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Petřvald si zvolil nové zastupitelstvo
18. ročník cyklistického závodu „O cenu města Petřvald“
Údržba místních komunikací v zimním období 2010 - 2011
Pozor na adventní věnce
Sport

UPOZORNĚNÍ
Protože prosincové Petřvaldské noviny (PN) vyjdou dříve než v obvyklém termínu,
upozorňujeme čtenáře a dopisovatele PN na to, že příspěvky do vánočního čísla PN budeme
přijímat nejpozději do 6. 12. 2010.
Redakční rada

PETŘVALD SI ZVOLIL NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Dne 10. 11. 2010 se v kulturním domě konalo 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města
Petřvaldu. V souladu se zákonem o obcích složili slib na začátku 1. zasedání zastupitelstva
tito zastupitelé:
Jarmila Skálová - ČSSD
Mgr. Šárka Němcová - ČSSD (bezp.)
Petr Přeček - ČSSD
Ing. Václav Holeček - ODS
Ing. Martina Polochová, DiS - ČSSD
Bc. Petr Dvořáček - ČSSD
Pavel Gorovič - ČSSD (bezp.)
Valérie Pěršalová - ODS
Bohumil Šeda - ODS (bezp.)
Zdeněk Šlachta - ODS
Ing. Marcela Šafránková - ODS
Jana Jaglařová - KSČM (bezp.)
Jiří Novák - KSČM
Ing. Jiří Lukša - KSČM (bezp.)
Ing. Michaela Krulová - Suveren. (bezp.)
Zastupitelstvo města konstatovalo, že Rada města Petřvaldu bude pro volební období 2010 –
2014 pětičlenná a stanovilo, že pro volební období 2010 – 2014 budou dlouhodobě uvolněni
dva členové zastupitelstva města, a to pro výkon starosty a místostarosty.
Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Petřvaldu Jarmilu Skálovou (ČSSD),
místostarostou Ing. Václava Holečka (ODS) a další členy rady, kterými jsou Valérie
Pěršalová (ODS), Petr Přeček (ČSSD) a Jiří Novák (KSČM).
JaS

POLICIE DĚKUJE
Dne 11. 11. 2010 kolem 14.30 hod došlo na ul. Porubská v Petřvaldu k trestnému činu
loupeže, kterého se dopustili dva mladíci. Tito mladíci povalili staršího muže na zem, kopali
do něj a zároveň požadovali finanční hotovost. Přepadený muž se bránil. Tohoto přepadení si
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povšiml i manželský pár projíždějící kolem místa činu v motorovém vozidle.Manželé
přispěchali napadenému na pomoc a přímo na místě zadrželi jednoho z pachatelů, kterého
předali Policii ČR. Na základě zjištěných poznatků byl posléze zadržen i druhý z pachatelů.
Policie ČR touto cestou děkuje občanům za všímavost a pomoc a zároveň žádá občany města
Petřvald o další spolupráci.
npor. Bc. R. Koziel, OOP Petřvald

Kalendář svozu odpadů na prosinec 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Prosinec
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žlutých pytlů
16. prosince
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Prosinec
7.

ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci říjnu 2010 byla odevzdána na MÚ Policií ČR OO Petřvald černá kožená taštička
s chromovým pouzdrem na vizitky v průhledném umělohmotném obalu (místo nálezu:
Petřvald, komunikace mezi FA Candy s.r.o. a tenisovými kurty na Březinách) a svazek 5
klíčů s karabinou a očky od plechovek (místo nálezu: Petřvald, les za panelovými domy na
ulici Březinské).
Majitelé se mohou informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na
č. 596 542 905.
Bc. I. Rajdusová, odbor správní

Vážení petřvaldští občané!
Jménem místního sdružení Občanské demokratické strany v Petřvaldě bychom Vám, kteří
jste v říjnových komunálních volbách dali svými hlasy důvěru našim kandidátům do
Zastupitelstva města Petřvaldu, rádi poděkovali a slíbili, že zastupitelé zvolení za ODS učiní
vše pro to, aby se ve volebním období 2010-2014 jejich práce projevila ve stále se
zlepšujících životních podmínkách petřvaldských občanů. Zastupitelům, kteří svou činnost
vykonávali v minulém volebním období, děkujeme za vykonanou práci, nově zvoleným –
paní V. Pěršalové, B. Šedovi, Z. Šlachtovi a Ing. M. Šafránkové - přejeme, aby se jim práce
dařila.
Naše srdečné poděkování a úcta patří za vzornou reprezentaci v čele města Petřvaldu Ing.
Václavu Holečkovi. Za 20 let na postu starosty prokázal nejen své profesionální a
organizační schopnosti, ale i skvělé lidské vlastnosti - pracovitost, zodpovědnost, poctivost a
důslednost. Do nové funkce místostarosty mu přejeme hodně sil, dobrých nápadů a k tomu
pevné zdraví.
Za MS ODS Petřvald Ilona Karkošková
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Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za projevenou důvěru a podporu v letošních komunálních volbách.
Ubezpečujeme Vás, že budeme vždy pracovat a činit vše pro rozvoj města Petřvaldu. To, co
jsme deklarovali v našem volebním programu, se budeme snažit prosadit.
Pokud budete mít jakékoliv připomínky či návrhy, obraťte se na naši internetovou stránku
www.suverenita-petrvald.cz.
Děkujeme.
Libor Bartek
Ing. Michaela Krulová
Suverenita - blok J. Bobošíkové
PODĚKOVÁNÍ
Jménem kandidátů do zastupitelstva města za KSČM děkuji všem voličům, kteří odevzdali
svůj hlas naší straně a podpořili tak naše kandidáty ve volbách.
Vaše hlasy vnímáme jako podporu naší politiky. Budeme nadále prosazovat nejlepší
myšlenky a kroky ku prospěchu města.
Jiří Novák

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátkem školního roku jsme se vypravili s dětmi z MŠ Šenovské a Závodní na výlet do
ostravského „Sklepa strašidel“. Byl to výlet tajemný, protože jsme se trošku obávali, jak to
všichni zvládneme, když uvidíme najednou tolik čarodějnic, strašidel, skřítků a jiných
pohádkových bytostí. Již při vstupu do „Sklepa“ měly některé děti pláč na krajíčku, ale
nakonec to všechno zvládly a užily si to. Děti hádaly postavy ze známých pohádek,
obdivovaly piráty, jejich lodě a poklady, zakleté princezny, čarodějnice a prošly útrobami
čtyřhlavého draka. O tom, že to byl pro nás opravdu zážitek a že jsme byli všichni spokojeni,
svědčí i naše společná fotografie.
MŠ Závodní a MŠ Šenovská
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Na čtvrtek 4. listopadu 2010 připravili studenti 3. ročníku Moravskoslezské obchodní
akademie lampionový průvod. Akce byla určena zejména dětem mateřských škol,
zavzpomínat na dětství si však mohli také jejich rodiče a prarodiče.
Letošní pochod lampiónů a světýlek (s větrem v zádech) vedl kolem knihovny a školy podél
lesa k Popelce. U bludných kamenů děti procházely cestičku lemovanou světýlky s cílem
zapamatovat si co nejvíce obrázků. Po sladké odměně průvod pokračoval Školní ulicí kolem
hřbitova na louku, kde nám velmi silný nárazový vítr zabránil vypustit lampióny štěstí plné
dětských přání. Dobrou náladu nám to ale nezkazilo a s písničkami na rtech jsme se rozloučili.
Snad nepřeženu, když napíšu, že jsme společně strávili příjemné chvíle, na které budeme rádi
vzpomínat.
S. Paťorková

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Děti měly DRAKIÁDU
Draku, draku vyleť výš, neboj se, že mezi mraky zabloudíš.
Ve spolupráci s rodiči v dopoledních hodinách
vznášelo se v oblacích mnoho dráčků,
co jim děti vyrobily dlouhý řetěz barevných fráčků.
Nadšení bylo veliké, panovala radostná nálada i při loučení.
Poděkování patří paní Novákové, která nám umožnila pouštění draků na veliké zahradě a
připravila pro děti teplý čaj a sladký pamlsek.
D. Sikorová, MŠ Šenovská

POZVÁNKA
Klub přátel hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 2. prosince 2010
v 15.00 hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na HODNOTÍCÍ SCHŮZI.

Údržba místních komunikací v zimním období 2010 - 2011
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak
zmírnilo závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací v průběhu zimního období. Přesto se ze strany dodavatele setkáváme se
stížnostmi na automobily parkující na místních komunikacích (zejména v obytných zónách
např. Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu, Finské domky a dalších). Z těchto důvodů
upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k výše zmíněnému zákonu.
Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde jsou vytvářeny překážky jak v
silničním provozu, tak i při provádění zimní údržby místních komunikací (pluhování a posyp)
a odvozu komunálního odpadu. Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti
nebude na této místní komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu.
Údržba místních komunikací v zimním období 2010-2011 bude prováděna v souladu se
schváleným operačním plánem zimní údržby a uzavřenou smlouvou mezi městem Petřvald a
Janou Pulcerovou (včetně dodatků).
Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací pro zmírňování
závad ve sjízdnosti místních komunikací.
Operační plán odklízení sněhu z místních komunikací
I. pořadí důležitosti
- údržba je provedena do 4 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé
šířce vozovky: ul. Bučinská, Gen. Svobody, J. Holuba, Klimšova, Ludvíkova, Podlesní,
Závodní.
II. pořadí důležitosti
- údržba je provedena do 12 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé
šířce vozovky: ul. 2. května, A. Blachy, Březinská, Bužkovská, Do Kopce, Dolní,
Družstevní, Hornická, K Muzeu, K Pískovně, K Ubytovnám, Kovalčíkova, Kulturní,
Lejskova, Na Hranici, Na Parcelaci, Na Zaryjích, Nad Doly, Nejedlého, Panelová, P.
Bezruče, Prostřední, Ráčkova, Radvanická, Sokolská, Školní, Topolová, U
Samoobsluhy, Zahradní.
III. pořadí důležitosti
- údržba je provedena po ošetření místních komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do
48 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí: ul. Brigádnická, Červená, Domkařská,
Hnědá, Hraniční, Hurtíkova, Chalupnická, Jindřišská, J. Rohla, K Trati, Krajní, Krátká,
Lesní, Malá, Marjánka, Mezi Poli, Modrá, Na Návrší, Na Pořadí, Na Pustkách, Na
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Svahu, Na Úbočí, Nová, Nízká, Odborů, Okalová, Okrajová, Parys, Pod Lesem, Polní,
Porubská, Poslední, Skloněná, Slezská, Střední, Šachetní, U Hřiště, U Kina, U
Kovárny, U Kulturního domu, U Letiště, U Stružky, U Vodojemu, U Výhybky,
V Gaďoku, V Holotovci, V Olšině, V Zimném dole, Ve Finských, Vocelkova,
Vodárenská, Vysoká, Zelená.
Zimní údržbu na silnicích tj. ul. Ostravská, Michálkovická, Rychvaldská, Šenovská a
Šumbarská zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná.
V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a
neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních
podmínek a situace na místních komunikacích.
Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních
komunikací k nemovitostem.
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě
Petřvald.
R. Gojová, odbor výstavby a ŽP

VÁNOCE A SILVESTR U ZVÍŘAT
Po roce zde opět máme ty nejkrásnější svátky v roce, plné klidu, míru a pohody. V dobré míře
chceme připravit svátky i pro naše zvířecí přátele. Je možná zbytečné to opět připomínat, ale
stále ještě se setkáváme s nesprávným přilepšováním do misky psa či kočky.
Smažený kapr, vánoční cukroví nebo masové pečínky - pro nás to jsou očekávané vánoční
hody, pro domácí zvířata to však může znamenat velké nebezpečí, které často končí
zažívacími potížemi. Majitelé by si měli uvědomit, že zvířata ráda přijímají cokoli chutného a
zajímavého, a to často v i v neobvyklém množství. Během vánočních svátků se lidé často
snaží dopřát i svým zvířecím kamarádům něco dobrého, nakonec jim však těmito dobrotami
přivodí zažívací potíže, zvracení nebo průjem. V horším případě následují záněty trávicího
aparátu, které mohou vyústit v trvalejší komplikace, jako například potravní alergie.
Nejvážnější komplikace nastávají po krmení kostmi. Je lhostejné, zda se jedná o kuřecí
stehenní kost nebo vepřové žebro. Následky jsou těžké záněty žaludku nebo střev, nezřídka
tito pacienti končí na operačním sále.
Pokud se týká sladkostí, měli by být majitelé velmi obezřetní. Řepný cukr, který je obsažen
v našich cukrovinkách, je pro psy nevhodný. Zvláště nebezpečné je pak podávání čokolády.
Látky obsažené v kakaových bobech, jako je teofilin a teobromin, vyvolávají u psů otravu.
Stačí, když pejsek najde v odpadkovém koši zbytky čokoládového dortu.Takovou dobrotu si
přece nemůže nechat ujít! Pacienta následně čeká důkladný výplach žaludku a hospitalizace.
Obecně tedy platí - nepodávat zvířatům žádné potraviny určené lidem! Naštěstí je dnes velká
nabídka psích dobrot ve specializovaných obchodech. Ale i zde platí - „všeho s mírou!“.
Také poslední den roku není pro naše chlupaté přátele moc veselý. Obrovský rámus ve
večerních hodinách vrcholí a kolem půlnoci jsou už psi téměř šílení hrůzou, ze které se pak
vzpamatovávají celý den. I zde se však najde pomoc. Pro setrvání pohody poslední den v
roce jsou na trhu přípravky, které zvíře zklidní, pokud jsou podané včas.
Přeji všem chovatelům co nejklidnější prožití vánočních svátků, a pokud se sejdeme i
v předvánočním čase, čeká Vás malé vánoční překvapení.
MVDr. H. Krkošková, Zahradní 1552
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POZOR NA ADVENTNÍ VĚNCE!
Tak se nám opět blíží Vánoce, chvíle pohody a klidu. V posledních letech se však množí
počet požárů od adventních věnců. Příčina je velmi prostá. Na adventní věnec se umístí svíce
a po jejich zapálení se na ně prostě zapomene. Hořící svíčky pak mohou při převrhnutí anebo
dohořívání zapálit chvojí a jiný hořlavý základ věnce, od kterého se vznítí nábytek a následně
celé zařízení bytu.
Je třeba si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém
případě by svíčka měla být umístěna na nehořlavé podložce a v dostatečné vzdálenosti od
hořlavé dekorace věnce tak, aby se i při případném převrhnutí svíčky nemohl oheň rozšířit
mimo tuto podložku, a tak zapálit dekoraci věnce. Rovněž je velmi důležité zohlednit
vzdálenost zapálených svíček od hořlavých visících textilií jako jsou např. závěsy či záclony
z důvodu jejich snadného zapálení při vzniklém průvanu. Další zásadou by mělo být, že hořící
svíčku nikdy nenechávejte ani na chvíli bez dohledu, protože ani stabilní svíce na stabilním
stole nejsou zárukou bezpečí. Například svíci může shodit domácí zvíře nebo malé dítě.
Pokud svíčky na adventním věnci nejsou umístěny v nehořlavé a tepelně izolující misce tak,
aby nebyly v přímém kontaktu s jehličím nebo hořlavým základem věnce, věnec raději
používejte jen jako dekoraci bez zapálených svíček.
Obdobné riziko může představovat i vánoční stromeček. V případě, že používáte na
vánočním stromečku klasické svíčky, pak je nezapomeňte umístit do stabilního, nehořlavého
skřipce s miskou, která zachycuje horký vosk. Vždy je třeba dbát na to, aby plamínek svíčky
byl v dostatečné vzdálenosti od jehličí a hořlavých vánočních ozdob. Tam, kde se používají
elektrické žárovky, je jistě bezpečnější používat výrobky s certifikátem, u kterých je větší
předpoklad, že elektrická instalace nezapříčiní požár. Velmi nebezpečné jsou také prskavky.
Chceme-li si na stromečku zapálit prskavku, měla by být pod stromečkem nehořlavá
podložka. Samozřejmě i zde platí zásada, nikdy neodcházejte od hořící svíce nebo prskavky!
O tom, jak může být zničen byt během chvilky, se můžete přesvědčit na
http://www.stream.cz/video/215712-pozar-vanocniho-stromecku/.
Klidné a pohodové Vánoce
por. Ing. K. Štemberková, HZS MSK ÚO Karviná

CENA MĚSTA PETŘVALDU PUTUJE DO HRADCE KRÁLOVÉ
České části jubilejního desátého ročníku polské mezinárodní literární soutěže, která se
každoročně pořádá v družební Strumieni, se letos zúčastnilo na čtyři desítky autorů. Zvítězila
v ní báseň „Vzpomínání na babičku“ od Milana Vinarčíka z Mostu. Druhé a třetí místo
obsadila Anna Chovanová z Přehýšova u Nýřan, Cenu města Strumieně získal Karel Sikora z
Karviné a Cenu města Petřvaldu Milan Andrýsek z Hradce Králové. Z našeho kraje soutěž
svými verši obeslali Marcel Hába z Moravského Berouna, Monika Hoňková z Jistebníku, Jan
Káňa a Jarmila Spáčilová z Petřvaldu, Šárka Konvičná z Kopřivnice, Věra Petrová z FrýdkuMístku, Naděžda Rýcová z Nového Jičína a Iva Savková z Havířova.
Letošní vítěz Milan Vinarčík se vyučil strojním zámečníkem a žije v Mostě. Zaměřuje se
především na milostnou poezii, k níž ho inspiruje žena, v poslední době objevil kouzlo haiku.
V Alise se představil v almanaších Současná poezie 2009, Básníci třetího tisíciletí 2, Milostná
a erotická poezie a Současná poezie 2010. Je pětinásobným držitelem Ceny královny Alisy a
získal dvě ocenění v mezinárodních literárních soutěžích.
Držitel Ceny města Petřvaldu Milan Andrýsek začínal jako strojní zámečník ve Vítkovických
železárnách, pak byl vojákem z povolání v oboru technického zabezpečení provozu letadel.
Při gymnastice si zlomil páteř a nedokončil vysokou školu, později mu nedovolili pokračovat
ve studiu, protože měl příbuzné v západním zahraničí. Pracoval v masném průmyslu a od
1992 na Magistrátu města Hradec Králové. Poezii se začal věnovat v důchodu. V Alise se
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představil v almanaších Současná poezie 2009, Básníci třetího tisíciletí 2, Milostná a erotická
poezie a Současná poezie 2010. Za svou tvorbu obdržel pětkrát Cenu královny Alisy a získal
tři ocenění v zahraničních literárních soutěžích.
Mezinárodní literární soutěž každoročně vyhlašuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ve
Strumieni ve spolupráci s městskými úřady ve Strumieni a v Petřvaldě, nakladatelstvím Alisa
a rodinou básnířky Emilie Michalské.
(vx)
MILAN VINARČÍK
VZPOMÍNÁNÍ NA BABIČKU
Rty mám od neurózy rozkousané
krev skrápí teď mé dlaně
Hledím do ztemnělé noci
a před očima mám ten děj
ten scénář plný opuštění
kdy smrt se vkradla i mezi nás
a babičku si Bůh jednou provždy
na nebesa k sobě vzal
Byl jsem mladý a bezmocný
když babička moje
měla bolesti smrtelné
mrtvička ji k zemi svrhla
a život jí z těla vyprchal
byl jsem tak moc opuštěn
a byl jsem na to sám
Dnes vím že smrt si nevybírá
a jen ten kdo je malé dítě
to všechno jinak vnímá
Naplakal jsem se za tebou
má babičko dosti přece jen
Teď se na to dívám s odstupem
byla jsi mi velkým vzorem
a proto nesmím dáti
všem vzpomínkám sbohem

PERNÍČKY
40 dkg hladké mouky, 14 dkg moučkového cukru, 6 dkg tuku (Hera, máslo), 10 dkg tekoucího
medu, 2 vejce, 2 lžíce kakaa (nemusí být), 1 vrchovatá lžička koření do perníku (Avokádo –
Perník, Medovník), 1 vrchovatá lžička jedlé sody
Z výše uvedených surovin vypracujeme těsto. Necháme 24 hodin (klidně i 14 dní) v teplé
místnosti odležet (ne v lednici). Každý ukrojený kousek těsta prohněteme, vyválíme (přes
fólii - těsto uprostřed dvou fólií) asi na 0,5 cm vysoké těsto. Vykrojíme, dáme na plech na
pečící papír. Troubu předehřejeme na 200°C. Peče se to pár minut. Až perník vyskočí,
snížíme teplotu na 150°C a pár minut dopékáme. Ještě teplé potřeme vajíčkem, aby se to
lesklo a dáme na rovnou desku, aby se to nepokroutilo. Studené zdobíme polevou.
Poleva: 1 bílek, 15-20 dkg moučkového cukru (2x prosetý), trochu citronové šťávy
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HASIČI INFORMUJÍ
Pohár z Orlové petřvaldským hasičům
Dne 11. 9. 2010 soutěžila jednotka sboru dobrovolných hasičů v Orlové - Porubě
v hasičském sportu. Byl to netradiční průběh soutěže. Mužstvo nesmělo mít výzbroj ani
výstroj připravenou na základně, ale muselo si ji předem brát z připraveného vozíku, což bylo
pro některé docela obtížné. Našim hasičům se i přes ztížení podmínek podařilo uhájit krásné
třetí místo a získat pohár.

První ročník mezinárodní soutěže CZ-PL v Doubravě
Dne 29. 9. 2010 se odehrála v Doubravě letošní první mezinárodní soutěž CZ-PL, která se
velmi vydařila a obešla se bez úrazu. Sjeli jsme se všichni až na družební jednotky z
Doubravy a Orlové - Města. Počasí se nám vydařilo. Po soutěži nastala zábava s dobrou
náladou. Všichni jsme byli se soutěží spokojeni. Myslím, že se líbila všem zúčastněným i
divákům.
1. místo Rychvald a Krzyzowice s časem 67,91
2. místo Orlová - Poruba a Rydultowy s časem 81,24
3. místo Petřvald a Jasenica s časem 110,93

Hasiči z Petřvaldu pomáhali!!!
Dne 12. 10. 2010 se jednotka sboru dobrovolných hasičů našeho města zúčastnila preventivní
akce proti povodním. Cílem akce bylo naplnit 1000 pytlů pískem a přepravit je do skladu
civilní obrany pro případ, že by voda zase zaútočila. Při tomto úkolu jsme spolupracovali
s ostatními sbory (například s našimi blízkými kolegy z Rychvaldu a Orlové – Poruby). Celá
akce se velmi vydařila, doufejme však, že pytle nebudou muset být použity.
Člen SDH T. Petrucha

18. ročník cyklistického závodu „O cenu města Petřvald“
V úterý 28. září, na den svatého Václava, lilo jako z konve. A přesto se v Petřvaldě na
Březinách konal již 18. ročník cyklistického závodu „O cenu města Petřvald“ s mezinárodní
účastí. Byl zároveň finálovým závodem Moravskoslezského poháru mládeže i dospělých.
Přestože počasí velice ovlivnilo celkovou účast, dostavilo se na start i několik závodníků ze
sousedního Polska a Slovenska. Mezi hosty závodu byl i starosta města Ing. Václav Holeček,
který na závěr předával ceny vítězům!
Výsledky závodu:
Žákyně:
1. Krzyžánková Lenka - TŽ Třinec
Kadetky:
1. Blachovská Sabina - CK Orlík Orlová
Juniorky:
1. Frajkovská Ester - CK Orlík Orlová
Mladší žáci:
1. Ruman Jakub - ACK Stará Ves nad Ondřejnicí
Starší žáci:
1. Janošek Jiří - ACK Stará Ves nad Ondřejnicí
2. Baška Denis - CK EPIC Dohňany (Slovensko)
3. Koten Jan - CK FESO Petřvald
Kadeti:
1. Baška Erik - CK EPIC Dohňany
2. Kovacyk Juraj - CK EPIC Dohňany
3. Lejcha Juraj - ŠK Slavia Trenčín
4. Šenkýř Lumír - CK FESO Petřvald
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Junioři:
1. Kreshanko Imrich - Lokomotiva Prešov
2. Fierla Ondřej - CK FESO Petřvald
3. Chalas Jaroslav - ŠK Slavia Trenčín
Muži:
1. Mrázek Marci - TC Glocow(Polsko)
2. Brož Matěj - Superior Riders
3. Dabrowski Franciszek - LKS Sokol KETY(Polsko)
Mladší master:
1. Zok Bogdan - SK Šafrata Bohumín
2. Fierla Jan - CK FESO Petřvald
3. Blachovsky Ryszard - CK Orlík Orlová
Starší master:
1. Muška Josef - CK FESO Petřvald
Jelikož tato akce byla posledním závodem Moravskoslezského poháru, byly po jejím
ukončení urychleně zpracovány celkové výsledky a p. Josef Duda, předseda
Moravskoslezského svazu cyklistiky, je oficiálně vyhlásil a dekoroval jednotlivé vítěze.
V soutěži klubů po roční přestávce opět zvítězili závodníci CK FESO Petřvald před Sigmou
Hranice a třetím ACK Stará Ves nad Ondřejnicí.
V soutěži jednotlivců v jednotlivých kategoriích zvítězili:
Mladší žáci:
1. Palička Hynek - ACK Stará Ves nad Ondřejnicí
Starší žáci:
1. Koten Jan - CK FESO Petřvald
2. Janošek Jiří - Sigma Hranice
3. Polák Lukáš - Sigma Hranice
4. Glogovský Daniel - CK FESO Petřvald
5. Fierla Jan - CK FESO Petřvald
Kadeti:
1. Šenkýř Lumír - CK FESO Petřvald
2. Wala Jan - CK FESO Petřvald
3. Frkal Jakub - Sigma Hranice
6. Vrábel Pavel - CK FESO Petřvald
Junioři:
1. Fierla Ondřej - CK FESO Petřvald
2. Pecha Michal - CK FESO Petřvald
3. Kožušník Adam - CK FESO Petřvald
4. Janko Martin - CK FESO Petřvald
Muži:
1. Janošek Tomáš - ACK Stará Ves nad Ondřejnicí
2. Nepraš Karel - ACK Stará Ves nad Ondřejnicí
3. Baban Marcel - CK FESO Petřvald
4. Swaczyna Petr - CK FESO Petřvald
6. Koláček Petr - CK FESO Petřvald
11. Davídek Petr - CK FESO Petřvald

120. VÝROČÍ NAROZENÍ Antonína Štefaníka
Narodil se 10. února 1890 v chudé rodině jako osmé dítě z deseti sourozenců. Vyrůstal
v hornické rodině se sedmi sourozenci, jelikož dvě z dětí brzy po narození zemřely. Ani jeho
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matce nebylo dopřáno děti dlouho vychovávat. Zemřela, když bylo Antonínovi devět let a
nejmladší Emilce sedm. Otec se po čase znovu oženil, ale manželství nebylo dlouho šťastné a
děti se rovněž neměly moc dobře.
Antonín se stal ve 14 letech havířem. Pracoval na Dole Hedvika v Petřvaldě a prožil tam
plných 42 let. Měl hornickou práci rád, ale nestačila mu. Byl hudebně nadaný, stejně jako
všichni jeho bratři. Nejstarší bratr Eduard se stal vojenským hudebníkem. Později byl členem
Lazecké filharmonie. Naučil Tondu hrát na housle a křídlovku, později založil svou kapelu,
v níž hrálo všech šest bratrů. Po Eduardovi převzal taktovku nejmladší z nich – Toník. Hudba
se stala naplněním jeho života. Po prvním pokusu komponovat v roce 1908 složil první polku,
kterou nazval Naší mládeži. Měl spoustu hudebních nápadů, a tak začal skládat pochody,
polky, valčíky.
V roce 1933 byl přijat do Svazu hudebních skladatelů. Václav Vačkář, tehdejší předseda
svazu, mu napsal: „Vaše pochody mají správnou formu, jsou dobře instrumentovány. Tvůrčí
talent je u vás silně vyvinut. Pokračujte v dalším studiu.“ Vůbec netušil, že jde o samouka,
kterého komponování nikdo neučil.
V roce 1935, 6. října, byla v ostravském rozhlase vysílána Hornická svatba, divadelní hra,
kterou napsal Antonín Štefaník. Pro zachování originality byla napsaná v těšínském dialektu,
ale bylo ji možno zahrát i ve spisovné češtině. Antonín Štefaník vycházel ze svých vzpomínek
z mládí, kdy na takových svatbách hrával. Na četné žádosti posluchačů byla tato hra
opakována 21. 3. 1936.
Po osvobození byl neúnavným učitelem v národopisném souboru, kde nejen hrál, aby bylo
podle čeho tančit, ale také předváděl zapomenuté slezské tance, které v mládí tak rád tančíval.
Když odešel Antonín Štefaník do důchodu, začal se věnovat hudbě naplno. Měl mnoho přátel
mezi hudebníky i hudebními skladateli. Jeho skladby byly často zařazovány do vysílání
ostravského rozhlasu. A nebyly to jen jeho skladby, ale i lidové písně v jeho úpravě a
folklórní pásma. Své skladby, kterých bylo více než 200, rozepisoval pro dechové orchestry
v Petřvaldě, v Šenově, v Rychvaldě. Jeho hudba zněla v blízkém i vzdáleném okolí Petřvaldu.
Téměř do posledních okamžiků svého života vytrval v práci s hudbou pro lidi, které měl rád a
kterým vlastně věnoval všechen svůj čas a nadání. Snažil se svou hudbou vzbuzovat dobrou
náladu, což se mu zcela určitě dařilo.
I když v roce 1968 zemřel, jeho skladby se stále objevují v repertoáru dechových hudeb
v kraji a písničky se ozývají ve vystoupeních dětí pěveckého sboru z Petřvaldu, kterému byly
věnovány. Některé jeho skladby byly vydány tiskem nebo nahrány na gramofonové desky.
Svému rodnému Petřvaldu složil polku „Petřvalďanka“ a hold hornickému povolání vzdal
písní „Havíříčku můj“.

MUZEUM TĚŠÍNSKA
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA VÝSTAVU KOČÁRKY
Výstava potrvá do 20. února 2011.
Technické muzeum Petřvald, tel. 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá 9.00-12.30 13.00-17.00
so
9.00-13.00
ne
13.00-17.00
Je obtížné jednoznačně určit, kdy byly vynalezeny kočárky pro děti. Rodiče se vždy snažili
různými způsoby řešit problémy s přemísťováním dětí z místa na místo a se základními
potřebami spojenými s výchovou dětí od narození (kolébání, procházky, ochrana proti slunci,
dešti, atd.).
Byly zkoušeny různé prototypy a nápady, avšak patent na kočárek byl vydán teprve v roce
1853 v Anglii. První kočárky nebyly tlačeny před sebou, jako je tomu dnes, ale bylo je nutné
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táhnout. Korbička byla často pletená z proutí a podvozek byl vzorován na podvozcích velkých
kočárů a vozů. U prvních kočárků byl zřejmý jejich počáteční dvoukolejný vývoj. U vyšších
společenských vrstev napodobovaly velké kočáry pro dospělé, u ostatních byly podobné
selským vozům a trakařům. Oba druhy byly uzpůsobeny pro tažení koněm nebo psem, dospělí
šli vedle kočárku. Pro dítě to však nebyla bezpečná doprava, proto byla zvířecí síla nahrazena
lidskou. Teprve kolem roku 1870 byl systém tažení kočárku nahrazen tlačením.
Kočárky vyráběli zpočátku koláři a řemeslníci, kteří stavěli koňské povozy. Výrobní odvětví
se rychle rozvíjelo, až se výroba kočárků stala samostatným, velmi lukrativním řemeslem.
Ačkoli patent na kočárek byl vydán v Anglii, evropským centrem pro jejich výrobu se stalo
německé město Zeitz. Výrobci se předháněli v novinkách, investovali nejen do technických
projektů, ale i do výtvarných návrhů. Katalog kočárků z konce 19. století obsahoval více než
100 různých modelů.
Masová výroba dětských kočárků je příznačná pro meziválečné období. Kočárky se měnily –
vysoká kola byla nahrazena malými, vyráběly se nejen z proutí, ale také ze dřeva nebo
z plechu. Během druhé světové války se k jejich výrobě používal také karton. Po válce do
výroby vkročily plasty a textil a díky tomu byly kočárky stále lehčí a pohodlnější. Výrobci
kočárků začínají nabízet mnohem větší sortiment různých doplňků a rozšiřují barevnou škálu
svých modelů.
Období 70. a 80. let 20. století charakterizuje heslo, že vše už jednou bylo. Silueta korby
kočárku napodobila secesní „princesky“, nápadně se zvýšil podvozek a zvětšila kola, objevila
se opět okénka v korbě nebo ve stříšce. Revolučním vynálezem se stal skládací, velmi lehký
kočárek, tzv. golfové hole.
Přelom 20. a 21. století je výrazně ovlivněn nástupem evropských výrobců na český trh.
Důraz na bezpečnost dětských kočárků donutil výrobce k realizaci různých kombinací, při
kterých se měnil na jednom podvozku kočárek hluboký na sportovní, z korbičky se stala taška
pro kojence nebo autosedačka. Všechny výrobky jsou testovány na toxicitu a bezpečnost a
opět je zde návrat do minulosti – objevují se trojkolky a vylepšené golfové hole. Na území
dnešní České republiky se tovární výroba kočárku vyvíjela od roku 1857 a mezi největší
producenty patřily firmy: HIKO, Trnavany (1904-1938); BOHEMIA, Kašperské Hory;
BEKAR, Roudnice nad Labem; ELASTIC, Mělník; LIBERTA, Mlazice, po válce LIBERTA,
Mělník; TDV (Továrna dětských vozidel), Duchcov.
Na výstavě je možné zhlédnout dětské a loutkové kočárky za sbírek Muzea Těšínska, Muzea
Beskyd a Ostravského muzea.
Mgr. W. Branna

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ
Milí čtenáři,
chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z jednoho podzimního odpoledne, které se konalo
v naší mateřské škole u kostela, kam chodí moje dcera Sofie. Rodiče dostali za úkol si
postupně na toto odpoledne připravit různé přírodniny.
Setkání se konalo 19. října v 15 hodin. Tak jsem se tedy vydala s taškou plnou podzimních
listů, kaštanů, šípků, větviček s jehličím a čtyřmi brambory do školky za svou dcerou.
Ve školce se sešly v hojném počtu hlavně maminky. Zasedly jsme společně ve třídě, kde nás
přivítaly paní učitelky. Děti nám donesly moučník, který pomáhaly upéct. A my jsme tak
mohly posedět u šálku dobré kávy nebo čaje a moučníku a koukat na děti, které nám
předvedly, co se od začátku školního roku naučily. A nebylo toho málo – básničky, písničky.
A taky něco zatancovaly. Nejedna maminka se pousmála nad jejich roztomilostí a ocenily
jsme jejich snažení.
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Pak nastala tvůrčí část odpoledne. Většina maminek se pustila pod odborným dohledem jedné
paní učitelky do lepení slunečnice z barevného papíru a semínek. Pár odvážnějších maminek
tvořilo z přírodnin zvířátka, strašidla atd. A to vše ve spolupráci s dětmi. Druhá paní učitelka
s malými dobrovolníky vydlabala dýni. Děti měly radost z dýňového strašidla, které bude
s nimi ve školce každý den.
Nálada byla perfektní, rodiče se vrátili do svých školních let a všichni jsme si to moc užili.
Myslím, že se nám všem výrobky povedly na jedničku. Byly vystaveny (na chodbě MŠ) na
podzimní výstavce.
Co říct závěrem?
Snad jen to, že podzim je krásné roční období a měli bychom si ho vychutnat - ať už s dětmi
v MŠ nebo jinde v přírodě. Zastavme se v dnešním shonu a spěchu a věnujme více času svým
dětem.
p. Hartigová

Listí zlátne, padá dolů,
bude nám tu dobře spolu….
Toto dvojverší jsme si jednoho dne přečetli na nástěnce v mateřské školce a dozvěděli se, že
dne 19. 10. proběhne akce rodičů s dětmi nazvaná „Uspávání broučků“. A jak vše probíhalo?
Kolem 16 hodin přišli do školky rodiče a společně s dětmi vyrazili s nakreslenou mapkou na
procházku po našem městě. Tato procházka byla pro děti zpestřena tím, že dostaly nádherná
tykadla a křídla, takže vypadaly opravdu jako malí roztomilí broučci.
Na trase nás čekalo celkem pět skřítků, u kterých děti měly plnit různé úkoly (posbírat pár
listů, obejmout strom, oběhnout hřiště v sokolovně, přečíst si básničku). Celou cestu jsme
měli sbírat vše zajímavé, co by se hodilo na tvoření „Podzimníčků“ – kamínky, šišky, listy,
žaludy, kaštany, větvičky apod. Ve školce jsme potom všichni společně tvořili nádherné
výtvory. Paní učitelky připravily dětem slané těsto, lepidla, nůžky, provázky a jiný materiál a
ze všech těch přírodnin, co jsme cestou nasbírali, jsme vyráběli dle fantazie dětí obrázky,
postavičky, zvířátka… Výrobků bylo tolik, že jsme je už neměli ani kam dávat. Děti si během
celého odpoledne mohly pochutnávat na dobrůtkách, které jim připravily maminky.
Domů jsme se vraceli za šera a děti mohly využít přinesené lampiónky a lucerničky.
Celá akce se všem moc líbila. Paní učitelky Šárka Návratová a Pavla Lukačová vše perfektně
připravily, děti se na akci moc těšily, byly motivované, a proto se celá akce velmi vydařila.
Paním učitelkám proto patří veliké díky.
Určitě i rodiče ocenili, že mohou být s dětmi na chvilku ve školce a trávit tam s nimi alespoň
nějaký čas.
Sdružení rodičů MŠ K Muzeu

TJ PETŘVALD - HEPO
MUŽI
3. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo)
H. BLUDOVICE – TJ PETŘVALD 1:2 (1:1)
Branky: 8.´- 1:0, 24.´P. Stec – 1:1, 52.´ L. Mohyla – 1:2.
Z úvodního náporu dokázali domácí hráči vytěžit vedoucí branku, ale Hepáci postupně
vyrovnali hru i skóre. Ve 2. půli byli lepším týmem, vytvářeli si šance a jednu z nich využili
ke vstřelení druhé vítězné branky.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglař, M. Budina, L. Mohyla, D. Machala – M. Benda, L. Chromik,
O. Cudrák, T. Budina – J. Goldbricht (89.´D. Kocian), P.Stec (85.´J. Doubek).
9. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo)
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TJ PETŘVALD – B. DOUBRAVA 0:1
Hosté z Doubravy ukončili úspěšnou hepáckou sérii zisku 10 bodů z posledních 4 zápasů.
V 1. půli se ještě domácí tým držel a byl vedoucímu celku soutěže vyrovnaným soupeřem,
jenže hned ve 49. min. hosté vsítili branku, kontrolovali hru, k ničemu hráče Hepa nepustili a
zaslouženě si odvezli 3 body.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglař, M. Budina, L. Mohyla, J. Goldbricht – S. Kostka, T. Volný,
L. Chromik, T. Budina (57.´L. Kawulok), R. Budina, P. Stec (67.´J.Doubek).
16. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo)
Slovan ORLOVÁ – TJ PETŘVALD 1:0 (0:0)
Ani v dalším utkání nedokázali Hepáci vsítit branku, i když měli po celé utkání výraznou
převahu. Hráči Slovanu naopak potrestali hrubou chybu obrany gólem, který se nakonec
ukázal jako vítězný.
Sestava: P.Jonšta – J.Jaglař (75.´ M. Benda), M. Budina, L. Mohyla, J. Goldbricht – S.
Kostka, R. Budina, L. Chromik, T. Budina (65.´ L. Kawulok) – P. Stec, T. Volný.
23. 10. – mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo)
TJ PETŘVALD – I. PETROVICE 1:0 (1:0)
Utkání sousedů v tabulce bylo velmi vyrovnané, na obou stranách dominovaly obrany, ujala
se pouze střela L. Chromika ve 20. min. ze 30 m. Hosté si potom vytvořili šance, které však
gólman P. Jonšta zlikvidoval. Tímto vítězstvím si mužstva vyměnila místa v tabulce.Sestava :
P. Jonšta – J. Jaglař, M. Budina, D. Machala, L. Kawulok – M. Benda, O. Cudrák, L.
Chromik, S. Kostka – P. Stec (79´. J. Doubek), J. Goldbricht (59´.T. Budina).
30. 10. – mistrovské utkání okresního přeboru (11. kolo)
TJ PETŘVALD – Slavoj RYCHVALD 2:2 (2:0)
Zápas dvou rozdílných poločasů viděli diváci v 11. kole. V 1. půli byl domácí tým jasně
lepším mužstvem, získal dvoubrankový náskok a směřoval za vítězstvím. Ve 2. části však
nepochopitelně odpadl a daroval bod soupeři…
Branky: 9´.S. Kostka, 39´.L. Mohyla, 46´. – 2:1, 79´. 2:2.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglař, M. Budina, L. Mohyla, D. Machala – S. Kostka, L. Chromik
(62´. T. Budina), T. Volný, M. Benda – P. Stec (69´. J. Kostka), L. Kawulok.
Po polovině soutěže jsou muži Hepa se 14 body na 7. místě tabulky.
Trenéři: O. Cudrák a M. Budina
STARŠÍ ŽÁCI
2. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (5. kolo)
HEŘMANICE – TJ PETŘVALD 0:6 (0 : 1)
Skvělý 2. poločas, takový byl obraz utkání v Heřmanicích. Hepáci hráli útočný fotbal s velmi
dobrou efektivitou.
Branky a asistence: 18.´O. Pytlík (D. Miko, L. Budina), 42.´D. Miko (L. Budina), 56.´O.
Pytlík (Fi. Marek ), 65.´O. Pytlík (R. Karkoschka), 68.´P. Bitala (L. Budina), 70.´R.
Karkoschka (O. Pytlík).
Sestava: M. Slíva – D. Vaněk, D. Knorr, Fr. Marek, P. Bitala – M. Kutra, O. Pytlík, D. Miko,
L. Budina – R. Karkoschka, Fi. Marek. Hokej. způs. střídali: J. Čevela, M. Paluv a A.
Kereškéni.
9. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (6. kolo)
TJ PETŘVALD – HRABŮVKA 4:2 (3:1)
Domácí tým nastoupil bez 3 „karvinských“ Hepáků, kteří mají střídavý start, ale Karviná jim
start v tomto utkání neumožnila (i když hrála v jiný den)…
Na uvolněná místa nastoupili mladší žáci, ti se svého úkolu zhostili velmi dobře. S ostatními
spoluhráči předvedli další velmi dobrý výkon, za který si připsali další 3 body.
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Branky a asistence: 11.´D. Miko (Fr. Marek), 24.´ A. Kereškéni (Fr. Marek), 26.´Fi. Marek
(D. Miko), 52.´Fi. Marek (D. Miko).
Sestava: O. Pytlík – D. Vaněk, D. Knorr, Fr. Marek, P. Bitala – M. Sobík, D. Miko, V.
Zajíček, M. Paluv – Fi. Marek, A. Kereškéni. Hokej. způs. střídal J. Citnar.
16. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (7. kolo )
TJ PETŘVALD – VRATIMOV 2:1 (0:1)
Sled branek: 6.´- 0:1, 58.´L. Budina – 1:1, 69.´Fr. Marek (as. V. Zajíček) – 2:1.
Drama se šťastným koncem pro domácí družstvo, tak dopadlo 7. mistr. kolo st. žáků. Hepáci
tahali většinu zápasu za kratší konec, teprve v 58. min. potrestal chybu hostující obrany L.
Budina. V předposlední minutě nachytal „na hruškách“ gólmana soupeře Fr. Marek a rozhodl
o zisku 3 bodů!
Sestava: O. Pytlík – D. Vaněk, D. Knorr, Fr. Marek, P. Bitala – M. Paluv, V. Zajíček, D.
Miko, M. Kutra – L. Budina, Fi. Marek. Hokej. způs. střídali: A. Kereškéni a J. Citnar.
24. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (8. kolo )
STARÁ BĚLÁ – TJ PETŘVALD 0:0
Hepáci se 4 ml. žáky v sestavě dokázali vyválčit na půdě soupeře cenný bod.
Sestava: O. Pytlík – D. Vaněk, Fr. Marek, Fi. Marek, P. Bitala – M. Kutra, D. Miko, V.
Zajíček, J. Citnar – A. Kereškéni, M. Paluv. Hokej. způs. střídal D. Kršák.
30. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (9. kolo )
TJ PETŘVALD – FRENŠTÁT p./R. 2:2 (2:1)
Po výborně odehraných 25 min., kdy domácí tým získal dvoubrankový náskok, přišel obrat.
Ve 2. půli Hepáci na svého soupeře nestačili a s vypětím všech sil ubránili alespoň remízu.
Branky a asistence: 3´. A. Kereškéni z 30 m (-), 7´. R. Karkoschka (V. Zajíček )
Sestava: O. Pytlík – Fi. Marek, D. Knorr, Fr. Marek, P. Bitala – M. Kutra, D. Miko, V.
Zajíček, L. Budina – A. Kereškéni, R. Karkoschka. Hokej. způs. střídal J. Citnar.
Poděkování oddílu kopané patří všem hráčům za výborné podzimní výkony, které
předváděli. Po 9 kolech mají kluci 20 bodů za 6 vítězství a 2 remízy a jsou na krásném 3.
místě.
Trenéři: Ing. P. Bitala a P. Gorovič
MLADŠÍ ŽÁCI
2. 10. - mistrovské utkání kraj. soutěže (5. kolo)
HEŘMANICE - TJ PETŘVALD 1:3 (1:2)
V souboji o 2. místo v tabulce nezačali Hepáci dobře, inkasovali už ve 2. min. zápasu, ale do
pauzy stačili vývoj utkání otočit. Ve 2. půli byla hra vyrovnaná, jedinou branku vsítili opět
Hepáci, získali 3 body a přeskočili svého soupeře v tabulce.
Branky a asistence: 6.´ M. Sobík (J. Citnar), 22.´ D. Kršák (J. Poledník), 46.´ M. Sobík (D.
Kršák).
Sestava: V. Cieplik – D. Lorenčič, M. Krupa, D. Vaněk, F. Káňa – D. Durczok, D. Kršák, V.
Vajdo, J. Citnar – M. Sobík, D. Šeruda. Hokej. způs. střídali: M. Graf, J. Poledník a L.
Pecha.
…výborný výkon celého týmu.
9. 10. - mistrovské utkání kraj. soutěže (6. kolo)
TJ PETŘVALD – HRABŮVKA 11:0 (6:0)
V 6. kole hostili ml. žáci Hepa poslední celek tabulky – družstvo z Hrabůvky. Favorizovaný
tým neponechal nic náhodě, svého soupeře prakticky nepustil na svou polovinu a navíc
dokázal střílet krásné branky.
Branky a asistence: 4.´ D. Vaněk (M. Sobík), 5.´ D. Vaněk (D. Kršák), 11.´J. Poledník (M.
Sobík), 17.´ D. Vaněk (-), 20.´ M. Sobík (-), 21.´ D. Šeruda (V. Cieplik), 33.´ V. Vajdo (J.
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Poledník), 34.´ V. Vajdo (J. Poledník), 37.´ J. Poledník (-), 51.´ M. Sobík (D. Šeruda), 56.´
M. Sobík (D. Kršák).
Sestava: V. Zajíček – D. Lorenčič, M. Krupa, D. Vaněk, D. Durczok – F. Káňa, V. Cieplik, D.
Kršák, V. Vajdo – J. Citnar, T. Sklepek. Hokej. způs. střídali: M. Graf, J. Poledník, D.
Šeruda, L. Pecha a M. Sobík.
16. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (7. kolo)
TJ PETŘVALD – VRATIMOV 1:0 (1:0)
Z úvodního náporu nevyužili Hepáci 4 vyložené příležitosti, teprve ve 28. min. skóroval ze
sólového nájezdu V. Vajdo. Ve 2. půli byla hra vyrovnaná, cenné vítězství kluci bojovným
výkonem udrželi a potvrdili 2. místo v tabulce.
Sestava: V. Zajíček – D. Lorenčič, M. Krupa, D. Vaněk, D. Durczok - V. Cieplik, D. Kršák,
V. Vajdo, M. Graf – J. Poledník, T. Sklepek. Hokej. způs. střídali: D. Šeruda, M. Sobík a L.
Pecha.
24. 10. – mistrovské utkání kraj. soutěže (8. kolo )
STARÁ BĚLÁ – TJ PETŘVALD 1:3 (0:1)
Branky a asistence: 3.´ M. Sobík (V. Cieplik), 35.´ M. Sobík (M. Krupa), 55.´ M. Sobík (T.
Sklepek).
Domácí tým šel do vedení už v 1. min. po hrubé chybě obrany, ale hned ve 3. min. kluci
vyrovnali a ve 2. části přidali další dvě branky. Pochvalu za předvedený výkon si zaslouží
celý tým a hlavně střelec hattricku M. Sobík.
Sestava: V. Zajíček – V. Cieplik, M. Krupa, D. Vaněk, F. Káňa – D. Durczok, D. Kršák, V.
Vajdo, J. Citnar – M. Graf, J. Poledník. Hokej. způs. střídali: T. Sklepek, D. Šeruda a M.
Sobík.
30. 10. – mistrovské utkání kraj soutěže (9. kolo)
TJ PETŘVALD – FRENŠTÁT p. / R. 0:3 (0:1)
Hepáci se po vítězství nad St. Bělou vyhoupli do čela soutěže. V posledním podzimním kole
je však čekal nebezpečný tým z Frenštátu p./R.
Hosté byli po celé utkání lepším družstvem, vytvářeli si šance, které proměňovali a v obraně
se nedopustili žádné chyby. Touto porážkou klesli ml. žáci Hepa na 3. místo.
Sestava: V. Zajíček – V. Cieplik, M. Krupa, D. Durczok, F. Káňa – D. Kršák, V. Vajdo, J.
Citnar, T. Sklepek – D. Šeruda, M. Sobík. Hokej. způs. střídali: J. Poledník a M. Graf.
I když se klukům poslední zápas nepovedl, za předvedené výkony za celý podzim patří všem
hráčům velká pochvala!
Trenéři: Ing. P. Šeruda a R. Durczok
PŘÍPRAVKA
7.10. TJ Petřvald - Dětmarovice 2:9
Branky: P. Polhoš a V. Strouhal
14.10. Orlová B - TJ Petřvald 1:8
Branky: V. Gellnar 2, J. Rusoň 2, J. Volný 2, P. Polhoš a V. Strouhal
21.10. TJ Petřvald - MFK Karviná 1:3
Branky: V. Gellnar
27.10. Dolní Lutyně - TJ Petřvald 1:6
Branky: V. Gellnar 2, M. Šebesta 2, J. Volný a J. Fujala
Sestava: P. Hrachovec, V. Gellnar, D. Číž, T. Erben, P. Polhoš, V. Strouhal, B. Stoklasa, D.
Ševčík, M. Šebesta, J. Volný, J. Rusoň, J. Fujala a D. Sliwka.
Střídání hokejovým způsobem.
Našim nejmenším fotbalistům chci velmi poděkovat za vzorný přístup k tréninkům a za
odvedené výkony v zápasech podzimní části. Přes zimní období trénujeme v ZŠ Masarykova
každé úterý a pátek od 16.00 do 17.30hod.
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Rádi přivítáme další zájemce ročníku 2000 a mladší.
Trenéři: V. Strouhal (tel. 608 602 143), P. Sztymon, I. Vlček, K. Pokorný a R. Šebestová
TABULKA
Rk.

Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Sl. Orlová A

9

9 0 0

77: 20

27

( 12)

2.

V. Bohumín

9

7 1 1

45: 14

22

( 10)

3.

Dětmarovice

9

6 1 2

74: 19

19

( 7)

4.

I. Petrovice

9

5 2 2

39: 28

19

( 2)

5.

MFK OKD Karviná B

9

6 0 3

39: 22

18

( 6)

6.

TJ Petřvald

9

3 1 5

30: 31

11

( -5)

7.

FK Bohumín

9

3 1 5

41: 41

10

( -5)

8.

D. Lutyně

9

2 0 7

20: 60

6

( -6)

9.

MFK OKD Karviná C

9

1 0 8

15: 82

3

(-12)

10.

Sl. Orlová B

9

0 0 9

11: 74

0

(-12)

OKÉNKO KNIHOVNY
Od začátku letošního roku a zvláště od září se velice pozitivně vyvíjí spolupráce s místní
školou.
Děti několikrát navštívily v rámci výuky naši knihovnu, kde si přímo na knihovnické lekci
vypůjčily knihy, které si odnesly domů i přesto, že ještě nejsou našimi čtenáři. Bylo to možné
díky iniciativě paní učitelky Mgr. Lenky Kocurkové a pana učitele Mgr. Ivo Karáska, kteří
dětem půjčili knihy na svou vlastní průkazku. Děti si v rámci času stráveného společně
v knihovně vybraly knihu, kterou si posléze deset minut četly. Pak měly za úkol prezentovat
svým spolužákům stručně přečtenou část, jak na ně kniha zapůsobila a jakou by daly knize
známku. Knihu si pak odnesly domů, kde pokračovaly v četbě. Ti, na které kniha neudělala
patřičný dojem, měli možnost vyměnit si ji za jinou. Nutno říci, že mnoho z dětí, které naši
knihovnu navštívily v rámci výuky, se již stalo našimi pilnými čtenáři. Doufáme, že naše
spolupráce se základní školou se v tomto duchu ponese i v dalších letech.
Oznamujeme všem našim čtenářům, že ve dnech 23. 12. 2010 – 31. 12. 2010 bude
knihovna uzavřena.
V roce 2011 poprvé půjčujeme 3. 1. 2011.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
•

•

Mikulášská nadílka s Míšou - 4. 12. 2010 v KD - VYPRODÁNO NA OBĚ
PŘEDSTAVENÍ - vstupenky na místě již nelze zakoupit!!!
Vánoční koncert (zasáláno e-mailem)

Dne 6. 11. 2010 proběhl v KD v Petřvaldě „Den přátelství", kdy se tři dětská družstva z měst
Jasienica, Petřvald a Strumieň utkala ve sportovních hrách. Naše děti byly velmi šikovné a
městu Petřvald vybojovaly prvenství....:-)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
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Božena Kučerová
80 let
Zdeněk Káňa
85 let
Božena Trnová
90 let
Jarmila Šustková
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Ludmila Hlístová a Lubomír Tůma
Narozené děti
Jan Haršany
Anna Konkolská
Adéla Mráčková
Jan Olach
Teodor Ryba
Pavla Trublová
Erik Žáček
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Ladislav Chrobok
69 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

PODĚKOVÁNÍ
Vřelé díky panu starostovi Ing. V. Holečkovi a paní matrikářce I. Tomkové za vytvoření
neopakovatelné atmosféry při příležitosti naší zlaté svatby, která se konala 9. října 2010.
Také chceme poděkovat za skvělý zážitek při hudbě, zpěvu a recitaci a za milý dárek.
Zároveň bychom rádi poděkovali kolektivu restaurace Mokroš za skvělé zajištění hostiny a
příjemnou atmosféru, kterou nám tento kolektiv v čele s paní Škutovou vytvořil.
Děkujeme.
Manželé Otto a Jaroslava Schindlerovi
BLAHOPŘÁNÍ
Pevné zdraví, hodně lásky, spokojenost, pohodu,
šťastný život bez starostí a vždy dobrou náladu.
Dne 18. prosince 2010 se dožívá 85 let naše maminka, babička a prababička paní Štěpánka
Kensová. Hodně pohody do dalších let přejí dcery Alena a Ivanka, zeťové Miroslav a
Jaroslav, vnuci Jaromír s Dájou, Břeťa s Markétkou, Martin s Pavlínou a Ivanka s Martinem,
pravnuci Ondrášek, Katuška, Julinka, Jaromír, Terezka, Martínek a Michal.
Hodně štěstíčka.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 17. listopadu 2010 oslavila paní Božena Trnová krásné životní jubileum - 90 let. Vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí přejí syn Jaroslav a rodiny Trnových a Černých.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 1. listopadu 2010 oslavila své krásné jubileum 70 let paní Emilie Glosová. Do dalších let
jí přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Přejí dcery Pavla a Emilie s rodinami.
OZNÁMENÍ
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S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 14. listopadu 2010 navždy opustila paní Emilie
Nalevajková ve věku 96 let.
S úctou a láskou nezapomenou syn Miloslav s manželkou a vnuk Petr s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dík za to, čím jste pro nás byli.
Za každý den, jenž jste pro nás žili.
Dne 6. listopadu 2010 jsme vzpomněli 17. výročí úmrtí pana Oldřicha Štěpanika. Zároveň
dne 28. prosince 2010 vzpomeneme 2. výročí úmrtí jeho manželky paní Boženy Štěpanikové.
S láskou vzpomínají dcery Růžena a Zdeňka, syn Jiří, zeť Zdeněk, vnuk Honzík a vnučka
Katka.
VZPOMÍNKA
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dne 23. listopadu 2010 jsme uctili tichou vzpomínkou čtvrté smutné výročí od úmrtí mého
drahého manžela pana Josefa Jakubíka.
A dne 30. listopadu 2010 jsme vzpomněli jeho nedožitých 84 let.
Tvá duše ať odpočívá v pokoji.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Zlata a dcera Zlata s rodinou.
VZPOMÍNKA
Odešli, ale zůstali v srdcích těch, kteří je měli rádi.
Dne 24. října 2010 uplynulo 8 let od chvíle, kdy nás opustila paní Štěpánka Pawlasová a 25.
listopadu 2010 jsme vzpomněli na nedožitých 100 let pana Eduarda Pawlase. S láskou a
úctou vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Věra s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 23. listopadu 2010 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí paní Anny Seberové. S láskou
vzpomínají dcera Anna a vnuk Lukáš.
VZPOMÍNKA
Odešel, ale zůstal v našich srdcích.
Dne 29. listopadu 2010 vzpomínáme 15 let od úmrtí pana Lubomíra Mohyly. Dne 7. října
2010 jsme si připomněli jeho nedožitých 82 let. S láskou a úctou neustále vzpomínají
manželka Marie, synové Lubomír a Petr s rodinami.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal.
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 18. listopadu 2010 by se dožil 75 let pan Michal Reškevič.
Dne 1. prosince 2010 vzpomínáme 1. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Alžběta, syn Miroslav s manželkou Lýdii, syn Štefan
s přítelkyní Květou, dcera Jarmila s manželem Pavlem, vnučky Michaela, Marcela, Jana a
vnuci Tomáš, Pavel a pravnuk Jakoubek.
VZPOMÍNKA
Odešli jste, jak si to osud přál,
v našich srdcích vzpomínka zůstává dál.
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Dne 1. prosince 2010 uplynulo 7 let od úmrtí paní Heleny Serafínové. Stále vzpomínají
maminka, manžel, dcera, syn s rodinou a sestra s rodinou.
Zároveň dne 11. prosince 2010 vzpomeneme 2. výročí úmrtí jejího otce pana Gabriela
Štěrby. S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, dcera Pavla s rodinou a rodina
Serafínová.
VZPOMÍNKA
Dne 28. listopadu 2010 uplynulo 5 let od úmrtí naší milované maminky a babičky paní Emilie
Matúškové. Stále s láskou vzpomínají syn Zdeněk s rodinou, syn Luboš s rodinou a syn
Michal s rodinou.
Nikdy nezapomeneme.
VZPOMÍNKA
Den 11. listopadu 2010 byl den, kdy naše maminka a babička paní Milada Matasová spí 15
let svůj věčný sen.
V neznámý svět odešla, otevřela se před ní nebeská brána,
vzpomínáme na Tebe, milá maminko a babičko, bylas milována.
Vzpomínají dcera Anička s manželem Lumírem, syn Silvestr s manželkou Zdenkou, vnoučata
Miluška, Janka, Gábi, Marcela, Petr a Dalibor a 14 pravnoučat.
VZPOMÍNKA
Dne 23. listopadu 2010 uplynulo 10 let od úmrtí paní Ludmily Lapišové.
Dne 6. prosince 2010 vzpomeneme 22. výročí úmrtí manžela pana Josefa Lapiše.
Vzpomínají a nezapomenou syn Miroslav s rodinou a dcera Alena s rodinou.
VZPOMÍNKA
Čas neúprosně letí a bolest v srdci zůstává,
slzy v očích Tě nevzbudí a domov prázdný zůstává.
Dne 25. října 2010 uplynulo 5 let, co nás opustil pan Jaroslav Grygerek. Dne 10. prosince
2010 by se dožil 69 let.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Anička, sestra Jiřka s rodinou a rodina Bělicova.
VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas,
ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 28. listopadu 2010 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí naší milované maminky,
tchýně, babičky paní Jany Polákové.
S láskou a úctou vzpomínají Muroňovi, Polákovi.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neodešel.
Dne 6. prosince 2010 vzpomeneme 4. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dědeček pan Vladislav Ožana. S láskou vzpomínají manželka Helena, synové
Vladimír, Václav, dcera Soňa s Jirkou a vnoučata Vendulka, Verunka a Michael.
VZPOMÍNKA
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 10. listopadu 2010 by se dožila 90 let paní Milada Škutová. Stále vzpomínají dcera
Alena, vnučky Eva s manželem, Jana a pravnoučata Andrejka, Karinka, Kubíček a Filípek.
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INZERCE:
Farma Doubrava a Rychvald
Zahajujeme tradiční prodej vykrmených krůt!!!
Přijímáme objednávky na chlazené krůty cena 72 Kč/kg
Informace na tel.: 596 546 672

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

Prodej dřevěných briket.
Mobil: 603 482 090

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

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

VÝROBA Z OCELI
Oplocení-brány, plotové dílce, branky, sloupky, terasové stříšky, přístřešky, schodiště,
reklamní panely, garážová vrata, vchodové dveře, prodej polykarbonátu a příslušenství,
komponentů pro výrobu bran a branek
-Zhotovíme výrobky dle zadání-nabídka zdarmaNavštivte po domluvě naší vzorkovnu v přízemí budovy České spořitelny vchod Generali
Tel.: 606 503 302
www.kovolux.cz

ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
Martin Milián
Ostravská 1024, 735 41 Petřvald
+420 736 274 115
+420 723 499 439
+420 734 406 862
martinmilian@seznam.cz
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