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Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace
informuje

Přijímáme žáky ke studiu na ZUŠ Petřvald Závodní 822 na školní rok 2010/2011.
Nabízíme možnost studia v hudebním oboru se zaměřením na tyto nástroje:
hra na klavír
hra na zobcovou flétnu a příčnou flétnu
hra na kytaru
hra na el. klávesové nástroje
hra na akordeon
pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv
Do tanečního a výtvarného oboru můžete přihlásit své dítě již od 5 let.
Využijte této nabídky a poskytněte svým dětem další vzdělávání a rozvoj hudebních, tanečních
a výtvarných schopností.
Jakékoliv informace získáte:
telefon: 596 541 373
e-mail: zuspet@seznam.cz
www.zsazuspetrvald.cz

Výzva Muzea Těšínska – Tradice hornictví na Karvinsku
Vážení občané Petřvaldu a okolí,
Muzeum Těšínska v současné době připravuje ve své pobočce – Technickém muzeu v Petřvaldě
– obměněnou stálou expozici „Tradice hornictví na Karvinsku“, která by měla být slavnostně
otevřena počátkem příštího roku. Rádi bychom v této expozici využili i reálie z vašich
soukromých sbírek, včetně mladších předmětů z druhé poloviny 20. století (fotografie, publikace,
součásti pracovního oděvu, báňské záchranářské techniky, památky na hornickou spolkovou
činnost aj.), které mají vztah k důlním tradicím přímo v Petřvaldě a jeho okolí. Byli bychom rádi,
kdybyste tyto předměty věnovali či zapůjčili a přispěli tak k tvorbě nové expozice, představující
staleté hornické tradice v našem městě. Předměty je možno přinést kdykoliv (s výjimkou pondělí)
do Technického muzea v Petřvaldě, K Muzeu 89, tel. 596 541 092, e-mail:
petrvald@muzeumct.cz .
Za váš zájem předem děkuje
Muzeum Těšínska

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
51. schůze Rady města Petřvaldu se konala 24. června 2010
RM schválila rozpočtové opatření č. 5/10.
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RM rozhodla
• o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
• uzavřít smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na ul. Školní a Sokolská s firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín. Přeložka zařízení
NN byla vyvolána záměrem města výstavby nové radnice. Náklady na úhradu zhotovení
přeložky činí celkem bez DPH 192.183,- Kč;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemních smluv na uvolněné bytové
jednotky;
• poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč dárcům krve panu Radku Szarowskému a
panu Zdeňku Šimáčkovi;
• o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení rodičů při ZŠ Školní 246, Petřvald, ve výši
3.800 Kč;
• o uzavření darovací smlouvy mezi městem Petřvald a dárcem - firmou Progres Jan
Hefner, Bohumín, na základě které dárce poskytne městu Petřvald finanční dar ve výši
5000,- Kč, účelově vázáný na výdaje spojené s činností tanečního souboru Petřvaldské
srdce;
• na základě žádosti ZŠ a ZUŠ Petřvald o oplocení školního hřiště u Masarykovy školy;
• o účasti zástupců města na 14. setkání hornických měst a obcí ČR v královském horním
městě Stříbře, konaném ve dnech 10. - 11. září 2010.
RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2010.
24. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 30. června 2010
RM rozhodlo
• požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, který je příslušný
hospodařit s majetkem České republiky, o bezúplatný převod části pozemku parc. č.
1624/1 v kat. území Petřvald u Karviné o výměře cca 350 m2 s tím, že město Petřvald
nechá vyhotovit na své náklady geometrický plán pro oddělení části předmětného
pozemku;
• o úplatných a bezúplatných převodech pozemků.
ZM vydalo v souladu s § 10 a 84 odst. 32 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného
právního předpisu.
ZM rozhodlo
• uzavřít Smlouvu o partnerství pro společnou přípravu a realizaci projektu „Digitální
technická mapa“, mezi městem Petřvald, zastoupeným Ing. V. Holečkem, starostou města
a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Ing. J. Palasem, hejtmanem kraje;
• uzavřít darovací smlouvu - město Petřvald daruje Krajskému ředitelství Policie
Moravskoslezského kraje, Moravská Ostrava a Přívoz soupravu ručního radarového
rychloměru typu Rapid – 2Ka, včetně příslušenství.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 3. ČTVRTLETÍ
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Srpen
3., 4.
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10., 11.
17., 18.
24., 25.
31.
Září
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
Svoz (PET láhve jen od nápojů) – žlutých pytlů
12. srpna
16. září
Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Srpen
2., 3.
9., 10.
16., 17.
23., 24.
30., 31.
Září
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD
se konalo v pondělí 28. června 2010 v tělocvičně základní školy.
Slavnostně oděni žáci s rodiči i prarodiči čekali na desátou hodinu dopolední, která byla oficiálně
určena pro zahájení slavnostního předávání vysvědčení žákům devátých tříd.
Přesně v určenou dobu se ujala slova Mgr. P. Helbichová, výchovná poradkyně školy. Všechny
přítomné srdečně přivítala a po svém úvodním projevu předala slovo třídní učitelce 9.A třídy Julii
Jankové. Ta svým žákům poděkovala a vyzdvihla výsledky práce zejména těch, kteří si z deváté
třídy odnesli vyznamenání. Byli to Karolína Brylová, Veronika Sztrnadelová, Michal Koběrský,
Veronika Ulbrichtová, Jaroslav Vajdo, Petra Karkošková a Michaela Svobodová.
Za žáky 9.A třídy si připravila projev Petra Karkošková.
„Vážený pane řediteli, vážení spolužáci a všichni přítomní,
dovolte mi, abych vás přivítala na posledním společně stráveném dni letošních devátých tříd.
Pro všechny ostatní je tento den jen dalším z mnoha, ale pro nás deváťáky je dnešek něčím
výjimečným. Protože náš pomyslný vlak, do kterého jsme nastoupili po školce s vystavenou
devítiletou jízdenkou, se nyní chýlí ke konci.
Byly to roky zákonem stanoveného nuceného vstávání, utrpení při písemkách, zkoušení… však to
znáte. I přesto musím přiznat, že v mých vzpomínkách a doufám, že i ve vašich, převažují ty
světlejší okamžiky, chvíle, na které nikdy nezapomeneme. Vlastně to není tak dávno, co jsme se
jako malí uličníci hrnuli, někteří vystrašeně a jiní plni očekávání, do první třídy. Se zájmem jsme
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se rozhlíželi kolem sebe a vše prozkoumávali. Když jsme přestoupili z prvního stupně na druhý,
vystřídali jsme nejednoho učitele. Proto měli mnozí z nás větší či menší potíže zvyknout si.
Je na místě připomenout paní učitelku a nyní i zástupkyni ředitele paní Z. Kozlovskou, která nám
se vším pomohla. Koncem šesté třídy nás musela bohužel opustit. V sedmé třídě jsme naštěstí
dostali pana učitele R. Pastrňáka, kterého jsme již znali ze šesté třídy. Rok uplynul jako voda a
my jsme se přehoupli plní elánu do osmičky. Tam nás převzala paní učitelka K. Rašová.
Jako kolektiv nás měli vcelku rádi - i když jsme si občas vysloužili titul „Postrach učitelského
sboru“. V devítce vystřídala paní učitelku Rašovou naše nynější paní učitelka J. Janková, která
s námi vydržela až do konce. Té také patří slůvko našeho poděkování za všechno, co pro nás
udělala, za uspořádané výlety, za všechno, co nás naučila. Prostě za všechno!
Ráda bych se zmínila i o našich vztazích s ostatními třídami. O přestávkách se probíralo všechno
možné (někdy i nemožné), od žhavých novinek přes úspěchy i neúspěchy ve škole. A došlo i na
takové detaily, jako co bude k obědu.
Vyjadřujeme také tisíceré díky celému učitelskému sboru, který při nás stál po celých devět let
školní docházky. Víme, že jsme nebyli vždy svatí a uměli jsme být i pěkně otravní. Proto si vážíme
trpělivosti, moudrých rad, pochopení a pomoci. Byli jste tu pořád s námi, v dobách dobrých i
těch horších. Díky vám jsme se dostali až sem. Už víme, že svět nebývá vždy spravedlivý a takový,
jaký si jej představujeme.
Nerada bych opomenula paní kuchařky a uklízečky, které mnohdy musely čelit našim
nepříjemným řečem a nesmím zapomenout na našeho pana školníka, který svou práci bere moc
vážně. Proto také ve škole vládne stále pořádek. Když něco končí, musí taky něco začít. Proto
bych vám za nás za všechny ráda popřála do dalších let hodně štěstí, zdraví, pevné nervy, hodné
žáky (a nelépe i inteligentní). V jídelně ať všem chutná a třídy ať jsou jako ze škatulky. Říká se:
„Sejde z očí, sejde z mysli“. Já však doufám, že to nebude náš případ. Rádi bychom se i
v budoucnu setkávali a zavzpomínali na staré dobré časy prožité na téhle škole. Neradi bychom
zůstali jako matná vzpomínka, a proto doufám, že na nás budete vzpomínat jako na bezva třídu. A
z tohoto důvodu neříkám sbohem, nýbrž nashledanou!“
Potom třídní učitelka 9.A předala vysvědčení všem žákům, starosta města Ing. V. Holeček předal
pamětní list a s gratulací se přidala i jeho zástupkyně J. Skálová, ředitel školy Mgr. R. Torž,
jeho zástupkyně Ing. Z. Kozlovská, předsedkyně školské rady M. Pavlitová, předseda komise P.
Přeček a předsedkyně sdružení rodičů M. Kršáková. Vyznamenaní žáci se zapsali do slavnostní
knihy našeho města.
Poté si vzala slova třídní učitelka 9.B Ing. Alena Zítková. Ta všem přítomným představila
premianty ze své třídy. Mezi ně se zařadili: Ondřej Cundrák, Žaneta Hozová, Adam Macháč,
Lukáš Stuchlík, Markéta Hlavatá a Jana Mannová.
Také tato třídní paní učitelka vyzvedla dobré vlastnosti u jednotlivých žáků a zhodnotila období
od 6.třídy a žáci ji velmi srdečně poděkovali za trpělivost a lásku, s kterou je vedla po celou
dobu docházky na II. stupni ZŠ.
Vše má svůj konec. A to platilo i o tomto setkání. V závěru si vzala slovo zástupkyně ředitele ZŠ
Ing. Z. Kozlovská a řekla:
„Dámy a pánové, milí absolventi,
převzetí posledního vysvědčení je pro vás velmi významným dnem. Věřte, že takových
svátečních dnů není v životě mnoho, a proto vám přeji, abyste na něj rádi vzpomínali.
Vy, milí žáci, jste pro mě důkazem, že proti času zpět jít nelze. V posledních dnech jsem si
retrospektivně promítla období, kdy jsem vás, zde přítomné dívky a chlapce viděla poprvé, jako
děti šesté třídy. V průběhu čtyř let jste vyspěli v mladé lidi, kterým se otvírají neomezené
možnosti, a pouze na vás záleží, jak s nimi naložíte…
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Žijte s otevřenýma očima k okolnímu světu, naučte se naslouchat druhým, nebojte se poskytnout
pomoc lidem, kteří ji potřebují. Mějte srdce na dlani a při rozhodování dejte na zdravý rozum.
Rozloučím se s vámi jedním citátem:
„Život je jako hodina matematiky, uděláš chyby, chceš je napravit, ale je pozdě.
Zvoní!“
JaS

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY MŠ
Předškolní děti spolu se svými učitelkami přijaly pozvání od paní matrikářky Ivany Tomkové a
dostavily se 15. června 2010 do obřadní síně MěÚ v našem městě.
Zde již čekala paní místostarostka Jarmila Skálová spolu s paní Monikou Molinkovou, knihovnicí
z naší knihovny a matrikářkou Ivou Tomkovou.
Slavnostního obřadu se zúčastnilo celkem 55 dětí, které po prázdninách zasednou do školních
lavic základních škol.
Přítomné děti se snažily předvést něco z toho, co se ve školce naučily. Na přání paní
místostarostky zazpívaly a také zarecitovaly básně. Také se ji svěřily, že některé z nich už umí
psát a číst. Počítání jim již nyní nedělá potíže, jeden z přítomných chlapců prohlásil, že už počítá
do sto třiceti. Děti se také se pochlubily s tím, že mají připraveny aktovky a pouzdra. Svorně se
přiznaly, že se těší na novou paní učitelku, ale na ty své paní učitelky z mateřinky určitě nikdy
nezapomenou.
Celé setkání bylo bezprostřední a velmi milé. Děti potom dostaly knihu a pamětní list. Paní
knihovnice jim popřála , aby se co nejdříve naučily číst a mohly se tak stát právoplatnými čtenáři
naší knihovny.
Paní učitelky spolu s paní ředitelkou Jiřinou Budíkovou se zapsaly do pamětní knihy našeho
města a paní ředitelka kytičkou poděkovala za péči a starost, kterou vedení města a zastupitelé
města věnují zařízením mateřských škol.
Děti se rozloučily a odešly do kulturního domu, kde je čekalo ještě divadelní představení, které
uhradilo ze svého rozpočtu město Petřvald.
JaS

POZOR NA POŽÁRY V KUCHYNI!
Hra s ohněm – tak bychom v některých případech klidně mohli označit nedostatečnou prevenci v
některých našich domácnostech. Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí
i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku
požáru.
Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí k požárům v domácnostech, kdy
nejčastější příčinou požárů je nedbalost při vaření. V poslední době se setkáváme také s tím, že
aktéry takovéhoto neštěstí bývají i děti. Jeden takový případ za všechny. V letošním roce v
okrese Karviná vznikl požár v kuchyni, kdy si nezletilá dívka připravovala bramborové hranolky
na pánvi s olejem. Na „chvíli“ odešla k počítači. Zaujatá PC hrou na hranolky v olejové lázni
zapomněla. Po krátké chvíli dívku vyrušil od hry štiplavý kouř, hořící pánev se pak snažila
uhasit vodou, což způsobilo vyšlehnutí plamenů až ke stropu kuchyně. Dívce se naštěstí podařilo
bez újmy na zdraví utéci. Ne vždy však tyto události končí takto „šťastně”! Ve většině případu
snaha uhasit pánev s olejem vodou končí popáleninami neprofesionálního „hasiče“.
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A proto nezapomeňte! Do rozpáleného oleje na pánvi (friťáku) se nikdy nesmí nalít voda, protože
olej prudce vzkypí a hrozí vysoké riziko popálenin. A pokud již olej na pánvi začne hořet, zalití
pánve vodou vede k prudkému vyšlehnutí plamenů až ke stropu a ke vzniku požáru kuchyně i
celého bytu. Proto hasiči lidem doporučují, aby se oheň v hořící pánvi snažili udusit poklicí, nebo
pánev zakryli navlhčeným hadrem a zamezili tak dalšímu přístupu vzduchu k plamenům.
Výjimkou nejsou rovněž případy, kdy majitelé při vaření usnou nebo opustí byt. Nejčastějšími
oznamovateli jsou tak sousedé, kteří si všimnou vycházejícího kouře a přivolají na pomoc hasiče.
Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění vzniku požáru, je omezit
následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu.
Nezbytným
předpokladem
však
je
včasné
zjištění
vznikajícího
požáru.
Jaká je tedy snadná pomoc? Stačí si do užívaných prostor nainstalovat autonomní hlásič požáru.
Málokdo si totiž uvědomuje, že většina obětí požáru neuhoří ale zemře v důsledku nadýchání se
toxických zplodin. Navíc toxický kouř prohlubuje spaní, a tak se oběti požáru udusí během
spánku bez možnosti záchrany. Jedinou ochranou je v tomto případě včasné varování a to nám
zajistí hlásič požáru.
Na závěr bych chtěla říci, že požáry v domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý
rok při požárech v domácnostech zemřou desítky lidí, další stovky lidí se zraní a způsobené
škody dosahují stamilionů korun. I z vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a
rozžhavená smrtící past. To, abyste se nestali obětí i vy, záleží hlavně na vás!

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
V letošním roce byla firmou STRABAG, a.s., odštěpný závod direkce 63, Polanecká 827, 721
08 Ostrava - Svinov, provedena oprava místních komunikací za cenu 954 267,60 Kč včetně
DPH. Jednalo se o částečné opravy komunikací ul. Bučínská, Ludvíkova, Klimšova, 2. května,
Rychvaldská, Jindřišská, Závodní, Dolní a K Pískovně.
Společnosti VODOSTAV Ostrava, s.r.o., byla zadána oprava místní komunikace ul. Jindřišská po
rekonstrukci kanalizačního řadu. Jelikož určité úseky komunikace byly ve špatném stavu, město
Petřvald se rozhodlo, že komunikace bude opravena v celé šíři s tím, že se bude spolupodílet na
tyto stavbou dotčené úseky finančními prostředky. Jednalo se o celkovou plochu 781,7 m2 za
cenu 489 656,- Kč včetně DPH.
V současné době jsou prováděny opravy ostatních místních komunikací Střediskem údržby města
Petřvald. Jedná se o výtluky v komunikacích, které byly nařezány a v současné době se postupně
provádí jejich asfaltování.
G. Kochová, odbor výstavby a ŽP

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
25. 6. 2010
Tajemný a kouzelný
byl den
a my se těšili ven.
Děti a všichni z Mateřské školy Šenovské.
Ve sportovním a s batohem na zádech jsme prozkoumávali okolní terén.
Zdolávali jsme po vyznačené trase přírodní překážky a plnili nesnadné úkoly,
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které jsme nacházeli v tajemných úkrytech. Když už jsme byli radostně unaveni,
čekalo nás překvapení na terase restaurace „Petřvalďanky.“
Kouzelný balíček plný překvapení (dárků) a také sladké pohoštění
(palačinka, zmrzlina a ovoce), kterou pro nás připravili zaměstnanci restaurace.
Radostné nadšení bylo veliké.
Vítali jsme léto, těšili se na prázdniny a loučili se s mateřskou školou,
abychom zase po prázdninách, kluci a holky, spěchali do naší školky.
Vedoucí učitelka: D. Sikorová

JUBILANTI V OBŘADNÍ SÍNI
Slavnostní přijetí jubilantů v obřadní síni se konalo v sobotu 19. června 2010.
Blížila se doba obědu a před budovou MěÚ se začali scházet jubilanti. Paní matrikářka Iva
Tomková je pozvala přesně na dvanáctou hodinu. Mezitím dorazily i děti z MŠ Šenovská spolu
se svými učitelkami paní D. Sikorovou a M. Stoklasovou. Také hudebníci byli řádně připraveni a
i oni s napětím očekávali ty, kterým budou hrát a zpívat.
Takže všichni byli na svých místech a úderem dvanácté hodiny vše vypuklo. Jubilanti se
podepisovali do slavnostní knihy města a pan P. Římánek vše řádně svým fotoaparátem
zdokumentoval. Do obřadní síně vešly místostarostka města paní J. Skálová a členka městského
zastupitelstva Mgr. Šárka Němcová spolu s matrikářkou města. Následovalo představení hostů a
pak přednesla báseň jubilantům Helena Šmídová. Štafetu přebrala zpěvačka Ľubica Oczková a
Mgr. Šárka Němcová, která recitovala úryvek z básně Plyšové album. Paní místostarostka uvedla
svůj projev: „Světový dramatik Shakespeare kdysi řekl, že starý člověk je podruhé dítětem, ale
současně moudřejším, než býval kdykoliv předtím...“
Projev potom zakončila slovy: „Ať Vám zdraví slouží do sta roků, ať Váš podzim života má co
nejvíce slunečných dnů, ať Vás život stále těší.“
A to už se o slovo hlásily děti z mateřské školy. Básničky přednesly bez trémy, dramatizace
nacvičené pohádky v nápaditých kostýmech byla také dokonalá a v závěru zazněly písničky,
které pohladily na duši. Takový byl zhruba obsah dárkového balíčku, který pomyslně předaly děti
jubilantům.
Přípitek, věcný dárek na památku a v úplném závěru pořízeni společné fotografie.
A to už byl opravdu konec obřadu, který velmi pečlivě pro naše jubilanty připravuje komise
SPOZu.
19. června 2010 byli v obřadní síni tito jubilanti:
paní Jiřina Morozová
80 let
pan Jaroslav Volný
85 let
paní Drahomíra Stará
80 let
pan JUDr. Zdeněk Šára 85 let
paní Rosalie Řezníčková 85 let
paní Věra Matušů
80 let
paní Vlasta Kroutilová
80 let
Komise SPOZu se již nyní těší na další společné setkání s jubilanty, které proběhne v září 2010.
JaS
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STUDIUM PRO SENIORY
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava přijímá přihlášky do prvního ročníku studia na Univerzitě
třetího věku. Přednášky v ak. roce 2010/2011 začnou v září 2010. Podmínkou přijetí je věk nad
55 let a minimálně středoškolské vzdělání. Studium Univerzity třetího věku na ostravské
Ekonomické fakultě VŠB-TU má šest semestrů, přičemž v každém je sedm vzdělávacích
tříhodinových přednášek, které se konají jednou za čtrnáct dnů vždy v pátek odpoledne. V rámci
výuky se senioři seznámí s problematikou předmětů Ekonomie, Práva, Evropské unie,
Psychologie, Zdravovědy a také se seznámí, případně více zdokonalí v práci s počítačem.
V současné době navštěvuje Univerzitu třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
celkem 191 seniorů z Moravskoslezského kraje, kteří po prázdninách nastoupí do druhého a
třetího ročníku. Dalších 138 účastníků tříleté studium již úspěšně ukončilo a 30. dubna 2010 bylo
slavnostně promováno.
Informace o studiu Univerzity třetího věku lze získat na tel. 597 322 239 nebo 597 322 415
nebo na www.ekf.vsb.cz/u3v.
(MTA)

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001
Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
naší obci?
V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také
v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
V období od 1.10.2008 do 30.4. 2010 bylo ve městě Petřvald v rámci projektu KAA-VL11/2008, 29/2009 podpořeno 14 pracovních míst na VPP za 906.156,- Kč, z toho výše
příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 770.232,60Kč a ze státního
rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 135.923,40Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství,
úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch
města. Na těchto pracovních místech byli uplatněni uchazeči o zaměstnání, kterým je
věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, zejména dlouhodobě nezaměstnaní
a nekvalifikovaní uchazeči.

HISTORIE HODNĚ ZBLÍZKA
Jak přiblížit minulost dnešnímu mladému člověku opojenému technikou? Hodinami dějepisu,
čtením zajímavostí o historii nebo výstavou? Určitě ano. Ale vyvolat představu o životě našich
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předků nebývá ve vyučování vůbec snadné. Proto jsme se rozhodli uskutečnit několik akcí pro
žáky devátých tříd, aby si zkusili dějepis trochu jinak.
Uspořádali jsme akci Příběhy bezpráví, kterou nabízí organizace Člověk v tísni. Do škol, které
projeví zájem, pošle filmy nejznámějších českých režisérů. Dokumenty o totalitních režimech se
promítají žákům a potom následuje beseda s pamětníkem této doby. V listopadu jsme se této akce
zúčastnili i my a žáci se mohli seznámit s životním příběhem paní Hedy Blochové a Jiřího Fráni.
V dubnu jsme ve škole přivítali na besedě dvojici žen, paní Janu Hlávkovou a Zuzanu
Skácelovou, které přednášejí o holocaustu, době pronásledování židovského obyvatelstva za
druhé světové války. Žáci se dozvěděli, co dokáže udělat člověk člověku, jak se fašisté
nezastavili ani před malými dětmi, jakým paní Zuzana v době války byla.
Vyvrcholením našeho projektu byla cesta do Osvětimi a Darkoviček k pevnosti ze druhé světové
války. Pod vedením paní učitelky dějepisu Jany Jiříčkové a třídní učitelky slečny Julie Jankové se
vydal 13. května plný autobus deváťáků do Polska. Záběry z osvobození koncentračního tábora,
prohlídka tábora, nádraží, kam přijížděly vlaky přeplněné lidmi z celé Evropy, plynové pece
...zanechaly v dětech velmi silné dojmy.
,,Když jsme dojeli na místo, dolehla na nás taková ponurá atmosféra, na některých to šlo vidět
více, na některých méně a na některých vůbec, ale myslím, že bychom se všichni shodli, že nějak
to na nás zapůsobilo. Postupně jsme prošli přes muzeum Auschwitz I. (Osvětim I, hlavní pracovní
tábor), pan průvodce nám to všechno pěkně povyprávěl, procházeli jsme se mezi různými
vitrínami s věcmi, které po těch vězních zůstaly, jako například kufry, boty, kuchyňské nádobí,
hřebeny, ale i vlasy, atd. Je pravda, číslo vám toho moc neřekne, ale jak v jedné vitríně vidíte
43 000 párů bot, přijde vám to jako strašně hodně, a to byl jenom zlomek z toho, kolik lidí tam
bylo opravdu zavražděno. Dále jsme prošli třeba těmi smrtelnými sprchami, kde byli Židé a
ostatní lidé vražděni pomocí Cyklonu B, potom těmi kremačními pecemi a jinými zajímavými
místnostmi.“ L.S. 9.B
„Když jsme došli k hlavní bráně nad kterou byl nápis ARBEIT MACHT FREI, tak mi asi poprvé
došlo, že se nacházíme v koncentračním táboře používaném k odstraňování a využívaní lidí
k otrocké práci pro Německo. Sled událostí v historii tohoto tábora nám vykládala průvodkyně
paní Anna, mluvila polsky, takže nám to celé překládal náš „velký průvodce“. Dost nepříjemný
pohled byl na věci denní potřeby, boty ,vlasy, oblečení. K dětským hračkám, botám a jejich
fotkám se ani vyjadřovat nebudu. Viděli jsme také staré plechovky po vypotřebovaném CyklonuB, což byla látka využívaná pro likvidaci lidí v plynových komorách. Do samotné plynové komory
jsme se také podívali a hned ve vedlejší místnosti jsme viděli krematorium (nepříjemné ).“ O.K.
9.B
„Průvodce nám všechny věci a skutečnosti místností a území popisoval. Vše, co pronesl, ve mne
zanechalo nějaký pocit. Nemohu pochopit, jak je možné, že byli lidé tak neskutečně krutí a takto
týrali i nevinné. Děti, které nikomu nic neudělaly a musely ihned na smrt, protože by se na ně
akorát ,,plýtvalo penězi“, těhotné ženy, muži, kteří stáli před stěnou smrti. Všechno to ponížení…
Tento tábor měl dokonalý mechanismus na zničení lidí, což byl jeho smysl. Zarážela mě
necitlivost těch, kteří plnili rozkazy a bez lítosti vraždili. Například, nejde mi do hlavy, že
,,doktor“ Mengele prováděl ,,pokusy“ na dětech a působil jim bolest, odporně jim ubližoval a to
vše bez anestetika. Vážně nelidské!“ J.M. 9.B
„Když jsme přijeli do Osvětimi, hned jsem si představil, co se to všechno muselo stát a řekl jsem
si, jak to ti SS a atd. mohli vůbec udělat. Nejvíc mne zarazily ty všechny věci, co tam byly.“
M.D. 9.B
„Nejvíc jsem byl uchvácen tím, jak musel mít Hitler vše promyšlené, protože když jsem viděl
domy, ve kterých žili vězni v Osvětimi, byly velmi dobře postavené a z kvalitních materiálů. A
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také tím, jak o tom lidé nic nevěděli nebo nechtěli vědět. A myslím si, že nejsem sám, který si
tohle myslí.. Na druhou stranu podmínky, které v těchto domech panovaly, byly velmi otřesné.
Člověk, který to neviděl, si to může jen představovat. Lidé leželi po tisícovkách vedle sebe, měli
jen nějaké deky, které si ušili ze starého oblečení nebo nějakých hadrů. V Březince byla situace
ještě horší, protože tam byla lůžka z cihel a v těch byly zasazené dřevěné pilíře. Ty byly ve třech
řadách nad sebou, takže lidé leželi nad sebou a pod sebou měli jen nějakou slámu, která postupně
hnila, když do domů pršelo, protože střechy nebyly zatěsněné. Pro vaši představu na jednom
z těch tzv. „lůžek“ leželo až 8 lidí a do objektu se jich muselo mnohdy vejít až 1 tisíc. A to ani
nemluvím o tom, jak a čím se stravovali a jak museli v poměru s tím, jak dostávali najíst,
pracovat.“ O.C. 9.B
„Prostě hrozné a nesnesitelné podmínky. Po prohlídce jsme se šli podívat na krátký film o
osvobození Osvětimi. Potom jsme jeli do Darkoviček podívat se na bunkry z 2. světové války.
Mohli jsme si prohlédnout zbraně a tank.“ M.L. 9.B
,,Nalákali lidi do sprch a lidé ještě vůbec nic netušili, až do doby než je zamkli a komíny pustili
Cyklon B, tak lidé pochopili. Některým stačilo, aby se dusili 20 minut, ale některým ne, a tak je
Němci dali do pece bez toho, aby se ujistili, jestli je ten člověk opravdu mrtvý. Já si myslím, že i
kdyby to věděli, bylo by jim to jedno. Už to vyřazování bylo hrozné. Levá strana do plynu a
druhá na práci. Celých 70% lidí šlo do plynu, takže většina. Když jsem uviděla fotky mladých
lidí, bylo mi to strašně líto. Přes milión dětí umřelo. Říká se, že děti tušily víc než ti rodičové to,
co se bude v pracovním táboře dít. Rodiče naivně na všechno skočili, ale děti si říkaly, že by nám
jen tak Němci dali práci? Ale nikdo neví, jak to tenkrát bylo.“ V.S. 9.B
Myslím, že besedy, zhlédnuté filmy, návštěva Osvětimi i expozice v Darkovičkách ukázaly
moderní dějiny, které jsou tak často ve vyučování na okraji, hodně zblízka.
Mgr. L. Kocurková, učitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní

SPOŘITELNÍ A ZÁLOŽENSKÝ SPOLEK V PETŘVALDĚ
V únoru letošního roku uplynulo již 106 let, co se v hostinci Marie Bernatíkové č.p. 25 sešlo 27
občanů různého stavu, aby po zprávě zástupce „Jednoty českých hospodářských družstev
v Opavě“ přijali spolkové stanovy a podepsali prohlášení, že přistupují za členy spolku,
označeného „Spořitelní a záloženský spolek v Petřvaldě, zapsané společenstvo s ručením
omezeným“.
Myšlenku ustavit spořitelní spolek vyslovil poprvé František Vicherek, rolník č.p. 51, zvaný též
z Gilovic, který byl předsedou „Čtenářsko-hospodářského spolku“ a osobností v kulturní oblasti
obce.
Po ustavující valné hromadě se odebrali členové k Okresnímu soudu do Bohumína k legalizaci
podpisů, načež byla podána žádost ke Krajskému soudu do Těšína o zápis do rejstříku
společenstev, jež byla dne 2. března 1904 kladně vyřízena. První úřední den byl stanoven na
Velikonoční pondělí dne 4. dubna 1904 a za úřední místnost byl stanoven hostinec Marie
Bernatíkové, později Jindřicha Bernatíka č. 25, jimž oběma při jubilejní valné hromadě v roce
1929 byl vzdán dík za to, že poskytli spolku bezplatný nájem.
V roce 1929, kdy uplynulo 25 let od založení spolku, zpracoval člen dozorčí rady a učitel
Jindřich Karkoška zprávu, ve které mimo jiné uvádí: „Široké vrstvy obyvatelstva venkovského, a
to jak dělného, tak zvláště zemědělského, pociťovaly značnou mezeru v hospodářském životě
naší obce, hlavně tehdy – potřebovaly-li úvěru. V tomto ohledu byl náš lid odkázán na peněžní
ústavy městské nebo místní bankéře. Městské peněžní ústavy ochotně sice přijímaly vklady
venkovanů, potřeboval-li však tento úvěru, tu nastala pro něj opravdu křížová cesta. Bylo nutno
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obracet se na advokáty a na notáře, aby prostřednictvím jejich byla vymožena půjčka několika
zlatých. Jednalo-li se pak o obnosy větší, přibyli k nim ještě odborní znalci. Při výplatě úvěru
dělili se pak s dlužníkem všichni jmenovaní až na polovinu.“
Statutární úkol spolku dle paragrafu 2 stanov byl vymezen takto:
1. Záloženský spolek obmezuje se výhradně na obvod obce Petřvaldu a má za účel dle
principu Raiffeisenova působit ke zlepšení hmotných i mravních poměrů svých členů.
2. Bude poskytovat svým členům půjčky k účelům hospodářsko-živnostenským dle jejich
potřeby.
3. Bude přijímat na úrok peníze od členů i nečlenů.
4. Bude zajišťovat svým členům prodej i nákup movitého i nemovitého zboží
5. Doba trvání společenstva není obmezena.
V oblasti samotné výchovy ke spořivosti mladých lidí zavedla kampelička již v r.1905 úsporné
lístky pro školní mládež. Tyto lístky v hodnotách od 10 h až po 1 korunu byly rozděleny na
petřvaldské školy, kde si je žáci nakupovali. Po předložení těchto lístků byly připisovány žákům
příslušné obnosy na zvláštní vkladní listy v úřadovně. Později byly tyto lístky zaměněny za
kovové střádanky, kterých bylo v oběhu 700 kusů a u petřvaldských občanů si získaly značnou
oblibu.
Již v počátečních letech vyvíjela kampelička rozsáhlou činnost a v tomto ohledu vykonala více,
než jí stanovy předepisovaly. Opatřovala a financovala nákup drahých hospodářských strojů,
krmiva, semen a umělých hnojiv. Podporovala a financovala zakládání družstevních celků,
například „Spotřební družstvo v Petřvaldě a „Drenážní družstvo“, taktéž v Petřvaldě. Za celé
čtvrtletí existence záloženského spolku bylo přijato 85 808 454 Kč a celkový obrat za tuto dobu
činil 171 549 382 Kč.
Pro zvyšující se náročnost uváděných služeb, zejména po vzniku Československé republiky,
bylo zvažováno postavení nové úřadovny „Spořitelního a záloženského spolku“. K tomuto
rozhodnutí přispěl vyšší počet stálých členů spolku a především prudký nárůst počtu střadatelů.
Tvořili je hlavně zaměstnanci petřvaldských dolů a navyšující se počet místních občanů. V roce
1928 byl od architekta Václava Kadlece z Karviné předložen stavební plán budovy a ještě téhož
roku na základě komisionálního šetření byl schválen obecní radou v Petřvaldě.
Představenstvo spolku v roce 1929:
Starosta:
František Berger, rolník
Místostarosta: Ludvík Karkoška, domkář
Členové:
Jindřich Bernatík, domkář
Ondřej Kolář, domkář
Josef Matušínský, domkář
Úředníci:
Antonín Chmelař, pokladník
Emil Pavlova, účetní
Otakar Kochan

SRAZ KOLONIJOKUV NIMJOL CHYBE
Jsem ráda, že pocházím z kolonie Pokrok v Petřvaldě, a tudíž jsem se tohoto setkání v pátek 18.
6. 2010 v „gospodě“ U Mokroša zúčastnila. Děkuji organizátorům Z. Karasové a J. Knyblovi –
Gošikovi za tuto akci. Sešlo se nás 96 a bavili jsme se až do půlnoci. Je obdivuhodné, že tak
dlouho vydržely a bavily se i tři seniorky, nyní obyvatelky DPS na Kamčatce - paní Knyblová,
Macková a Bobková. Přeji obyvatelům bývalých hornických kolonií, aby se mezi nimi našli
takoví „fajni“ lidi a zorganizovali jim takový sraz.
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S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“ M. Kotrová – Slívová.

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 Jana Jaglařová
1. V zastupitelstvu pracuji druhé volební období. Jsem členkou kontrolního výboru. Naše práce
spočívá v kontrole usnesení rady města nebo zastupitelstva města. Zejména těch usnesení,
které se týkají majetku města. Rovněž kontrolujeme příspěvkové organizace města Petřvald.
2. Velmi si cením toho, že se našel investor, který dokončil bytové domy nad knihovnou. Také
oceňuji rozhodnutí zastupitelstva města, které se týká projektu odkanalizování města. Budoucí
realizace tohoto projektu jistě pomůže mnoha občanům - a ti si to zaslouží.
3. Co se týká předložených materiálů, musím konstatovat, že jsou včas doručovány a já mám
dostatečné množství času na jejich prostudování. V případě nejasností se tak můžu obracet na
úřednice ve státní správě našeho MěÚ nebo na uvolněné členy samosprávy.
4. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Spory se téměř nevyskytují a platí nepsané pravidlo, že
všichni držíme za jeden provaz. Je na místě poděkovat všem členům zastupitelstva města za
jejich korektnost.
Odpovídá Ing. Miroslav Durčák
1. Do zastupitelstva města jsem byl zvolen poprvé. Snažil jsem se vždy pracovat a rozhodovat
ve prospěch občanů a města v souladu s programem strany, kterou zastupuji. Jako člen
finanční komise musím kladně zhodnotit, že město dobře zvládlo dopady finanční krize,
přestože výpadek na straně příjmu byl znatelný.
2. Myslím si,že všechna rozhodnutí rady a zastupitelstva jsou důležitá.Přesto bych vyzdvihl
zahájení stavby obytného domu nad starou školou, která je již před dokončením. Dále bylo
důležité rozhodnutí o dobudování kanalizace ve městě. Jedná se o projekt finančně náročný a
bude rozhodující pro další funkční období.
3. Veškeré materiály a písemné podklady jak pro jednání zastupitelstva,tak i pro jednání ve
finanční komisi byly předkládány s předstihem a ve velmi dobré kvalitě. Některé podrobnosti
byly vyřešeny ihned v komisi, takže pro jednání zastupitelstva byly připraveny dá se říct
v konečné podobě.
4. V průběhu celého funkčního volebního období byla spolupráce zastupitelů velmi dobrá.Při
důležitých rozhodnutích šly stranické zájmy stranou a vždy byla na prvním místě
spokojenost občanů a budoucnost města.
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DVĚ NOVÉ KNIHY Z ALISY
Více než dvousetstránková kniha o hudebním skladateli profesoru Leonu Juřicovi, který učil na
Janáčkově a Lidové konzervatoři, právě vyšla v nakladatelství Alisa. Napsal ji Tomáš Hančl,
penzionovaný redaktor ostravského rozhlasového studia.. Dal jí název „Petřvaldský muzikus“.
Poutavě vyprávěné příběhy popisují nejen Juřicův život plný zvratů, ale také události a osobnosti,
které se na jeho hudebním a skladatelském vývoji podílely. Publikace je provázena souborem
fotografií a dokumentů od raného dětství až po současnost.
Jen o několik málo týdnů předtím vyšla v Alise půvabná sbírka básní „Temná slova v písni
sluneční“ Michala Vojkůvky z Neplachovic na Opavsku. Kniha byla vydána v prestižní edici
Básníci třetího tisíciletí. Teprve osmnáctiletý student a výjimečně talentovaný básník je nyní
nejmladším autorem, jemuž vyšla v Alise kniha. Rekord doposud držela Radka Devátá z
Chřibské, která svou první sbírku básní vydala v roce 2006, když jí bylo jedenadvacet let. Na
opačné straně věkového spektra drží primát Vladimír Konečný z Humpolce, jenž vydal svou
prvotinu „Dva kamínky“ v roce 2009, kdy mu bylo třiaosmdesát. Připravuje k vydání další dvě
sbírky básní.
V závěru letošního roku nakladatelství Alisa vydá almanach „Stoupající hvězdy“, v němž se
poprvé představí také Jan Káňa z Petřvaldu. Jeho básně budou i ve výběrovém almanachu
„Smyslná česká poezie“, který vyjde o něco později.
(vx)
PETŘVALDSKÝ MUZIKUS
(ukázka z historie)
Štefaník byl znám po celé ostravské aglomeraci. Vzpomíná na něho i jeho vnučka, známá
bohumínská básnířka Dagmar Čížová, která se v Petřvaldě narodila a trávila u něho prázdniny.
Štefaník napsal pro každé ze svých vnoučat skladbu. Pro ni složil píseň „Darunka polka“ a malá
Dagmar se bránila, že není Polka, ale Češka.
Ráda na dědečka vzpomíná. „Byl to báječný a zábavný člověk. Jezdila jsem k němu z Poruby,
kdykoli to bylo možné. Někdy přišel z hraní trošku pod parou. I když se choval tiše, babičce se to
nelíbilo a začala hartusit. Odpovídal jí: Babečko moja, jo něvim, kdo je tu ožraly, jestli jo či ty,
kdo robi větší kraval.“
Potom s úsměvem dodává: „Můj otec byl učitelem a Juřica jeho žákem. Když jsme se s Juřicou v
roce 2007 poprvé po mnoha desítkách let setkali, důvěrně mi sdělil, abych neprozrazovala
manželovi, že mě viděl, jak mě Bůh stvořil. Byl u nás, když jsem byla miminko a maminka mě
zrovna přebalovala.“

Tisková zpráva:

Těšínsko v proměnách staletí
Sborník přednášek z let 2008–2009 k dějinám Těšínského Slezska
Muzeum Těšínska vydalo společně s Maticí slezskou – Těšínskou oblastí sborník přednášek,
které obě organizace pořádaly nezávisle na sobě od podzimu 2008 do léta 2009 především
v Českém Těšíně. Pro mimořádný zájem ze strany pravidelných návštěvníků obou
přednáškových cyklů, především pak o témata spjatá se samotným Slezskem a konkrétně s jeho
hornoslezskou částí – Těšínskem, se rozhodlo Muzeum Těšínska zachovat texty prezentovaných
příspěvků pro své posluchače, a také pro širší zájemce o slezskou vlastivědu všech generací
v knižní formě.
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Publikace, jejíž spoluautoři jsou ve většině případů pracovníci odborných institucí (Muzeum
Těšínska, Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Opolski, Zemský archiv v Opavě či Národní
památkový ústav v Ostravě), si neklade za cíl být striktně vědeckou prací. Jednotlivé referáty
shrnují v nejednom případě dlouholeté výzkumné záměry svých autorů, již publikované v
odborné literatuře. Proto bylo při přípravě tohoto sborníku rezignováno na poznámkový aparát a
všechny příspěvky jsou opatřeny pouze základním soupisem literatury. Tato základní faktografie,
stejně jako bibliografie (v níž byly preferovány základní práce a hlubší mikrosondy autorů), má
posloužit jako pomyslný vstup do problematiky přednesených témat.
Čtenář by zde měl, bez ohledu na generaci, získat základní informace vztahující se ke Slezsku.
Pozornost je pak soustředěna na jeho část – Těšínské Slezsko, přičemž byly v příspěvcích ze
starších dějin akceptovány jeho původní hranice před rozdělením mezi nástupnické státy zaniklé
Rakousko-uherské monarchie, tedy Československo a Polsko, v roce 1920.
PhDr. Radim Jež; PhDr. David Pindur
redaktoři sborníku, Muzeum Těšínska
Obsah sborníku:
Přemyslovští králové a slezští vévodové v době vrcholného středověku
Robert Antonín
Hornoslezská knížata a jejich role v lucemburské politice do konce 14. století
Martin Čapský
Hornoslezská knížectví v napěťové ose mezi Krakovem, Budínem a Prahou
Martin Čapský
„Velcí“ těšínští Piastovci.
Politické kariéry Kazimíra II. (†1528) a Václava III. Adama (†1579)
Radim Jež
Valašská kolonizace na Těšínsku v 16.–18. století
Jan Al Saheb
Reformace a počátky rekatolizace v Těšínském knížectví
David Pindur
Manželky těšínských Piastovců – soužití z rozumu, či lásky?
Radim Jež
Mocenskopolitický konflikt o Slezsko v letech 1740–1742 a jeho průběh na Těšínsku
Jan Al Saheb
Rozdělené Slezsko v době modernizace
(Od slezských válek do konce Velké války 1740–1918)
Dan Gawrecki
Slezsko po roce 1918
Marie Gawrecká
Těšínsko v proměnách československo-polských vztahů 1918–1938
Ivo Baran
Slezsko a Těšínské Slezsko na starých mapách
Zbyšek Ondřeka
Hradní vrch v Těšíně
Radim Jež – David Pindur
Pevnostní stavitelství na příkladu fortifikací Těšínského Slezska – Jablunkovské šance
Martin Krůl
Heraldické památky Těšínska
Karel Müller
Nejstarší dějiny farního kostela v Horních Domaslavicích
(k 250. výročí vysvěcení současného kostela)
David Pindur
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Staré noviny v Těšíně
Gabriela Chromcová
Matiční činnost ve Slezsku
Vlastimil Kočvara
Jež, Radim – Pindur, David (edd.): Těšínsko v proměnách staletí. Sborník přednášek z let 2008–2009
k dějinám Těšínského Slezska. Český Těšín 2010, 288 stran, černobílý a barevný obrazový doprovod,
rodokmeny, rejstříky, ISBN 978-80-86696-12-6
cena: 300,- Kč (pro členy Klubu Muzea Těšínska sleva 50 %); Muzeum Těšínska, p.o., Hlavní tř. 15, 737
01 Český Těšín; www.muzeumct.cz; muzeum@muzeumct.cz.
Publikaci bude možno zakoupit ve všech pobočkách Muzea Těšínska s výjimkou Archeoparku (tj. Český
Těšín, Havířov, Jablunkov, Karviná, Orlová, Petřvald), v Goralském turistickém informačním centru
v Mostech u Jablunkova či prostřednictvím jednotlivých místních odborů Matice slezské.

TJ PETŘVALD - HEPO
Mladší žáci – vítězové kraj. soutěže!
10.6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (21. kolo)
St. Město – TJ Petřvald
1:6 (1:3)
Branky a asistence: R. Karkoschka 3/2, R. Citnar 1/1, V. Zajíček 1/1, L. Budina 0/1, J. Čevela
0/1, D. Vaněk 1/0, P. Bitala 0/1
Sestava: F. Marek – Bitala, Knorr, R. Citnar, Krupa – Vaněk, Zajíček, J. Citnar, Budina –
Sklepek, Karkoschka
Hokej. způs. střídali: Čevele, Sobík, Poledník, Lipka a Paluv
…výborný výkon!!!
13. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže (22. kolo)
Český Těšín – TJ Petřvald
0:1 (0:0)
Sestava: F. Marek – Bitala, Čevela, R. Citnar, Krupa – Vaněk, Zajíček, Sklepek, Budina,- Sobík,
Karkoschka
Hokej. způs. střídali: J. Citnar, Paluv, Poledník a Cieplik
V posledním kole se střetla 2 nejlepší mužstva soutěže: domácí Č.Těšín a hostující Hepo – to
navíc muselo zvítězit, pokud se chtělo umístit na 1. místě.
Početné obecenstvo (s převahou Hepáků) vidělo napínavý boj od začátku do konce utkání. Oba
týmy hrály s obrovským nasazením, s množstvím osobních soubojů, na obou stranách
dominovaly obrany. Nejlepší střelec soutěže – R. Karkoschka, byl osobně hlídán, ale i tak se
dokázal odpoutat od svých strážců a ve 45min. střelou z 20 m rozhodl o historickém vítězství ml.
žáků v krajské soutěži! Po závěrečném hvizdu vypukl v táboře Hepa obrovský gejzír nadšení.
UZNÁNÍ A GRATULACE ZA VYNIKAJÍCÍ VÝKON V ZÁPASE A CELÉ SOUTĚŽI PATŘÍ
CELÉMU TÝMU, TRENÉRŮM P. GOROVIČOVI A R. DURCZOKOVI A TRENÉRŮM
PŘÍPRAVKY V. STROUHALOVI A P. ŠERUDOVI, KTEŘÍ TUTO GENERACI HRÁČŮ
VYCHOVALI.
Tabulka krajské soutěže:
1. TJ PETŘVALD
2. Č.Těšín
3. Frýdek – Místek ,,c“
…
12. Těrlicko
Výbor oddílu kopané.
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Muži
9. 6. – mistrovské utkání okr.přeboru (20. kolo)
H. Žukov – TJ Petřvald 0:1 (0:1)
Souboj sousedů v tabulce vyzněl příznivě pro Hepáky, kteří se ujali vedení ve 13. min. brankou
P. Stece. Nakonec to byla branka jediná a tím i vítězná.
Sestava: Jonšta – Jaglář, T. Budina (58.min. M. Budina), Mohyla, Machala – M. Benda, Cudrák,
S. Kostka, Bernartík – Stec (78.min. Bezdíček), J. Goldbricht (65.min. J. Kostka).
12.6. – mistrovské utkání okr.přeboru (21. kolo)
TJ Petřvald – ČSAD Havířov
1:1
Hosté šli do vedení ve 47. min střelou z 20m, v 54. min. vyrovnal na konečných 1:1 J.
Goldbricht.
Sestava: Jonšta – Jaglář, T. Budina, Mohyla, Machala (76.min. Král) – M. Benda, Cudrák
(46.min. Bezdíček), S. Kostka, Chromik – Stec (65.min. Bernartík), J. Goldbricht.
Celkově skončili muži Hepa na 5. místě se 33. body.
Trenéři: O. Cudrák, M. Budina
Dorost
23. kolo ČSAD HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 5:1
Sestava: Sklepek – Levanszký, 68.min. Cifka, Múller, 85.min. Doležal, Svoboda, Kičerka –
Kostka O., 70min. Pavlas, Ligocki, Kostka J., Maňak – Pencek, Frosztega, 35.min. Procházka
Toto utkání se nám vůbec nepovedlo. Domácí dali v prvním poločase dva góly. Nám se v úvodu
druhého poločasu podařilo snížit na 2:1, gól dal po rohovém kopu hlavou Petr Svoboda, ale to
bylo z naší strany vše, domácí pak přidali další tři branky.
24.kolo TJ PETŘVALD - I.PETROVICE 4:2
Sestava: Sklepek – Levanszký, 63.min. Cifka, Múller, Svoboda, Kičerka – Kostka O., Ligocki,
Kostka J., Procházka, 56.min. Maňak – Frosztega, 78.min. Pavlas, Pencek, 83.min. Doležal.
Velmi dobré utkání, podařil se nám skvěle odehrát první poločas, góly vstřelili v 7.min. Honza
Kostka, v 23.min. opět Honza Kostka a v 33.min. zvyšoval již na 3:0 Lukáš Ligocki. Hosté
neproměnili penaltu, ale na konci poločasu snížili na 3:1. Vítězství jsme si již pohlídali a čtvrtou
branku přidal Lukáš Ligocki.
25. kolo STAŘÍČ - TJ PETŘVALD 3:0
Sestava: Sklepek – Cifka, Svoboda, Múller, Pavlas - Kostka O., 77.min. Sekera, Kostka, J.
Maňak, 82.min. Matušík, Pencek – Frosztega, Kašniar, 60.min. Doležal
Domácí dali již v 12.min.gól. Utkání bylo vyrovnané, měli jsme šance na vstřelení gólu, ale tyto
jsme neproměnili. V závěru dali domácí ještě dvě branky.
26. kolo FRENŠTÁT - TJ PETŘVALD 1:3
Sestava: Sklepek – Kičerka, 63.min. Cifka, Svoboda, Múller, Levanszký – Pavlas, Kostka, J.
Maňak, 45.min. Kašniar, Kostka O., 65.min. Matušík – Pencek, Frosztega, 85.min. Sekera.
Poslední utkání sezony. Vyrovnaný první poločas branky nepřinesl. Skvěle nám vyšel úvod
druhého poločasu, v 60.min. krásnou střelou z dvaceti metrů otevřel skóre Jakub Levanszký, dvě
minuty nato taky střelou z dálky zvýšil Libor Pavlas st. žák a dal svůj první gól za dorost.
Domácí v 75.min. pouze snížili. Třetí vítěznou branku dal v 80.min. Honza Kostka.
Konečná tabulka
1. Lok.Petrovice
26 19 5 2 93:33 62
2. Bohumín
26 17 4 5 84:42 55
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3. I.Petrovice
4. Skotnice
5. TJ PETŘVALD
6. St.Město
7. Staříč
8. ČSAD Havířov
9. B.Albrechtice
10. Frenštát
11. Jablunkov
12. Kopřivnice
13. Vratimov
14. Veřovice
Trenéři: Weiss, Sobek

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

14
12
13
12
12
11
11
10
9
9
7
1

6
5
1
4
1
4
4
5
5
3
1
2

6
9
12
10
13
11
11
11
12
14
18
23

75:36
58:53
55:50
67:62
57:68
54:54
51:67
61:60
45:55
50:63
52:82
20:101

48
41
40
40
37
37
37
35
32
30
22
5

Starší žáci
10. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže
St. Město – TJ Petřvald 2:2 (1:0)
Když v 52.min. zápasu vsítili domácí hráči gól a bylo to 2:0, zdálo se, že je rozhodnuto. Hepáci
se však nevzdali, soupeře přitlačili, dokázali vyrovnat a vzít bod 3. týmu tabulky!!
Branky a asistence:L. Pavlas z pen. (ve vyložené šanci sražen R. Citnar), M. Sekera (D. Miko).
Sestava: O. Pytlík – L. Kolek, Fi. Marek, Fr. Marek, L. Budina (29.min. D. Knorr) – D. Miko, L.
Pavlas, D. Kašniar, J. Kantor – M. Sekera (69.min. V. Zajíček), M. Kutra (36.min. R.
Karkoschka, 70.min. P. Bitala).
13. 6. – mistrovské utkání kraj. soutěže
Č.Těšín – TJ Petřvald
1:0
(0:0)
St.žáci podali v tomto utkání velmi dobrý výkon, o výsledku rozhodlo selhání jedince.
Sestava: O. Pytlík – L. Kolek, Fi. Marek, Fr. Marek, M. Kutra – D. Miko, L. Pavlas, D. Kašniar,
J. Kantor (53.min. V. Zajíček, 60.min. P. Bitala, 65.min. R. Citnar) – M. Sekera, D.Miko.
Trenéři: Ing. P. Bitala, P. Sekera
Přípravka
17. 6. 2010 první utkání o celkové umístění:
TJ Petřvald - TJ Slovan Horní Žukov 6:0
Branky: D. Kršák 3, P. Polhoš, D. Šeruda, vlastní
24. 6. 2010 odveta TJ Slovan Horní Žukov - TJ Petřvald 3:0
Sestava: 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 a J.Volný.
Trenéři: V. Strouhal, Ing. P. Šeruda a R. Šebestová

Taneční soubor Petřvaldské srdce vyzývá všechny stávající členy k prvnímu tréninku následné
sezóny. 30. 8. 2010 od 9.30 do 11.00 skupina 2A, od 13.00 do 14.30 skupina 3 a 31. 8. 2010 od
9.30 do 11.00 skupina 2B a od 13.00 do 14.00 skupina 1.
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KNIHOVNA INFORMUJE
PŘIPOMÍNÁME
Od 2. 8. do 13. 8. je knihovna UZAVŘENA.
NABÍDKA SLUŽBY
Chceme tímto upozornít na portál, který byl spuštěn na internetu www.ptejteseknihovny.cz
Proč zrovna tento název? Protože my, knihovníci, jsme zde, abychom hledali a podávali
odpovědi na vaše otázky. A ve velkých knihovnách naší republiky najdete specialisty na
vyhledávací služby, kteří mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na
vaše dotazy.
Služba „Ptejteseknihovny“ odpoví na vaše stručné a konkrétní otázky krátkým seznamem knih,
popřípadě www stránek (do 5 záznamů).
Odeslání odpovědi tazateli je zaručeno v pracovních dnech do 48 hodin od doručení vaší zprávy.
Dotazy a odpovědi jsou archivovány, a tak je možno leckdy získat odpověď okamžitě
nahlédnutím do archivu.
„Ptejteseknihovny“ je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.
J. Burová

MALOVÁNÍ NA PLOTĚ
V parném prázdninovém dopoledni ve čtvrtek 15. 7. jsme si dali s dětmi i rodiči schůzku
v přírodě, v areálu Sokolovny, abychom si společně užili zábavy.
Chtěli jsme využít možnosti být s dětmi a knížkou také venku, a proto jsme si domluvili
s nájemci restaurace Sokolovna možnost trochu jim barevně vyzdobit plochu starého tmavého
plotu.A byli to oni, kteří přišli s nápadem potáhnout papírem staré stoly a opřít je dětem o nízký
plůtek, aby mohly malovat i na papíře.
Vzhledem k počasí nás nakonec nebylo mnoho. Většinou přišly předškolní děti s rodiči - ale i tak
to byl hezky strávený čas.
Z připravených soutěží nakonec sešlo, jen jsme si s básničkami, tenisáky a dalšími rekvizitami
pohráli v rámci možností předškoláků.
Kromě malování využily děti i hrací kout a největší atrakcí se pro ně stala dětská trampolína.
Přestože dopoledne stála na plném slunci, byl o ni neustálý zájem.
Děti se vyřádily i v tom horku a užily si spolu s dospěláky pohyb i to malování.
Máme před sebou ještě několik prázdninových akcí a já doufám, že se na nich zase uvidíme... i
s těmi staršími dětmi.
Ahoj v srpnu ve čtvrtek 12. 8. v 9.30 u knihovny (MOTÝL NEBO ŽÁBA - soutěžní hra) anebo
26. 8. také u knihovny na HONBĚ ZA POKLADEM.
J. Burová
Děkujeme tímto manželům Niečovým za občerstvení, papír a křídy, které na akci dětem
sponzorovali.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Marie Ševčíková
90 let
Emilie Nečasová
80 let
Anna Dostálová
80 let
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Ludmila Křístková
80 let
Bronislava Kokošínská 80 let
Libuše Matláková
90 let
Anna Andilová
85 let
Jarmila Fikáčková
85 let
Ida Solčánová
80 let
Růžena Rybáková
85 let
Ignác Kaizar
90 let
Našim jubilantům přejeme hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Martin Otýpka a Monika Müllerová
Zemřeli občané
Lukáš Crlík
34 let
Libuše Kreuzingerová
83 let
Soňa Ploticová
79 let
František Pracner
90 let
Anděla Štaudnerová
78 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. července 2010 oslavila 75. narozeniny naše drahá maminka, babička a prababička paní
Anna Motlochová.
Vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví ze srdce přejí manžel Josef, dcera Anna a syn Petr
s rodinami.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 30. července 2010 oslaví 75. narozeniny pan Bořivoj Skýba. Za lásku a starostlivost
děkujeme a do dalších let mu přejeme hlavně zdraví, hodně lásky, klidu a pohody.
Manželka Olga, syn Bořivoj, dcera Ivana, zeť Zdeněk a vnoučata Petr, Martin, Eva a Petra.
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 18. června 2010
navždy opustila ve věku nedožitých 84 let paní Libuše Kreuzingerová. Děkujeme všem, kteří
tichou vzpomínkou uctí její památku. Zarmoucená rodina.
OZNÁMENÍ
Měla jsi život ráda,
tvůj život byla práce, láska a dobrota.
Přišla však nemoc zlá, přetrhla nit tvého života.
Těžké bylo loučení, těžké je bez tebe žít,
v srdci tě budeme stále mít.
Paní Ilona Brylová zesnula tiše v pondělí 28. června 2010 po těžké nemoci ve věku 53 let.
Vzpomíná maminka, manžel, syn Ivan s rodinou a dcera Nikola s rodinou.
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VZPOMÍNKA
Dne 11. srpna 2010 uplyne rok od tragické události, kdy nás navždy opustil náš syn a kamarád
Petr Maslák. S láskou v srdci vzpomínají rodiče, sestra Kamila, rodina Hlisníková, Masláková a
kamarádi.
VZPOMÍNKA
Dne 5. července 2010 by se dožil 95 let pan Fridolín Sembol.
Dne 20. července 2010 by se dožila 100 let paní Štěpánka Sembolová.
Vzpomínají syn Zdeněk a dcera Zdeňka s rodinami.
VZPOMÍNKA
Marně Tě naše oči hledají,
marně nám po lících slzy stékají.
Odešla jsi tiše, jak hvězda padá,
vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 19. 8. 2010 vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní Aleny Havlíkové.
Vzpomíná manžel Zdeněk, dcera Danuška s rodinou a syn Zdeněk.
VZPOMÍNKA
Dne 31. července 2010 vzpomínáme 19. výročí, kdy nás opustil náš manžel a tatínek pan Josef
Svěnčík. S láskou a úctou vzpomínají manželka Štěpánka, dcera Danuše s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neodešel.
Dne 30. července 2010 vzpomínáme 5. výročí úmrtí pana Jana Sekery. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Zdenka a syn Pavel s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 30. července 2010 uplynulo 15 let od úmrtí syna Dalibora Hlisníka. S láskou vzpomínají
rodiče, prarodiče a setra Šárka s rodinou.
VZPOMÍNKA
Marně Tě naše oči hledají,
marně nám po lících slzy stékají.
Odešla jsi tiše, jak hvězda padá,
vzpomínka na Tebe neuvadá.
Dne 19. srpna 2010 vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní Aleny Havlíkové.
Vzpomíná manžel Zdeněk, dcera Danuška s rodinou a syn Zdeněk.
VZPOMÍNKA
Měl jsi nás rád, chtěl jsi ještě žít,
nebylo Ti dopřáno už mezi námi být.
Dne 21. července 2010 jsme si květinami a zapálením svíček připomněli nedožitých 70 let pana
Lubomíra Rudola. Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a dcery s rodinami.
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VZPOMÍNKA
Dne 4. srpna 2010 by se dožil 70 let pan Eduard Bystroň. Vzpomínají a nikdy nezapomenou
sestra Kristina s rodinou a bratr Zdislav s rodinou.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal,
vrací jen vzpomínku, bolest a žal.
Dne 16. července 2010 jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí pana Milana Štěrby a 27. května by se
dožil 81 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Libuše a synové Lubomír, Milan a Radomír s rodinami.
VZPOMÍNKA
Chtěl jsem se radovat, s Vámi tu být,
osud však nedopřál dále mi žít,
v neznámý svět jsi šel spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Dne 18. července 2010 jsme vzpomněli první smutné výročí úmrtí mého milovaného manžela,
našeho tatínka a dědečka pana Miroslava Skyby.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, syn Radek, dcery Mirka, Táňa, Sylva a Kamila
s rodinami a vnoučata Lucka, Tomáš, Jareček, Radek, Nela, Sandra, Mirek, Filip, Kubík a
Anička.
Zároveň vzpomeneme 21. výročí úmrtí jeho sestry Aleny Galádové - rozené Skybové.
VZPOMÍNKA
Dne 17. července a 9. září 2010 si připomeneme 11. výročí úmrtí rodičů Květoslavy a
Ferdinanda Molinkových.
Vzpomíná dcera Pavla s rodinou.
VZPOMÍNKA
Dne 21. července 2010 jsme vzpomněli 18. výročí úmrtí pana Michala Matúšky.
S láskou stále vzpomínáme. Synové s rodinami.
VZPOMÍNKA
Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Rok po roku plyne dál a my nezapomeneme, co nám krutý osud vzal.
Dne 15. srpna 2010 uplynou tři roky, kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček pan Vladimír Kubiš. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
VZPOMÍNKA
Když bylo třeba, vždycky jsi poradila,
když bylo smutno, s láskou jsi pohladila,
v tvém srdíčku tolik lásky bylo,
škoda jen maminko, že se tak brzo zastavilo.
Dne 26. července 2010 vzpomeneme 8. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička, tchýně paní Jindřiška Pončová.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Eva, Hana, vnučka Renáta a zeť Libor.
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VZPOMÍNKA
Ruku už ti nepodáme,
přestože tě rádi máme.
Co více než kytičku ti můžem dát,
chvíli postát a tiše vzpomínat.
Dne 16. srpna 2010 vzpomeneme 13. výročí úmrtí naší milované maminky, sestry, tchýně,
babičky, prababičky paní Anny Majdové z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají synové Petr, Jiří a Mirek s rodinami.

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

NEHTOVÉ STUDIO GABRIELA
MANIKÚRA, GELOVÉ, AKRYLOVÉ
NEHTY, PEDIKÚRA
TEL.: 603 294 123
PYREŇOVÁ GABRIELA

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

10,- za 1 km pro:



věk nad 60 let
zdravotní postižení

Objednávky na tel.: +420 721 407 078
E-mail: objednávky@nova-autopujcovna.cz
www.nova-autopujcovna.cz

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

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

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková
•
Preventivní a léčebná činnost
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•
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%.

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)

Rostislav Kempný, U Letiště 1404, Petřvald

www.motomasinky.cz
prodej skútrů Keeway
veteráni, literatura, příslušenství
předvedení skútru u Vás doma
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otevřeno po tel. dohodě
Rostislav Kempný, U Letiště 1404 Petřvald

tel. 775 272 282
Do 31. 8. 2010 akční ceny na skútry.

