnilo 16 spolků z Petřvaldu a 2 spolky z družebních měst Jasienica a Strumieň.
Výstava se konala po třech letech a další ročník je plánován na září 2013.
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PÁR SLOV K VÝSTAVĚ SPOLKOVÉ A KLUBOVÉ ČINNOSTI 2010
…tentokrát z pohledu přímého účastníka
Na letošním 5. ročníku výstavy, který proběhl v pátek 17. a v sobotu 18. září, jsme se rozhodly
tak trochu doplnit ukázky zájmové činnosti v oblasti pohybu a sportu a vytvořit alespoň malý
koutek s prezentací cvičení jógy a také taiči.
Cvičení jógy probíhá v Petřvaldě už více než 22 let, a tak si malou připomínku určitě zasloužilo.
Skupina taiči vznikla u nás v roce 2009. Obě netradiční metody cvičení se dobře doplňují,a tak
jsme spolu s paní Kubisovou, která nás taiči učí, připravily společný koutek s fotografiemi a
texty, doplněný o malé ochutnávky ekologické výživy…
Protože klasická jóga je cvičení ryze soukromé a individuální, sloužící k regeneraci a
harmonizaci lidského organismu, je těžké cokoli předvádět veřejně. Diváci by viděli jen jakési
cvičení – ale to podstatné - účinek prováděné polohy (její „zdravotní efekt“) by s námi stejně
sdílet nemohli.
Zato cvičení taiči má i skupinovou podobu provozovanou na veřejnosti, a tak jsme spolu s paní
Kubisovou a paní Kawulokovou využily prostoru a čas od času si na jevišti udělaly malý
trénink pro pobavení návštěvníků, ale hlavně k protažení a posílení vlastního těla.
Spolková výstava proběhla tradičním způsobem, má už svůj zaběhaný řád. Vystavující spolky
předváděly to nejlepší, co mohou ze své činnosti poskytnout. Všichni se snažili prezentovat svou
práci tak, aby byla pro návštěvníky zajímavá.
Ochotně podávali informace a věnovali se trpělivě nejen dospělým, ale i dětem.
Protože převážná většina těch, co se ve spolcích sdružují, patří do střední nebo vyšší věkové
kategorie, je dobré, že se přišly podívat i děti škol a školek.
Pro děti byla velikou atrakcí například expozice holubářů, kde si mohly i holoubky pohladit.
Však také pírka lítala a v sobotu museli být někteří holubi vyměněni.
Hasiči zase dětem (a to i těm nejmenším z MŠ) ukazovali venku čerpání vody a děti se mohly
vyfotit v parádní hasičské helmě. Někteří mrňousi z toho měli oči jak tenisáky a byly děti, které
se dokonce zvuku motoru „pobály“.
Zahrádkáři měli letos hodně těžkou pozici, rok byl pro zemědělce a zahrádky dost nepříznivý ale i oni našli na svých pozemcích a zahradách výpěstky a kytky k prezentaci na výstavě.
Včelaři se svými včeličkami a výrobky – to je kapitola sama pro sebe - jejich prostor je vždy
velmi navštěvován.
Tradičně už zaujaly stánky důchodců a žen s jejich rukodělnými výrobky a také dobrými koláčky,
určitě se u nás mají čím chlubit i turisté, fotbalisté, cyklisté, myslivci i ochránci a další spolky.
Snad se také ozvou sami za sebe.
Vítaným oživením výstavy byla i videoprojekce. Jednotlivé spolky tak mohly svoji činnost
prezentovat i „naživo“ na plátně.
Poutavý byl koutek Mladých debrujárů, znají mnoho krásných a snadno proveditelných pokusů,
které připravila paní Křižáková . Děti jsou přirozeně a hravě přiváděny k zájmu a přemýšlení
nad taji života a přírodních zákonů, učí se pozorovat a hlavně improvizovat. Dokáží
experimentovat téměř se vším, co jim přijde pod ruku. Debrujárské hnutí vzniklo v Kanadě a
dnes už je celosvětové.
Tento koutek mě přivádí k nápadu, že tady je ještě možný prostor, jak dát výstavě nový impuls a
jak propojit činnost dětí a dospělých.
Na naší škole mají děti množství zájmových kroužků a jejich prezentace by výstavu určitě
obohatila, oživila a také snad přilákala do sálu více zájemců z řad rodinných příslušníků.
Projekt spolkové výstavy probíhal v rámci přeshraniční spolupráce a za podpory Evropské unie, a
tak jsme na výstavě přivítali i hosty z polských družebních měst Strumieň a Jasienica. Ti sebou
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přivezli a vystavovali dřevořezby, obrazy a fotografie svých umělců. Hlavně o fotografie byl
velký zájem. Kdyby byla jejich výstava prodejní, určitě by jich tam moc nezbylo…
Věřím, že se mnou budete souhlasit, když za všechny spolky poděkuji organizátorům výstavy a
především paní Lucii Skrzyžalové, která nesla hlavní břemeno přípravy, za možnost čas od času
ukázat očím široké veřejnosti, co vše je ve volném čase možno v našem městě podnikat.
J. Burová
5. VÝSTAVA – HŘEBÍKY A FOUKAČKA
Také KMD Sluníčko se prezentovalo na letošním 5. ročníku výstavy spolkové a klubové činnosti
v Petřvaldě.
Každý ročník přinesl něco zajímavého, každý byl jiný. I ten letošní se vydařil. Byl atraktivní,
poučný, veselý – zkrátka moc fajn! K úspěchu bezpochyby taky přispěla zajímavá prezentace
jednotlivých vystavovatelů na videoprojekci.
Náš klub si pozval na pomoc do svého stánku dvě bývalé členky - Hanku Kroupovou a Veroniku
Vaisovou. Svého úkolu se zhostily na 100%, za což jim patří velký dík!
A co nejvíce přítomné návštěvníky zaujalo? Byly to hřebíky a foukačky. Obyčejné věci, které
v dnešní přetechnizované době zaujaly a pobavily nejen ty nejmenší z MŠ a žáky ze ZŠ, ale také
naše „dospěláky“ a seniory (foto).
Jak zajímavý může být pokus s hřebíky. Nebo co dovedou dva správně spojená brčka a náš dech.
Ne všechno se dalo stihnout, předvést. Další zajímavosti si mohli návštěvníci prohlédnout na
vystavených fotografiích. O úspěších klubu doma i ve světě se přesvědčili při zhlédnutí našich
ocenění.
„Jsme malí, ale šikovní!“
Přesto potřebujeme taky občas pomoc našich „dospěláků“.
Chceme touto cestou poděkovat všem našim příznivcům a sponzorům.
Velký dík patří: firmě GIS Stavinvex, a.s., Ing. J. Kraftové, JUDr. J. Kremerovi, J.
Dronskému, J. Folvarčnému, D. Santariusovi, B. Hečkovi, Tenisovému klubu Petřvald a
nejmenované firmě.

Město Petřvald uspořádalo V. ročník přehlídky spolkové a klubové činnosti.
Výstava proběhla téměř v „utajení“ v pátek 17. 9. a sobotu 18. 9. 2010 v KD Petřvald.
Zúčastnilo se jí 16 spolků z Petřvaldu a z Polska.
Každý z účastníků chtěl předvést to nejzajímavější ze své činnosti. Hasiči ukázali v provozu svou
hasičskou stříkačku na podvozku TATRA 147. Možná, že na některé z příštích výstav budou
ukazovat nové moderní hasičské auto TATRA 8x8 s velkou kabinou pro převoz hasičského
družstva. Určitě si je zaslouží.
Zajímavé bylo vystoupení cvičitelky taiči paní E. Kubisové a paní J. Burové. Cvičitelka taiči
ukázala na počítači fotografie ze studijní cesty do Číny.
Včelaři vystavovali mimo jiné živé včely a exponáty zapůjčené ze Včelařského muzea
v Chlebovicích. Zajímavý tip na výlet pro lidi, kteří mají rádi přírodu. Včelařské produkty –
medovina (medáček) a koláčky od svazu žen byly vynikající.
Škoda, že vzhledem k nejasným právním předpisům museli myslivci ukončit chov daňků.
Na závěr výstavy byla zástupcům spolků předána kniha Petřvaldský muzikus (o PhDr. Leonu
Juřicovi) a upomínkové předměty.
Za KČT Petřvald J. Javorský
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JAK DŮLEŽITÉ JE CHODIT K VOLBÁM
jsme se přesvědčili 1. října 2010, kdy vedení města Petřvaldu spolu s komisí SPOZu připravilo
pro nás starší občany k výročí životního jubilea velmi pěkné ne-li krásné odpoledne, které bylo
s pohoštěním, s přípitkem, fotografem, s vedením města, ale i kulturním vystoupením souboru
„Vonička“ z Havířova. To vše v nás zanechalo velmi mnoho citových vzpomínek.
Ještě jednou vám děkujeme, že na nás nezapomínáte, protože to není samozřejmostí ve všech
městech.
Marie Pěgřímová

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Každoročně se již mnoho let setkávají naši občané, kteří se dožili 70 a 75 let, v našem KD. Zde si
mohou při malém pohoštění zavzpomínat a podívat se na kulturní program.
Po úvodním slově vedoucí SKS paní L. Skrzyžalové byli představeni zástupci našeho města paní místostarostka J. Skálová, matrikářka paní I. Tomková a zastupitelé paní Mgr. Š. Němcová a
pan I. Tvrdoň. Po slavnostním přípitku následovala volná zábava. Hlavní program byl v režii
cimbálovky Vonička z Havířova. Malí i velcí, mladí i starší všem zahráli, zazpívali a zatančili na
lidovou notu. Dokázali, že folk ještě nevymřel a pěkně to roztočili. Všichni jsme se dobře bavili.
Protože vše jednou začíná a také končí, skončilo i toto setkání. Přeji všem ještě mnoho štěstí a
zdraví do dalších let.
Za SPOZ I. Tvrdoň

PLYŠOVÉ ALBUM
Plyšové album je báseň, která se přednáší při setkání jubilantů 80, 85, 90... ve slavnostní obřadní
síni našeho města. Tak trochu si díky této básni zavzpomínáme na uplynulý život a na vše, co
jsme za ta léta prožili.
Toto již tradiční setkání jubilantů se uskutečnilo 25. 9. 2010. Přítomno bylo 8 jubilantů
s doprovodem rodiny a známých. Po uvítání přítomných představila paní matrikářka zástupce
města, kteří prováděli obřad - a to paní Mgr. Š. Němcovou a pana I. Tvrdoně.
Setkání zástupců města s jubilanty, kteří se dožili tak úctyhodného věku, je krásný počin. Je to
vyjádření úcty k občanům našeho města. Není každému dáno dožít se tak vysokého věku. Je to
jistá výsada i odměna, po které snad každý touží.
Program, který byl pro tato setkání vytvořen, je určitou symbolikou mládí a stáří. Krásný
program žáků ZUŠ v choreografii svých učitelek určitě pohladil na duši. Následovalo předávání
kytiček, dárků a přípitek s gratulací.
Běh života se nedá zastavit. Měli bychom se radovat z každého dne, který nás zastihne při
dobrém zdraví. Dovolte mi proto, drazí jubilanti, ještě jednou Vám popřát jménem představitelů
našeho města, SPOZu i jménem svým, protože jsem měl možnost naposledy vykonat tento
nádherný obřad. Chci Vám poděkovat za Vaši celoživotní práci a také popřát hodně štěstí a dobré
pohody a ještě mnoho radostných chvil mezi námi i v kruhu Vašich nejbližších a přátel. Ať Vám
zůstane mnoho krásných vzpomínek a jako v básni Plyšové album si zalistujete ve svých
vzpomínkách, protože je toho dost, nač máme vzpomínat.
I. Tvrdoň
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VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
Otakar Kochan
Počátek listopadu je dobou, kdy ztichlé hřbitovy ožijí rozžatými světly u příležitosti svátku
Památky zesnulých, který v kalendáři tradičně nacházíme 2. listopadu. Tento památný den se
stává příležitostí k setkání rodin pozůstalých, aby s květinou a svíčkou v prostorách hřbitova
zavzpomínali na své blízké, kteří navždy zůstávají v jejich srdcích. Využijme tohoto památného
dne zesnulých a připomeňme si jeden z mnoha příběhů, který se odehrál před sto lety a promítl se
do životního osudu mladé petřvaldské rodiny.
První světová válka, která probíhala v letech 1914-1918, výrazně zasáhla do života
petřvaldských občanů. Po vyhlášení mobilizace 26. 7. 1914 a vydání manifestu „Mým národům“
rakouským císařem Františkem Josefem I. nastoupili mladí muži z Petřvaldu do řad rakouskouherské armády. Mezi první patřil též petřvaldský občan Augustin Havlásek. Byl krátkou dobu
ženat a se svou ženou Boženou měli dceru Boženu, narozenou v roce 1911 a syna Oldřicha
narozeného v roce 1913. Augustin Havlásek pracoval na dole Albrecht a pocházel ze selské
usedlosti č.p. 129, kterou vlastnil jeho otec Antonín. Ihned po nástupu do vojenské služby byl
Augustin Havlásek zařazen do jednotky, která již v prvních dnech první světové války byla
přesunuta do přední linie východní fronty k městu Kalisz, kde docházelo k prvním vojenským
střetům s ruskou armádou.
Po krátkém pobytu u vojenské jednotky dne 10. října 1914 píše Augustin Havlásek své manželce
dopis, ve kterém ji utěšuje, že vše dobře dopadne, radí jí, jak si má počínat a dává jí odvahu do
života. Dopis byl zřejmě rodinnými příslušníky pečlivě uschován, proto se nám v původní
podobě zachoval až do dnešních dnů. Dopis uvádíme v jeho původním znění.
Milá ženo, srdečně Tě pozdravuji, jakož i své drahé rodiče, bratry, dědečka i babičku jakož i
všecky přátelé od mé i tvoje strany. Sděluji Ti, že na začátku války měli jsme tu moc krásné
počasí, ale teď už asi 3 týdny pořád prší a zima jest jako před vánocemi bývá u nás.
Zbytečných starostí si o mne nedělej, jsem dosud zdráv a daří se mi dost dobře. Hodinek už
neželím, vrátím li šťastně z vojny domů, koupím si nové na památku, budu mít na ně už ušetřeno.
Pošli mi drahá ženuško ještě jednou naši podobiznu i také dětí bych aspoň mohl zase pohledět,
bude se mi veseleji bojovat.
Prosím Tě také, bys byla upřímná k rodičům, pomáhala jim v poli a ve stodole a děkuj Bohu, že
můžeš a máš kde být s dětmi a nemusíš na ně se dívat jak musí chuděrky sedět někde v poli v díře
vykopané a mnohokráte i hlad musejí trpět, jako ve zdejších vesnicích a městech, kde se bojuje.
Lidé zdejší naříkají na jejich vlastní vojsko (ruské), že jim všecko co jest k jídlu poberou a
nábytek potlučou, kdežto nás mají rádi neb jim nic neberem ani nekazíme. Potřebujeme-li něco to
si od nich koupíme či pro náš užitek nebo pro koně. Chléb zde mají (pečou) černý dobrý, ale bez
soli, neb zde žádnou nemají a od nás z Rakouska se nic nedováží mimo pro nás.
Tak piš mi jak to tam u vás stojí a co tam nového. Uč Boženku se modlit a mluvit slušně by ji to
kdys bylo ku cti, neb jenom slušný člověk získá si srdce přátel. Nezapomeň zavčas sklidit jiřinky a
podívej se častěji do Suché jestli se tam něco nestalo. Sděl mi také, či má juž ujec Seifert
hospodu, aneb jestli ještě drží obchod a jestli mne nenechal Klimša pozdravit.
Jak jsem Ti už psal, nemám se zde špatně, pojíst dostanu, vyspat se poradím i když Rusové
granáty střílejí ačkoliv to dělá rámus jako vedle udeřilo a díru to do země vyrve, že by se jezdec i
s koněm do ní schoval, to mi už na nervy ve spaní neúčinkuje a trochu té zimy myslím že ještě
vydržím a proto Tě ještě jednou napomínám, neměj zbytečných starostí o mně neb Ti to nic
nepomůže a zdraví by sis zkazila.
Budeš-li mi psát, napiš co píše Jan či ještě žije, co dělají doma rodiče a jestli není Alois odveden
aneb co kde dělá.
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Doufaje na shledanou
Tvůj Augustin
Po obdržení dopisu, ve kterém Augustin Havlásek vyslovuje přání o zaslání rodinných fotografií,
Božena Havlásková vyhovuje žádosti, když vzápětí posílá 2 fotografie z let 1911-1913.
Čas běžel a nejbližší rodina netrpělivě očekávala zprávy z bojiště, ale především na další dopis.
Až 28. listopadu roku 1914 místo očekávaného dopisu došly zpět fotografie, které Božena
Havlásková zaslala svému manželovi..Při prohlížení zásilky zavládl v Havláskově rodině velký
smutek, neboť na fotografiích Josef Mruzek, rodák ze Šenova a pravděpodobně i příslušník stejné
vojenské jednotky, stroze sděloval, že Augustin Havlásek je mrtev.
Smutný životní osud Augustina Havláska a jeho ženy Boženy byl jen symbolickým příběhem
z mnoha dalších, které petřvaldským občanům přinesla válka. V první světové válce v letech
1914-1918 položilo životy na bojištích nebo v lazaretech následkem zranění 163 petřvaldských
občanů. V domovech zanechali svým ženám, dětem a rodičům mnoho smutku, utrpení a strádání.
A právě těm i dalším, kteří válečnými událostmi ztratili své blízké, je tato vzpomínka věnována.

ZPRÁVA O „TÝDNU KNIHOVEN“ 2010
Letošní „Týden knihoven“ se nesl v duchu „ knihovna pro všechny“ pod heslem: „Tolik knih
jako vaše knihovna doma stejně mít nemůžete.“
Naše knihovna si připravila program na každý den pro malé i velké.
Pondělí se neslo ve znamení „Celostátního čtenářského maratonu“ - VŘSČ (Velké Říjnové
Společné Čtení). V knihovně jsme četli pohádky dětem mateřinek a maratonskou štafetu jsme
předali škole.
Podle odezvy školních dětí byla zřejmě velice povedená. Četbu u nich zahájil pan ředitel
úryvkem v rozhlase a pak už začalo hlasité čtení po celé škole. Snad se o podrobnostech dočtete
z jejich vlastního pera.
Úterní „Drakiáda pro celou rodinu“ skončila 1:0 pro ČEZ (až půjdete okolo louky nad KD, drak
tam ještě na drátech visí). S počítáním draků (povedených exemplářů) jsme tentokrát skončily u
čísla 34, pak už jsme ztratily přehled, drakobijci přicházeli a zase odcházeli. Diplomů za účast
jsme připravily 55 kousků – a přesto se na některé děti na louce nedostalo. I rodičů bylo hojně. A
co se po louce s dráčky naběhali. Ona se nám totiž letos poprvé ztratila větrná objednávka, a tak
pofukovalo jen sporadicky. Všichni si pouštění užili, my jsme zmapovaly stav draků na našich
lukách, podchytily nejnebezpečnější exempláře (věřili byste, že někteří měli na svých kontech i
10 sežraných princezen?). Jejich majitelům příště asi přitvrdíme na bezpečnostních pojistkách.
Středa byla ve znamení soutěží pro děti. Když naši malí čtenáři zjistili, že za soutěže je odměna,
snažili se jako diví. Knihovna jen hučela a soutěžní odpovědi nám odevzdalo více než 40 dětí…
Čtvrtek pro seniory byl jediný den, kdy se akce neuskutečnila. Senioři nepřišli.
Pátek byl pro všechny ve znamení humoru. S úsměvem jde všechno líp. Heslo oslovilo převážně
děti. Líbila se jim soutěž o nejlepší vtip. Pár těch nejlepších si můžete přečíst na závěr tohoto
článku.
Dospělí zase vyplňovali anketu o oblíbenou humornou knihu. Co odpověď - to originál. Takže se
ani dva čtenáři ve výběru nesešli. Milují Saturnina stejně jako Švejka nebo knihu Betty
MacDonaldové Co život dal a vzal…
Týden knihoven byl opravdu rušný, což dokazuje i množství přihlášených čtenářů. Celkem 20
nováčků - to míváme tak za měsíc.
Čtenáři využili i možnosti neplatit za upomínky, a tak bylo od pondělka do pátku velmi rušno hlavně nás potěšilo několik hříšníků, kteří měli knihy doma už léta a jejichž skóre za upomínky
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už dosahovalo výše účtu za dobrou večeři v restauraci. Vrátily se nám knihy, které jsme už
považovaly za ztracené…
Akorát „babybox“ na knihy zůstal prázdný - všichni „hříšníci“ se nám postavili čelem (když jim
byla odpuštěna pokuta).
„BABYBOX“ na knihy ještě v chodbě necháme - kdyby náhodou ještě někdo chtěl knížky vrátit
bez placení, má možnost.
Poslední doprovodnou akcí „Týdne knihoven“ byl výprodej starší vyřazené literatury. A ten byl
také úspěšný. Podařilo se nám po 2 Kč odprodat téměř 400 knih. Jsme rádi, že starší knížky
našly nový domov a nemusí do sběrny.
Výprodej v malém pokračuje celoročně - kdykoliv se můžete zastavit a podívat se do regálků na
chodbě. Pokud si nějakou knížku vyberete, zaplatíte v knihovně.
Jsme rádi, že využíváte našich služeb a hlavně, že se potkáváme na akcích, které pro vás rády
připravujeme.
J. Burová, M. Molinková
POVÍDAJÍ SI DVĚ HOLČIČKY: „S TEBOU JÁ SI NEBUDU HRÁT, TY JSI ADOPTOVANÁ
Z DĚTSKÉHO DOMOVA.“
„JÁ S TEBOU TAKY NE, MĚ SI NAŠI NÁHODOU PEČLIVĚ VYBRALI, ALE TEBE SI MUSELI
NECHAT A BRÁT, CO PŘIŠLO.
„Mami“, povídá Pepíček, „vůbec bych se nedivil, kdyby při všech těch dnešních aférách vyšlo
najevo, že čápi jsou tichými společníky firem na výrobu kojeneckého prádla...!“
…a jeden knihovnický
„Co se stane ze Sněhurky, když omylem sáhne do elektriky?“ „No přece Popelka.“

ČESKÝ DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – ANEB UVÍTEJME SPOLU ADVENT
KNIHOVNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PETŘVALD ZVOU DĚTI I RODIČE
V SOBOTU 27. LISTOPADU od 14. 30 do 18.30 hodin do prostor knihovny a celého domu
a později také do okolí knihovny a kulturního domu.
-------------------------------------------------------------------------KDY JINDY NEŽ V PŘEDVÁNOČNÍ NÁLADĚ MÁME MYSLET NA DÁRKY?
A CO JE PRO DÍTĚ VHODNĚJŠÍ DÁREK NEŽ KRÁSNÁ KNÍŽKA?
Ve spolupráci s rodiči a školou pro vás v knihovně připravíme
Od 14.00 hodin adventní soutěže v dětském oddělení knihovny
Od 14.30 hodin vánoční kutění aneb
- výroba a prodej voskových svíček
- výroba a prodej korálků
- výroba a prodej vánočních přáníček
- výroba vánočních figurek a svícínků z vizovického těsta
- výroba adventních věnečků a závěsných stromečků do oken
- prodej batikovaných triček a šálů
- prodej nových knížek pro děti i dospělé
- napíšete dopis Ježíškovi a my jej pošleme na Boží Dar
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… A MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK …
Od 16.30 budeme zdobit knihovnický vánoční stromeček a rozdáme malé dárky.
O 17.00 hodině vyrazíme ven a proběhne další část akce připravovaná ŠKOLNÍMI DĚTMI,
rozsvítíme lampion nebo jiné světýlko a vyrazíme ke kulturnímu domu kolem rozsvícených
kapliček s obrazy, které malovaly děti podle původních předloh.
17.15 zahájíme JARMARK VÁNOČNÍCH RADOSTÍ
- ZHLÉDNEME VÁNOČNÍ HRU (v podání školních dětí)
- ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ STROM A ZAHÁJÍME ADVENT
- ZAPĚJEME KOLEDY a zahřejeme se vánočním punčem
- SETKÁME SE s přáteli
- KOUPÍME SI vánoční dárky vyrobené a nabízené dětmi petřvaldské školy
- UŽIJEME SI předvánoční atmosféru na STARODÁVNÉM JARMARKU
Zakoupením malé vánoční drobnosti na jarmarku nebo v knihovně podpoříme dobrou věc z výtěžku přispějeme charitativní organizaci pro děti... .
SETKÁVÁNÍ KLUBU MAMINEK
Zveme maminky, které jsou doma na mateřské dovolené, k pravidelnému setkávání v knihovně.
Nabízíme příjemné a teplé prostory, oddělení pro děti, kde můžete své ratolesti nechat lézt po
koberci nebo volně pobíhat. Děti si mohou hrát spolu, zvykat si na kamarády, mohou si hrát
s hračkami anebo si prohlížet leporelka a jiné knížky. Vy si můžete v tomto čase spolu povídat,
s dětmi si hrát hry a samozřejmě si při té příležitosti i vypůjčit knížky.
TERMÍNY SCHŮZEK DO KONCE ROKU
Úterý 9. a 23. listopadu
Úterý 7. a 21. prosince od 9.30 do 11.30 hodin

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
• MEGAKONCERT RADIA ČAS PRO VŠECHNY BEZVA LIDI
OSTRAVA 4. 12. 2010, ČEZ Aréna
Vystoupí:
- Lucie Bílá
- Michal David
- Martin Chodúr
- Ilona Csáková a další...
Předprodej vstupenek ve Středisku kulturních služeb města Petřvald (pondělí + středa),
tel: 596 541 648, 596 541 342
cena za vstupenku + dopravu 160,- Kč
cena za samostatnou vstupenku 130,- Kč
Počet vstupenek omezen. Odjezd autobusu od Penny Marketu v 15.30 hodin, začátek koncertu v
17.00 hodin.

• Pozvánka na „Vánoční koncert“
Město Petřvald připravuje „Vánoční koncert“ v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě dne 5. prosince
2010 od 15.00 hodin za cenu 50,- Kč. Koncert s krásným vánočním slovem pana Alfreda Strejčka
a komorní hudbou.
• Víkend s amatéry (plakát tiskárna)
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•
•

Den přátelství (plakát)
Mikulášská nadílka (plakát)

TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
5.9. - mistrovské utkání okr. přeboru (3. kolo)
VĚŘŇOVICE – TJ PETŘVALD 5:0 (1:0)
Sled branek: 20´. - 1:0, 52´. - 2:0, 62´. - 3:0, 65´. -4:0, 78´. - 5:0
Sestava: Jonšta – M. Benda, Mohyla, T. Budina (73. Kocian), Machala - Bezdíček (64. Jaglář),
Kawulok, R. Budina, Kocur (73. Doubek) - Stec, Chromik
… slabý výkon
8. 9. - 2. kolo Českého poháru
TJ PETŘVALD – ČSAD HAVÍŘOV 1:2 (0:0)
Hepáci neoslnili ani v Českém poháru, dopustili se opět hrubých chyb, a proto pustili do finále
okresu Karviná tým soupeře…
Branky: 60´.- 0:1, 66´.- L. Chromik - 1:1, 75´. -1:2
Sestava: Jonšta – Jaglář, Mohyla, M. Budina (52´. Kawulok ), Machala - Doubek (63´. Kocur), T.
Volný, Chromik, M. Benda – J. Kostka, Stec (70´.Bezdíček).
16. 9. - mistrovské utkání (4. kolo)
TJ PETŘVALD – H. ŽUKOV 3:0 (2:0)
Muži Hepa konečně předvedli pohledný útočný fotbal okořeněný brankami v síti soupeře. Vedení
se ujali v 15.minutě gólem T.Volného, který bleskově potrestal hrubou chybu gólmana hostí. Do
poločasu (42. min.) přidal 2. brankou J. Goldbricht po perfektně zakončeném sólu z půli hřiště.
3. gól dal R. Budina, který předvedl další ukázkové sólo.
Sestava: Jonšta – Jaglář, M. Budina, Mohyla, Machala (74´. Doubek) – M. Benda, T. Volný,
Chromik, Kostka (77.´Kawulok) – R. Budina, J. Goldbricht (46.´Stec)
18. 9. - mistrovské utkání (5. kolo)
SLAVOJ PETŘVALD - TJ PETŘVALD 1:2 (0:0)
Derby,na které se přišla podívat početná divácká kulisa, přineslo oboustranné nasazení, tvrdou
hru a v závěru utkání i branky. Příznivce Hepa nejdříve potěšil S. Kostka, který v 73. minutě
dorazil střelu T. Volného, druhý nádherný gól vstřelil v 81. minutě L.Chromik. Domácí tým
dokázal snížit zásluhou Levánszkého na konečných 1:2.
Sestava: Jonšta – Jaglář, M. Budina, Mohyla, Machala (78.´Kawulok) – Kostka, R. Budina,
Chromik, M. Benda – T. Volný, Stec (65.´ T. Budina)
25. 9. - mistrovské utkání okresní přebor (6. kolo)
TJ PETŘVALD - FK BOHUMÍN ,,B“ 0:0
Nejlepší výkon podzimu předvedli Hepáci proti vedoucímu týmu tabulky. Po celém utkání byli
vyrovnaným soupeřem, škoda jen, že nedokázali využít některých příležitostí .
Sestava: Jonšta – J. Golbricht, M. Budina, Mohyla, M. Benda – J. Kostka, R. Budina, Chromik,
Kawulok – T. Volný, Stec (56.´Kocian).
Tabulka okresu přeboru po 6. kole:
1. DOUBRAVA - 15
2. BOHUMÍN + 14
3. VĚŘŇOVICE - 12

7. TJ PETŘVALD - 7
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Trenéři : O.Cudrák a M.Budina
Dorost
1. kolo Petřvald na Moravě - TJ PETŘVALD 0:0
Úvodní utkání nového ročníku a hned petřvaldské derby s nováčkem. Vyrovnané utkání a
spravedlivá remíza.
2. kolo TJ PETŘVALD - Suchdol nad Odrou 3:1 / 1:0
V dalším kole jsme doma přivítali dalšího nováčka. Utkání nám vyšlo výborně. Již v 13´dal
vedoucí gól Lukáš Ligocki. Hosté v 73´vyrovnali, minutu po tomto gólu jsme opět vedli. Branku
vstřelil David Kašniar. Třetí branku v 85´dal Ondra Kostka. Výborný výkon celého mužstva.
3. kolo H. Suchá - TJ PETŘVALD 1:2 / 1:2
V novém ročníku jsme měli dobrý los, protože jsme zajížděli k dalšímu nováčkovi. Tentokrát do
Suché. Skvělý úvod. Již v 3´si naběhl na centr do šestnáctky Ondra Ševčik a prudkou ranou dal
vedoucí gól. V 40´z trestného kopu zvýšil na 2:0 Miloš Nalevajka, domácí v 43´ snížili. Druhý
poločas branky nepřinesl. Odvážíme si důležité tři body.
Trenéři: Weiss, Sobek
Starší žáci
4. 9. – mistrovské utkání krajská soutěž (1. kolo)
VŘESINA – TJ PETŘVBALD 1:2 (1:1)
Domácí tým se ujal vedení 1:0 už ve 4.minutě, ale kluci dokázali zápas otočit brankami Fi. Marka
ve 25. minutě (as. D. Miko) a L. Budiny v 54.minutě (as. D. Miko)
Sestava: Pytlík, Knorr, Vaněk, Fr. Marek, Bitala - Kutra, Čevela, ... střídali: Sobík - Zajíček
…Výborný výkon!!!
7. 9. – 1. kolo Českého poháru
HORNÍ SUCHÁ – TJ PETŘVALD 1:1 (1:0)
Branka a asistence: 53.´D. Miko (L. Budina)
Penalty - 2:3
Branky: D. Miko, T. Sklepek, D. Vaněk
Sestava: Slíva (10.´Pytlík) – Knorr, Vaněk, Fr. Marek, Bitala - Kutra, Čevela, Budina, Kereškéni
- Fi. Marek, Miko
... střídali: Paluv, Sobík, Zajíček a Sklepek.
11. 9. - mistrovské utkání krajské soutěže (2. kolo)
TJ Petřvald – FK Staříč
3:0
(1:0)
Branky a asistence: Fi. Marek (D. Miko), D. Vaněk (L. Budina), D. Miko (A. Kereškéni, M.
Paluv)
Sestava: Pytlík – Knorr, Vaněk, Čevela, Bitala – Citnar, Miko, Budina, Sklepek – Karkoschka,
Fi. Marek
Hokej. způs. střídali: Kereškéni, Paluv, Sobík a Zajíček.
O výsledku rozhodl výborný kolektivní výkon, skvělý brankář O. Pytlík a efektivní proměňování
šancí.
19. 9. – mistrovské utkání kraj. soutěže (3. kolo)
Svinov – TJ Petřvald
3:1 (1:1)
V 1. půli si vedli Hepáci na půdě lídra soupeře více než zdatně. I když od 15. min. prohrávali, do
přestávky si vypracovali šance, jenže je neproměňovali. Ujala se teprvé krásná střela D. Mika
z přímého kopu ve 35.min.
2. poločas už byl plně v režii domácích, kteří svůj tlak korunovali 2 brankami.
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Sestava: Pytlík – Knorr, Vaněk, Fi.Marek, Bitala – Kutra, Miko, Zajíček, Lipka – Sobík,
Kereškéni.
Hokej. způs. střídali: Paluv, Čevela
21.9 – semifinále českého poháru okres Karviná
TJ PETŘVALD – SLAVIA ORLOVÁ 2:1 (1:0)
Hepáci vstoupili do utkání mohutným náporem,vytvářeli si obrovské brankové příležitosti, jenže
je opět trestuhodně zahazovali! Teprve nádherný centr L. Budiny usměrnil do sítě ve 32. minutě
A. Kereškéni, v 51.minutě přidal druhý gól D. Miko po přihrávce D. Knorra a zdálo se, že je
rozhodnuto. V 58.minutě však hosté snížili a v poslední minutě družstvo podržel O. Pytlík, který
2 krát zázračně chytil gólovky hostů!!! Starší žáci se postupem do finále postarali o další výrazný
úspěch oddílu.
Sestava: Pytlík - Bitala, Fi. Marek, Knorr, Lipka, Vaněk, Miko, Zajíček, Budina, Kereškeni,
Kutra. Hokejovým způsobem střídali Čevela a Paluv
Tabulka krajské soutěže po 4. kole:
1. SVINOV – 12 BODŮ, 2. TJ PETŘVALD - 9 BODŮ,... 10. STAŘÍČ – 1. BOD
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Gorovič
Mladší žáci
4. 9. mistrovské utkání krajské soutěže (1. kolo)
VŘESINA – TJ PETŘVAL 2:2 (1:1)
Branky a asistence: 10´. M. Sobík (V. Zajíček), 50´. M. Sobík (T. Sklepek)
Naši kluci předvedli velmi dobrý výkon, ale po zbytečných chybách si odvezli pouze jeden bod.
Sestava: Cieplik – Lorenčič, Krupa, Vaněk, Durczok, Kršák, Zajíček, J. Citnar, Sklepek, Šeruda,
Sobík.
Hokejovým způsobem střídal Poledník.
11. 9. – mistrovské utkání krajské soutěže (2. kolo)
TJ PETŘVALD – FK STAŘÍČ 3:2 (3:1)
Branky a asistence: 12´. D. Kršák, (T. Sklepek), 20.´M. Sobík, (T. Sklepek), 26´. L. Pecha (D.
Kršák)
Za stálého deště se domácí tým ujal vedení ve 12. minutě po krásné střele D. Kršáka a přihrávce
T. Sklepka. Hosté vyrovnali v 18.minutě po hrubé chybě obrany, ale závěr poločasu patřil
Hepákům.
2. půli za silného deště SOUPEŘ DOKÁZAL SNÍŽIT NA KONEČNÝ 3:2
... VÝBORNÝ KOLEKTIVNÍ VÝKON!!!
Sestava: Zajíček – Lorenčič, Krupa, Vaněk, Durczok, Graf, Kršák, Vajdo, Citnar, Sklepek,
Poledník
Hokejový způsob střídali: Šeruda, Sobík a Pecha
19. 9. mistrovské utkání krajské soutěže (3. kolo)
SVINOV – TJ PETŘVALD 1:0 (0:0)
Mladí Hepáci sehráli ve Svinově rovnocenný zápas, škoda jen, že se neujal příležitosti M. Sobík
a nastřelené břevno D. Vaňka. Šťastnější byli nakonec domácí, kteří skórovali minutu před
koncem z náhodné akce a připravili kluky o cenný bod.
Sestava: Zajíček – Káňa, Krupa,Vaněk, Durczok, Kršák, Vajdo, Citnar, Cieplik, Poledník,
Šeruda,
Hokejový zápas střídali Sobík, Pecha.
25. 9. mistrovské utkání krajské soutěže (4. kolo)
TJ PETŘVALD – HRABOVÁ
2:0 (1:0)
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… zasloužený zisk 3 bodů po velmi dobrém výkonu celého týmu!!!
Branky a asistence: 10´. M. Sobík (V. Zajíček ), 35.´ D. Šeruda (J. Poledník)
Sestava: Zajíček, Cieplik, Krupa, Vaněk, Durczok, Kršák, Vajdo, Citnar, Graf, Poledník, Sklepek
Hokejový způsob. střídali: Sobík a Šeruda.
Tabulka krajské soutěže po 4 kolech:
1. Svinov – 12 bodů, 2. Heřmanice - 9 bodů, 3. TJ Petřvald – 7, ... 10. Hrabůvka - 0
Přípravka
2. 9. TJ Petřvald - V. Bohumín 0:6
9. 9. TJ Petřvald - SL. Orlová A 1:5
Branka: V. Gellnar
16. 9. I. Petrovice - TJ Petřvald 3:2
Branky: V. Gellnar 2
23. 9. TJ Petřvald - MFK Karviná C 8:1
Branky: V. Gellnar 3, V. Strouhal , J. Fujala, B. Stoklasa 2, P. Polhoš
30. 9. FK Bohumín - TJ Petřvald 2:2 (po pen. 2:3)
Branky: V. Strouhal, M. Šebesta
Trenéři: V. Strouhal, P. Sztymon, R. Šebestová, K. Pokorný, I. Vlček

ZLATÁ SVATBA
Již půl stolení uplynulo od slavnostní chvíle, kdy na společnou cestu životem vykročili Jarmila
roz. Witaszková a Otto Schindler. Těmito slovy přivítal v sobotu 9.října 2010 v obřadní síni
Městského úřadu v Petřvaldě manžele Schindlerovy starosta města Ing.Václav Holeček. Téměř
na den přesně (tj. 8. října 1960) spojili své životní cesty v jedinou společnou manželskou cestu,
po níž svorně, v radostech i starostech, kráčejí už 50 let. Stejně jako tehdy jsme spolu s nimi,
jejich dětmi, vnoučaty a blízkými přáteli mohli prožívat dojetí, radost a sváteční pocit
v souvislosti s tímto krásným výročím. Ne zdaleka všem párům je dopřáno oslavit zlatou svatbu.
Je to jistá výsada a odměna, po níž snad všichni manželé touží.
Ať oslavencům ještě dlouho zlaté slunce svítí na jejich společnou cestu životem. A my jim
k tomu přejeme mnoho štěstí, zdraví, radosti a lásky v kruhu rodiny a dobrých přátel.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

DIAMANTOVÁ SVATBA
Pro manžele Věru roz. Hamrusovou a Valdemara Mazurka byla sobota 9. října 2010
významným dnem v jejich společném životě. Slavili diamantovou svatbu. Je to už neuvěřitelných
60 let, co si 7. října 1950 řekli své první „ANO“. Svou jubilejní svatbu přišli diamantoví manželé
oslavit do slavnostní obřadní síně v Petřvaldě v doprovodu své rodiny a nejbližších přátel.Uvítal
je starosta města Ing. Václav Holeček. Hudba, zpěv, recitace, slavnostní projev pana starosty a
v závěru zápis do kroniky města vytvořily slavnostní a nezapomenutelnou atmosféru plnou dojetí
a radosti. Není to náhoda, že jubileum, které oslavili, je označeno jako diamantová svatba.
Diamant je nejvzácnější a nejkrásnější drahokam na světě.
Přejme oslavencům, aby krásné dny, jež spolu prožili, trvaly ještě dlouho a aby ve zdraví a
v pohodě užívali radosti, které člověku skýtá život.
I. Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu starostovi Ing. V. Holečkovi, paní matrikářce I. Tomkové a všem, kteří nám
připravili velice pěkný a dojemný obřad u příležitosti našeho životního jubilea – diamantové
svatby.
Dále bychom chtěli poděkovat za účast manželům Aničce a Štefánkovi Ďurášovým a paní
Libušce Večerkové.
Diamantoví manželé Věra a Valdemar Mazurkovi.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Jitka Bystroňová
85 let
Jolana Janičová
80 let
Maxmilián Pavelek 85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Milan Hruška a Ing.Iva Ciencialová
Jiří Svoboda a Kateřina Zdráhalová
Narozené děti
Tereza a Daniel Bednářovi
Stanislav Mašlaň
Tereza Ševčíková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Anna Andilová
85 let
Věneka Bolková
84 let
Jaroslava Gřivačová 91 let
Emilie Motlochová 87 let
Božena Reznerová 92 let
Veleslav Studník
77 let
Marie Vojvodíková 81 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 30. září 2010 navždy opustila paní Libuše Jaglařová
ve věku 86 let.
S drahou zesnulou jsme se rozloučili 1. října 2010 v olomouckém krematoriu. S láskou a úctou
nikdy nezapomenou dcera Jarmila, synové Jaroslav a Aleš s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
20. října 2010 oslavil pan Drahomír Kráčalík krásné životní jubileum 80 let.Chtěli bychom mu
touto cestou popřát hodně štěstí, zdraví a životního elánu do dalších let. Dlouhá léta bydlel
v Petřvaldě a stále se sem rád vrací a zajímá se o dění v našem – jeho městě. Vše nejlepší a
spokojenost mu přejí manželka Boženka, syn Petr s manželkou, dcery Iva a Pavla s manželem,
vnučka Kristýnka a vnuci Petr a Jakub.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. listopadu 2010 oslaví své životní jubileum 70 let pan Aleš Borkovský. Do dalších let mu
přejeme hodně zdraví, štěstí, životního elánu. Baník, jehož je věrným fanouškem, ať jen vyhrává.
To mu ze srdce přejí manželka Miluše, dcera Šárka, zeť Mirek, vnoučata Přemek a Mirka
s manželem Daliborem, pravnuci Daliborek a Vojtíšek.
Ke gratulaci se připojuje sestra Alena s rodinou.
BLAHOPŘÁNÍ
Je to právě 70 let, co jsi spatřil tento svět.
Ať jsi ještě dlouho mezi námi, to je naše vroucí přání.
Dne 11. listopadu 2010 oslaví pan Josef Oleśkow 70 let. Vše nejlepší přeje manželka Jiřina,
dcera Radka, zeť Miroslav a vnuci Patrik a Mirek.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 7. prosince 2010 oslaví životní jubileum paní Elvíra Javorská. Do dalších let Ti přejeme
krátce, aby Ti šlo všechno hladce, zdraví, štěstí, dlouhé žití.
Přeje švagrová Marie, Renata, Tomáš, Irena, Jan a Petr.
VZPOMÍNKA
Dne 22. října 2010 by se dožila 80-ti let paní Libuše Aschová, naše milovaná maminka a
babička. S láskou vzpomínají a nezapomenou dcery Eva a Pavla s rodinami, vnuci Lukáš a
Tomáš s manželkami a Jarda.
VZPOMÍNKA
Dík za to, čím jsi pro nás byla.
Za každý den, jenž jsi pro nás žila.
Dne 17. října 2010 jsme si připomněli 9 let od úmrtí paní Anděly Pětvalské.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají dcery s rodinami.
VZPOMÍKA
Měl jsi nás rád,
chtěl jsi ještě žít,
nebylo Ti dopřáno
mezi námi být.
Dne 18. listopadu 2010 vzpomeneme nedožitých 75 let mého manžela, tatínka, dědečka, pana
Bohumila Janečka z Petřvaldu.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Dana, dcery Marta, Bohunka, Ivana a Marcela s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
VZPOMÍNKA
Prázdný je domov, smutno je v něm.
Chybíš nám maminko, chybíš nám všem.
Dne 5. listopadu 2010 vzpomínáme 3. výročí, kdy nás navždy opustila moje manželka, maminka,
babička a prababička paní Eva Burdková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Karel, dcera Růžena s manželem, vnučka Monika
s manželem, vnuk Ríša a pravnuk Adámek.
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VZPOMÍNKA
Dne 3. listopadu 2010 vzpomeneme 1. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička paní Eliška Nedobová.
S láskou vzpomínají dcera Lenka s rodinou a syn Petr s rodinou.
VZPOMÍNKA
Čas plyne dál a nevrátí, co vzal.
Jen bolestné vzpomínky a v očích slzy zanechal.
Dne 14. října 2010 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí pana Petra Burdka.
Zároveň 2. prosince 2010 vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní Alžběty Burdkové.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje zarmoucená rodina.
VZPOMÍNKA
Čas plyne, ale bolest v srdci, samota a smutek zůstává.
Dne 2. října 2010 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí našeho drahého milovaného tatínka,
dědečka a tchána pana Ladislava Ponči.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Eva, Hana, vnučka Renáta a zeť Libor.

INZERCE:
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.

OSOBNÍ PŘEPRAVA
Orlová, Rychvald, Petřvald, Karviná, Ostrava a okolí
Nově nabízíme tuto službu na přání zákazníků. Rádi Vás odvezeme kamkoliv.
Rozvoz:
 k lékaři
 na nákup
 na úřad
 rodinné oslavy a svatby
 školení a semináře
 výstavy a veletrhy

10,-Kč za 1 km pro:



věk nad 60 let
zdravotní postižení

15,-Kč za 1 km pro:


ostatní

Objednávky na tel.: +420 721 407 078
E-mail: objednávky@nova-autopujcovna.cz
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V provozu od 1. 7. 2010

Prodej dřevěných briket.
Mobil: 603 482 090

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

Koupím dům (možno i v horším stavu) nebo parcelu popř. chatu.
Platím hotově. I zadlužený. Tel: 608 370 379

VÝKUP VOZŮ VŠECH ZNAČEK
Vykupujeme vozidla všech značek, včetně dodavek, terénních i usa. Platíme hotově - ihned, po
dohodě přijedeme za vámi. Dále nabízíme zprostředkování prodeje vozidel za výhodných
podmínek. Protiúčty, leasingy a úvěry.
www.auto-raj.cz, ul. Hladnovská, Ostrava - Muglinov, Tel: 774 543 543, 608 706 279.
e-mail: info@auto-raj.cz

Koupím pozemek v Petřvaldě k výstavbě RD.
Tel. 733 277 202

V Petřvaldě Odborů 1180 provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést i v klidu vašeho domova.
Masáže jsou cílené a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i
s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 080 358, e-mail: lada.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.
reiki

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž.
Závodní 227, Petřvald
třetí dům od Penny, směr Havířov
Tel. 603 294 123
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Pohádkové masáže
Už jste zkusili medovou, či čokoládovou masáž?
Používání medu i včelích produktů proti mnoha neduhům je staré jako lidstvo samo. Medová
masáž má detoxikační účinky, uvolňuje svaly, nabuzuje pocit čistoty, je i prevencí proti
celulitidě.
Vědecký název kakaa „Theobroma Macao" - potrava bohů, mluví za vše. Čokoládová masáž
působí na tvorbu hormonu štěstí, podporuje odplavení toxických látek z těla, odbourává stres a
depresi, navrací pružnost pleti.
Chcete-li se blíže seznámit s těmito metodami, nabízím k dosavadní nabídce klasické, thajské,
havajské masáži i tyto další.
Váš masér, J. Pavlovská, KD Petřvald, 604 705 621

JAROSLAV MOTLOCH
ANTÉNNÍ SERVIS
digitální a satelitní antény
instalace:
• televizních antén
• digitálních satel. antén
• společných TV antén
• seřízení TV rozvodů
• instalaci digitálních TV
SET TOP boxu
Těšínská 285, 739 34 Šenov
anteny.motloch@seznam.cz
Tel.: 596 887 522
Mobil: +420 603 915 142

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
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KD UPOZORŇUJE NA ZMĚNU TERMÍNU:
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA se přesouvá z pátku 3.12. na sobotu 4.12. hned po skončení nadílky
pro děti.
Živá hudba, ostravští DJ a karaoke se soutěží o zpěváka Petřvaldu.
Vstupné 80,- Kč

