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Z obsahu:
• Humanitární sbírka
• Slunečné počasí nepřináší jen pohodu a dobrou náladu, ale bohužel i zranění dětí
• ZŠ a ZUŠ Školní v televizním pořadu Bludiště
• Sport
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ TRADIČNÍ PETŘVALDSKÉ POUTI A JARMARKU
Ve dnech 17. a 18. 7. 2010 se koná každoroční tradiční pouť a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Budou uzavřeny
ulice Závodní, U Kovárny, Na Pustkách, Polní, U Hřiště a U Kulturního domu. Objízdné trasy
budou vedeny po ulicích Topolová, Hornická, Šachetní, část Závodní, Klimšova, účelová
komunikace Dolu Odra a dále po silnici I/59 ul. Ostravská. Trasa linky č. 30 Dopravního podniku
a.s. Ostrava bude u býv. Dolu Fučík l odkloněna na účelovou komunikaci, kde dále bude
pokračovat po státní silnici na Ostravu i ve směru konečná u Valachovce. Odklonění trasy bude
od 18.00 hod. dne 16. 7. 2010 do 01.00 hod. dne 19. 7. 2010. Trasa linky č. 3 ČSAD Havířov
bude nezměněna. O posílení autobusových spojů v době konání jarmarku a pouti bylo požádáno
DPO a.s. a ČSAD Havířov.
Děkujeme za pochopení.
Odbor výstavby a ŽP, MěÚ Petřvald

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Základní školy a Základní umělecké školy v Petřvaldě se konal v pátečním žhavém odpoledni
dne 11. 6. 2010 v kulturním domě.
Do kulturního zařízení našeho města se začali kolem 16 hodin trousit pomalým tempem diváci,
kteří přišli povzbudit své děti nebo někoho z příbuzných, který měl na koncertě vystupovat.
Nebo to byli jen příznivci tohoto školského zařízení nebo dokonce ti, kteří ve svých školou
povinných letech navštěvovali ZUŠ.
V úvodní části koncertu paní Blanka Ryšánková,vedoucí učitelka ZUŠ, uvítala všechny přítomné
a připomněla, že ZUŠ v kulturním domě pořádá závěrečné koncerty a hraje pro své příznivce již
osmnáctým rokem, tedy od roku 1992.
Na jevišti se pak začali střídat žáci, kteří hráli na různé hudební nástroje např. na klavír, na flétnu,
na zobcovou flétnu, housle, akordeon, keyboard…
Předvedli se také zpěváčci z dětského pěveckého sboru Petřvaldský skřivánek pod vedením
Šárky Podobové. Tanečníci nám ukázali, jak se dá tancovat na známou melodii Tancovala žížala.
Sólovým zpěvem nás ohromila nejmladší zpěvačka Tereza Pyreňová, ale také starší žákyně
Žaneta Hozová. A také hosté programu byli velmi kvalitně připraveni a předvedli nám to nejlepší
ze svého repertoáru. Hosty vystoupení byli Stanislav Kvoch – kytara, Věra Bubancová a Lada
Bubíková – klavír a housle a Kateřina Podhorní– akordeon.
Mé poděkování patří všem - účinkujícím, hostům, ale především všem pedagogům, kteří
s neuvěřitelnou trpělivostí vzdělávají své svěřence v různých hudebních a pohybových oborech.
Odměnou byl bohatý potlesk, který se ozýval ještě dlouho po doznění posledních tónů hudební
skupiny POHODA.
JaS
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
28. 5. – 29. 5. 2010
Výsledky hlasování voličů města Petřvald
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V úterý 25. května jsme společně s mateřskou školou Šenovská navštívili Dinopark v
Doubravě. Měli jsme obavy, abychom nezmokli, protože v tomto období stále pršelo, ale
tento den jsme měli počasí jako na objednávku.Chvílemi svítilo sluníčko a bylo příjemně.
Některé děti byly v Dinoparku poprvé a byl to pro ně určitě zážitek. Zejména 3D kino, kde
jim byl promítnut 12 minutový trojrozměrný polarizační film „Příběh mláděte“. Po prohlídce
se děti proběhly na dětském hřišti a občerstvily malou svačinkou. Po příjemně stráveném
dopoledni jsme nastoupili do autobusu a hurá do mateřské školy, kde nás čekal chutný oběd.
P. Chládková a J. Pěntková, MŠ Závodní

PODĚKOVÁNÍ
MO ČSSD děkuje všem voličům za projevenou důvěru ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010.

Víte, že...
• v květnu a červnu letošního roku byly vyměněny vchodové dveře a schodišťová okna na
bytových domech 1611-1615 na ul. Březinské?
• práce provedla fa Ing. P. Dudy VOMA nákladem 603 500 Kč?
• v těchto domech bude ještě probíhat malování schodiště, nátěr vnitřních dveří a nátěr
schodiště?

TANEC BEZ HRANIC
12. června v dopoledních sobotních hodinách ukazoval venkovní teploměr 28 stupňů Celsia. V
Kulturním domě v Petřvaldě se již scházeli účastníci taneční soutěže amatérských tanečních
souborů, kterou pod názvem TANEC BEZ HRANIC vyhlásilo město Petřvald.
Tato soutěž byla 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.
Téměř 250 tanečníků soutěžilo kategoriích moderní tanec (disko, hip hop, street dance…) a
scénický tanec (show art, parketové kompozice…). Zároveň byli tanečníci rozděleni podle věku
do čtyř věkových kategorií - do 8 let včetně, do 12-ti let včetně, do 15-ti let včetně a mládež
do18-ti let včetně.
A které taneční soubory se soutěže zúčastnily?
1.TS Dancestyle MŠ Bartovice
2.TS Dancestyle MŠ Datyně
3.TS Petřvaldské srdce
4.TS Kates Bohumín
5.TS Just Dance Frýdek-Místek
6.TS Crazy extreme group Havířov
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7.TK Kmit Orlová
8.TS Přípravka TJ Anaj Orlová
9.TS Dancestyle Sokol Moravská Ostrava
10. TS Bajaderki Jasienica
Hosty soutěžní přehlídky byly i tanečnice se svými tanečními partnery z přátelského města
Strumień.
Předsedou pětičlenné odborné poroty byl Ing. J. Buroň, který je porotcem CDO (Česká taneční
organizace o.s.) a IDO (Mezinárodní taneční organizace).
Taneční soubor Petřvaldské srdce byl velmi úspěšný. Ve II. kategorii scénického tance obsadily
naše tanečnice první tři místa, ve III. kategorii scénického tance 2. místo za předvedení tance s
názvem Šíleně smutná.
V moderním tanci II. kategorie naše děvčata tvrdě bojovala o 1. místo , ale nakonec prohrála s TS
Crazy extreme group Havířov a TK Kmit Orlová. Po tuhém boji získala krásné 3. místo
v nejpočetněji zastoupené kategorii.
Ani nejmladší zástupkyně Petřvaldského srdce neodešly s prázdnou. V náročné konkurenci si
vybojovaly 3. místo s tancem „Krokodýlci“.
Velkým zklamáním pro naše tanečnice z III. kategorie moderního tance bylo získání 2. místa za
tanec s názvem Do konce sil.
O jediný bod si odnesl prvenství TS Crazy extreme group Havířov. Obrovská radost tanečnic
z Havířova nebrala konce. Vždyť zvítězit nad domácím tanečním souborem z Petřvaldu, který
bral medaile v téměř každé kategorii, bylo pro vítězky obrovským zážitkem.
Děkujeme našim tanečnicím i jejich vedoucí, choreografce a zároveň hlavní organizátorce
soutěže paní Lucii Skrzyžalové za krásná vystoupení a za celkovou organizaci této velmi zdařilé
akce.
Také děkujeme sponzorům celé akce - Revírní bratrské pokladně, Kadeřnictví Marta v Petřvaldě,
Candy plus s r.o., Petřvald a Secalo a.s. – výroba tradičních křupek. Naše poděkování rovněž
patří i polským hostům z Jasienice a Strumieně.
Výsledky soutěže:
kategorie I. děti do 8 let - scénický tanec
1. místo - Kates Bohumín - Námořnický bál
2. místo - Just Dance Frýdek-Místek - Holky z Bradavic
3. místo - Petřvaldské srdce - Krokodýlci
kategorie I. děti do 8 let - moderní tanec
1. místo - Kmit Orlová - Orion X
2. místo - přípravka Anaj Orlová - Loupežnická
3. místo - Dancestyle MŠ Bartovice - Pongo
kategorie II. děti do 12-ti let - scénický tanec
1. místo - Petřvaldské srdce - Když houslový klíč není doma
2. místo - Petřvaldské srdce - Modlitba za slunce
3. místo - Petřvaldské srdce - Nekonečný příběh
kategorie II. děti do 12-ti let - moderní tanec
1. místo - Kmit Orlová - Casiopea
2. místo - Crazy extreme group Havířov - Když sníš...
3. místo - Petřvaldské srdce - A jedem!
kategorie III. junioři do 15-ti let - scénický tanec
1. místo - Kates Bohumín - Letní déšť
2. místo - Petřvaldské srdce - Šíleně smutná
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3. místo - Kates Bohumín - Timeless
kategorie III. junioři do 15-ti let - moderní tanec
1. místo - Crazy extreme group Havířov - Byl pozdní večer, 1. máj...
2. místo - Petřvaldské srdce - Do konce sil....
kategorie IV. dospělí
1. místo - Crazy extreme group Havířov - Je to fajn!
A my všichni se již dnes těšíme na další ročník soutěžní přehlídky amatérských tanečních
souborů.
JaS

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Petřvald a základní organizací
Českého svazu žen v Petřvaldě vyhlásilo ve dnech 12. -13. 5. 2010 HUMANITÁRNÍ SBÍRKU.
Akce se již stala tradicí. Pravidelně se každoročně do předem připravované akce zapojují členky
ZO ČSŽ (letos jich bylo 8). Díky nim tak mohou občané pomáhat občanskému sdružení Diakonie
Broumov (nezisková organizace). Tato organizace poskytuje sociální služby pro občany, kteří se
ocitli na okraji společnosti ( obtížně přizpůsobiví, dlouhodobě nezaměstnaní), ale také zajišťuje
pracovní příležitosti. Ženy vybraly několik stovek igelitových pytlů a krabic, ve kterých bylo
letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky¨, záclony, domácí potřeby, obuv a
přikrývky péřové a vatované včetně polštářů a dek.
Město Petřvald při rozdělování finančních prostředků na různé projekty zájmových a
společenských organizací v našem městě přihlíží i na tuto aktivitu naší organizace a vždy nám
požadované finanční prostředky na projekt poskytne. A my to vnímáme jako dobrou spolupráci a
zároveň jsme rády, že jsme užitečné.
J. Skálová, předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 1. 6. 2010 byl odevzdán na zdejší úřad svazek 3 ks klíčů, který byl nalezen v centru města
Petřvald.
Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na č.
596 542 905.
I. Rajdusová, odbor správní

VÝZVA
Na OO PČR Petřvald se mohou obrátit ti, kterým byly odcizeny ze zahrady různé druhy sošek –
trpaslíků. Jedná-li se o váš majetek, volejte na tel. č. 596 541 124 prap. M. Miksu.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
23. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 5. května 2010
ZM souhlasilo s celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok 2009, a to bez výhrad.
ZM rozhodlo o úplatných a bezúplatných nabytí pozemků a o úplatném převodu pozemků.
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ZM stanovilo v souladu s § 67 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
patnáctičlenné zastupitelstvo pro volební období 2010 – 2014.
ZM rozhodlo
• o úplatném převodu majetku města Petřvald „Splašková kanalizace na ul. Závodní a ul. Na
Pustkách v Petřvaldě“, „Výstavba inž. sítí pro bytové domy v Petřvaldě, SO 02 Prodloužení
řadu splaškové kanalizace“ a „Výstavba inž. sítí pro bytové domy v Petřvaldě, SO 01
Prodloužení vodovodního řadu“ právnické osobě „Severomoravským vodovodům a
kanalizacím Ostrava a.s.,“, a to za nabídkovou cenu 100.000,- Kč;
• vydat souhlasné stanovisko pro Green Gas DPB, a.s., Paskov, k záměru těžby zemního
plynu v areálu Pokrok, jámě 1/3 a 1/1 na k.ú. Petřvald u Karviné.
ZM vzala na vědomí sdělení odboru výstavby Městského úřadu Orlová k průběhu pořizování
územního plánu města Petřvaldu.
50. schůze Rady města Petřvaldu se konala 20. května 2010
RM schválila rozpočtové opatření č. 4/10.
RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• na základě zprávy komise pro hodnocení nabídek o přidělení veřejné zakázky pod označením
„Oprava místních komunikací na k.ú. Petřvaldu“ přidělit tuto veřejnou zakázku firmě
Strabag a.s., odštěpný závod Ostrava; za cenu max. přípustnou: cena bez DPH: 795 223,Kč, DPH: 159 044,60 Kč, cena celkem: 954 267,60 Kč;
• o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na zpracování pasportizace místních komunikací a
dopravního značení s firmou Digis s.r.o., Ostrava;
• o zakoupení licence na provozování digitálních šachovnic ve výši 30 000,- Kč vč. DPH;
• o bezplatném zapůjčení licence Šachovému oddílu SK Slávia Orlová;
• o vyřazení automobilu Citroen Jumper 1,9 D z evidence majetku města;
• o vyřazení opotřebovaných knih z knihovního fondu.
RM vzala na vědomí
• informaci o změně půjčovní doby v knihovně;
• výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2010.
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 3. ČTVRTLETÍ
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
Srpen
3., 4.
10., 11.
17., 18.
24., 25.
31.
Září
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1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) – žlutých pytlů
15. července
12. srpna
16. září
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červenec
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Srpen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
Září
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
…jedna pusa pro maminku – to je málo,
dvě jsou trošku víc,
tři pusinky od maminky
stojí za tisíc…
Maminky měly svátek a slavily ho v pátek 14. května 2010 s dětmi v mateřské škole.
Děti maminkám zpívaly, tančily, pohádky hrály a dárečky s úsměvem rozdaly.
Potom u slavnostního stolu se radovali spolu a pochutnávali na zákusku, který děti samy
připravily.
Svým vystoupením děti také potěšily babičky v DPS.
Paní místostarostka J. Skálová děti pěkně přivítala a babičky je zase odměnily velikým
potleskem.
Mateřská škola Šenovská, ved. učitelka D. Sikorová
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PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
letní období (1. 4. – 31. 10.)
pondělí – pátek
9.30 – 18.00 hod.
sobota, neděle
9.30 – 16.30 hod.
zimní období (1. 11. – 31. 3.)
pondělí – pátek
9.00 – 17.00 hod.
sobota, neděle
9.00 – 16.00 hod.
zavírací dny:
28.10., 17.11., 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.
otevřeno ve dnech státních svátků: 5.7., 6.7.
Do sběrného dvora odpadů mohou občané Petřvaldu (po předložení dokladu o trvalém pobytu) a
občané vlastnící nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (po předložení
dokladu o zaplacení poplatku) bezplatně odevzdat velkoobjemový odpad (jednotlivé kusy
upravené, aby měly co nejmenší objem), stavební odpad v omezeném množství (max. 1 m3
jednou ročně), biologicko-rozložitelný odpad ze zahrad, nebezpečný odpad, papír včetně
kartonových obalů, sklo, plastové obaly, pěnový polystyren, vyřazené elektrozařízení.

DĚTSKÝ DEN
Den dětí je pravidelně oslavován celorepublikově 1. června. Děti z našeho města slavily svůj
svátek 31. 5. 2010 v kulturním domě. Paní Lucie Skrzyžalová, kulturní referentka města
Petřvaldu, zorganizovala pro děti program s klauny a k nim se přidali i zástupci zájmových
organizací (členky svazu žen, zástupci z řad KSČM a hlavně knihovnice J. Burová a M.
Molinková). Všichni výše jmenovaní obohatili soutěžemi připravený program pro děti, za což je
nutné jim poděkovat. Členové TJ Sokol měli pro děti připravené také soutěže a opékání párků,
ale bohužel vše zhatil obrovský příval deště, který se městem prohnal půl hodiny před začátkem
akce. Členové TJ Sokol slíbili, že opékání párků proběhne v závěru měsíce srpna, kdy se děti
budou loučit s prázdninami.
JaS

ZÁCHRANNÉ SLOŽKY NA ZŠ A ZUŠ ŠKOLNÍ 246
Dne 30. 5. 2010 se žáci ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě neučili ve třídách, ale shromáždili se na louce u
kostela sv. Jindřicha. Zde zavítaly záchranné složky hasičů, policistů a zdravotníků, aby žáky
seznámily se záchrannou technikou. Žáci mohli například vidět vybavení sanitek, policejního
auta, motorky nebo hasičského vozu. Na stanovišti policie si mohli vyzkoušet zásahové policejní
helmy, chrániče; na stanovišti zdravotníků dýchací přístroj, různé dlahy na zlomeniny; na
stanovišti hasičů pak mohli držet hasicí hadici, ze které stříkala voda. Dozvěděli se také celou
řadu zajímavých informací, například, že existují dva typy sanitek, jedna žlutá pro akutní případy
a druhá bílá pro méně akutní případy. Dále také to, že sanitka je velice drahá, její cena se
pohybuje okolo 1.400 000 Kč. Od hasičů se žáci dozvěděli, že přijeli z Petřvaldu a Doubravy a že
nehasí jen požáry, ale odstraňují třeba i nebezpečný hmyz, spadlé stromy, pomáhají při
povodních, ale také odstraňují zdemolovaná auta při autohaváriích. Policisté žákům sdělili, že
pokud si chtějí pořídit zbraň, musí mít 18 let a zbrojní průkaz. Po této zajímavé ukázce a velmi
užitečných informacích se žáci přesunuli do Kulturního domu v Petřvaldě, kde zhlédli krásné a
nápadité představení Petřvaldského srdce pod vedením L. Skrzyžalové. Celý den, který byl
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věnován jako dárek ke Dni dětí, byl krásný a zábavný. Děkujeme policistům, hasičům,
zdravotníkům a Petřvaldskému srdci za báječné dopoledne.
T. Střádalová, žákyně VIII.A, ZŠ a ZUŠ Školní 246

PARKUJETE VŽDY SPRÁVNĚ...?
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci.
Kdo sám seděl někdy za volantem nákladního auta, tak ví, jaké to je proplétat se hustým
provozem. Se zvyšujícím počtem automobilů jsou naše sídliště doslova přeplněna parkujícími
automobily, které ne vždy parkují na místech k tomu určených. Není neobvyklé, že obyvatelé
sídlišť i přes častá varování využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když
tyto plochy jsou zřetelně označeny dopravním značením „Zákaz stání - nástupní plocha pro
požární techniku“. Těžko říci, zda si řidiči uvědomují následky svého nedbalého jednání.
Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se
hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele či vést
protipožární zásah.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je špatná
průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. Opět jako v případě nástupních ploch hrají hlavní roli
neukáznění řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního
vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, protože záchranáři se musí k místu
mimořádné události, často složitě, dostat jinou trasou. Je to opravdu smutné, že tuto skutečnost si
mnozí z řidičů uvědomují až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a nemůžou se dočkat
pomoci. Potom i několik minut se může zdát jako neskutečně dlouhá doba.
V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují použití
zařízení pro hašení vodou (např. požární hydranty), čímž dochází ve značné míře k omezení
podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.
A proto nezapomeňte, že mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem
do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat před
nadzemními a nad podzemními požárními hydranty. Nikdy totiž nevíte, kdy pomoc budete
potřebovat i Vy!

OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA
Dne 19. května 2010 proběhla na naší škole Olympiáda z německého jazyka. V porozumění a
konverzačních dovednostech se utkalo 49 žáků ve 3 kategoriích (1. kategorie pro 7. ročník,
2. kategorie pro 8. ročník a 3. kategorie pro 9. ročník). Každá kategorie měla předem určená
témata, o kterých žáci hovořili. Samozřejmě německy. Nikdo se nezalekl, zvládli to všichni a
nutno podotknout, že konečné výsledky byly velmi těsné. Komise musela dokonce přistoupit k
,,rozstřelům“ u soutěžících, kteří měli shodný počet bodů. Lze proto tvrdit: ,,Wir sprechen
Deutsch!“ Němčina v současné době ustupuje angličtině, přestože je to jazyk našich nejbližších
sousedů. Žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald se učí němčinu od 7. ročníku jako druhý cizí jazyk. Budou tak
vyzbrojeni znalostmi dvou světových jazyků.
V komisi zasedl pan ředitel Mgr. Rudolf Torž a paní učitelky Mgr. Zuzana Wasilová, Julie
Janková. Poděkování patří všem odvážným, komisi a Jaroslavu Vajdovi (žák IX. A), který navrhl
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logo olympiády. Žáci na prvních místech získali pro další studium německého jazyka slovníky,
které sponzorovalo Sdružení rodičů při ZŠ Školní.
J. Janková, pedagog jazyka německého, ZŠ a ZUŠ Školní 246
Sprechen Sie Deutsch!
Výsledky olympiády z německého jazyka:
v 1. kategorii pro 7. ročník (téma Rodina a já) první tři místa obsadili:
1. Vojtěch Fehér, VII.B
2. Natálie Recká, VII.A
3. Dominika Grošková,VII.A
v 2. kategorii pro 8. ročník (téma Rodina a já, Bydlení, Průběh dne) první tři místa obsadili:
1. Jiří Novák, VIII.A
2. Jana Kozlovská,VIII.A
3. Diana Velíšková, VIII.B
ve 3. kategorii pro 9. ročník (téma Rodina a já, Bydlení, Průběh dne, Média, Jídlo a pití) první
tři místa obsadily:
1. Michaela Svobodová, IX.A
2. Petra Karkošková, IX.A
3. Veronika Sztrnadelová, IX.A

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 Jiří Novák
1. Myslím, že mé působení v radě a zastupitelstvu mělo kladný výsledek. Materiály, které jsme
schvalovali, byly velice dobře zpracované a vždy byly v zájmu občanů města.
2. Největší projekt města je odkanalizování. Zabírá nám dost prostoru a jednání, protože je to
nákladný projekt Určitě nám všem ještě zabere spoustu času i v budoucnu.
3. Všechny materiály, které jsme dostávali s předstihem k jednání, byly zpracovány profesionálně
na vysoké úrovni. Usnadnily nám všem jejich studium a následně i rozhodování.
4. Spolupráce s ostatními členy zastupitelstva byla na dobré úrovni. Vždy se řešily zájmy
občanů a nikdy nad ně nevystoupily zájmy politických stran.
Odpovídá Petr Přeček
1. V zastupitelstvu města pracuji první volební období, proto není snadné něco hodnotit. Vždy
jsem se snažil svým rozhodnutím podpořit program naší strany, řídit se selským rozumem a
dbát na prospěch obce. Jako předseda komise školství a sportu považuji za. největší událost
otevření sportovního areálu. Za to patří vedení i zastupitelům města obrovská pochvala. Areál
se hojně využívá a věřím, že zájem ještě poroste. Za přínosné pro občany města bych hodnotil
i změnu pronajímatelé kulturního domu. Nesmím zapomenout i na některé věci z kultury -
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úspěšný taneční soubor Petřvaldské srdce, přehlídku divadelních souborů „Víkend s amatéry "
a další.
2. Vyzvednout některá rozhodnutí je těžké. Jmenoval bych: dokončení sportovního areálu,
zahájení výstavby kanalizace a dostavbu bytového domu nad SKS.
3. Materiály a písemné podklady jsou vždy dodávány s dostatečným předstihem, velice
srozumitelné. Případné nejasnosti jsou mi vždy ochotně vysvětleny a objasněny. Za to mi
dovolte všem zastupitelům i vedení města poděkovat.
4. Během dosavadního působení v zastupitelstvu města byla spolupráce s ostatními zastupiteli
vždy konstruktivní a vstřícná. Byla témata, ve kterých jsme měli odlišné názory, ale vždy se to
vyřešilo ve prospěch věci (domov pro seniory a sloučení ZŠ a ZUŠ).

ÚSPĚŠNÁ SEZONA PETŘVALDSKÉHO SRDCE
Taneční soubor Petřvaldské srdce v letošním školním roce navštěvovalo celkem 75 děvčat od 4
do 15-ti let + 2 slečny, které jsou již středoškolačky.
Nacvičilo se celkem 18 choreografií a našilo se 208 ks kostýmů různých barev a velikostí. Celou
plesovou sezonu jsme svým předtančením dělali radost různým organizacím, ovšem s tanci
z loňského roku. Velkou premiéru jsme si odtančili před petřvaldským publikem hned dvakrát a
to v nejkrásnější májový den... 1. května.
Celkově jsme se zúčastnili pěti tanečních soutěží, z kterých jsme si vždy dovezli nějakou
medailovou příčku. Dne 15. května zaznamenal soubor doposud největší úspěch – stal se Mistrem
republiky v kategorii show art – děti s choreografií „Když houslový klíč není doma...“. Dne 31.
května děvčata vystupovala pro své spolužáky. A 12. června se celý soubor účastnil soutěže
v Petřvaldě.
No a jaká je přesná bilance za letošní velmi úspěšný rok?
4 zlaté, 5 stříbrných a 4 bronzové příčky.
Za všechny naše úspěchy vděčíme spoustě lidem. Protože bez zázemí by nebyl náš soubor tam,
kde je. Proto ještě jednou a veřejně děkujeme:
- městu Petřvald – našemu zřizovateli
- manželům Kasterkovým, Janu Hefnerovi – fa Progres, Českému svazu zahrádkářů – za
finanční podporu
- Martě Harabaszové a Lence Vrbové – za materiální podporu
- Pavlu Římánkovi – za krásné fotografie
- Rosťovi Molínkovi – za úpravu hudebních nahrávek
- Iloně Křižákové a Honzovi Vicherkovi – za pomoc s rekvizitami
- Šárce Dubnické, Monice Kalouskové, Terezii Kroupové a paní Pytlíkové – za obrovskou
pomoc s kostýmy
A mnoha dalším pomocníkům, ať už jsou to další švadlenky, stříhací pomocnice, nebo
maminky a mé kolegyně, které dělají dozor v šatnách či vybírají vstupné, češou a líčí před
každým vystoupením... jsou to lidé, kteří vše dělají bezplatně a ze své vůle. A my jim za to
všechno moc děkujeme.
L. Skrzyžalová, kulturní referentka a vedoucí tanečního souboru

„TANCEM A POHYBEM PROTI DROGÁM“
4. ročník této taneční a pohybové soutěže se uskutečnil dne 11. 5. 2010 v DDM v Orlové.
Děvčata ze školní družiny Závodní (Masaryčky) si již potřetí vytancovala 1. místo ve své
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kategorii. Reprezentantky Kateřina Pytlíková (5.B), Michaela Machalová (4.C), Beáta Molínková
(5.B) a Natálie Gellnarová (4.C) tančily pod názvem „KAMIBENA“. Přijdete na to, proč
Kamibena? To je rébus pro Vás. Podmínkou soutěže je choreografie vytvořená dětmi bez zásahu
dospělých. Ani letos tomu nebylo jinak. Dívky se na choreografii podílely společně a Katka
vymyslela netradiční úvod - v pracovních pláštích se smetáky zametaly pódium. Jakmile začala
hrát hudba, děvčata odhodila smetáky i pláště a pěkně to rozjela v rytmu melodické skladby
„Kanikuly“. Všichni jsme měli velikou radost z dalšího úspěchu našich děvčat. Chtěla bych jim
popřát mnoho nových originálních nápadů a tanečních kreací.
H. Kochová, vychovatelka ŠD ZŠ a ZUŠ Petřvald

DĚTSKÝ DEN
Ať je zima, ať je mráz, na Hepo my přijdem zas.
Dětský den si oslavíme,vesele se pobavíme.
Skok v pytli a koloběžka, to je disciplína těžká.
Ale sladká odměna,radost nám udělá.
Společně si langoš dáme
a svorně si zazpíváme.
Prší, prší, jen se leje
na Hepu vždy vesele je.
Dne 31. 5. 2010 po domluvě rodičů a p. učitelek proběhl dětský den na hřišti Hepo. Od rána jsme
všichni pozorovali mraky a oblohu a přáli si, aby nepršelo. V 15.00 se sešli rodiče, aby nachystali
disciplíny na alespoň trochu suchých místech a tatínkové zprovoznili gril, ať je něco i na zub.
Maminky dokonce v trochu polních podmínkách smažily langoše.
Děti se začaly postupně scházet a dostávaly kartičky k plnění úkolů. Tam byla koloběžka, tam
skákání v pytli, tam kopání do brány. Po splnění všechny děti čekala sladká odměna. Odměny a
občerstvení sponzorsky zajistili pánové Santarius, Lukáč, Stavař, Dronski-Dřevo Hobby a dámy
Svobodová, Balcárková, Pyreňová a Jednota Český Těšín.
Všichni bychom se bavili určitě déle, kdyby nás nevyhnala zima a mokré nohy našich dětí.
Všem moc děkuji za pěknou atmosféru a možná zase za rok, slunce alespoň v duši.
Za všechny rodiče MŠ K Muzeu Petřvald M. Sommrová

Slunečné počasí nepřináší jen pohodu a dobrou náladu, ale bohužel i zranění
dětí.
V neděli krátce po patnácté hodině v Českém Těšíně na parkovišti před hypermarketem došlo ke
střetu mezi cyklistou a dítětem. Osmileté děvčátko vycházelo ze vchodu obchodu a vedlo se za
ruku s maminkou. Ve stejnou dobu jel na jízdním kole 54letý muž. Na vycházející dvojici
nestačil zareagovat a před vchodem dítě srazil. Lékaři dítě odvezli do karvinské nemocnice k
ošetření. (info 7.6.)
K dalšímu zranění dítěte došlo v Horní Suché. Jedenáctiletá dívenka jela na kole po vedlejší
silnici (ulice Spodní ve směru k ulici Osvobození). Nedala přednost vozidlům jedoucím po hlavní
silnici a do křižovatky vjela rovně. Ve stejném okamžiku jel po hlavní silnici nákladní automobil
Lublin MV, který řídil 40letý řidič. Kolizi už řidič nedokázal zabránit, dívenka utrpěla těžká
zranění - zlomeninu ruky a otřes mozku.
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Asi o dvě hodiny později v Havířově na Náměstí republiky došlo ke střetu mezi cyklistou a
dítětem. Sedmnáctiletý mladík jel na horském kole po chodníku ve směru od prodejny Labužník
k prodejně drogerie. Před restaurací narazil do tříletého chlapce. Dítě po střetu utrpělo oděrku na
hlavě a zranění jazyku, po ošetření bylo propuštěno do domácího léčení. U cyklisty hodnota po
první dechové zkoušce byla 0,13 a druhá 0,07 promile.
Ani jeden cyklista neměl na hlavě přilbu.
Proč mít cyklistickou přilbu při jízdě?
- Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí je právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání
85% úrazů hlavy.
- Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu
vozidla nebo jinou překážku.
- Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého při pádu již při rychlosti 11 km/hod.,
dítě i při nižší rychlosti.
Rady po cyklisty
- jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a pozorně sleduj provoz,
- nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole,
- své úmysly dávej najevo včas,
- oblékej si barevné a světloodrážející oblečení,
- před každou jízdou na kole platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení
motorových vozidel.
Bc. Z. Viačková

ZŠ a ZUŠ Školní v televizním pořadu Bludiště
Naše soutěžní družstvo s názvem „Petřvalďáci“ bojovalo v červených dresech proti „modrým"
ze ZŠ Loděnice. Začátek se nám moc nepovedl, protože se týmu nepodařilo zvítězit v úvodní
disciplíně, a to nám sebralo možnost vybrat si téma otázek. Otázky, které na nás zbyly, nám moc
nesedly, ale statečně jsme se s tím poprali a podařilo se nám ulovit nějaké ty „bludišťáky“. A tak
si modří vytvořili menší náskok, který jsme se pokoušeli stáhnout v další disciplíně – Lanová
dráha. Tam i přes obrovskou snahu našich „Petřvalďáků“, soupeři zúročili své zkušenosti
z předešlého kola Bludiště a svůj bodový náskok ještě zvýšili. Pak přišel na řadu i náš
pedagogický doprovod. Měli za úkol přejít předem určenou slalomovou dráhu, s koštětem pouze
na dvou prstech, aniž by koště spadlo. A proto, že tento úkol mohl vykonávat jen jeden z učitelů,
dostala přednost dáma. Bohužel, ani tady jsme nezabodovali, i když to šlo paní učitelce skvěle.
Pan učitel z modrého družstva zvládl tuto překážku rychleji, a tak se body připsaly soupeřům.
Byla před námi ještě poslední disciplína, ale o vítězi už bylo rozhodnuto. Zkušenější soupeři nás
porazili i v poslední vědomostní soutěži, a tak si odnesli zasloužené vítězství. Naši soutěžící
chtěli moc vyhrát, ale i když se to nepovedlo, obohatili se o obrovskou zkušenost. Z mého
pohledu mohu říct, že ač se mi zdálo natáčení příliš zdlouhavé a úmorné, všichni odvedli skvělou
práci a já jsem ráda podpořila své spolužáky v nové zkušenosti, jménem BLUDIŠTĚ.
K. Rohlová, žákyně IX.A třídy ZŠ a ZUŠ Petřvald

REKONSTRUKCE VELKÉHO RONDELU NA SILNICI I/11 HAVÍŘOV
Statutární město Havířov bude v prázdninových měsících roku 2010 provádět stavební práce rekonstrukci okružní křižovatky, tzv. „velký rondel“ v Havířově. S ohledem na charakter a
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důležitost tohoto dopravního uzlu bylo rozhodnuto, že po celou dobu výstavby zůstane rondel
průjezdný. Proto byl zvolen plán výstavby, při kterém budou práce probíhat vždy v jednom
jízdním pruhu, do druhého pak bude sveden provoz.
Je zřejmé, že plánovaná rekonstrukce ovlivní plynulost dopravy přes město Havířov, stejně jako
je možné dočasné zvýšení dopravní zátěže v Petřvaldě. V rámci snížení dopravních komplikací
město Havířov zažádalo o povolení Krajskou hygienickou stanici MSK o udělení výjimky ze
zákona tak, aby mohla být samotná realizace stavby prováděna nepřetržitě 24 hodin denně.
Tímto opatřením bude maximálně urychlen průběh výstavby a zároveň budou prostorově náročné
práce prováděny především v nočních hodinách, kdy dopravní zátěž je minimální.

INFORMACE O DŘEVINÁCH
Dne 15. 5. 2010 došlo k vývratu jednoho z kaštanů aleje vedoucí ke kostelu sv. Jindřicha.
Příčinou jeho vývratu bylo uhnití kořenů, způsobené houbou - dřevomorem kořenovým. Tato
houba je z hlediska poškození kořenového systému listnáčů nejvýznamnější dřevokaznou
houbou. Nejčastěji se vyskytuje na bázi kmene, obzvlášť mezi kořenovými náběhy, často
bývá skrytá pod mechem, listím. Je tak velmi špatně zjistitelná. Problém dřevomoru je ten, že
působí dlouhodobě než proroste na povrch, v té době je již kořenový systém stromu narušen
natolik, že se může vyvrátit v podstatě kdykoliv, tak jak se to stalo před rokem ve Zlíně, kdy
došlo k tragické události. Vývrat „našeho“ kaštanu se obešel naštěstí bez následků, protože
strom spadl na opačnou stranu, než je místní komunikace. Přestože stromy takto napadené
vypadají na první pohled bez větších defektů, nejsou v půdě ukotvené a v bázi dochází
k vylomení. Dřevomor kořenový patří k houbám, kdy výskyt plodnice této houby znamená
neprodlené kácení z bezpečnostních důvodů.V den, kdy došlo k vývratu kaštanu, v aleji
intenzivně pršelo a k tomu se přidal silný vítr.
V úterý 18. 5. 2010 bylo provedeno odbornou pracovnicí Agentury ochrany a přírody, Ing.
Mračanskou ohledání stromů rostoucích v kaštanové aleji. Na bázi vyvráceného stromu byly
zjištěny plodnice výše uvedené houby. Ohledáním dalších stávajících stromů aleje byl zjištěn
výskyt dřevomoru i na dalším z kaštanů, proto také došlo neprodleně k jeho pokácení.
Na základě zpracovaného odborného posouzení dřevin rostoucích v aleji a některých dalších
dřevin, u kterých byly zjištěny defekty, které mohou ovlivňovat provozní bezpečnost stromů,
bude město zajišťovat potřebná opatření. O výsledcích odborných posouzení a následných
opatřeních budeme veřejnost informovat.
I přes srážkově nepříznivý květen bylo v našem městě vysázeno celkem 23 nových stromů
(myrobalán třešňový). V lokalitě Kamčatka (po vykácených topolech) to bylo 10 nových
stromů, dále 12 stromů na ulici Gen. Svobody za kruhovým objezdem a jeden strom byl doplněn
do výsadby prováděné v roce 2009 u husitského kostela.
Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

POŠTA PRO TEBE
Jistě se najde i v našem městě spoustu fandů tohoto televizního pořadu. Vím, že mnozí jej velice
rádi sledují a někteří si někdy při šťastných shledáních i popláčí.
A tak vás teď poprosím, abyste se stali I VY tak trochu i aktéry podobného pátrání. Nejsem sice
pošťák Ondra, ale třeba se mi podaří nějaké informace získat.
Nedávno se na mne obrátila starší paní, která nechce zveřejňovat své jméno v novinách. Říkejme
jí třeba paní Dé. Byla za mnou poslána, protože jméno člověka, které hledá, se shodovalo se
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jménem jedné příslušnice našeho rodu. Bohužel, do naší široce rozvětvené rodiny nepatří.
Trochu jsem zapátrala mezi rodinou i známými z rodu Pavelků, ale neměla jsem štěstí. A tak
zkusím předložit tuto záhadu všem Petřvalďanům.
Paní, která se na mne obrátila, hledá své kořeny a eventuální příbuzné. Její maminka se
jmenovala Anna, narodila se v Petřvaldě 13. 6. 1904. Dědeček se jmenoval Anton Pavelek a
babička Filoména Pavelková, za svobodna Šeligová nebo Szeligová. Paní Anna snad měla
v Petřvaldě ještě bratra, možná i další sourozence. Provdala se, měla dceru a syna a když byly
děti ještě malé, v roce 1932 zemřela. Její malá dcera si na maminku nepamatuje, tatínek o ní
nikdy moc nemluvil. Paní Dé vyrostla, vdala se, měla vlastní děti a zestárla. Pravidelně
v televizi sleduje Poštu pro tebe a začalo jí vrtat hlavou, jak to bylo s její maminkou, jestli nemá
někde ve světě bratrance a sestřenice nebo praneteře či prasynovce.
Když jsem se jí zeptala, proč se tedy nepřihlásí do zmiňovaného televizního pořadu, řekla mi, že
z rodinných důvodů nemůže. A tak, když moje malé pátrání prozatím nikam nevedlo, rozhodla
jsem se, že to zkusím touto formou. Už jen ze zvědavosti, jestli se to povede.
A tak vás prosím, pokud vám uvedené údaje budou povědomé a máte nějaké informace nebo
jestli u nás v Petřvaldě opravdu ještě žijí příbuzní maminky paní Dé – Anny Pavelkové – a
chtějí poznat další rodinnou větev, ozvěte se mi do knihovny na telefon 596 541 342.
Ráda vám zprostředkuji vzájemný kontakt. Třeba ta naše „Pošta pro tebe“ vyjde.
J. Burová

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide, a to jsou dětičky z naší Masaryčky...
Konečně jsme se dočkali, nastal ten dlouho očekávaný den pondělí 24. května, před Penny
Marketem se shromažďují natěšené děti z 1., 3., 4. a 5. třídy Masarykovy školy. Mají sbalené
všechny důležité věci, ještě pusa na rozloučenou mamince, tatínkovi a vyrážíme do přírody, kde
společně strávíme několik dnů.
I když prší, jen se leje,
nic nedbáme, jen když jedem.
Spolu strávit hezké chvíle,
Trojanovicemi našlapat míle.
Tělu dopřát čistý vzduch,
by v něm mohl sídlit zdravý duch.
Letos jsme si pro školu v přírodě vybrali hotel Beskyd v Trojanovicích. Trojanovice jsou horskou
obcí v Beskydech, která se rozprostírá mezi masivy Nořičí hory, Radhoště a Velkého Javorníku.
Původně byla pasekářskou obcí, založená v roce 1748.
Po příjezdu na místo nás uvítalo nejen sluníčko, ale i výtečný oběd. Odpoledne se děti vydaly na
první procházku - poznat a seznámit se s nejbližším okolím. Následující dny byl pro děti
připraven bohatý program – mohly si zasoutěžit ve zpěvu, kreslení, sportu, tanci. Nejstarší děti
s p. učitelkou Wasilovou vyzvaly děti místní školy k přátelskému utkání ve vybíjené. Navštívili
jsme také zdejší hřebčín, kde se dětem dostalo odborného výkladu o jezdeckých koních a zároveň
si je také mohly pohladit.
Určitě nezapomenutelným zážitkem byla pro děti návštěva lanového parku Tarzanie, který byl
otevřen v červenci 2005 v malebném koutě Beskyd na soutoku říček Lomná a Malá Ráztoka.
Tarzanie nabízí dobrodružství, zábavu i netradiční zážitky. Děti měly možnost zvolit si jednu
z několika tras dle náročnosti. Nejčastěji to byla trasa JUNIOR. I zde musely zvládnout 22
překážek – v cíli bylo ve tvářích dětí vidět nepopsatelný pocit radosti z překonání sebe sama. Za
své úspěchy si domů odvážely diplomy, odměny a spoustu krásných zážitků.
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Co říci závěrem – slovy dětí – BYLO TO SUPER!!!
Mgr. I. Palová, učitelka, ZŠ Závodní 822

V PETŘVALDĚ OPĚT ŠACHY !
Po 18 letech, kdy ukončil svoji činnost šachový oddíl TJ Fučík Petřvald, se opět vracejí do
Petřvaldu šachisté. Tentokrát se sjeli na šachový turnaj v bleskové hře, který pořádalo město
v rámci projektu JA–PE.Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA – PE 2. Projekt je
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Město Petřvald společně se šachovým oddílem SK Slavia Orlová uspořádalo první ročník OPEN
PETŘVALD v bleskové hře. Hrálo se na 13 kol tempem 2 x 5 minut. Celkem se turnaje
zúčastnilo 38 hráčů , z toho 3 hráči byli z partnerského města Jasienica. Nejmladšímu účastníkovi
Oliveru Kotasovi bylo 7 let a nejstaršímu Miroslavu Novákovi 81 let. Celkově vyhrál FIDE mistr
Václav Pacl s 12 body před Janem Didi a Martinem Siebrem. V kategorii do 15 let vyhrál Jiří
Novák a v kategorii do 10 let vyhrál Tomáš Horváth. První tři ve všech kategoriích dostali
poháry, medaile a diplomy. Všichni účastníci dostali propagační materiály s logy města a EU.
Všem se turnaj líbil a společně si slíbili, že za rok se opět sejdou v Petřvaldě.

CYKLISTIKA
Ve dnech 4.–6. 6. 2010 se konal v Lanškrouně 40. ročník Malého závodu míru v kategorii
starších žáků. Na tomto 4-etapovém závodě se sešla velice silná mezinárodní konkurence
závodníků ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Chorvatska a Finska. Jedinými účastníky
Moravskoslezského kraje byli mladí závodníci z CK FESO Petřvald. Na startu se sešlo celkem 87
závodníků a celkově po 4. etapách zvítězil David Zverko ze Slovenska.
CK FESO Petřvald:
27. Jan Koten
29. Daniel Glogovský
52. Jan Fierla
Ve stejném termínu se konal ve Vyškově 4. ročník mezinárodního 3-etapového závodu Haná
Tour v kategorii kadetů a juniorů. V kategorii kadetů startovalo 48 závodníků a zvítězil Vokoč
Micha z Dukly Praha, 26. místo obsadil Lumír Šenkýř z CK FESO Petřvald.
V kategorii juniorů startovalo 56 závodníků a zvítězil Jan Kaduch - Dukla Brno. Na vynikajícím
5. místě se po třech etapách umístil Ondřej Fierla z CK FESO Petřvald.
Dne 5. 6. 2010 se v Novém Městě na Moravě konal 3. závod Českého poháru MTB (horská
kola). I tohoto závodu se zúčastnili závodníci CK FESO Petřvald v kategorii kadetu. Startovalo
48 závodníků a zvítězil Jan Stošek z MTB Česká spořitelna, 22. místo obsadil Jan Wala z CK
FESO Petřvald. V kategorii juniorů startovalo 61 závodníků a zvítězil letošní mistr světa
v cyklokrosu Tomáš Paprska (Scott Scania Kolín) a 19. místo obsadil Adam Kožušník z CK
FESO Petřvald.
Z. Matasová
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Cyklisté CK FESO Petřvald zcela ovládli mistrovství Moravskoslezského kraje v silniční
cyklistice, získali celkem 14 medailí (5 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové) a stali se
nejúspěšnějším klubem v kraji.
Sobota 22. 5. 2010 Krnov – silniční závod
Žáci starší:
1. Koten Jan CK FESO
2. Glogovský Daniel CK FESO
5. Fierla Jan CK FESO
Kadeti:
1. Lant Antonín CK KRNOV
3. Wala Jan CK FESO
6. Vrábel Pavel CK FESO
Junioři:
1. Fierla Ondřej CK FESO
2. Kožušník Adam CK FESO
3. Pecha Michal CK FESO
Muži:
1. Mlynář Zdeněk MAX Cursor
8. Davídek Petr CK FESO
Masters:
1. Veselý Jan TŽ Třinec
3. Muška Josef CK FESO
Neděle 23. 5. 2010 Slezská Harta – časovka jednotlivců
Žáci starší:
1. Koten Jan CK FESO
2. Glogovský Daniel CK FESO
3. Fierla Jan CK FESO
Kadeti:
1. Lant Antonín CK KRNOV
2. Šenkýř Lumír CK FESO
6. Wala Jan CK FESO
7. Vrábel Pavel CK FESO
Junioři:
1. Fierla Ondřej CK FESO
2. Kožušník Adam CK FESO
4. Pecha Michal CK FESO
Muži:
1. Baban Marcel CK FESO
8. Swaczyna Petr CK FESO

TJ Petřvald – HEPO
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald zve širokou veřejnost 24. 7. 2010 na vystoupení finalistky
Česko-slovenská Superstar M. Konvičkové a legendární skupiny OLYMPIC.
Začátek – 20.00 hodin v areálu Hepa!
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Muži
8.5. – mistrovské utkání okr. přeboru (17. kolo)
TJ Petřvald – Těrlicko 1:3 (0:2)
Branky: J. Kostka
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář, L. Mohyla, T. Budina (46.min. J. Kostka), D. Machala – M. Benda,
O.Cudrák (73min. R. Král), S. Kostka, M. Bernatík – P. Stec (78.min. R. Kocur), L. Chromik.
30. 5. – mistrovské utkání okr. přeboru (18. kolo)
Věřňovice – TJ Petřvald 0:3
Branky: L.Chromik, T. Volný, P. Stec.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář, L. Mohyla, T. Budina, D. Machala (82.min. M. Bernatík) – M.
Benda, O. Cudrák, S. Kostka, L. Chromik – P. Stec (75.min. Bezdíček), T. Volný.
...výborný výkon!
5. 6. – mistrovské utkání okr.přeboru (19. kolo)
TJ Petřvald – Záblatí
4:1
(1:1)
Branky: P. Stec, S. Kostka 2, L. Mohyla
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář, L. Mohyla, M. Budina (55.min. Bezdíček), D.Machala (46.min.J.
Kostka – M. Benda, O. Cudrák (73min. R. Král), S. Kostka, M. Bernatík – P. Stec(78.min. R.
Kocur), L. Chromik
7. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru (20. kolo)
TJ Petřvald – B. F. Orlová
2:1 (0:0)
Branky: L. Chromik, T. Volný.
Sestava: P. Jonšta – J. Jaglář (60.min. J. Goldricht), L. Mohyla, T. Budina, D. Machala– M.
Benda (46.min. M. Bernatík), O. Cudrák, S. Kostka, L. Chromik – P. Stec, J. Kostka (46.min.
Bezdíček).
Trenéři: O.Cudrák,M.Budina
Starší žáci
8. 5. – mistrovské utkání kraj.soutěže (17. kolo)
TJ Petřvald – Albrechtice
1:0 (1:0)
Branka a asistence: D. Miko (M. Sekera)
Sestava: O. Pytlík – L. Kolek, Fi. Marek, Fr. Marek, L. Budina – D. Miko, L. Pavlas, D. Kašniar,
T. Matušík – M. Sekera, R. Karkoschka (61.min. J. Kantor, 66.min. M. Kutra, 69.min. D. Knorr)
29. 5. – mistrovské utkání kraj. soutěže (18. kolo)
I. Petrovice – TJ Petřvald 5:0 (1:0)
Sestava: O. Pytlík – L. Kolek, Fi. Marek, R. Citnar (46.min. Knorr), L. Budina (67.min.V.
Zajíček) – D. Miko, L. Pavlas, D. Kašniar, T. Matušík (46.min. J. Kantor) – M. Sekera, R.
Karkoschka (55.min. M. Kutra).
5. 6. – mistrovské utkání kraj.soutěže (19.kolo)
TJ Petřvald – Dobrá 2:0
(1:0)
Branky a asistence: D. Miko (R. Karkoschka), J. Kantor (R. Citnar)
Sestava: O. Pytlík – L. Kolek, Fi. Marek, Fr. Marek (56.min. D. Knorr), L. Budina – D.
Miko(17.min. T. Matušík), L. Pavlas, D. Kašniar, J. Kantor 69.min. P. Bitala) – M. Sekera, R.
Karkoschka (57.min. M. Kutra).
6. 6. mistrovské utkání kraj. soutěže (20. kolo)
TJ Petřvald – Těrlicko 1:2
(1:1)
Branka a asistence: D. Kašniar (L. Budina)
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Sestava: O. Pytlík – L. Kolek, Fi. Marek, Fr. Marek (56.min. D. Knorr), L. Budina (66.min. M.
Kutra) – D. Miko, L. Pavlas, D. Kašniar, J. Kantor – M. Sekera, R. Karkoschka(33.min. T.
Matušík, 48.min. R. Citnar).
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Sekera
Mladší žáci
8. 5. – mistrovské utkání kraj. soutěže (17. kolo)
TJ Petřvald – Albrechtice 3:4
(2:3)
Branky a asistence: R. Karkoschka (J. Citnar), R. Karkoschka (L. Budina), D. Vaněk
Sestava: F. Marek – D. Vaněk, D. Knorr J. Čevela, P. Bitala – T. Sklepek, V. Zajíček, J. Citnar,
L. Budina – R. Karkoschka, M. Sobík
Střídání hokej. způsobem: M. Paluv, J. Poledník, M. Sobík a R. Citnar
29. 5. – mistrovské utkání kraj.soutěže (18. kolo)
I. Petrovice – TJ Petřvald 0:4 (0:0)
Branky a asistence: R. Karkoschka (R. Citnar), L. Budina (V. Zajíček), J. Lipka (M. Krupa), L.
Budina (J. Poledník)
Sestava: F. Marek – D. Vaněk, D. Knorr, R. Citnar, M. Krupa – T. Sklepek, V. Zajíček, J. Citnar,
L. Budina – R. Karkoschka, M. Sobík
Střídání hokej. způsobem: M. Paluv, J. Poledník, J. Lipka
5. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (19. kolo)
TJ Petřvald – Dobrá 7:0
(2:0)
Branky a asistence: M. Sobík (R. Karkoschka), L. Budina (R. Karkoschka), R. Karkoschka (J.
Poledník), J. Poledník (R. Karkoschka), R. Citnar (R. Karkoschka), V. Zajíček (R. Karkoschka),
M. Paluv (R. Karkoschka)
Sestava: F. Marek – D. Vaněk, D. Knorr, R. Citnar, M. Krupa – T. Sklepek, V. Zajíček, J. Citnar,
L.Budina – R. Karkoschka, M. Sobík
Střídáni hokej. způsobem: M. Paluv, J. Poledník, P. Bitala, J. Čevela, V. Cieplik
6. 6. mistrovské utkání kraj. soutěže (20. kolo)
TJ Petřvald – Těrlicko 8:0
(5:0)
Branky a asistence: V. Zajíček (L. Budina), R. Citnar (V. Zajíček), R. Citnar, D. Vaněk, R.
Citnar, V. Zajíček (M.Sobík), P. Bitala, J. Čevela (D.Knorr), D.Vaněk (P. Bitala)
Sestava: F. Marek – D. Vaněk, D. Knorr, J. Čevela, M. Krupa – T. Sklepek, V. Zajíček, J. Citnar,
L. Budina – R. Citnar, M. Sobík
Střídání hokej. způsobem: M. Paluv, J. Poledník, P. Bitala a V. Cieplik
Trenéři: P. Gorovič, R. Durczok, A. Jaglař
Dorost
21. kolo
Kopřivnice – TJ Petřvald 1:1 (0:1)
Sestava: Sklepek – Kičerka, Svoboda, Müller, Levanszký (82.´Cifka) – Procházka, 45.´O.
Kostka, Ševčík, 51.´Maňak, Ligocki, J. Kostka, - Pencek, Frosztega
Utkání se hrálo po čtrnácti dnech - zapříčiněno vytrvalým deštěm. Trávník v Kopřivnici byl ještě
dost nasátý vodou, ale hrálo se. Kluci byli hodně nažhavení po pauze. První poločas se hrál
většinou na polovině domácích. V 33. minutě dal vedoucí gól Honza Pencek. Hosté v 47. minutě
vyrovnali. Domácí nás přitlačili, ale kluci spravedlivou remízu ubránili. Výborný výkon v brance
podal Honza Sklepek.
22. kolo
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TJ Petřvald – FK Bohumín 2:1 (0:1)
Sestava: Sklepek – Kičerka, 86.´Cifka, Svoboda, Müller, Levanský – Maňak (88.´Pavlas),
Ligocki, J. Kostka, O. Kostka, - Pencek, 83.´Procházka, Frosztega
Přivítali jsme druhé mužstvo tabulky, které stále ještě bojovalo o postup. Výborné utkání v
podání obou mužstev. Hosté se v 42. minutě ujali vedení. Vydařil se nám vstup do druhého
poločasu, když v 58. a 63. minutě vstřelil oba góly Lukáš Ligocki. Kluci podali mimořádný
výkon a asi jsme hosty připravili o možnost postupu.
Trenéři: Weiss, Sobek
Přípravka
13. 5. 2010 TJ Petřvald - Dolní Lutyně 6:0
Branky: D. Šeruda 2, D. Kršák 2, V. Vajdo a D. Durczok
29. 5. 2010 TJ Petřvald - Orlová B 5:3
Branky: V. Vajdo 2, D. Kršák, V. Gellnar a V. Strouhal
31. 5. 2010 TJ Petřvald - Bohumín 3:4
Branky: L. Pecha 2, V. Vajdo
3. 6. 2010 Orlová A - TJ Petřvald 1:3
Branky:V. Vajdo, L. Pecha a V. Strouhal
6. 6. 2010 MFK Karviná C - TJ Petřvald 0:4
Branky: D. Kršák 2, L. Pecha a D. Šeruda
Za náš oddíl nastoupili: M. Graf, P. Hrachovec -D. Durczok, F. Káňa, V. Gellnar, D. Kršák, V.
Strouhal, P. Polhoš, D. Šeruda, D. Lorenčič, L. Pecha, V. Vajdo, B. Stoklasa, J. Rusoň, J. Volný
Trenéři: Ing. P. Šeruda, V. Strouhal, R. Šebestová

KNIHOVNA INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
V době od 2. do 13. srpna bude knihovna z důvodů malování UZAVŘENA.
Kurz počítačové gramotnosti bude během prázdnin probíhat ve středy od 9.00 - 11.00.
Prázdninová půjčovní doba
PONDĚLÍ a STŘEDA
9.00-11.30 13.30 – 17.00
Letní akce pro děti s rodiči
MALOVÁNÍ NA PLOTĚ
Zveme děti, rodiče, babičky i dědečky na malé čtení a velké pohádkové malování.
Přečteme si pohádku a pak budeme na její motivy společně tvořit - malí i velcí.
Čtvrtek 15. července od 9.30 v areálu SOKOLOVNY.
V případě špatného počasí v knihovně… bez plotu.
MOTÝL NEBO ŽÁBA?
Pohádkové putování Petřvaldem s knížkou a pastelkou.
Soutěže pro malé i větší děti a taky jedna pro přítomné dospěláky.
Kdo získá 7 slunečnic a zodpoví všechny otázky?
Čtvrtek 12. srpna. Sraz v 9.30 u knihovny.
Klub maminek – schůzky
Úterý 13. a 27. července
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17. srpna
od 9.30 do 11.30 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Rosálie Řezníčková 85 let
Věra Matušů
80 let
Olga Bačová
80 let
Adolf Smuž
90 let
Vlasta Kroutilová
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Radek Bura a Radka Hellerová
Ing. Pavel Raška a Petra Hybnerová
Narozené děti
Tobiáš Brychcy
Matyáš Dzurec
Šimon Chrásta
Petr Nagy
Lukáš Paluv
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Jiří Fajkus
67 let
Vlastimil Golasovský
55 let
Jana Chybiorzová
68 let
Jozef Kafura
73 let
Kristina Pěgřímová
81 let
Adolf Pilc
53 let
Věra Šotkovská
77 let
Alois Vicherek
89 let
Mgr. Věra Zdebská
61 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 23. června 2010 oslavila životní jubileum 70 let paní Dagmar Gojová. Vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a pohody přejí dcera Dagmar a vnuk Tomáš.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. června 2010 oslavila své krásné životní jubileum 60 let naše milovaná maminka, babička
a prababička paní Valerie Slívová. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody
přeje manžel Mirek, dcery Věrka a Soňa s rodinami a první pravnouček Davídek.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 24. července 2010 se dožívá 60. let pan Petr Pavlita. Hodně štěstí, lásky, klidu a pohody do
dalších let přejí manželka, děti Martin, David a Petra s rodinami. Vnoučátka Lucie, Michaela,
Gabriela, Lukáš, Vláďa, Alexandra a Arlettka posílají dědečkovi velkou pusu.
BUĎ STÁLE MLÁD...

BLAHOPŘÁNÍ
10. června před 80. lety se narodila a poprvé spatřila světlo světa paní Olga Bačová. Do dalších
let přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a životní pohodu.
Děkujeme za lásku, ochotu, porozumění, podání vždy pomocné ruky a za vše, co pro nás děláš.
Máme tě moc rádi, a proto buď dlouho mezi námi. Dcera Eliška, vnoučata Marcela a Libor
s rodinami a milovaná pravnoučata.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. července a 6. srpna 2010 oslaví krásné životní jubileum 85 let manželé Anna a Štěpán
Andilovi. Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a životního optimismu přeje
syn Pavel a dcery Alena, Marie a Ivana s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. června 2010 oslavila 85. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Rosálie
Řezníčková. Do dalších let všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a osobní
pohody přejí dcery Jana a Věra s rodinami, synové Jaroslav, Ladislav a Zdeněk s rodinami a také
vnoučata a pravnoučata.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 7. července 2010 oslaví 75 let pan Ing. Oldřich Polanský. Přejeme štěstí, zdraví, hodně sil,
abys tady ještě dlouho byl.
Přejí manželka Ludmila, syn Oldřich, dcera Iveta s přítelem Radkem, vnuk Martin s přítelkyní
Simonkou, vnučka Terezka. Pravnouček Sebišek posílá pusinku.

VZPOMÍNKA
Největší láska na světě umírá,
když oko maminky se navždy zavírá.
Pro nás jsi trpěla, pro nás jsi žila,
za vše Ti děkujeme, hodná jsi byla.
Dne 8. června 2010 jsme vzpomněli nedožitých 83 let paní Anny Čevelové dříve
Golombkové a dne 17. července 2010 vzpomeneme 1. výročí jejího úmrtí.
Nikdy nezapomene dcera Jarmila s přítelem Vláďou a s celou rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 19. června 2010 uplynulo 5 let od úmrtí paní Emilie Blagové z Petřvaldu. S láskou
vzpomínají synové Jiří a Ivan s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

24
VZPOMÍNKA
Život měla tak ráda a nechtěla se ho vzdát,
bojovala, co jí síly stačily, abychom se s ní ještě neloučili.
Pak šla tiše spát a nestačila nám ani sbohem dát.
Dne 25. června 2010 jsme vzpomněli 3. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Naděžda Šottníková a dne 30. června 2010 si připomeneme její nedožité 61.
narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Gabriela a Taťána s rodinami.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal.
Vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 23. června 2010 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí pana Josefa Tajduse. S úctou a láskou
vzpomínají manželka Zdeňka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Dne 24. června 2010 by se dožil 65 let náš bratr a švagr pan Antonín Kašniar.
Vzpomínají sestry Olga a Jana s rodinami.
VZPOMÍNKA
K narozeninám již nemůžeme přát,
jen kytičku květů na hrob můžeme dát.
Dne 7. července 2010 vzpomeneme nedožité narozeniny (82 let) pana Vladimíra Kubiše.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

INZERCE:
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

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková
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•
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%.

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

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

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.

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

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

Prodám RD v Petřvaldě.
Cena dohodou.
tel. 602 532 266, 606 327 323
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA INFORMUJE
PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
od středy 30. 6 - do středy 25. 8. 2010
STŘEDA: 9.00 – 11.30 13.00 - 17.00

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
22. července 2010
Odjezd od Penny Marketu
v 8.00 hodin.
Cena za autobus
120,- Kč- dospělí,
100,- Kč vratná záloha děti.
Vstupné na zámek si hradí
každý sám na místě.
www.azz.cz

Westernové městečko
Boskovice
10. srpna 2010
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Odjezd od Penny Marketu v 8.00 hodin.
Cena za autobus 120,- Kč – dospělí,
100,- Kč vratná záloha - děti.
Vstupné do městečka si hradí každý sám na místě. www.westernove-mestecko.cz

Honba za pokladem
26. srpna 2010
Petr Valdský ztratil poklad... prosíme
všechny děti, aby nám ho pomohly najít....
Sraz v 9.00 hodin před SKS (knihovna).

Objednávky a platba zájezdů ve
Středisku kulturních služeb jen
v pondělí a ve středy.
Tel: 596 541 648, 596 541 342.

