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POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 30. 6. 2010
v 15.30 hod. v kulturním domě.

Víte, že...
•

letošní pouť se bude konat 17. a 18. července 2010?

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příp. organizace
pracoviště ZUŠ Závodní 822 otevírá od 1. září 2010 výtvarný obor.
Přihlášky přijímáme do 15. 6. 2010. Jakékoliv informace získáte: telefon 596 541 373
e-mail: zuspet@seznam.cz, www.zsazuspetrvald.cz
Dále nabízíme možnost studia v hudebním a tanečním oboru.

POZVÁNKA
Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald
Školní 246, příspěvková organizace
Vás zve na

Závěrečný koncert
dne 11. června 2010 v 16.30 hodin.
Koncert se koná v Kulturním domě v Petřvaldě.

POZVÁNKA
Klub přátel hornického muzea v Ostravě - pobočka Petřvald Vás zve dne 10. 6. 2010 v 15.00
hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku VČELY A VČELAŘSTVÍ. Přednáší Ing.
Osvald Pencek.

PODĚKOVÁNÍ
Letošní 65. výročí osvobození Petřvaldu si připomnělo asi 60 občanů položením kytice květů
k pomníku rudoarmějců. Vyjádřili vděčnost a úctu těm, kteří za naši svobodu obětovali to
nejcennější – své životy.
Důstojný rámec tohoto aktu vytvořili dva členové „Klubu vojenské historie“ z Bohumína
v dobových uniformách se zbraněmi.
K přítomným občanům promluvila poslankyně PČR (za KSČM) PaedDr. Milada Halíková.
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Organizátoři děkují občanům i organizaci KSČM za účast a za kytice květů, které zde položili.
O.P.

Děti z MŠ 2. května 1654
přišly potěšit přítomné ženy do kulturní místnosti Domova Březiny. Stalo se tak 10. května 2010
pod vedením ředitelky MŠ paní Jiřiny Budíkové a paní učitelky Kateřiny Marenčákové.
Děti byly přivítány vřelým potleskem přítomných žen a poté zcela bez trémy předvedly vše, co si
pro babičky přichystaly. Ať už to byly básničky o jaru, sluníčku, květinkách, ale také dramatizaci
pohádky O bílé sedmikrásce. Po vystoupení děti předaly všem ženám v sále květinku a popřály
jim vše nejlepší k svátku. Babičky neskrývaly dojetí a mnohé z nich měly i slzy v očích .
Toto je jedna z pravidelných akcí, kterou pořádají členové komise SPOZu města Petřvaldu.
JaS

49. schůze Rady města Petřvaldu se konala 21. dubna 2010
RM rozhodla
• o zřícení věcných břemen na pozemích města;
• o podání žádosti mezirezortní komisi ustanovené na základě usnesení vlády ČR č. 756
ze dne 5.8.2002 v pl. znění, o úhradu realizace stavby „Sanace a rekonstrukce
kanalizační soustavy v důsledku dozvuku důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“;
• na základě zprávy komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na
zajištění „Zpracování dokumentace pro podání projektové žádosti v rámci ROP
NUTS II Moravskoslezsko, Prioritní osa 3 Rozvoj měst, Oblast podpory: 3.2.
Subregionální centra, Název projektu: Radnice Petřvald“ uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem RNDr. Česlav Valošek, Karviná, cenu max. přípustnou 119 400,- Kč vč.
DPH.
• o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací:
• sportovním oddílům
1. Cyklistický klub FESO Petřvald – Březiny
40.000 Kč
2. SK Slavoj Petřvald
30.000 Kč
3. Tělocvičná jednota Sokol Petřvald
10.000 Kč
• zájmovým organizacím
4. Klub českých turistů Petřvald
5.000 Kč
5. Klub českých turistů Ferda Mravenec Orlová
3.000 Kč
6. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Orlová
2.000 Kč
7. Český svaz žen, ZO č. 6, Petřvald
5.000 Kč
8. Český svaz včelařů, ZO Petřvald
5.000 Kč
9. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Petřvald 3.000 Kč
10. Český svaz ochránců přírody, ZO č. 7, Petřvald
3.000 Kč
11. Myslivecké sdružení Haldy, Petřvald
10.000 Kč
12. Český svaz chovatelů, ZO chovatelů zpěvných kanárů, Petřvald 5.000 Kč
13. Klub přátel hornického muzea v Ostravě
5.000 Kč
14. Český svaz chovatelů, ZO Petřvald – Popelka
8.000 Kč
15. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých,
2.000 Kč
oblastní odbočka Havířov
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• neziskovým organizacím
16. Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová
5.000 Kč
• příspěvkové organizaci
17. Muzeum Těšínska, přísp. organizace, Č. Těšín
4.000 Kč
• poskytnout finanční dar Slezské humanitě, občanskému sdružení, Karviná, ve výši
5.000 Kč a Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, územnímu
odboru Karviná, Karviná, ve výši 10.000 Kč;
• neposkytnout finanční dar Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, přísp.
organizaci, Hnojník;
• neuzavřít smlouvu o zprostředkování vystoupení skupiny Olympic dne 24. 7. 2010
s agenturou BES T.I., a.s., Praha;
• o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci
regionálních funkcí na rok 2010 s Regionální knihovnou Karviná;
• o uzavření smlouvy o dílo na poskytování knihovnických a informačních služeb na
rok 2010 s Regionální knihovnou Karviná;
• o uzavření smlouvy o poskytnutí auditorské služby mezi OK-AUDIT, s.r.o., Ostrava a
městem Petřvald;
• o prodeji a likvidaci věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů;
• nevyhovět žádosti Tělovýchovné jednoty Petřvald o výpomoc při opravě cca 80 m2
výtluků na příjezdové cestě v areálu Sokolovny;
• nevyhovět žádosti Asociace mladých debrujárů ČR, o.s. o podporu činnosti KMD
Sluníčko - při MŠ Petřvald.
RM souhlasí v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
s místem, termínem a dobou pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a
s kritérii přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
RM vzala na vědomí
• informaci o počtech dětí v mateřské škole v souvislosti s dodržováním vyhlášky č.
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;
• zprávu o vyúčtování provozu haly Tenisového klubu Petřvald, o.s. za období 01-03,1112/2009;
• předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2010.
POMOZTE POLICII
Dne 5. února 2010 v 14:30 hodin na autobusové zastávce Rychvald - Návrší na lince OstravaRychvald vystoupila z autobusu MHD číslo 23 žena. Pak šla při pravém okraji komunikace ve
směru od Ostravy na Rychvald. Uvedený autobus při projíždění kolem ní narazil pravou přední
částí do jejího levého boku. Žena vlivem nárazu upadla do nahrnuté vrstvy sněhu při pravém
okraji komunikace. K dané věci je zapotřebí od případných svědků a svědků cestujících v
autobuse zjistit, jak k dopravní nehodě došlo, zda došlo k nárazu autobusu do chodkyně či tato
upadla sama bez cizího zavinění.
Policie prosí svědky, aby se přihlásili na dopravním inspektorátu PČR Karviná, telefon 974
735 587 - prap. Václav Piekar nebo na telefonu 974 734 521 - zástupce vedoucího dopravního
inspektorátu Karviná.
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nprap. J. Kus

POZVÁNKA
ZO ČSCH Orlová – Poruba
pořádá 26. – 27. června 2010 Místní výstavu králíků, drůbeže a holubů.
Výstava se koná v areálu klubovny, Orlová – Poruba, Těšínská 574.
sobota od 9.00 – 18.00
neděle od 9.00 – 16.00
www.chovateleorlova.webnode.cz

UPOZORNĚNÍ NA NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY
Za autovrak je ze zákona považováno každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo
určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a kterého se
určitá osoba zbavuje nebo má úmysl se zbavit.
Povinnosti osob, které se chtějí zbavit autovraku, upravuje § 37 zákona č.185/2001 Sb. o
odpadech. Ten ukládá vlastníku i uživateli automobilu, ze kterého se stal autovrak, předat tento
pouze oprávněným osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání nebo odstraňování
autovraků a mají k této činnosti příslušné povolení krajského úřadu.
Při odevzdání vozidla (autovraku) k likvidaci v příslušném zařízení musí majitel vozidla
předložit občanský průkaz (nebo plnou moc, pokud se jedná o jinou osobu) a velký technický
průkaz. Po odevzdání vozidla obdrží majitel od zařízení potvrzení o ekologické likvidaci
vozidla, které je nutné pro odhlášení vozidla z evidence.
Upozorňujeme proto občany na zákaz provádění nezákonné likvidace autovraků (rozebírání
nepojízdných vozidel na pozemcích u obytných domů nebo veřejných prostranstvích).
Porušení zákazu likvidace autovraku jiným způsobem, než jak výše uvedeno, je podle § 69
zákona č.185/2001 o odpadech přestupkem, za který může obecní úřad uložit fyzické osobě
v přestupkovém řízení pokutu do výše 20 000 Kč.
Demontované části autovraků (okenní skla, plastové části (nárazníky), sedadla a pneumatiky)
nejsou komunálním odpadem a ve sběrném dvoru odpadů je nelze odkládat.
Adresy nejbližších autovrakovišt provozovaných s povolením Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje např.:
1) Autovrakoviště Tomáš Kožuch, Ostravská čp. 1836, č. tel. 800 101 154, 608 710 044
2) Autovrakoviště, Na Pavlasůvce 1414/1/, Havířov – Prostřední Suchá, č. tel. 596
440 417,732 788 556,
3) Autovrakoviště ČSAD Karviná a.s., Bohumínská 1876/2, Karviná – Nové Město (v areálu
ČSAD Karviná a.s.) č. tel. 596 382 111
4) Autovrakoviště ŽDB Group a.s., Bezručova 300, Bohumín (areál recyklačního závodu), č.
tel. 596 082 678
Seznam dalších autovrakovišť a případné další informace k likvidaci autovraků je možno získat
na MěÚ Petřvald, kancelář č.1.
V. Křístková, referent odboru výstavby a ŽP
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Naši předškoláci na výletě v Praze!
Třída předškolních dětí z mateřské školy na Březinách se nemohla dočkat úterý 11. května. O
týden dříve jsme si totiž domluvili náš společný výlet do Prahy. A začaly přípravy. Naplánovali
jsme si cestu, vybrali vlak, vagón, ve kterém pojedeme a hlavně - kde se v cíli našeho výletu,
tedy v Praze, podíváme… Prohlíželi jsme si na internetu Václavské náměstí, hlavní vlakové
nádraží a spleť kolejí, metro, Národní muzeum, Hradčany, Vltavu... A protože v Národním
muzeu je krásná výstava o planetě Zemi, byl to hlavní cíl naší cesty. Sledovali jsme výbuch
sopky, prohlédli jsme si korálový útes, hnědouhelný močál, karbonský prales a zkameněliny,
dinosaura zblízka a také jsme si zahráli na archeology – narazili jsme na zkameněliny v zemi a
začali je zkoumat zblízka, čistit štětcem, smetáčkem. A zemětřesení, které jsme si v muzeu také
prožili, bylo asi největším zážitkem výstavy. Pak jsme si prohlédli zblízka zoologickou část
muzea – kostru velryby, nosorožce, mamutí hlavu, žirafu i slona… Také jsme se projeli metrem,
prohlédli si Prahu jako na dlani z Vyšehradu. A za odměnu na Václavském náměstí v ovocném
baru jsme zakončili náš společný výlet sladkým posezením… Počasí nám přálo, sluníčko také
vysvitlo, dešťové kapky zůstaly schované… Takže všechno se vydařilo na jedničku, děti byly
úžasné a už vždycky mohou říct: „My jsme byly se školkou na výletě v Praze.“
J. Budíková, Mateřská škola 2. května 1654

Představujeme Vám podnikatelku z našeho města…
paní Gabrielu Pyreňovou, která od 1. června 2010 otvírá ve svém domě na ulici Závodní 227
provozovnu pedikúry a nehtového studia.
Paní Pyreňová, v jakém oboru podnikáte?
Podnikám ve službách. Jedná se o pedikúru, manikúru, nehtovou modeláž. Kromě toho nabízím
zájemcům parafínové zábaly, které jsou velmi vhodné na prokrvení rukou a nohou, dále nabízím
depilace - a to celého těla, nohou, lýtek, podpaží, rukou.
Význam depilace vidím v tom, že po oholení již do tří dnů se musíte oholit znovu, ale po depilaci
zákrok vydrží až pět týdnů. Jedná se o to, že chloupek je vytržen i s kořínkem, a proto ta delší
účinnost. Možná si někdo bude přát i peelingové masáže na nohy i ruce. Tuto službu jsem také
schopna poskytovat.
A co když zájemce není mobilní. Nebo je dlouhodobě nemocný. Může Vás kontaktovat a Vy
se dostavíte po domluvě k němu domů?
Ano. Jsem ochotná po domluvě se dostavit i k němu domů.
Jakým způsobem se zájemci o Vaše služby mohou s Vámi kontaktovat?
Objednat se mohou na tel..č. 603 294 123, ale pokud se bude někdo chtít se mnou kontaktovat
osobně, ráda jej uvítám i v našem domečku, který se nachází na ulici Závodní 227. Je to třetí
domek za Penny Marketem směr Havířov (bílý dům s černou střechou).
A co závěrem byste chtěla vzkázat budoucí zájemcům o Vaše služby?
Srdečně vás zvu na návštěvu mé malé provozovny. Chci vám nabídnout nejen mé kvalitní služby,
ale také dobrou pohodu, drobné občerstvení a poměrně velkou zahrádku, na které si mohou po
dobu vašeho pobytu u mne vyhrát i vaše děti. Zkrátka. Těším se na vás od 1. června 2010 a
slibuji, že nezklamu vaše představy o kvalitách služeb, které vám nabízím.
Chtěla bych tímto poděkovat paní Gabriele a popřát jí mnoho pracovních úspěchů.
Za rozhovor děkuje J. Skálová.
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Mezinárodní šachový turnaj v bleskové hře
OPEN PETŘVALD 2010
je součástí projektu
JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE2 spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013
Pořadatel: Město Petřvald a šachový oddíl SK Slavia Orlová
Termín: 6.6.2010 - neděle
Hrací místnost: Kulturní dům v Petřvaldě – velký sál
Hrací systém: - hraje se bleskový turnaj 2x 5minut, 13 kol
- nasazování počítačem švýcarským systémem
- hráči hrají všichni společně, kategorie budou zvlášť vyhodnoceny
- H – do 10 let, H – do 15 let a ostatní
Ceny: Ve všech kategoriích budou oceněna první tří místa - poháry, medaile a diplomy,
cenu obdrží nejmladší a nejstarší účastník turnaje.
Přihlášky: Do 4. 6. 2010 na adresu rozhodčího.
e-mail: jino61@quick.cz
telefon: 608 830 041
Startovné: zdarma
Prezence: 8.30 – 9.00hod.
9.15 – slavnostní zahájení
11.45 – zakončení turnaje

Srdečně zvou pořadatelé turnaje.

Déšť nám vůbec nevadil, náladu nám nezkazil.
V neděli 2. května v dopoledních hodinách se v deštivém počasí tvořily hloučky dětí a rodičů
před naší školou. 45 žáků 2. B a 3. B třídy čekalo netrpělivě na příjezd autobusu. Natěšení jsme
se vydali do školy v přírodě do Karlova pod Pradědem. Konečně jsme dorazili k Horské chatě
Soliter, kde nás již vyhlížela paní vedoucí Stavařová. Žáky doprovázely jejich paní učitelky Mgr.
Šárka Planková a Mgr. Vlasta Plachá, vychovatelky Jana Dostálová a Věra Ožanová, zdravotnice
Jana Hanusková a noční Mgr. Milada Římánková.
Ubytovali jsme se v útulných pokojíčcích chaty a hurá na oběd. Moc nám chutnalo.
Odpoledne nás čekala vycházka do okolí a večer seznamovací posezení v klubovně. Plán činností
a soutěží byl opravdu pestrý. Po celý týden jsme soutěžili a oceňovali ty nejlepší. Na zakoupení
cen nám přispělo rodičovské sdružení.
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Děti soutěžily např. ve stavění lesních zahrádek, v hodu kostkami, ve výrobě papírových
postaviček a také v bodování pokojů. Mnozí se nám předvedli ve zpěvu v soutěži „Petřvald
v Jeseníku hledá SUPERSTAR“, své dovednosti a také vědomosti ukázali v zábavné olympiádě.
Velký úspěch měl karneval. Všichni se svědomitě na něj připravili. Karnevalové masky byly
krásné a vybrání těch nejpěknějších a nejvtipnějších bylo velmi obtížné. Všechny děti jsme však
ocenily alespoň malou sladkostí. Počasí nám moc nepřálo. Děti však byly statečné a občasná
přeháňka jim nepokazila náladu, ani pobyt na čerstvém vzduchu. V pátek jsme vyrazili na výlet,
na který se všichni velmi těšili. Z chaty nás doprovázelo sluníčko, šlo se nám vesele. Po příjezdu
do lázní Karlova Studánka však opět začalo pršet. Přesto jsme si toto lázeňské městečko
prohlédli, napili se léčivé minerálky, nakoupili dárečky pro své nejbližší. Zážitkem výletu byl
však úkryt v nově postavené a omítnuté budově s garáží, kde nás před deštěm schovali
pracovníci jedné stavební firmy. Tam jsme si zazpívali, zahráli pohybové hry a počkali na
zpáteční autobus. Jaké však bylo překvapení, když jsme přijeli do obce Malá Morávka a tam
vůbec nepršelo, dokonce i svítilo sluníčko. Cestou k chatě jsme se osušili a po návratu se pustili
do balení. Rozloučení s personálem chaty bylo velmi milé. Poděkovali jsme jim za péči a
výbornou stravu. Večer jsme rozdali poslední diplomy a ceny. Každý si odvezl něco na památku.
V sobotu ráno pro nás přijel autobus s panem řidičem Čintalou, kterému bychom chtěli
poděkovat za pomoc se zavazadly, bezpečnou jízdu tam i zpět, trpělivost s námi a příjemné
vystupování. Před obědem jsme již stáli před školou a náš pobyt v přírodě jsme společně
zakončili pokřikem:
Z přírody jsme se vrátili,
hodně zážitků tam prožili.
Déšť nám vůbec nevadil,
náladu nám nezkazil.
Sluníčka jsme se dočkali,
ceny za soutěže pobrali.
V Karlově Studánce jsme na výletě byli,
dárky všem nakoupili.
Hurá, hurá, hurá!
Za kolektiv dospělých a dětí Mgr. Š. Planková

ZA VYTOUŽENÝMI VZPOMÍNKAMI ZE ŠKOLNÍCH LET
Není to běžné, že se senioři po hodně dlouhé době, co opustili školní lavice, opět scházejí. A to
velice rádi. Řeč je o bývalých spolužácích Střední školy dívčí a Střední školy chlapecké
v Petřvaldě ve Slezsku (nynější Masarykova škola). Nechce se tomu ani věřit, ale ten letošní sraz
byl již patnáctý. Poprvé jsme se v dosti velkém počtu sešli až v roce 1996, když nám bylo
šedesát let, zatímco petřvaldskou školu jsme ještě jako vyplašení a zcela nezkušení opustili již
hodně dávno - v roce 1951. Tenkrát ještě neznalí světa, který se vzpamatovával z válečných hrůz.
V Petřvaldě jsme začali chodit do školy v roce 1942. Jelikož Petřvald už nebyl součástí
Protektorátu Čechy a Morava, ale nacházel se v takzvané Německé říši, vyučovalo se na zdejších
školách pouze německy. Žádný jiný jazyk nebyl přípustný.
Po válce na uvedené škole kromě národní a mateřské školy, které se nacházely v suterénu a
v přízemí, byly dvě střední školy, chlapecká a dívčí, na každém poschodí jedna. Na tyto naše
srazy velmi často přicházejí naši bývalí spolužáci místní i z okolí. Někteří přijedou až z velké
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dálky, dokonce třeba až z Prahy. U příležitosti našich sedmdesátých narozenin se děvčatům na
památku povedlo zhotovit maličké úhledné pohlednicové seniorské minitablo.
V minulosti jsme my, kluci, měli několik pokusů, abychom se sešli, ale jen jednou se nám to
podařilo. Ale teprve v roce 1996, až to vzala do svých rukou děvčata, se to doopravdy zdárně
povedlo k veliké radosti všech přítomných. Tenkrát mezi nás zavítal i pan učitel Božislav
NOGOL, který byl v době našeho dětství naším velice přísným kantorem, ale klady toho všeho
jsme pochopili až hodně později. A od tohoto roku se v Petřvaldě stále scházíme jednou v roce,
vždy hned po Velikonocích. Ale my, kteří jsme z Petřvaldu, Havířova a blízkého okolí, se ještě
kromě toho scházíváme několikrát do roka v Havířově. A všechna tato setkání jsou očekávaná,
velice oblíbená, družná, milá a poměrně dosti navštěvována. Rozprava na nich bývá různorodá,
samozřejmě v našem věku se nejvíce hovoří o zdraví, jak to u seniorů ani jinak nemůže být. Ale
také se hovoří o rodinách, dětech, vnoučatech a přátelích, ale ze všeho nejvíce dochází na
nezapomenutelné vzpomínky z minulosti.
A proto my, kluci a bývalí spolužáci a teď už staří pánové, považujeme za nutné našim
spolužačkám a obětavým organizátorkám těchto radostných a smysluplných posezení upřímně
poděkovat. Děkujeme Ludmile Polanské, Martě Růžičkové, Majce Bernatíkové, Olze
Mančařové, Vlastě Kalinové, Olze Novákové, Daně Karkoškové a ještě i dalším za to, že
vynakládají nevšední úsilí a tolik se obětují pro naše potěšení. Můžeme se opět sejít a vzájemně
si popovídat a zavzpomínat na bývalé časy a na ztracené mládí.
Je pravdou, že na počátku těchto setkání nás přicházelo a přijíždělo mnohem, mnohem více, ze
dvou tříd, dívčí a chlapecké, se nás scházelo i přes padesát, ale za těch uplynulých 15 let naše
řady již hodně prořídly a tolik nás už nikdy nepřijde. Mezi těmi, na které už budeme jenom
s úctou a láskou vzpomínat, je například Dana Boháčová, která také stála u zrodu hezké
myšlenky scházet se. Také Ludmila Uherková už mezi nás nikdy nepřijde.
Dále nelze nevzpomenout na naše bývalé spolužáky a výborné a nezapomenutelné kamarády, na
Ladislava Stebla a Otakara Tomise, kteří také v prvopočátcích značnou měrou přiložili ruce
k tomuto ušlechtilému a vznešenému snažení se scházet. A i když oba byli dlouholetými občany
města Havířova, nakonec Petřvald se stal místem jejich posledního odpočinku.
Jaroslav Šipula

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Lucii Skrzyžalové za krásný zážitek z májového vystoupení tanečního souboru
Petřvaldské srdce.
Vždy je to nádherná podívaná, oceňujeme její nápady a choreografii. Určitě není jednoduché vše
vymyslet a zorganizovat.
Vážíme si toho, že našim dětem věnuje spoustu svého volného času.
Moc děkujeme, Lucie!!!
Rodiče petřvaldských srdíček

DEN ZEMĚ NA ZŠ A ZUŠ ŠKOLNÍ
Naše škola již tradičně v měsíci dubnu oslavuje Den Země.Tento svátek je ovlivněn původními
dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod
jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí, a rozvíjející diskusi o možných cestách řešení. V poslední době byla
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několikrát vyslovena myšlenka, že by svátek bylo lépe posunout na letní slunovrat, protože by
hezké počasí přitáhlo více lidí. Nezdá se však pravděpodobné, že by se našla vůle již zavedené
datum měnit. Tento projektový den jsme rozčlenili do dvou oblastí:
- dopravní výchova
- vyčistění ploch kolem školy a lesa.
Letos se za slunečného počasí vydali žáci se svými pedagogy do lesa v lokalitě Okalová a
Březinská ulice. Město Petřvald nám dalo pytle, do kterých žáci sbírali odpad. Pytle nám také
darovala paní Eva Nogová, které bych chtěl za její dar vyjádřit poděkování. Žáci posbírali
několik pytlů odpadu a přispěli tak k očistě výše jmenovaných ulic a lesa. V poledne byl tento
projekt s pocitem dobře vykonané práce ukončen. Děkujeme také pracovníkům MěÚ Petřvald za
rychlý odvoz odpadu.
Mgr. R. Torž, ředitel ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 246

MĚSÍC BEZPEČNOSTI oslavili žáci ZŠ a ZUŠ Školní dopravní soutěží
23. 4. 2010 se konala dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou zorganizovala škola spolu
s dopravní komisí při MěÚ a Policií ČR v Petřvaldě. Soutěž se dělila na kategorii mladších žáků
(5. a 6. třídy) a kategorii starších žáků (7. a 8. třídy). Zatím co mladší žáci jezdili jízdu zručnosti,
starší se zúčastnili besedy s policisty, mohli si vyzkoušet testery na alkohol, prověřit znalosti o
dopravních značkách a křižovatkách. Potom se mladší a starší žáci vystřídali. Za každou chybu
v jízdě zručnosti se dávaly trestné body. Nejvíce mohlo být na jedné překážce 10 trestných bodů .
Tomu všemu ještě předcházely dopravní testy. Účastníci po absolvování jízdy zručnosti dostali
malé občerstvení. Vítězové nás pak reprezentovali v obvodním kole v Orlové. Starší žáci se
umístili na 3. místě a mladší na 2. místě. Vítězové obdrželi i pěkné věcné ceny a pojedou
společně s těmi, kteří měli nejméně trestných bodů, za odměnu 18. 6. 2010 na výlet do Dlouhých
Strání, který organizuje dopravní komise při MěÚ v Petřvaldě.Všem cyklistům přejeme kilometry
bez nehod a těšíme se na dopravní soutěž v příštím roce. Organizátorům školy, dopravní komisi
při MěÚ Petřvald a OO Policii ČR v Petřvaldě patří velký dík za zdařilou akci.
R. Torž, člen dopravní komise při MěÚ Petřvald

Protože se blíží nové komunální volby, nastává čas rekapitulace práce i u
našich zastupitelů města.
Dnes jsme položili stejné otázky některým z nich…
1. Jak byste zhodnotil(a) své čtyřleté působení v (radě) zastupitelstvu našeho města (20062010)?
2. Které rozhodnutí, programy rady města nebo zastupitelstva města jste během těchto čtyř
let nejvíce vyzdvihl(a)?
3. Jak jste byl(a) spokojený(á) s předkládanými materiály. Byly vám dostatečně
s předstihem a srozumitelně předloženy?
4. Zhodnoťte, prosím, několika slovy spolupráci s ostatními členy zastupitelstva města.
Odpovídá Ing. Osvald Pencek
1. Své postoje v radě a zastupitelstvu města jsem vždy podřizoval řešení konkrétních záměrů a
kroků směřujících ke zlepšení podmínek života v našem městě. Jako člen bytové komise
jsem podporoval prověřené návrhy profesních pracovnic města. Jako aktivní včelař jsem
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podporoval vše co souviselo s ochranou životního prostředí, se zachováním a rozšiřováním
zeleně v okolí svého bydliště.
2. Především je nutno ocenit trvalou snahu o zlepšování životního prostředí přípravou výstavby
kanalizace a plynofikaci zbývajících okrajových částí města. V rozumném přístupu k dani z
nemovitosti vidím zvýšení zájmu o bydlení v Petřvaldě. V různých částech města dochází k
výstavbě nových rodinných domků. Kladně musím hodnotit pokračování dostavby bytového
domu nad SKS po překonání dočasných problémů s financováním. Kladným počinem je
rovněž vytváření podmínek pro sportování mládeže a dospělých ve vybudovaných
sportovních areálech u ZŠ Školní nebo na Březinách.
3. Vedení města a jeho odborné útvary připravují vždy pro jednání rady a zastupitelstva města
velmi pečlivě a v předstihu potřebné písemné podklady. Pojednávání daného problému a
přijetí usnesení je vedeno se znalostí věcí. Veškerá jednání jsou řádně připravena a vyznačují
se racionalitou a bezkonfliktností. Příkladem může být závěrečný účet za rok 2009, který
kromě precizního zpracování podkladů je pozitivní v tom, že jsme zachovali malou finanční
rezervu pro budoucí zastupitelstva.
4. Za dosavadní působení v radě a zastupitelstvu města jsem nezaznamenal výraznějších rozdílů
v přístupu jednotlivých členů k projednávané problematice s výjimkou výstavby domova pro
seniory nebo sloučení ZŠ a ZUŠ. Přeji občanům města, aby v dalších komunálních volbách
zvolili takové zastupitelstvo, které bude řešit problémy s vyloučením osobních nebo
stranických zájmů.
Odpovídá Zdeněk Šlachta
1. Vzhledem k tomu, že jsem minulé čtyřleté období pracoval v dopravní komisi, která se
podílela na organizování různých akcí (běh pro zdraví, pouť) a byla nápomocná při řešení
připomínek k problematice místních komunikací a jejich oprav, hodnotil bych toto období
kladně.
2. Vyzvednout některá rozhodnutí RM a ZM, která bych hodnotil jako nejlepší, je velmi těžké,
protože všechna byla dle mého názor dobrá a míněna ku prospěchu města a jeho obyvatel
(např. otevření nového sportovního areálu, nákup radaru atp.).
3. Předkládané materiály, které byly projednávané, byly doručované s dostatečným předstihem
a ve srozumitelné formě.
4. Taktéž spolupráce s ostatními členy ZM byla velmi dobrá a vstřícná.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Pavle a Vítězslavu Holoubkovým (FA Pavla) z Ostravy -Radvanic za
sponzorský dar - velký slunečník,který věnovali obyvatelům Domu s pečovatelskou službou
Petřvald ul. Ráčkova.
Za všechny děkují manželé Anna a Miloslav Pavlíkovi

Byla – nebyla Horská chata Karolinka…
V jednom malebném údolí Beskyd, nedaleko Velkých Karlovic, se nachází Horská chata
Karolinka, kterou jsme obývali s žáky 4. a 5. tříd naší základní školy. Ano, strávili jsme zde sedm
krásných dní, plných zábavy, smíchu a pohody. Ale nepředbíhejme a zkusme své vzpomínky
seřadit pěkně od počátku.
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V neděli 2. května 2010 jsme se rozloučili s rodiči a vydali se vstříc novému dobrodružství. Hned
po příjezdu na horskou chatu jsme se ubytovali a poté utíkali honem ven, abychom se pokochali
krásnou okolní přírodou, ve které budeme trávit volný čas následujících 7 dní.
V pondělí ráno se počasí pokazilo, a tak jsme museli hledat náhradní řešení. Pro děti jsme
připravili skupinové hry – pamatováček, šifra, vyráběli jsme totemy či indiánské čelenky,
indiánské náhrdelníky. Děti si také změřily své síly ve vybíjené, veselé olympiádě, mnozí byli
úspěšní ve hledání pokladu či ve stavění domečků z přírodnin.
Úterý byl den školního výletu. Domluvili jsme si s místním dopravcem přepravu autobusem na
Pustevny a do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Vybrali jsme si návštěvu Valašské dědiny,
což je podle mého názoru nejkrásnější část skanzenu. Děti měly možnost zasednout do školních
lavic svých prababiček a vyslechnout zajímavé vyprávění pana učitele o zbojníku Ondráši.
Krásné byly také chudé chaloupky, mlýny a statky.
Asi největší ohlas u dětí měla pečlivě připravená soutěž našich vychovatelek Jany Pfeiferové,
Gabriely Kardašové a Bc. Jany Šveřepové dopravní výchova. Vychovatelky pro žáky vyrobily
z obrovských kartonových krabic autíčka pro 2 osoby, ve kterých se děti pohybovaly jako
postavičky z kresleného seriálu Flinstones po křídou nakreslené křižovatce, vyzkoušely si
pravidla silničního provozu, orientovaly se podle elektronického světelného semaforu a nakonec
se také naučily správně zaparkovat svěřené autíčko. Zábava byla veliká.
Večery jsme pojali taktéž soutěživě. Každý den jsme pro žáky připravili zajímavou soutěž –
pyžamová párty, karneval, Miss – Missák ŠvP, Sympaťák ŠvP aj.
Pro mnohé byla překvapením noční stezka odvahy. Ve čtvrtek večer, po ukončení soutěže Miss,
se děti pomalu odebíraly do svých pokojů, chystaly se na večerní hygienu, když v tom se ozval
hlas, který oznamoval: „Dobře se oblečte, večer ještě nekončí, změříme si svou odvahu, kdo se
nebojí, obejde chatu a podepíše se do knihy hříchů…“. Musím přiznat, že se děti zpočátku velmi
těšily, pak ale mnozí volili projít stezku odvahy ve dvojicích. Nakonec ji však všichni úspěšně
zvládli a za odvahu byli odměnění diplomem a sladkostmi.
I přes nepřízeň počasí jsme v Karolínce zažili mnoho zábavy. Troufám si říct, že akce byla
úspěšná, a přestože jsme na konci týdne pociťovali únavu, radost v očích našich dětí ji předčila.
Doufám, že příští rok se mnozí sejdeme znovu, abychom poznávali další krásná zákoutí Beskyd
nebo Jeseníků. Čemu dáme přednost, uvidíme, nechejme se překvapit.
Závěrem bych chtěla poděkovat skvělému kolektivu pedagogických pracovníků Mgr. Věře
Václavíkové, Mgr. Marcele Mertové, Janě Pfeiferové, Bc. Janě Šveřepové, Gabriele Kardašové,
Mgr. Miluši Mertové a naší zdravotnici Naděždě Veličkové za vynikající spolupráci a velmi
dobrou připravenost akce. Byli jste všichni úžasní.
Mgr. J. Kollegová, vedoucí školy v přírodě ZŠ a ZUŠ Školní 246

Žáci ZŠ a ZUŠ Školní Petřvald u Karviné srdečně zvou všechny na výstavu

Labyrint světa a ráj srdce
Výstava nejlepších výtvarných prací žáků.
Žijeme ve světě, který má podobu labyrintu…
Vernisáž: středa 16. 6. 2010 v 16 hodin odpoledne v SKS města Petřvald
(v budově Městské knihovny)
Součástí vernisáže bude i krátký doprovodný program žáků ZŠ a umělecká performance
Ráj srdce.
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PETŘVALDŠTÍ VČELAŘI BILANCOVALI
Běžná výroční hodnotící členská schůze včelařů měla letos slavnostnější ráz. V sobotu 19. března
2010 dopoledne se dostavili do sálu restaurace Mokroš včelaři a jejich rodinní příslušníci. Jsou
dva důvody, které vedly výbor ZO k tomuto kroku. Rok 2010 znamená pro včelařskou veřejnost
přípravu na sjezd včelařů a pro petřvaldské včelaře je významný tím, že právě uběhlo 100 let od
počátku organizovaného včelaření v našem městě. Každý účastník obdržel u prezence
„Almanach“ vydány k tomuto výročí. Na stolech nechyběly koláčky a medové perníčky. V
pracovním předsednictvu kromě předsedy ZO Ing. Osvalda Pencka a jednatele Ing. Petra
Valového zasedla paní JUDr. Hana Kotová, tajemnice MěÚ v Petřvaldě a přítel Karel Lupa, člen
pléna Ústředního výboru ČSV a předseda sousedské ZO v Šenově.
V první části hodnotící členské schůze seznámil přítomné předseda ZO s činností Základní
organizace Českého svazu včelařů, občanské sdružení v Petřvaldě za rok 2009 a předchozí
pětileté období od roku 2005. Z podstatných skutečností nutno uvést, že došlo k trvalému nárůstu
počtu včelstev při postupném zvyšování počtu včelařů. V roce 2009 zazimovalo 30 včelařů 318
včelstev, což je nejvíce v historii. O tom, že naši včelaří dobře pečují o svá včelstva svědčí
skutečnost, že v uplynulém období nedošlo k výrazným ztrátám a úhynům oproti jiným lokalitám
ČR. Naopak naši včelaři pomáhali okolním včelařům při nahrazování ztrát. Daří se nám, i když
pozvolna, omlazovat členskou základnu.V ZŠ pracuje včelařský kroužek. Řada včelařů začala
chovat matičky, což přispívá k ozdravení populace včel na našem katastru. Dochází ke
zvelebování včelařských provozů s využitím nabízených dotačních programů EU. ZO hospodaří s
mírným přebytkem také díky každoroční neinvestiční dotaci města. V závěru první části byl
zvolen nový výbor. Předsedou byl zvolen mladý včelař př. Zdeněk Lausch ze Zimného dolu.
Dalšími členy byli zvolení př. Miroslav Kempný - místopředseda, Ing. Petr Valový - jednatel,
Ing.Osvald Pencek - hospodář, př. Pavel Lorenčič - nákazový referent, př. Jiří Matušinský a př.
Roman Lorenčič - členové výboru. Revizní komise bude po další pětileté období pracovat ve
stejném složení. Př. Tomáš Ščerba -předseda RK, př. Břetislav Šulc a př. Gustav Psenner členové RK.
Druhou slavnostnější část označil př. Pencek jako ohlédnutí za stoletým působením včelařů v
našem městě a zasněným pohledem do budoucnosti včelařství obecně. Protože historie je
poměrně dobře popsaná v brožuře, budoucnost je dosud bílý nepopsaný list. Nový výbor ZO
čeká mravenčí práce potřebná pro přežití a rozvoj včelařství. Veškeré snažení bude možná
oceněno. Pro nezasvěcené je podstatná informace, že přínos jednoho včelstva pro společnost v
peněžním vyjádření představuje až 40 tisíc Kč za rok. Jedná se hlavně o opylení hmyzosnubných
rostlin. Přínos pro včelaře je jen zlomkem této částky. Paní tajemnice ve svém příspěvku hledala
odpověď na to, co způsobuje v lidech tu nezlomnou sílu a lásku k vybraným činnostem a
koníčkům. Ne vždy v tom jsou peníze a osobní výhody. Přítel Karel Lupa ocenil dosavadní
spolupráci našich ZO a seznámil přítomné s činností ZO Šenova. Bývalý předseda př. Zdeněk
Sojka ocenil neformální náplň schůzí výboru a zanícenou diskusi při prosazování rozdílných
názorů na způsob vedení včelstev.
Na závěr druhé části byli oceněni včelaři Oldřich Kokošinský, Václav Pavelek, Jan Matušek a
Ing. Petr Valový čestným odznakem "Vzorný včelař" a věcnou odměnou za dlouholeté působení
v ZO Petřvald. Čestné uznání za přínos v chovu včel obdrželi Jan Káňa, Zdeněk Lausch a
Miroslav Kempný. Druhá část členské schůze byla ukončena slavnostním obědem z kuchyně paní
Růženky Škutové a její kuchařky. V rámci volné zábavy byly př. Janem Matuškem pořízeny
zdařilé dokumentační fotografie vyznamenaných a účastníků výroční schůze. Jednu společnou
přikládáme.
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Za ZO ČSV, o.s. Ing. O. Pencek

CENY Z ALISY
Velká sláva se uskutečnila 14. května v hotelu Václavov u Oskavy na Šumpersku. Petřvaldské
nakladatelství Alisa tam udělilo ceny básníkům za jejich básnickou tvorbu v posledních dvanácti
měsících.
Cenu královny Alisy za rok 2009 v oboru milostná poezie obdržela Jindřiška Šindlerová z
Rakovníku za báseň „Líbím se ti“. Na druhém místě se umístil Petr Šulista z Oseku u Strakonic,
třetí byl Lev Pelén z Kácova na Vysočině. Z našeho regionu získali ocenění Věra Petrová z
Frýdku-Místku, Jarmila Spáčilová, která se nedávno přistěhovala do Petřvaldu, Jaroslav Kosec z
Ostravy, Vít Adamus z Frýdku-Místku a Naděžda Rýcová z Nového Jičína.
Jindřiška Šindlerová se narodila v roce 1955 v Příčině. Téměř třicet let pracovala ve
zdravotnictví, nyní je v invalidním důchodu, neboť vážná nemoc ji upoutala na invalidní vozík.
Píše poezii i prózu, vydala několik knih, účastní se autorských čtení a svou básnickou tvorbu
představila i v almanaších Alisy.
Cenu královny Alisy za rok 2010 v oboru klasická poezie obdržel Milan Andrýsek z Hradce
Králové za báseň „Dík za krásné ráno“. Druhé a třetí místo obsadila Jarmila Spáčilová, za ní se
umístila Jarmila Krajánková z Žatce. Z našeho regionu získal dvě ocenění Jaroslav Kosec z
Ostravy.
Milan Andrýsek se narodil v roce 1933. 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, pokračovat ve studiu mu později
nedovolili, protože měl příbuzné v západním zahraničí. Pracoval v masném průmyslu a od 1992
na Magistrátu města Hradec Králové. Poezii se začal věnovat až v důchodu. Za svou básnickou
tvorbu obdržel pětkrát Cenu královny Alisy a získal dvě čestná uznání v zahraničních literárních
soutěžích. Připravuje k vydání svou první sbírku básní.
Mezi autory, kteří získali několik ocenění, byli Jana Polcarová z Brodů u Podbořan, která vydala
v Alise sbírku básní „Světlo a stín“, Iveta Bakrlíková z Jablonce nad Nisou (Motýlí sny),
Vladimír Konečný z Humpolce (Dva kamínky), z nových talentů pak Milan Vinarčík z Mostu a
Lucie Čepcová z Třince.
Básně v obou literárních soutěžích hodnotily pokaždé dvě desítky porotců, kteří byli z různých
měst a vzájemně o sobě nevěděli, aby se nemohli ovlivňovat. Jedním z porotců byl i Ing. Jozef
Záhumenský ze slovenských Michalovců, který pak do nakladatelství napsal: „Díky Alise jsem
za několik měsíců přečetl víc poezie než za celý předcházející život. Je to krásné obohacení mých
večerů.“
V letošním roce se nakladatelství Alisa chystá vydat almanach „Stoupající hvězdy 2011“ a
sborník „Smyslná česká poezie“. Setkáme se v nich nejen s básněmi už známých autorů, ale také
s prvními dílky nově objevených talentů, mezi nimiž budou i Jan Káňa z Petřvaldu a Monika
Hoňková z Jistebníku nad Odrou.
(vx)

Krásně se vydařil 1. máj 2010
Jak že to básník Máje vštípil mladým i dříve narozeným – že prý je to lásky čas. 1. máj sice byl,
na roku nesejde, ale co kdyby? Řeč je o máji 2010. Není ještě pozdní večer, je krásné slunečné
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odpoledne, 16 hodin letního středoevropského času, na obzoru žádná zamilovaná dvojice, zato
Kulturní dům v Petřvaldě obležen osobními auty všech možných značek. Hrdlička si vzala
náhradní volno a nemíní zvát ku lásce. Avšak v sále je plno, jeviště samé srdce a srdíčko… tak to
přece bude mít něco s láskou společného. Z filmového plátna na nás mávají holčičky, dívenky,
děvčata a skoroslečny, které sedí, stojí či leží někde v tělocvičně a trápí své tělo, aby bylo ohebné
a poslušné, ať to stojí, co to stojí. Přitom nešetří úsměvy, jako by to nic nebylo, a ještě nám
posílají hubičky!
Střih! – obratem se z holčiček vyklubaly štíhlé postavičky (mňam mňam) v černých halenkách,
stříbrných sukénkách, na hlavách koketní stříbrné lodičky. Každá má v ruce hůlku (asi budou
čarovat) – ale kdepak! Čáry už spočívaly v tom, že tělocvična zmizela a dívky stály na
rozsvíceném jevišti. Svižná hudba jako na povel rozhýbala všechna těla a roztleskala celý sál. A
už jsme doma! To rozcvičení na plátně, to byly záběry ze soustředění tanečního souboru
Petřvaldské srdce, které v roce 2004 založila kulturní referentka Střediska kulturních služeb
města Petřvaldu slečna Lucie Mančařová, dnes paní Lucie Skrzyžalová. Má se svými téměř 70
děvčaty při nácviku a organizování akcí spoustu práce, ale také úspěchů. Na pomoc jí naštěstí
přispěchají ochotné maminky, které své princezny vyštafírují tak duhově krásně, vkusně a
elegantně, až divákům oči přecházejí. Při vystoupeních na 1. máje 2010 nebylo snad barvy, která
by se na krásných kostýmech našich tanečnic neobjevila.
Ale nejde jen o kostýmy. Od roku 2007 se Petřvaldské srdce účastní soutěží a přiváží do
Petřvaldu výsledky svého úsilí. A za ně se Petřvaldské srdce nemusí stydět. Na úspěchy roku
2009 navázaly úspěchy letošní v podobě trojnásobného vítězství v regionálním kole a postupu na
Mistrovství Moravy ve Zlíně, kde naše výprava obsadila dvakrát 2. místo v kategorii show art
(děti, junioři) a získala tak postup na Mistrovství České republiky v Praze. Nesmíme také
opomenout roli generálního sponzora, jímž je město Petřvald, bez jehož vydatné podpory by
aktivita, kterou děvčata vkládají do svého koníčka, přišla vniveč. A tak se 1. máj 2010 krásně
vydařil díky lásce k tanci a Karel Hynek Mácha by se určitě usmíval.
I. Karkošková

Projekt Tak daleko – tak blízko - Květnový mezinárodní běh
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013,
Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu
Polské republiky.
V rámci partnerské spolupráce obcí Strumień a Petřvald byl realizován společný projekt
s názvem Tak daleko – tak blízko. V rámci tohoto projektu jsme se v sobotu 15. 5. 2010
zúčastnili Květnového mezinárodní běhu ve Strumieni.
10-ti členné družstvo mladých fotbalistů TJ Petřvald nás reprezentovalo v běžeckém závodě
„Běžíme pro radost“, kterého se zúčastnilo celkem 150 závodníků (žáků a studentů) ze
Strumienie a Petřvaldu.
I když naši závodníci patřili k těm nejmenším, kdo myslíte, že zvítězil? Byl to náš zástupce
Robin Cittnar. Dalších nejméně 5 oranžových dresů se znakem města Petřvaldu bylo vidět
v první desítce závodníků.
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Slavnostní odpoledne se neslo ve znamení tance. I když byl náš taneční soubor Petřvaldské srdce
oslaben o účastnice pražského klání, vystoupení našich dětí sklidilo opět velký ohlas.
Je velice milé a příjemné poslouchat od předních představitelů polského města, jak nám naše
tanečnice závidí.
Chtěla bych poděkovat za reprezentaci TJ Petřvald a tanečnímu souboru a za účast na této akci
rodičům, zástupcům města a manželům Římánkovým.
M. Pavlitová, předsedkyně Školské rady při ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní

Petřvaldské srdce Mistrem republiky...
Dne 15. května 2010 se děvčata z tanečního souboru Petřvaldské srdce zúčastnila Mistrovství ČR
o nejlepší taneční skupinu roku 2010 v Praze. Po dlouhé cestě autobusem a náročných hodinách
ve Sparta Aréně jsme s neuvěřitelným nadšením přebrali pohár a medaile za 1. místo s
choreografií „Když houslový klíč není doma...“ (taneční skupina 2A) v kategorii show art děti a
2. místo s choreografií „Povodeň“ (taneční skupina 3) v kategorii show art junioři. Do Prahy jsme
sice jeli všichni velmi natěšeni, ale ambice na výhru jsme neměli. Proto bylo vyhlášení hodně
emotivní a je velká škoda, že Vám v novinách můžeme ukázat jen fotografii. Naše tanečnice
nasadily letos laťku hodně vysoko... přejme jim tedy, aby si ten svůj standart udržely, a aby
tančily pořád se stejným nadšením... protože to je ten klíč k vítězství.
Za celý soubor děkuji... L. Skrzyžalová.
nické muzeum v Petřvaldě
Muzeum Těšínska
si Vás dovoluje pozvat na výstavu
KOUZLO KRYSTALU
Výstava potrvá od 5. května do 17. října 2010
K Muzeu 89, 735 41 Petřvald, tel.: 596 541 092, e-mail: petrvald@muz
Otevřeno:
út–pá 9.00–12.30 hod. 13.00–17.00 hod.
so 9.00–13.00 hod., ne 13.00–17.00 hod.
Ve všech známých rozvinutých kulturách byly minerály a drahé kameny ceněny nejen pro svou
krásu, pravidelnost tvarů a úžasnou barevnost, ale především pro své tajemné účinky. Byly a stále
jsou využívány jako symbol postavení a moci, objevují se v pohádkách a legendách, jsou
předmětem přírodovědných zkoumání i objektem sběratelského zájmu. Území naší republiky je
vzhledem k pestré geologické stavbě mimořádně bohaté na nejrůznější minerály, má slavnou
hornickou tradici i historii zpracování drahých kamenů. Tomu odpovídají i rozsáhlé
mineralogické sbírky v mnoha našich muzeích, jež jsou prezentovány ve stálých expozicích a na
příležitostných výstavách.
Výstava Kouzlo krystalu provede návštěvníky zajímavostmi ze světa minerálů, představí
kamenný svět zářící, třpytivé i ledově chladné krásy. Kromě prezentace charakteristiky
vybraných minerálů je výstava zaměřena na méně známé skutečnosti týkající se jejich vzniku,
vlastností i mnohdy neobvyklého využití.
Vystaveny jsou minerály z evropských i světových nalezišť, některé drahé kameny a kopie
světově proslulých velkých diamantů. Sbírkové předměty doprovází bohatá fotografická
dokumentace. Výstava vznikla ve spolupráci Slezského zemského muzea v Opavě a
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Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku, cenné exponáty byly zapůjčeny také z Moravského
zemského muzea v Brně.
Mgr. L. Jarošová, Ph.D.
RNDr. J. Hauk, CSc.
Technické muzeum v Petřvaldě, K Muzeu 89, 735 41 Petřvald, tel.: 596 541 092
Stálá expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví na Karvinsku – hornická expozice do srpna 2010 uzavřena
Výstava:
Kouzlo krystalu
Výstava potrvá do 17. 10. 2010
Pro děti připraven doprovodný program k výstavě.
otevřeno: út–pá 9.00–12.30 h, 13.00–17.00 h, so 9.00–13.00 h, ne 13.00–17.00 h
Program pro veřejnost v Technickém muzeu Petřvald:
1. 6. Hledání pokladu – ke Dni dětí pro MŠ Petřvald, soutěže, hledání pokladu, malováním křídami na
chodník. Jen za příznivého počasí.
15.–16. 6. Korálkování – výroba náramků z perliček, korálků… Pro MŠ, ZŠ a veřejnost.

Cyklistický klub FESO
zahájil letošní cyklistickou sezonu závodem v Soběslavi dne 10. 4. 2010 Českým pohárem
mládeže. Startovaly zde všechny mládežnické kategorie z celé ČR. Zvítězil Matěj Lasák. SK
VEHA TEAM Rohov v kategorii juniorů. Ondřeji Fierlovi z našeho CK se podařilo umístit na
22. místě ze 70 startujících.
Dne 11. 4. 2010 sezona pokračovala druhým. závodem Čes. poháru mládeže v Brně na silničním
okruhu ve Zbraslavi u Brna. Trať pro kategorii juniorů měla délku 80 km a startovalo v ní 70
závodníků. Zvítězil David Dvorský z MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ Olomouc, Ondřej Fierla
dojel jako 24. a ostatní naši závodníci závod nedokončili. V kategorii kadetů se závodilo na trati
dlouhé 60 km a startovalo zde 80 závodníků. Zvítězil Michal Vakoč Dukla Praha. Jan Wala z CK
FESO Petřvald se umístil na 27. místě. Ostatní naši závodníci závod nedokončili. V kategorii
starších žáků byla délka trati 30 km a startovalo v ní 50 žáků. Zvítězil Skaloš Dominik z KOVO
Praha.
Závodníci FESA:
16. Jan Koten
17. Daniel Glogowský
19. Jan Fierla
Sezona v okrese Karviná začala 1. závodem okresní pohárové soutěže 18.4.2010 v Bohumíně,
který pořádal Sportovní klub Šafrata Bohumín na trati v Dolní Lutyni. Na startu se sešlo 140
závodníků z cyklistických klubů SK Šafrata, Orlík Orlová, FESO Petřvald, HOBBY Bohumín,
MAXBIKE Orlová, Bohumín-Kolík, TŽ Třinec, Jiří TEAM Ostrava a také závodníci z Polska
(Bielsko-Biala a Rybník), kteří dodali závodu mezinárodní punc.
V mládežnických kategoriích stupně vítězů obsadili závodníci petřvaldského FESA.
JUNIOŘI:
1. Ondřej Fierla
2. Michal Pecha
3. Martin Janko
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KADETI:
1. Lumír Šenkýř
2. Jan Wala
3. Pavel Vrábel
ŽST:
1. Jan Koten
2. Jan Fierla
3. Daniel Glogowský
24. 4. 2010 pokračoval český pohár mládeže 3. závodem Čes. pohár v Příbrami časovkou
jednotlivců, na které startovalo celkem 68 juniorů. Zvítězil Kadúch Jan z Dukly Brno.
Naši závodníci:
JUNIOŘI:
20. Ondřej Fierla
46. Pecha Michal
50. Martin Janko
KADETI – startovalo 65 závodníků. Zvítězil Vakoč Michal DUKLA Praha
FESO:
24. Lumír Šenkýř
46. Pavel Vrábel
Jan Wala pro defektu nedokončil
ŽST – startovalo 40 závodníků, zvítězil Skaloš Dominik KOVO Praha
FESO:
10. Jan Koten
17. Jan Fierla
25. 4. 2010 se konal 4. závod českého poháru mládeže a mužů v Přibrami - a to závod silniční.
MUŽI – startovalo 148 závodníků trati dlouhé 150 km
1. Kozubek Stanislav PSK WHIRLPOOL-AUTHOR
24. Svaczyna Petr – CK FESO Petřvald
JUNIOŘI - startovalo 80 závodníků na trati dlouhé 114 km.
1. Josef Černý- Favorit BRNO
22. Ondřej Fierla – CK FESO Petřvald
50. Michal Pecha- CK FESO Petřvald
KADETI - startovalo 68 závodníků na trati dlouhé 50 km
1. Ondřej Kott – Dukla PRAHA
18. Lumír Šenkýř – CK FESO Petřvald
30. Jan Wala – CK FESO Petřvald
35. Pavel Vrábel – CK FESO Petřvald
ŽST – trať dlouhá 30 km, na které startovalo 50 závodníků
1. Zvedlo David – CK Žiár nad Hronom
7. Koten Jan – CK FESO Petřvald
31. Fierla Jan – CK FESO Petřvald
1. 5. 2010 se konal Jesenický pohár Vidnava.
JUNIOŘI: 1. Ondřej Fierla CK FESO Petřvald
startovalo 80 závodníků
ŽST:
2. Jan Fierla CK FESO Petřvald
startovalo 35 závodníků
Taktéž 1. 5. 2010 se ve Valašském Meziříčí konal „Valašský pohár“ MTB (horská kola)
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JUNIOŘI: 4. Kožušník Adam CK FESO Petřvald (startovalo 30 závodníků)
KADETI: 4. Wala Jan CK FESO Petřvald(startovalo 30 závodníků)
ŽML:
2. Huráč Vojtěch CK FESO Petřvald (startovalo 20 závodníků)
2. 5. 2010 se konala časovka jednotlivců – Slezský pohár ve Staříči - společná kategorie mládeže.
1. Ondřej Fierla CK FESO Petřvald
4. Michal Pecha CK FESO Petřvald
5. Martin Janko CK FESO Petřvald
7. Jan Wala CK FESO Petřvald
8. Pavel Vrábel CK FESO Petřvald
ŽST:
1. Jan Koten CK FESO Petřvald
2. Jan Fierla CK FESO Petřvald
3. Daniel Glogowský CK FESO Petřvald

TJ PETŘVALD - HEPO
Oddíl kopané zve širokou veřejnost na vystoupení legendární skupiny OLYMPIC 24. 7.
2010 do areálu Hepa. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na Hepu za 250 Kč, v den
vystoupení za 350 Kč.
Výbor oddílu kopané.
Muži
10. 4. – mistrovské utkání okr. přeboru (13. kolo).
TJ Petřvald – Sl. Rychvald 2:1 (0:0)
Branky: T. Volný, S. Kostka
Sestava: P. Jonšta – Jaglář, Mohyla, Budina, Machala (65.min Weiss) - Kostka, Volný, Kawulok,
M. Benda (68.min Bernartík) – Chromik, Stec (46.min J. Golbricht)
1. 5. – mistrovské utkání okr. přeboru (14. kolo)
H. Bludovice – TJ Petřvald
3:1
(2:1)
Branka: S. Kostka
Sestava: P. Jonšta – Jaglář, Mohyla (79.min Weiss), Budina, Machala - Kostka, Kawulok, M.
Benda, Chromik – J. Golbricht (65.min Bernartík), Stec (81.min Bernartík).
24. 4. – mistrovské utkání okr. přeboru (15. kolo)
TJ Petřvald – Doubrava
0:1
(0:0)
Sestava: P. Jonšta – Jaglář, Budina, Mohyla, Machala – Kostka, Kawulok, T. Volný, M. Benda
(75.min Bernartík) – Stec (80.min T. Bezdíček), Chromik.
1. 5. mistrovské utkání okr. Přeboru (16. kolo).
Sl. Petřvald – TJ Petřvald
3:2
(1:0)
Branky: vlastní, T. Volný
Sestava: P. Jonšta – Jaglář (46.min Golbricht), Budina, Mohyla, Machala – Kostka, Kawulok, T.
Volný, M. Benda – Stec (68.min T. Bezdíček), Chromik.
Trenéři: O. Cudrák, M. Budina.
Dorost
Mistrovské utkání – 17. kolo
Skotnice – TJ Petřvald 2:1 (1:1)
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Sestava: Sklepek – Levanszky, Svoboda, Müller, Cifka, 65.´Procházka – O. Kostka, Kawulok,
Ligocki, J. Kostka – Frosztega, Pencek
Branky: 36. min J. Kostka
Utkání se hrálo na velmi těžkém terénu, domácí dali rychlý gól již v 6. minutě. Do poločasu jsme
stačili vyrovnat, gól dal v 36. min. Honza Kostka. Domácím opět vyšel úvod druhého poločasu,
když dokonce v 48 minutě vstřelili vítězný gól.
18. kolo
TJ Petřvald – L. Petrovice 0:6 (0:3)
Sestava: Sklepek – Levanszký, Svobody, Müller, Cifka, 69.´Pavlas – Procházka, Kawulok,
45.´Maňák, Ligocki, J. Kostka – Pencek, 77.´Doležal, Frosztega
Přivítali jsme vedoucí mužstvo tabulky, hosté nám v rozmezí čtyř minut dali tři góly a to nás
porazilo, v druhém poločase přidali hosté další tři branky.
19. kolo
Albrechtice – TJ Petřvald 1:0 0:0
Sestava: Sklepek – Levanszký, Svoboda, Müller, Kičerka, 84.´Doležal – Procházka, 75.´Cifka,
Kawulok, Ligocki, J. Kostka – Pencek, 51.´O. Kostka, Frosztega, 51.´Maňák
Hráli jsme pohledný fotbal, ale připadalo mi to, že jsme hráli po šestnáctku a nikdo pořádně
nevystřelil na branku. Domácí nás potrestali v 48. minutě, kdy jediná branka rozhodla o utkání.
20. kolo
TJ Petřvald – St. Město 4:0 (1:0)
Sestava: Sklepek – Levanszký, Svoboda, Müller, Kičerka – Procházka, 60.´Maňák, Ligocki, J.
Kostka, 83.´Pavlas, O. Kostka – Pencek, 76.´Doležal, Frosztega, 69.´Cifka
Branky: 25.´Frosztega, 63.´Frosztega, 75.´Pencek, 88.´Ligocki
Toto utkání se hrálo za stálého hustého deště, kluci podali fantastický výkon a hosty úplně
smazali. Dvě branky konečně vstřelil Matěj Frosztega. Třetí branku dal Honza Pencek a čtvrtou
nádhernou z 18 metrů vstřelil Lukáš Ligocki.
Třenéři: Weiss, Sobek
Starší žáci
10. 4. – mistrovské utkání kraj.soutěže (13. kolo)
TJ Petřvald – ČSAD Havířov 1:2 (0:1)
Branka a asistence: M. Sekera (R. Citnar)
Sestava: D. Kašniar – D. Knorr, T. Matušík, R. Citnar, A. Kereškéni – J. Kantor, L. Kolek, L.
Pavlas, D. Miko – M. Sekera, R. Karkoschka (64min. F. Marek, 66.min. P. Bitala, 68.min. J.
Čevela)
18. 4. - mistrovské utkání kraj. soutěže (14. kolo)
MFK Havířov ,,B“ – TJ Petřvald 8:2
(4:0)
Branky a asistence: L. Pavlas (D. Kašniar), M. Sekera (D. Kašniar)
Sestava: D. Kašniar (36.min. F. Marek) – D. Knorr (51.min. P. Bitala), T. Matušík, R. Citnar, A.
Kereškéni – J. Kantor, L. Kolek, L. Pavlas, D. Miko – M. Sekera, R. Karkoschka (36.min. D.
Kašniar)
24. 4. - mistrovské utkání kraj. soutěže (15. kolo)
TJ Petřvald – MFK Karviná ,,C“ 1:8 (1:1)
Branka a asistence: R. Karkoschka (M. Sekera)
Sestava: R. Citnar – F. Marek, L. Kolek, T. Matušík, L. Budina (57.min. D. Vaněk), J. Kantor, L.
Pavlas, D. Miko, D. Kašniar – M. Sekera, R. Karkoschka (54.min.V. Zajíček)
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4. 5. - mistrovské utkání kraj. soutěže (16. kolo)
Frýdek – Místek ,,C“ – TJ Petřvald 8:1 (3:1)
Branka a asistence: R. Karkoschka (M. Sekera)
Sestava: D. Kašniar – F. Marek, Fr. Marek, T. Matušík, L. Budina (45.min.V. Zajíček) –
M.Kutra, L. Kolek, L. Pavlas, D. Miko – M. Sekera, R. Karkoschka (54.min. P. Bitala)
Trenéři: P. Sekera, P. Bitala.
Mladší žáci
10. 4. – mistrovské utkání kraj. soutěže (13. kolo)
TJ Petřvald – ČSAD Havířov 9:0
(4:0)
Branky a asistence: R. Citnar 3/3, R. Karkoschka 3/3, V. Zajíček 2/1, T. Sklepek 1/0, L. Budina
0/1.
Sestava: F. Marek – D. Knorr, J. Čevela, D. Vaněk, P. Bitala – J. Citnar, T. Sklepek, V. Zajíček,
L. Budina – R. Citnar, R. Karkoschka
…střídání hokej. způsobem: M. Paluv, J. Lipka, M. Krupa.
18. 4. – mistrovské utkání kraj. soutěže (14. kolo)
MFK Havířov ,,B“ – TJ Petřvald
0:2
(0:0)
Branky a asistence: J. Lipka (L. Budina), L. Lipka (J. Čevela)
Sestava: F. Marek – D. Knorr, J. Čevela, D. Vaněk, P. Bitala – J. Citnar, T. Sklepek, V. Zajíček,
L. Budina – R. Citnar, R. Karkoschka.
…střídání hokej. způsobem: M. Paluv, J. Lipka, M. Krupa.
24.4. – mistrovské utkání kraj.soutěže (15. kolo)
TJ Petřvald – MFK Karviná ,,c“ 3:0
(2:0)
Branky: R. Karkoschka 2, R. Citnar
Sestava: F. Marek – D. Knorr, M. Krupa, D. Vaněk, R. Citnar – J. Čevela, T. Sklepek, V.
Zajíček, L. Budina – J. Citnar, R. Karkoschka.
…střídání hokej. způsobem: M. Paluv, J. Lipka, V. Cieplik
4. 5. – mistrovské utkání kraj.soutěže (16. kolo)
Frýdek – Místek – TJ Petřvald 5:2 (2:0)
Branky: R. Karkoschka, J. Sklepek
Sestava: F. Marek – D. Knorr, R. Citnar, D. Vaněk, P. Bitala – J. Citnar, T. Sklepek, V. Zajíček,
L. Budina – J. Lipka, R. Karkoschka
…střídání hokej. způsobem: M. Paluv, J. Poledník, Sobík, J. Čevela.
Trenéři: P. Gorovič, R. Durczok, A. Jaglař
Přípravka
10. mistrovské utkání 8. 4. 2010
TJ Petřvald - Dětmarovice 2:1
Soupeř přijel s nejlepším střelcem soutěže, kterého dokonale pokryl D. Lorenčič. Zaskočení hosté
nedokázali reagovat a vítězství patřilo zaslouženě nám.
Branky: D. Kršák, V. Vajdo
11. mistrovské utkání 22. 4. 2010
TJ Petřvald - Horní Suchá 3:3
První poločas jsme vyhráli 1:0. Naprosto jsme selhali na začátku druhé půle, kdy jsme během 8
minut dostali 3 góly.
Branky: V. Gellnar 2 , D. Kršák
12. mistrovské utkání 29. 4. 2010
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MFK Karviná - TJ Petřvald 2:2
Domácí,kteří neztratili ani bod, byli jasným favoritem.V prvním poločase jsme se ujali vedení 01a k tomu ještě neproměnili penaltu.Na začátku druhého poločasu si nervózní Karviná vstřelila
vlastní gól.Nakonec se domácím podařilo vyrovnat.Nejlepší výkon SEZÓNY!!
Branky: L.Pecha, vlastní
13. mistrovské utkání 11. 5. 2010
Petrovice - TJ Petřvald 0:5
Velmi dobrý výkon všech hráčů.
Trenéři: Ing. P. Šeruda, V. Strouhal
Branky: V. Vajdo 2, D. Kršák, P. Polhoš a D. Lorenčič
Sestava: M. Graf, P. Hrachovec -V. Gellnar, F. Káňa, D. Durczok, D. Kršák, P. Polhoš, V.
Strouhal, V. Vajdo, D. Lorenčič, D. Šeruda, B. Stoklasa, L. Pecha a M. Bednář.
Střídání je hokejovým způsobem.

KNIHOVNA
PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
od pátku 2. července do pátku 27. srpna
PONDĚLÍ a STŘEDA
9.00-11.30 12.30 -17.00
JAK JSME SE ROJILI
Víte, jak vypadá pravá petřvaldská čarodějnice? A kolik se jich mezi námi skrývá? A co máme
čarodějných prťavců?
Letos jich přilétlo na sraz ke knihovně 62 kousků. Tedy alespoň těch, co už si sami, nebo za
pomocí rodičů vyplnili přihlášku mezi čarodějný dorost. Bez oné přihlášky se totiž nebylo možno
zúčastnit čarodějnických kvalifikačních testů a postoupit na příští rok do vyšší kvalifikační třídy.
Přibylo i několik dospělých čarodějek a blíže neurčené množství rodičovského doprovodu.
Soutěže pro prťavce obsahovaly nejen kvalifikační úkoly pro práci s košťátky a jinými létadly,
ale v rámci bezpečnějšího provozu museli letos zvládnout i běh v sedmimílových botách (lidská
velikost č. 51), práci a testovací obouvání zvláště smrdutých opuštěných ponožek a další
záludné kvalifikační soutěže.
Protože se jich dostavilo opravdu hodně a soutěže se protáhly, unikli některým dalším
rafinovaným testům a kvízům, které měly prověřit jejich uměleckou kvalifikaci. Nevadí, příště…
Před osmnáctou hodinou se masa oválených,zpocených a soutěžemi pocuchaných prťavců za
doprovodu rodičů odebrala do Sokolovny, kde bylo u krbu nachystáno kouzelné roští.
Noví majitelé restaurace Sokolovna, manželé Niečovi, už předem zažehli čarodějnický ohníček
k opékání buřtů, špekáčků a klobás a žíznivým mladistvým účastníkům podávali zdarma „skunčí
vodu“. Dospělý doprovod měl smůlu, ten si musel své „ohnivé vody“ sponzorovat z vlastních
zdrojů.
U kouzelného ohně jsme provedli rituální rozbalení dračích zámotků, obsahujících špatné lidské
vlastnosti a slavnostně jsme je spolu spálili v ohýnku - by na věčné časy a nikdy jinak
shořela zlost, zlobení, lenivost, odmlouvání a další prťavců nedůstojné vlastnosti.
Pak jsme dostatečně zasytili žaludky zuhelnatělými buřtíky a odebrali se s podebranými žlučníky
domů.
Sletu 2011 ZDAR, lenivosti těla i ducha ZMAR.
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Pracovnice knihovny tímto děkují za pomoc při soutěžích kolegyním čarodějnicím Ivaně
Kotrové, Miluši Malinové a Jitce Šťastné, našim údržbářským skřítkům - „smerfům“ - za
připravené dříví a manželům Niečovým za sponzorované občerstvení pro děti.
J. Burová
Fotografie z akce na www.knihpe.rajce.idnes.cz ještě doplňujeme.
KLUB „M“
Setkání maminek v knihovně v červnu
úterý 8. a 22. června
od 9.30 - 11.30 hodin
CVIČENÍ V LÉTĚ
Jóga a pilates - lehký pohyb vhodný pro tělo i mysl
STŘEDA 17.15 - 18.45
Inf. tel. 596 541 342 p. Burová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Růžena Harantová
80 let
Drahomíra Stará
80 let
JUDr.Zdeněk Šára
85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Stanislav Kadluba a Lenka Petříková
Martin Honcnejman a Kristina Štenclová
Roman Moldřík a Amália Medvecová
Aleš Šebesta a Věra Slaninová
Narozené děti
Karolína Blachová
Helena Harvišová
Lea Honcnejmanová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Zemřeli občané
Jarmila Budinová
80 let
Lucie Jarolímová
87 let
Jozef Pražienka
43 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 21. června 2010 se dožívá krásného jubilea 80 let paní Vlasta Kroutilová. Do dalších let
všechno nejlepší, hlavně zdraví, hodně štěstí a boží požehnání přeje rodina Izaiašova a
Wondrova.
BLAHOPŘÁNÍ
3. června 2010 oslaví krásné životní jubileum 80 let paní Věra Matušů. Vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí, pohody a životního optimismu do dalších let přejí synové Ladislav a Lubomír
s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme Ti říct,
žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav, tak jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.
Dne 14. června 2010 oslaví 60. narozeniny pan Ladislav Řezníček. Vše nejlepší přeje manželka
Marie, maminka Rozálie, dcery Lenka a Renáta, Slávek a Jiří, vnučky Andrienka, Romanka a
Maruška.
OZNÁMENÍ
Oči Tvé se zavřely, srdce přestalo bít,
vzpomínky na Tebe budou však stále s námi žít.
Dne 2. května 2010 nás navždy opustil pan Alois Vicherek. S drahým zesnulým jsme se
rozloučili 5. května 2010. Za zarmoucenou rodinu manželka Antonie.
Zároveň poděkování mamince a sestře Marii s manželem za vzornou péči při opatrování mého
tatínka v těžké nemoci.
Syn Jan.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí co kdysi vzal.
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 23. června 2010 uplyne rok od úmrtí pana Libora Izaiaše. Vzpomínají rodiče, bratři Tonda
a Rosťa, rodina Izaiašova a Wondrova.

VZPOMÍNKA
Život jde dál, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 13. května 2010 jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí mého manžela pana Ladislava Seiberta.
S láskou stále vzpomínají manželka Marie, dcera Jana s manželem a rodinami.
VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
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Dne 28. května 2010 vzpomínáme 4. výročí úmrtí mého manžela pana Zoltána Kovacze.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti.
VZPOMÍNKA
Dne 30. května 2010 vzpomínáme 8. výročí úmrtí paní Bohuslavy Potykové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera Sylva a vnoučata Adam, Lucie a Jakub.
VZPOMÍNKA
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v našich srdcích dál.
Dne 8. června 2010 vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana Josefa Tomicy. A dne 3. července 2010
vzpomeneme 24. výročí úmrtí jeho manželky paní Arnoštky Tomicové.
Vzpomínají a nezapomenou vnučka Marie s partnerem a vnučka Renáta s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 31. května 2010 vzpomínáme 7. výročí úmrtí pana Lumíra Pavelka a 9. září 2010
vzpomeneme jeho nedožitých 78 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a syn s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
„Kdo s Tebou žil, ví, co ztratil.“
Dne 26. května 2010 uběhly čtyři roky, kdy nám náhle odešel náš laskavý manžel a tatínek pan
Emil Knura.
Dne 30. května 2010 by se dožil 75 let. Prosíme, vzpomeňte s námi.
Manželka Alena a syn Pavel s rodinou.
VZPOMÍNKA
Měl jsi nás rád, chtěl jsi ještě žít,
nebylo Ti dopřáno už mezi námi být.
Dne 18. května 2010 by se dožil 70 let pan Jan Ožana. Vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Alena, dcery Eva a Jana s manžely a vnoučata Andrejka, Karinka, Kubíček a Filípek.

INZERCE:
Českomoravská stavební spořitelna – spoření s Liškou
Vážení spoluobčané,
dne 15. 6. 2010 od 14hod. do 17hod. bude na vaší Poště Petřvald přítomen obchodní zástupce
ČMSS.
Můžete si požádat o kontrolu připsané státní podpory za r. 2009 a dovědět se více informací
ohledně vaší smlouvy, novinky, různé akce a možnost získáni úvěru.
Vlastimil Moráň
obchodní zástupce tel. 776 030 184
e-mail: vlastimil.moran@cmss-oz.cz.
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NEJLEVNĚJŠÍ ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
Nemusíte dokládat bezeškodný průběh. Poskytujeme bonus až 60%.
Komisní prodej bez placení parkovného a výkup vozidel. Úvěry bez
akontace! Seženeme vůz dle Vašich požadavků. Garantujeme původ vozu
a zajištění náhradních dílů za velkoobchodní ceny. Seriózní jednání.
Kontakt: 777 772 584, 777 772 580 email: cars.aviva@seznam.cz
www.carsaviva.cz Podlesní 966 PETŘVALD (zastávka Na Březinách)
Máte rádi zajímavé informace? Čtěte: www.knihy-a.cz

OZNÁMENÍ – POZVÁNKA
SETKÁNÍ „KOLUNIJOKUV“
Oznamujeme všem nynějším a bývalým obyvatelům Pokrokové kolonie v Petřvaldě, že se dne
18. 6. 2010 v 16 hod. v restauraci U Mokroše koná historicky I. setkání všech obyvatel této kdysi
krásné hornické osady.
Na tuto akci vás všechny zve organizační výbor s tím, že kdo si co objedná, to si zaplatí. Pouze
poplatek za sál bude asi 25 Kč/osoba.
Případné dotazy na tel.: 777 635 099, 737 286 576, 739 036 251, 603 195 035

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
čištění koberců a sedacích souprav
půjčování stroje Kärcher
mytí oken
Mobil 1: 606 363 300
Mobil 2: 731 490 561
Hledám v Petřvaldě a okolí rodinný domek s cenou do 2 mil. Kč. Možno i k rekonstrukci, s
pozemkem minimálně 700m2! Nebo stavební pozemek se všemi sítěmi. Autobusová zastávka
poblíž výhodou.
Prosím volejte na 724 670 589.

Koupím dům (možno i v horším stavu) nebo parcelu popř. chatu.
Platím hotově. I zadlužený. Tel: 608 370 379
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ŘIDIČI ZPOZORNĚTE !!!
Nejlevnější povinné a havarijní pojištění.

ČPP, Alianz, ČSOB, Generali, AXA, ČP, Kooperativa, Triglav
Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!
Váš známý makléř – Radim Valder z Petřvaldu
email.: radimvalder@seznam.cz mob.:608 975 832

&
Autobazar a autoservis ŠKODA

www.autovalder.ic.cz

Zadní 701/9, 716 00, Ostrava – Radvanice e-mail: elektro.nociar@email.cz

Tel.: +420 603 843 898
Domovní a bytové elektroinstalace*nové*rekonstrukce*opravy
Návrhy a montáž elektronických zabezpečovacích systémů
Revize el. instalací*hromosvodů*el. spotřebičů*ručního nářadí
MaR - návrhy * výroba * montáž * servis
Opravy a servis měřících systémů, tepelné a laboratorní techniky

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

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

KAMENICTVÍ PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.
www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz
Tel.: 604 835 377
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ŠPIČKOVÝ TEKUTÝ BIOPRODUKT

ŽUMPEX
Žumpy, septiky, jímky, suchá WC,
čistírny odpadních vod a potrubí
• intenzivně snižuje zápach
• uvolňuje ucpané odpadní systémy
• rozpouští kal i tvrdé inkousty
• prodlužuje vývoz žumpy a septiku
• jednoduchá aplikace tekutého výrobku
• vysoká účinnost silného koncentrátu
• 1litr až na 50m³
(spotřeba rodinného domku je 1 až 2 litry za rok)
16-ti letá tradice = zkušenost, kvalita
Výrobce: TEKON CZ, s.r.o.,
Tel.: 596 543 255, Mob.: 608 826 611

www.tekon.cz
Distributor: Zahrádkářské služby, spol. s. r. o.,
(vedle městského úřadu)

Akce oprav

šicích strojů
v bytech zájemců
V Petřvaldě i okolí budu
opravovat, jakmile vyjdou
tyto Petřvaldské noviny.
Přihlaste se co nejdříve.
Volejte mezi 19.45 až 21.15 hod.na tel.číslo: 553 628 936
email: milan.miller@seznam.cz
na mob. 776 034 373 jen SMS
Výhody :
 Záruky časově téměř neomezuji .
 Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny .
 Ponechávám na sebe kontakt pro případný další servis.
 Benzín při této akci neúčtuji.
 Prodej náhradních dílů.
 Přijímám objednávky i na jiné termíny.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller

Mobilní nehtová modeláž a manikúra i v pohodlí Vašeho domova.
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Jana Gořulová, 603 858 295

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková
•
Preventivní a léčebná činnost
•
Čipování psů a vystavování europasů
•
Chirurgické zákroky
•
Odstraňování zubního kamene
•
Laboratorní vyšetření – krev, moč, trus
•
Prodej veterinárních přípravků a výživových doplňků
•
Do 24 hodin objednávka požadovaného krmiva a veterinárních diet
Ordinační doba: Pondělí až pátek: 15.00 - 18.00 hodin
Ošetření mimo ordinační hodiny po telefonické domluvě
Zahradní 1552
tel.: 725 573 752
735 41 Petřvald
Předložení tohoto inzerátu zajišťuje slevu 10%.
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