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Informace pro občany
Z obsahu:
- Klidné a důstojné ustavující zasedání ZM
- 60. schůze ještě staré rady
- Camilla slouží občanům už 10 let
- Chcete peníze – vytvořte projekt!
- Hornické kapely v Petřvaldě
POZVÁNKA
Zveme Vás na 2. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 6. prosince 2006
v 15.30 hod. v kulturním domě.
MĚSTO PETŘVALD MÁ NOVÉ VEDENÍ
Zastupitelstvo města Petřvaldu zvolilo dne 6. 11. 2006 na svém ustavujícím zasedání
vedení města a pětičlennou radu. Starostou města se stal Ing. Václav Holeček (ODS),
místostarostkou Jarmila Skálová (ČSSD). Radu města dále tvoří Ing. Osval Pencek
(ČSSD), Jiří Novák (KSČM) a Valerie Pěršalová (ODS).
15 členný nejvyšší samosprávný orgán města reprezentují dále: Mgr. Šárka Němcová
(ČSSD), Petr Přeček (ČSSD), Petr Dvořáček (ČSSD), Ivo Tvrdoň (SNK ED), Ing.
Marcela Šafránková (ODS), Zdeněk Šlachta (ODS), Bc. Miroslav Pipek (ODS), Marie
Pavlitová (ODS), Jana Jaglařová (KSČM), Ing. Miroslav Durčák (KSČM).

Klidné a důstojné ustavující zasedání nového zastupitelstva
9. den po komunálních a senátních volbách, v pondělí 6. listopadu 2006, byl sál
kulturního domu připraven k slavnostnímu ustavujícímu zasedání nového
Zastupitelstva města Petřvaldu. Vy, kteří jste se nemohli osobně zúčastnit této události,
můžete s námi do sálu nahlédnout.
Napravo od jeviště visí státní vlajka České republiky, nalevo prapor města Petřvaldu,
před ním bílá volební urna se státním znakem. V 16. 45 h už kolem stolů sestavených do
podkovy a pokrytých bílými ubrusy postávalo všech 15 čerstvě zvolených petřvaldských
zastupitelů, občané stále ještě přicházeli. Nálada byla uvolněná, přátelská. Přesně v 17
hodin zazněla česká státní hymna. Podle jednacího řádu zahájil první schůzi nového
zastupitelstva jeho nejstarší člen, Ing. Osvald Pencek. Jednání povede až do okamžiku,
než bude zvolen nový starosta nebo starostka. Tajemnice MěÚ v Petřvaldě JUDr. Hana
Kotová osvědčila, že všech 15 členů zastupitelstva bylo řádně zvoleno a svou činnost
v ZM Petřvaldu zahájí složením slibu. Celý sál povstane, tajemnice přečte text
předepsaného slibu a zvolení zastupitelé podle abecedního pořádku přistupují
k mikrofonu a na svou čest a svědomí slovem SLIBUJI potvrzují, že svoji funkci budou
vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České
Svůj slib poté stvrzují svým podpisem:
republiky.
Ing. Miroslav Durčák
(KSČM)
Petr Dvořáček
(ČSSD)
Ing Václav Holeček (ODS)
Jana Jaglařová
(KSČM)
Jiří Novák
(KSČM)
Mgr. Šárka Němcová
(ČSSD)
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Marie Pavlitová
(ODS)
Bc. Miroslav Pipek (ODS)
Ing. Osvald Pencek (ČSSD)
Valerie Pěršalová
(ODD)
Petr Přeček
(ČSSD)
Jarmila Skálová
(ČSSD)
Ing. Marcela Šafránková (ODS)
Zdeněk Šlachta
(ODS)
Ivo Tvrdoň
(SNK ED)
Jednání pokračuje schválením jednacího a volebního řádu. Většina odhlasovala, že se
bude volit veřejně (14 pro, 1 proti). Volební komise byla zvolena ve složení Durčák,
Němcová, Šafránková, návrhová komise Přeček, Jaglařová, Šlachta. ZM schválilo, že
dlouhodobě budou uvolněni 2 členové (starosta a místostarosta) a že rada města bude
Pětiminutová
pětičlenná. pauza na přípravu voleb a pak přichází na pořad jednání to, kvůli čemu se
do sálu dostavilo asi 50 občanů, a ti, kteří nemohli přijít, jsou jistě také zvědavi, kdo
bude v příštích čtyřech letech město řídit. Volba začíná. Návrh na starostu podává Marie
Pavlitová – Ing. Václav Holeček. 14 zastupitelů zvedá ruku, Ing. Holeček se zdržuje
hlasování. Zastupitel Petr Přeček navrhuje do funkce místostarostky Jarmilu Skálovou.
Situace se opakuje - 14 hlasů pro, J. Skálová se zdržuje hlasování.
Stejně klidně probíhá volba dalších členů rady. V Radě města Petřvaldu budou zasedat:
Valerie Pěršalová, Ing. Osvald Pencek a Jiří Novák. Přítomní občané jsou zřejmě
spokojeni a každou volbu přijímají potleskem. V řízení ustavujícího zastupitelstva
mezitím Ing. Pencka vystřídal „staronový“ starosta Ing. V. Holeček. Jednání se blíží
k závěru. Návrhová komise potvrzuje, že program zasedání je vyčerpán, všechny body
programu byly řádně projednány a schváleny.
Slovo mají občané - bývalá členka ZM Ilona Karkošková dává klidné a věcné jednání
petřvaldských zastupitelů za vzor našim vrcholným představitelům, kteří nejsou schopni
se dohodnout ani za půl roku po volbách. Přeje nově zvoleným zastupitelům hodně elánu
a chuti do této práce ve prospěch petřvaldských občanů. Závěrečné slovo patří
starostovi. Děkuje za důvěru, kterou mu svými hlasy občané projevili, a i když připouští,
že povolební jednání nebyla vždy jednoduchá, dokázali se zástupci čtyř stran na
podstatných věcech dohodnout. Oficiální část jednání končí, mnoho z přítomných
občanů přichází zastupitelům poblahopřát k jejich zvolení. Oni splnili svou občanskou
povinnost zvolit si své zástupce, ti začali plnit své povinnosti rozdělením úkolů a od
zítřka začne všechno ve městě Petřvaldě fungovat tak, jak to má ve slušné společnosti po
volbách být. 23. 11. 2006 se sejde nová rada města a 6. 12. 2006 už mohou občané
sledovat 1. řádné pracovní jednání nového zastupitelstva. Ať se mu práce daří a naše
město
I. Karkošková
dále vzkvétá.

DEN VETERÁNŮ
Památku veteránů všech válek v pátek 10. 11. 2006 uctil Ing. V. Holeček, starosta města,
položením kytice rudých karafiátů k pomníku padlých v 1. světové válce.
Den válečných veteránů se každoročně koná v den výročí ukončení 1. světové války a
slaví ho všechny posádky Armády ČR. Památku veteránů si připomínají také
v demokratických zemích Evropy, ve Spojených státech i v Kanadě. Je věnována všem
padlým ve válečných konfliktech, kteří položili život v boji za demokracii a národní
svobodu.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Víte, že...
- ve dnech 12. 12. – 14. 12. 2006 se bude konat okresní a místní soutěž ve zpěvu
kanárů?
- této soutěže se zúčastní 40 kolekcí těchto ptáků?
- akci připravila ZO ČSCH Petřvald pod vedením předsedy ZO ČSCH Petřvald
pana Rudolfa Scholze?
- zájemci o poslech zpěvu kanárů mohou přijít ve čtvrtek 14. 12. 2006 od 18.00 do
19.30 do banketky kulturního domu a pěvce si poslechnout?

ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ 2006 - 2007
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční částky, aby se tak
zmírnily závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací v průběhu zimního období. Přesto se setkáváme se
stížnostmi ze strany dodavatele na parkující automobily na místních komunikacích. Z
těchto důvodů upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování zákona
361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001Sb.
k výše zmíněnému zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde
jsou vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při provádění zimní údržby
místních komunikací (pluhování a posyp).
Údržba místních komunikací v zimním období 2006 - 2007 bude prováděna v souladu se
schváleným operačním plánem zimní údržby a uzavřenou smlouvou mezi městem
Petřvald a Janou Pulcerovou včetně dodatků.
Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací pro
zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací.

Operační plán odklízení sněhu z MK
I. pořadí důležitosti
- údržba je provedena do 4 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé
šířce vozovky:
ul. Bučinská, Gen. Svobody, J. Holuba, Klimšova, Ludvíkova, Podlesní, Závodní
II. pořadí důležitosti
- údržba je provedena do 12 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé
šířce vozovky:
ul. 2.května, A. Blachy, Březinská, Bužkovská, Do Kopce, Dolní, Družstevní, Hornická,
K Muzeu, K Pískovně, K Ubytovnám, Kovalčíkova, Kulturní, Lejskova, Na Hranici, Na
Parcelaci, Na Zaryjích, Nad Doly, Nejedlého, Panelová, Petra Bezruče, Prostřední,
Ráčkova, Radvanická, Sokolská, Školní, Topolová, U Samoobsluhy, Zahradní
III. pořadí důležitosti
- údržba je provedena po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48
hodin od spadu nebo vytvoření náledí:
ul. Brigádnická, Červená, Domkářská, Hnědá, Hraniční, Hurtíkova, Chalupnická,
Jindřišská, J. Rohla, K Trati, Krajní, Krátká, Lesní, Malá, Marianka, Mezi Poli, Modrá,
Na Návrší, Na Pořadí, Na Pustkách, Na Svahu, Na Úbočí, Nová, Nízká, Odborů,
Okalová, Okrajová, Parys, Pod Lesem, Polní, Porubská, Poslední, Skloněná, Slezská,
Střední, Šachetní, U Hřiště, U Kina, U Kovárny, U Kulturního domu, U Letiště, U
Stružky, U Vodojemu, U Výhybky, V Gaďoku, V Holotovci, V Olšině, V Zimném dole,
Ve Finských, Vocelkova, Vodárenská, Vysoká, Zelená
Zimní údržbu na silnicích, tj. ul. Ostravská, Michálkovická, Rychvaldská, Šenovská,
Šumbarská, zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná.
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V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a
neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale operativně dle
povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích.
Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z
místních komunikací k nemovitostem.
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve
městě Petřvald.
Odbor výstavby a ŽP
ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ORGANIZUJE...
Už druhý rok jsou žáci naší školy sponzory klokana rudokrkého, na jehož krmení
přispíváme 5.000 Kč ročně. Peníze získáváme sběrem starého papíru. Akce se ujala,
v loňském roce jsme nasbírali téměř 17 tun a umístili jsme se na 4. místě v „Soutěži
s panem Popelou“ v Moravskoslezském kraji. Další peníze, které jsme sběrem získali,
jsme věnovali na výlet do ZOO, na odměny za jednotlivé soutěže a na zaplacení
vstupného za prezentaci dravých ptáků, kterou jsme měli na konci školního roku.
V letošním roce již dvakrát proběhly sběrové dny a za měsíc září jsme nasbírali 2 tuny a
v říjnu více než 4 tuny papíru. Nejlepšími sběrači jsou děti 1. - 5. tříd, které do akce
zapojily i své rodiče a prarodiče.
Naše děti se účastnily i akce pro Fond Sidus. Zakoupily si klíčenky, náramky a rozvrhy
s hvězdičkou za celkovou sumu 5.700 Kč. Peníze z tohoto fondu jsou věnovány dětem,
které jsou dlouhodobě nemocné a tráví čas v nemocnicích. Naše zdravé děti i mnozí naší
učitelé projevili právě zakoupením vkusné maličkosti solidaritu s dětmi v nemocnicích.
Od Fondu Sidus jsme dostali poděkování a osvědčení.
Z výčtu těchto akcí vidíte, že naše děti se zajímají o dění kolem nás, že jim není lhostejné
neštěstí druhých a snaží se pomoci podle svých sil. Spolu s žákovským parlamentem se
budeme snažit, aby se do všech těchto činností zapojilo co nejvíce dětí naší školy.
Mgr. M. Suchánková, zástupce ředitele školy

Kalendář svozu odpadů na prosinec 2006
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
5., 6.
12., 13.
19., 20.
27., 28. (středa, čtvrtek)
Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
14. – čtvrtek

60. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. října 2006
RM schválila rozpočtové opatření č. 13/06:
• přesunout částku 300 tis. Kč na zimní údržbu místních komunikací;
• přesunout částku 105 tis. Kč na opravy obytných domů;
• na úhradu tepla pro obytné domy ve výši 310 tis. Kč;
• na výměnu ventilů ÚT v domech č.p. 1734 a č.p. 1735 ve výši 150 tis. Kč;
• přesunout částku 90 tis. Kč na pořízení sněžné frézy,
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• přesuny z položky na položku
v rámci paragrafů.
RM rozhodla
• uzavření smluv o zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 4546/9 - zahrada o
výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 4546/1 - zahrada o výměře 68 m2, vše k.
ú. Petřvald u Karviné za nájemné 3,- Kč za m2
• na základě doporučení bytové
komise o uzavření nájemní smlouvy na
uvolněnou byt. jednotku o velikosti 1+kk, I. kat., čp. 1734;
RM vzala na vědomí
• výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2006
• informace starosty a tajemnice MěÚ.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat všem petřvaldským občanům, kteří se
zúčastnili komunálních voleb, a zejména těm, kteří svou volbou podpořili kandidáty naší
strany, ČSSD.
Uděláme maximum pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali a vykonali kus poctivé
práce pro všechny občany žijící v našem městě.
MO ČSSD

PODĚKOVÁNÍ
Městská koordinační rada KSČM Petřvald děkuje všem občanům za hlasy odevzdané
našim kandidátům ve volbách do MZ v Petřvaldě.
Můžeme Vás ujistit, že zvolení zastupitelé za KSČM budou pracovat zodpovědně, ve
prospěch a v zájmu většiny občanů našeho města.
Ing. O. Polanský, předseda městské koordinační rady KSČM Petřvald

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme občanům našeho města, kteří svým hlasem podpořili kandidáty SNK–ED
v komunálních volbách do zastupitelstva a umožnili tím získat jedno křeslo v ZM.
I. Tvrdoň
UPŘESNĚNÍ ČLÁNKU O OZNAČENÍ BUDOV ČÍSLEM POPISNÝM
Vzhledem k dotazům občanů na článek o označení budov číslem popisným, který vyšel
v Petřvaldských novinách č. 9, upřesňujeme tento článek o následující informace:
Článek o označení budov byl určen především pro vlastníky nemovitostí, kteří nemají
svou budovu k dnešnímu dni označenou číslem popisným (evidenčním) na viditelném
místě z přístupové komunikace. Tímto jsme poukázali na stanovenou povinnost dle §32
odst.1 zákona č.128/2000Sb., v platném znění, kde „Vlastník nemovitosti je povinen na
svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.“
S účinností od 1. února 2001 byla Radou města Petřvaldu schválena směrnice k názvu
ulic, veřejných prostranství a číslování budov. Byla stanovena smaltovaná tabulka
s patřičnými rozměry a barvy pro označení budov. Od uvedeného data město Petřvald
zajišťuje smaltované tabulky, které si každý vlastník novostavby zakoupí v rámci
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přidělení nového čísla popisného. Vlastníci nemovitostí, kterým bylo číslo popisné
(evidenční) přiděleno před účinností výše uvedené směrnice, si označení budovy
zajišťují sami na svůj náklad.
Z toho plyne, že pokud Vaše nemovitost je viditelně označena čitelným číslem popisným
(evidenčním) z přístupové komunikace, splnili jste povinnost dle zákona č.128/2000Sb.,
v platném znění a nemusíte své označení měnit za smaltovanou tabulku.
Čísla popisná je možné zakoupit v jakékoliv prodejně s tímto zbožím, v případě zájmu o
smaltovanou tabulku můžeme pouze doporučit následující firmy:
fa SMALT, s.r.o., Papírenská 186, 763 11 Zlín - Želechovice (tel. 577 901 106)
fa SMALTOVNA Tupesy, a.s., Tupesy 345, 687 07 Tupesy (tel. 572 597 731)
G. Kochová, odbor výstavby a ŽP

Z HISTORIE MĚSTA
Vybíráme z kroniky před 10 lety
Malá slavnost korunovala ve čtvrtek 11. ledna 1996 v 9.00 velké dílo. V přízemí domu
1050, který je majetkem města a sídlem obvodních lékařek, se chystala zahájit provoz
nové lékárny její majitelka, Pharm.Dr. Kamila Danačíková. Od rozhodnutí Městské
rady v Petřvaldě ze dne 7. 12. 1994, kdy byl schválen návrh pronajmout přízemí na 25
let paní Pharm.Dr. Danačíkové pro poskytování lékárenských služeb, uplynul prakticky
jeden rok a občané jsou zbaveni starostí, kam běžet s receptem.
Na slavnostní otevření nové lékárny přichází Jarmila Skálová, místostarostka, s Ilonou
Karkoškovu, členkou městského zastupitelstva. Ten, jenž se nejvíce zasloužil o zřízení
lékárny, který učinil všechny kroky, aby tyto volné prostory města byly vhodně využity
ku prospěchu občanů, který popoháněl všechny řemeslníky k rychlejšímu tempu, duše
celého projektu, Ing. Václav Holeček, starosta města, zde bohužel není. Odjel na
služební cestu.
Nejdříve
proběhla malá exkurze v doprovodu Pharm.Dr. Danačíkové. Kdo znal tyto
prostory v době, kdy skrývaly sklad uhlí a dříví, žasne, co je možné vybudovat v tak
krátké době – zázemí lékárny tvoří místnost pro příjem zboží, sklad, expediční místnost,
kuchyňka pro účely sterilizace a přípravy léků, kancelář paní magistry – vše úzkostlivě
čisté, promyšlené, zařízení a vybavení projektované na míru jako šaty pro modelku. Ve
skleněných vitrínách jsou vystaveny léky, léčebná kosmetika, přípravky pro upevnění
tělesné a dušení kondice, vitamíny, dětská kosmetika, zubní pasty, kartáčky, nejrůznější
druhy čajů, minerální vody,… Vybrat je možno vhodný dárek pro dámu i pána.
V lékárně pracují 4 zaměstnanci – magistra, laborant a 2 sanitářky.
Pracovní doba lékárny Camilla na Školní ulici je od pondělí do pátku od 7,30 – 17.00
V 9.30 docházejí poslední pozvaní hosté – je zde manžel paní Danačíkové, Pharm.Dr.
hod.
Ivan Danačík, který i nadále povede starou lékárnu na Hedvice, ředitel lékárenské
služby RNDr. E. Hladík, laborantky ze soukromých lékáren, přátelé a známí, z ordinace
odskočily MUDr. Niedobová a sestra Stöckerová. Všichni oceňují krásné dílo, přejí
úspěch v podnikání, solventní pojišťovny a spokojené pacienty. J. Skálová vyjadřuje
přesvědčení, že občané ocení služby lékárny, které vhodně navazují na práci obvodních
lékařek. Majitelka Camilly paní Kamila Danačíková poděkovala zastupitelům města za
přístup k vyřešení ožehavého problému, zvláště ocenila pomoc starosty města, pochválila
dobrou práci firmy VOMA v čele s Ing. Dudou. Na práci v krásném prostředí se všichni
zaměstnanci těší. Nálada je výborná, sklenička šampaňského potvrzuje všechna přání –
a už je tu první zákazník – provoz sice oficiálně začíná v 11.00, ale když už tady pan
Pinter je, neodejde s prázdnou. Za všechny další pacienty připije s přítomnými hosty na
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zdraví, na své bolesti vyzvedne předepsané léky a spokojeně dodá: „Je to výborné. A
mám ušetřených 5 korun za autobus.“ Je čas se rozloučit. Nažehlené bělostné pracovní
oblečení je připraveno, za chvíli začne běžný všední den lékárenských pracovníků. Ať se
jim práce daří k spokojenosti nás, pacientů!
Zeptali jsme se manželů Danačíkových, jak vidí provoz lékárny Camilla po téměř 11 letech:
Zřízení a umístění lékárny v přízemních prostorách domu, ve kterém sídlí obvodní lékař,
se ukázalo maximálně užitečné nejen pro občany města, kteří po vyšetření v ordinaci
vcházejí po pár krocích bezbariérovým vstupem do lékárny, ale i pro komunikaci mezi
lékařem a lékárníkem, kdy se ne všechno dá vyřídit po telefonu, a tak jsou téměř
pravidlem každodenní oboustranné osobní konzultace při řešení konkrétního případu,
což se opět projeví jako příznivý faktor při zajišťování optimální zdravotní péče o
To,
občany.
že lékárna Camilla funguje více než 10 let, není jen zásluhou jeho zdravotního
personálu, ale i Městského úřadu Petřvald, který nabídl a zajišťoval urychlené
odstranění problémů, které mohly nepříznivě zasáhnout do provozu lékárny. Zvláště
v těchto situacích se ukázal maximální přínos starosty města Ing. Václava Holečka, který
svým rozhodným a důsledným přístupem přispěl k úspěšnému zvládnutí vzniklých
situací. Právě touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen vedení města, ale i všem jeho
Ipracovníkům.
když adresa našeho trvalého bydliště není v Petřvaldě, cítíme se nedílnou součástí dění
ve městě. Těm, kteří nás navštěvují, věnujeme maximální pozornost při řešení jejich
nejen zdravotních problémů, protože každá negativní situace v nás nebo našem okolí se
v konečném důsledku při nehledání řešení na zdraví projeví.
Nedovedeme si představit, že bychom fungovali jako vydávající automat před frontou
nervózních, anonymních pacientů, jako je tomu ve velkých městských provozech.
Dovedete si představit, že byste se mohli věnovat pacientovi více než půl hodiny, že byste
nalepili dědovi uprostřed davu hřejivou náplast na holá záda i proto, že mu ji nemá kdo
doma nalepit? Ano, je to o důvěře, a proto nás vždy zavazuje při hledání optimálního
řešení, že my můžeme ukázat některou z možných cest, ale vykročit za svým zdravím
musížekaždý
To,
k námsám.
občané opětovně chodí, je pro ně prospěšné nejen proto, že jak říkají: „Vy
mi to vždycky tak pěkně vysvětlíte“, ale i proto, že jsme schopni vyloučit případné
nepřesnosti i chyby při předepisování léčiv, kdy jakoukoli pochybnost ověřujeme právě
z jejich minulých návštěv a ve výše zmiňovaných konzultacích s lékařem.
Neustálý příliv nových případů nás nutí kontinuálně rozšiřovat naše vědomosti ať už
účastí na odborných přednáškách z oborů farmacie a medicíny, ale i návštěvami
seminářů tzv. celostní medicíny a oba tyto směry v praxi spojovat a přistupovat
individuálně podle zaměření konkrétních pacientů.
I když sortiment přípravků v lékárně je v řádu několika tisíců, může se stát, že vámi
žádaný přípravek není na skladě. To ale neznamená, že to nejsme schopni řádově
v hodinách
Stále
oblíbenější
zajistit.
jsou u našich občanů telefonické objednávky, kdy si zajistí ne běžný
přípravek nebo jeho množství telefonickým hovorem, při kterém si domluví termín
vyzvednutí. Objednávky formou elektronické pošty jsou stále ještě výjimkou. Sortiment
naší lékárny netvoří jen léčiva humánní a veterinární, ale i osvědčené preparáty
z přírodní medicíny, kdy jak cituji: „Já přece nemůžu panu doktorovi říct, že mi jaterní
testy klesly po nějakém oleji a tablety nezabraly!“ Pacient je spokojený a v konečném
důsledku i lékař – pacientovi se daří lépe. Zvláštní skupinou sortimentu jsou zdravotní
pomůcky, kdy zajišťujeme vše od spínacího špendlíku do lékárničky přes inkontinentní
pomůcky, sklápěcí madla ,až po toaletní křesla.
Věříme, že občané města u nás naleznou s naší pomocí právě to, co jim pomůže upevnit
fyzické a dušení zdraví.
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve školách se obvykle bilancuje v červnu na konci školního roku, ale kalendářní
rok zasluhuje ohlédnutí nyní. Těší nás, že se podařilo začlenit do běžné pedagogické
práce rodiče, kteří jsou velmi vstřícní, což se ukázalo i u akcí, které jsme společně
připravili. Ve 2. pololetí nastoupily nové děti a s nimi přišli i noví rodiče, kteří
hladce navázali na předchozí způsob vzájemných kontaktů a také vnesli do naší
spolupráce nové nápady, které se staly součástí plánu spolupráce mezi mateřskou
školou a Unií rodičů. Tak, jak běží rok a mění se počasí, tak se mění obsah naší
práce a dalších aktivit s ní spojených, včetně přípravy a oslav všech svátků v roce.
Naše snažení obohatila spolupráce s městskou knihovnou, střediskem kulturních
služeb, základní uměleckou školou, Muzeem Těšínska (pobočkou v Petřvaldě),
Plaveckou školou v Havířově, kynology z Koukolné, divadly malých forem, která za
námi přijela až do mateřské školy. To velké Divadlo loutek v Ostravě navštěvujeme
několikrát v roce my sami.
Všechny akce potřebují zainteresované aktivisty, ale také zároveň materiální
zázemí, což právě zajišťuje Unie rodičů. Našla se i řádka lidí, kteří nám fandí a
podpořili nás jak finančně, tak i materiálově. Jsou to Jednota Český Těšín, firma
PARK LANE, Čalounictví Mařec, Kola Tomáš Šeda, Květiny M. Moštíková,
Stolařství Z. Kania. Nehasnoucí radost nám způsobila paní Ojha, která věnovala
finanční částku na dokoupení dětské kuchyňky a jejího vybavení, ve které jsou
„pečení a vaření“ kluci i děvčata. Posledním darem byl zahradní altán firmy
DŘEVO HOBBY pana Jaromíra Dronského. Ty úplně poslední dárky na nás čekají
pod stromečkem, které si společně užijeme i s rodiči a určitě si vzpomeneme na
všechny
Na
závěrdobré
si dovoluji
lidi kolem
za kolektiv
nás.
mateřské školy K Muzeu popřát všem vzájemné
porozumění, řešení problémů společnou dohodou a v klidu. Ať se vám tedy na
konci roku ten „velký večer“ vydaří a veselí i úsměv ze silvestrovské noci vydrží po
celý
J.
Pavlovská,
rok.
vedoucí učitelka

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NETRADIČNĚ
Dne 29. září 2006 se uskutečnil zájezd nejúspěšnějších účastníků školního a městského
kola dopravní soutěže žáků loňských 5. – 8. tříd. Dopravní komise při MěÚ odměnila
nejlepších 30 soutěžících (po 15 z obou kategorií) výletem do Sportovního areálu v
Mostech u Jablunkova, kde byla pro žáky objednána letní bobová dráha a trampolíny.
Přestože při odjezdu z Petřvaldu počasí nevypadalo moc optimisticky, po příjezdu na
místo se vyjasnilo. Slunce zalilo celý areál svými podzimními paprsky a vyhnalo rtuť
teploměru až nad dvacátý dílek.
Po využití téměř všech možností, které areál nabízel, si všichni účastníci pochutnali na
výborném obědě v novém hotelu Ondráš. Na zpáteční cestě byla ještě krátká zastávka
v Jablunkově, kde byla možnost nákupu drobných suvenýrů nebo upomínkových
předmětů.
Na závěr bych chtěl poděkovat dopravní komisi města Petřvald za nezapomenutelné
zážitky, které tímto výletem všem účastníkům – žákům i pedagogickému doprovodu –
Ing.
připravila.
R. Pastrňák, ZŠ Školní, Petřvald
2xFOTO
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HORNICKÉ KAPELY V PETŘVALDĚ
První hornická kapela hrála asi od roku 1841 při uvedení Martinské dědičné štoly do
provozu. Na Dole Deym kapela hrála asi od roku 1845. Na Dole Heinrich Gluch Zeche
Evžen byla závodní hudba asi od roku 1863, na Dole Hedvika od roku 1875 (kapelník
Pechar).
Horníci hrající v závodní kapele měli i určité úlevy v práci nebo dostávali práci pouze
v ranních směnách, jeden den v týdnu měli kratší směnu, aby mohli zkoušet. Ve většině
případů jim šachta koupila hudební nástroje. Hornické kapely hrály na hornických
slavnostech, o narozeninách císaře, o církevních slavnostech apod.
V období let 1900-1914 byly v Petřvaldě tyto hornické kapely:
- Na Albrechtu hrálo asi 8 hudebníků pod kapelníkem Koziorkem.
- V obci byl kapelníkem Barteček a hrálo asi 8-10 hudebníků. Tato kapela přešla
na závod Pokrok.
- Na Evžence hrála kapela pod vedením P. Holaně (asi 8 hudebníků).
- Na Dole DEYM hrálo 8 hudebníků pod vedením kapelníka Knybla. Kapela
zanikla s likvidací šachty.
V roce 1918 na Albrechtu převzal taktovku po kapelníku Koziorkovi Antonín Štefaník.
V roce 1919 přišel z vojny zpět do Petřvaldu František Ševčík. S kapelníkem Štefaníkem
se dohodli, že rozšíří kapelu na 24 muzikantů, kapelu převezme Ševčík a Štefaník se
stane jeho zástupcem. Také kapelník Barteček se rozhodl rozšířit kapelu a zvýšit
teoretickou úroveň hudebníků. Do hudební školy v Ostravě byli posláni Josef a Ludvík
Ruskové. V roce 1924 se kapelník Barteček vzdal funkce a kapelu převzal Josef Rusek.
V té době je mezi všemi třemi petřvaldskými kapelami velká rivalita. Od roku 1929 až
do roku 1935 koncertuje Ruskova dechovka v ostravském rozhlase i v širokém okolí.
Kapela se také přizpůsobuje požadavkům ochotnických divadelních souborů a hraje
operety. V době polské okupace došlo k odchodu řady muzikantů z Petřvaldu a kapely
živořily. Ještě horší situace byla za německé okupace, kdy se činnost kapel omezila na
pohřby a svatby, až nakonec byla činnost úplně zakázána. První vystoupení dechovek po
válce se konalo 9. května 1945 při mírovém průvodu, kdy hrála Ruskova kapela
z Pokroku, Štefaníkova kapela z Hedviky a Ruskova kapela z Evženky. Od roku 1946
do roku 1953 jsou koncerty petřvaldských hornických dechovek Josefa Ruska, Antonína
Štefaníka a Františka Bartečka zařazovány do ostravského rozhlasu. Zřízením
závodního klubu Dolu Fučík v roce 1953 dostávají kapely dobrou finanční a organizační
podporu. Na Pokroku je kapelníkem Josef Rusek, na Hedvice jsou kapelníky postupně
Karel Gleits, Ludvík Pavelek, Oldřich Kožušník, Vladimír Kubečka. Na Evžence je
kapelníkem Rusek, František Barteček, František Bracháček a Jan Vrátný. Na
hornickém učilišti v Havířově a pak ve Frýdku-Místku vzniká dechovka hornických
učňů. Na Dole Pokrok v roce 1980 kapelník Rusek kapelu rozpustil. Byl kapelníkem od
roku 1924,
tj.ze56Sborníku
let. A tak
zůstala nazpravodaje
Fučíku pouze
jedna
kapela(3.závodu
5 pod vedením
(Vybrali
jsme
hornického
KPHM
v Ostravě
část 2003).)
kapelníka Jana Vrátného.
CHCETE PENÍZE – VYTVOŘTE PROJEKT!
Protože se ví, že škola nemá nikdy peněz dost, rozhodly se paní učitelky Mgr. Ivana
Studená, Bc. Marie Hlavatá, Mgr. Zdeňka Jarolímová pro tvorbu studijního a
pracovního materiálu pro osvojení základních znalostí předmětu ekologický přírodopis
a současně zařazení informačních a komunikačních technologií (ICT) a dalších
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inovativních prvků do výuky pro větší motivaci,
názornost,
představivost,
interaktivní vnímání nových poznatků v souladu s Rámcově vzdělávacím plánem.
V konečném využití a uplatnění získaných vědomostí a materiálů pro následné zavedení
Školního vzdělávacího plánu ve školním roce 2007/2008.
Projekt byl konzultován s panem starostou Ing. Václavem Holečkem, který tuto
iniciativu přivítal. Celkové náklady projektu jsou:
investiční náklady 158.000,- Kč
neinvestiční náklady 62.000,- Kč
OPPP včetně odvodů 120.000,- Kč, tedy celkem činí náklady na projekt 340.000,- Kč.
Tuto dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a město Petřvald.
Tento projekt se musí i ověřit, a to na ZŠ Orlová - Lutyně, Školní 862, okres Karviná.
Do výuky předmětů ekologického přírodopisu je nutno zařadit větší využití
informačních a komunikačních prostředků: dataprojektor,
notebook, digitální
mikroskop a smartboard, tím by se měla zvýšit motivace, názornost, interaktivní
vnímání nových poznatků a v konečném důsledku využití a uplatnění získaných
Tento
vědomostí
projekt
při dalším
je v souladu
studiu. s dlouhodobým záměrem školy i zřizovatele vybavit školu
moderní audiovizuální technikou a rozšiřovat informační gramotnost, naučit žáky
samostatně vyhledávat a zpracovávat informace pomocí multimediální techniky s cílem
správně ji využívat v běžném životě. Měl by také posloužit i žákům se speciálními
potřebami a žákům s mimořádným nadáním - zohledňuje rozdílnost jejich osobních
vlastností, nadání. Umožňuje žákům pracovat vlastním tempem, připravovat a
realizovat se v přírodovědných soutěžích a olympiádách. Předmětu ekologický
přírodopis je věnována zvýšená pozornost, která vyplývá ze zaměření připravovaného
ŠVP na ekologickou výchovu. Vzhledem k tomu, že jsme jediná škola v menším městě,
Co
je projekt
všechnopřínosem
pro úspěšný
pro všechny
projekt je
žáky.
třeba ještě zvládnout?
1. Vytvořit multifunkční pracovní složky (portfolia) pro žáky 6. ročníku v předmětu
ekologický přírodopis v tištěné i v elektronické podobě (MS WORD).
Ve složce budou zařazeny:
a) osnova základního učiva a pracovní řád učebny
b) pracovní listy, jejichž součástí bude i sebehodnocení (40 ks)
c) volné listy pro poznámky, referáty, obrazové přílohy
d) laboratorní protokoly (5 ks)
e) alternativní testy (15 ks)
Na tvorbě složky se budou podílet učitelé i žáci v rámci vyučovacích hodin a také ve
volnočasových aktivitách.
Myšlenka tvorby tohoto nového způsobu zápisu vyplývá z tendence mít možnost
opakovaně využívat zpracovaný materiál, vracet se k němu a rozšiřovat ho o nové
poznatky v následujícím návazném studiu i v rámci mezipředmětových vztahů. Takto
vytvořená praktická pomůcka poslouží učitelům i žákům při realizaci ŠVP v předmětu
ekologický přírodopis. Výuku zefektivní, urychlí, zatraktivní.
2. Tvorba metodické příručky v tištěné i elektronické podobě (MS WORD). Sem budou
zařazeny vyplněné pracovní listy, předtištěné laboratorní protokoly a alternativní testy.
3. Tvorba prezentací k tematickým celkům učiva (15 ks) v programu MS Power Point.
4. K realizaci navrhovaného projektu je potřeba doplnit technické vybavení školy
počítačovou technikou (dataprojektorem, notebookem, digitálním mikroskopem,
vizualizérem, smartboardem), které umožní:
a) pomocí výukového softwaru virtuální vyučování žáků – PC učebna a učebna Př
b) zefektivnění a motivační zatraktivnění teoretického výkladu
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c) názorné
předvádění
různých
přírodovědných
materiálů
(organismus, preparát aj.) – digitální mikroskop
d) vyhledávání a třídění informací, jejich využití v procesu učení, v tvůrčích
činnostech a v praktickém životě
e) zábavnou populární formou podpořit zvídavost žáků a zlepšit organizaci práce
f) interaktivní způsob výuky v konečném důsledku přispěje k lepšímu pochopení a
zapamatování učiva
5. Vytvoříme CD ROM s výukovými materiály, metodickou příručkou a prezentacemi
pro možnou distribuci.
6. Pro zajištění efektivity projektu provedeme vstupní a výstupní testy žáků 6. ročníku a
vyhodnotíme.
7. Založení informační tabule SIPVZ na www.zsskolni.petrvad.indos.cz, kde budeme
průběžně informovat o stavu projektu.
8. Propagaci provedeme v tisku, připravíme prezentaci pro obvodní školy.
9. Předáme k posouzení ověřovací organizaci, která náš projekt aplikuje do praxe a
Závěrem chci poděkovat paním učitelkám za náročné zpracování projektu a
zhodnotí.
profesionální přístup k realizaci projektu. Zde nesmím zapomenout ani na naše město
Petřvald, které projekt podporuje. Doufám, že se vzdělávání dostane opět o jednu
příčku
Mgr. Rudolf
výš. Torž, ředitel
ZŠ Petřvald Školní 246 okres Karviná, příspěvková organizace

Program Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) k propagaci přírodních a kulturních
hodnot ZELENÁ KARTA
ČSOP v souladu se svým posláním provádí aktivní odbornou, vzdělávací a výchovnou
činnost. Vede nejen své členy k odpovědnosti za přírodu, životní prostředí a zachování
kulturních a historických hodnot.
V rámci programu ZELENÁ KARTA navazuje spolupráci s organizacemi, kterým jsou
tyto principy blízké, jako např.: zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie,
planetária, hvězdárny, arboreta, zpřístupněné jeskyně, skalní města, zámky, hrady a
ostatní památky, světová a církevní nakladatelství přírodovědné a turistické literatury,
ubytovací zařízení a další.
ČSOP se zavazuje informovat o těchto subjektech ve svém časopise Depeše a dalších
materiálech.
Spolupráci organizace nabízí členům ČSOP mírné ceny na vstupy, služby či zboží dle
vlastních možností.
M. Ševčík, předseda ČSOP Petřvald

Dalmátská paštičáda
hovězí maso zadní, slanina, celer, vepřové sádlo, červené víno, vinný ocet, rajčatový protlak,
česnek, cibule, hřebíček, sůl, pepř, cukr, muškátový oříšek, vývar nebo voda, strouhanka,
těsto na bramborové knedlíky v prášku.
Hovězí maso prošpikujeme slaninou, zabodáme do něj hřebíčky, obložíme na plátky
pokrájeným česnekem a naložíme maso přes noc do vinného octa.
Druhý den vyjmeme hřebíčky, maso osušíme, osolíme, opepříme a postrouháme na něj
muškátový oříšek. Zahřejeme sádlo, na kterém lehce osmahneme celé maso, přidáme
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nakrájenou cibuli a celer. Podlijeme vývarem s červeným vínem a rajským
protlakem a vaříme na mírném ohni 3-4 hodiny.
Maso vyjmeme a omáčku podle potřeby zahustíme jíškou vytvořenou ze sádla a
strouhanky. Omáčku dochutíme ještě troškou rajského protlaku a špetkou cukru podle
potřeby. Nakrájené maso vložíme do omáčky prohřát.
Podáváme s dalmatskými bramborovými noky, které připravíme z těsta na bramborové
knedlíky v prášku, do něhož jsme přidali nastrouhaný muškátový oříšek.
Mexické maso
0,5 kg mletého hovězího masa, 1 malá cuketa, 1 paprika ( nejlépe žlutá , červená , aby pokrm
byl hezky barevný), 1 rajský protlak (větší), 1 sterilované červené fazole, 1 kysaná smetana,
sůl dle chuti
Koření:
1.varianta - trochu skořice
2.varianta - paprika sladká a pálivá
Maso osmahněte na trošce oleje , přidejte rajský protlak , sterilované fazole, sůl a koření
dle chuti. Poduste maso a nakonec přidejte na kostičky nakrájenou cuketu a papriku.
Chvíli ještě poduste tak, aby zelenina zůstala "křupavá". Při podávání ozdobte na talíři
kysanou smetanou. Lze podávat s chlebem, brambory a rýží.
Nanukové řezy
5 vajec, 200 g cukru, 250 g polohrubé mouky, 150 ml vody, prášek do pečiva, 150 g
vlašských ořechů, 1 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 250 g másla, čokoládová poleva
Vyšleháme vejce s cukrem, přidáme mouku a ořechy, prášek do pečiva a trochu vody.
Dáme péci na vymazaný a vysypaný plech. Mezitím si připravíme náplň: Uvaříme
pudink ze 3 balíčků vanilkového pudinku a 1 l mléka a necháme vychladnout.Vlažný
pudink rozmixujeme s kostkou másla. Na přípravu polevy použijeme čokoládu na
vaření, ztužený tuk a mléko, rozpustíme. Upečený korpus potřeme náplní, uhladíme,
polijeme čokoládou a dáme do lednice ztuhnout. Pak řezy nakrájíme.
Roláda z nivy
Těsto: 20 dkg hladké mouky, 8 dkg másla ,1/3 prášku do pečiva,1/2 lžičky soli
Náplň:10 dkg másla,14 dkg nivy
Nivu nastrouháme a utřeme s máslem.
Těsto zpracujeme, rozválíme a potřeme náplní. Stočíme do rolády a dáme do ledničky do
druhého dne uležet. Potom nakrájíme na kolečka (asi 0,5 cm), potřeme vejcem,
ozdobíme sezamem (ořechem, paprikou, ..) pečeme ve vyhřáté troubě (asi 180°C)

TO ZA NAŠICH MLADÝCH LET NEBÝVALO
Při ranním pozdravu mé ... náctileté dcery „Číč, mamka“ by asi mí prapředci nechápali.
Snad by hledali nějakou kočku jménem Mamka, ale určitě by v tom neshledávali ranní
pozdrav „zasloužilé matce“.
Pozdrav „číč“ však není jediný a zdaleka ne ojedinělý. Pro příklad nezasvěceným,
nevlastnícím pubertální děti, uvedu pár názorných pozdravů: „Čus, páp, zdarec, ahojda,
Čest, snad jen na tento pozdrav si matně vzpomínám z ne zas tak dávných dob našeho
čest...
taktéž pubertálního věku. Rozdíl byl akorát v tom, že k pozdravu „čest“ se často
připojovalo slůvko „práci“. Jenže k tomuto slovu naší teenageři naneštěstí, nebo snad
Jednak
„naštěstí?“
to ještě
není nedošli...
jejich životní sen a jednak mnozí ani nevědí, co slovo práce vůbec
znamená. Proč by se měli zabývat významem některých slov, když pro ně je přece
všechno v „poho“. Ale ani za tento fenomén zkratek pravděpodobně nemůže jen jejich
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mládí, nýbrž doba a technický pokrok. Jak jinak by si mohli chatovat s pěti, šesti,
sedmi, osmi lidmi jim podobnými najednou? Aby to vše „stíhali“, musí přece používat
nedokončená slova a nám dospělým nic neříkající texty.
Celkem vzato se nemůžeme divit, že za našich mladých let naše mluva vypadala
poněkud jinak. Nebyly ani chaty, ani mobily, takže vše, co jsme měli na srdci, jsme
svěřovali dopisnímu papíru – jen s jedním adresátem a na rozdíl od dnešních zkratek
jsme text roztahovali tak, aby naše psaní vypadalo dostatečně obsáhle a dlouze.
(fejeton zaslala čtenářka PN M.K.)

V pátek 17. listopadu 2006 uhynula v ZOO Ostrava stará medvědice lední Vega
Vega se narodila v roce 1971 na Wrangelově ostrově v Rusku a byla tak jedním z
nestarších medvědů v českých zoo. Na medvěda je totiž tento věk požehnaný, a proto
můžeme říct, že nás opustila medvědí prababička. Vega patřila k "silným ročníkům". V
sedmdesátých letech se totiž do ZOO Ostrava dostalo několik velkých savců a jejich čas
se právě v těchto letech chýlí ke konci. Ze staříků z let sedmdesátých stále ještě žijí např.
samec hrocha Hanz nebo nosorožci tuponosí Dinah a Natal.
Tak velké a těžké zvíře bylo problematické z výběhu dostat ven. Na pomoc si
zaměstnanci ZOO Ostrava museli přivolat jeřábníka s jeřábem a také traktoristu. Po
důkladné prohlídce a pitvě pak byla odhalena i příčina smrti - kromě pokročilé senility
to bylo i selhání jater způsobené cirhózou, spojené s krvácením do dutiny břišní.
Po úhynu samice Vegy již ZOO Ostrava nebude chov ledních medvědů v podmínkách
starého pavilonu medvědů obnovovat. Ani by to nebylo možné, vždyť tento pavilon je
dnes nejstarší stavbou v ZOO, ve které se dodnes zvířata chovají. Jeho stavba začala již
v roce 1958 a výběhy byly dostavěny o 3 roky později. Proto pochopitelně nemůže
odpovídat prakticky žádnému z přísných požadavků na chov, které jsou dnes na nové
expozice zvířat v moderních ZOO kladeny. Výstavba nového, opravdu vyhovujícího
zařízení pro lední medvědy by si podle zahraničních zkušeností vyžádala nejméně 100 200 mil Kč - v příloze jsou fotografie moderní expozice ledních medvědů ve francouzské
zoo Amneville. Takové finanční prostředky jsou však zcela mimo realitu ostravské
zoologické zahrady a navíc, a to hlavně, by taková expozice sice nesporně byla
návštěvnicky atraktivní, ale rozhodně by neřešila problematiku žádného z dalších zvířat
chovaných v ZOO Ostrava. Proto muselo být vedením zoo již před 2 lety přijato
rozhodnutí věnovat veškerou možnou pozornost zbývajícím obyvatelům starého
medvědince - páru mladších medvědů ušatých. Postupně byla vypracována studie i
projekt, po jehož realizaci bude možné tato krásná zvířata přesunout do opravdu
moderního, přibližně 1,4 ha velkého přírodního lesního výběhu. Ten budou medvědi
ušatí navíc obývat s dalšími s již v Ostravě chovanými zvířaty, která žijí v současné době
v prostorově zcela nevyhovujících podmínkách - se skupinou opic hulmanů. I pro ty je
stávající starý pavilon opic pocházející ze šedesátých let minulého století velmi těsný.
FOTO
medvědice Vega během života

TJ PETŘVALD „HEPO“
DOROST
9. kolo FK Bohumín – TJ Petřvald 3:0 (1:0)
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Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – J. Pavliska, L. Okon,
M. Bernatík (85.´J. Grym), T. Bezdíček – P. Stec (82.´P. Rojan), L. Slíva (60.´R. Kolek)
10. kolo TJ Petřvald – SK Brušperk 2:1 (0:0)
Branky a (asistence): 57.´P. Stec (L. Okon), 68.´L. Okon (T. Ševčík)
Sestava: J. Kania – J. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – J. Pavliska, P. Stec, L.
Okon, T. Bezdíček – M. Bernatík (83.´T. Jaglař), L. Slíva (55.´R. Kolek)
11. kolo FK Staříč – TJ Petřvald 5:0 (1:0)
Sestava: J. Pavliska (46.´M. Szeliga) – T. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – J.
Jaglař, P. Stec, L. Okon, T. Bezdíček (46.´J. Pavliska) – M. Bernatík (65.´L. Slíva)
12. kolo TJ Petřvald – Sokol Baška 4:0 (2:0)
Branky a (asistence): 19.´T. Bezdíček, 24.´P. Stec (J. Pavliska), 52.´P. Stec (M.
Bernatík), 83.´L. Slíva
Sestava: J. Kania – T. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss (84.´L. Podhorní) – J.
Jaglař (54.´R. Kolek), J. Pavliska, L. Okon, T. Bezdíček (69.´P. Rojan) – M. Bernatík
(60.´L.
13.
koloSlíva)
SK Dětmarovice – TJ Petřvald 1:2 (0:1)
Branky a (asistence): 3.´T. Budina, 80.´J. Jaglař
Sestava: J. Kania – T. Jaglař, T. Budina, T. Ševčík, A. Weiss – J. Jaglař, J. Pavliska
(82.´R. Kolek), L. Okon, T. Bezdíček – M. Bernatík (55.´L. Slíva), P. Stec (84.´P. Rojan)
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Staříč
Skotnice
Petrovice
Baška
Bohumín
Petřvald
Kateřinice
Brušperk
Nýdek
Dobrá
Český Těšín
Rychvald
Veřovice
Dětmarovice

Tomáš Budina
Petr Stec
Lukáš Okon
Jan Kania
Tomáš Ševčík
Jakub Jaglař
Jan Pavliska
Matěj Bernatík
Tomáš Bezdíček
Adam Weiss
Libor Slíva
Robin Kolek

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
9
8
9
8
7
7
5
4
5
4
3
4
2
0

0
2
4
1
1
2
0
4
5
1
3
5
2
2
0

2
1
3
4
4
6
4
4
7
6
5
7
9
13

Minut

Branek

1170
1156
1015
1071
1156
1134
1072
1023
1037
991
621
526

1
4
3
0
1
1
2
2
1
0
2
0

Skóre
36:14
35:10
37:14
24:16
34:16
18:19
21:18
21:30
17:22
23:28
16:24
18:39
16:31
3:38

Body
29
28
28
25
23
21
19
17
16
15
14
14
8
0

POČET
Zápas.
bodů
1200
1220
1190
1140
1040
1055
1080
1040
1030
960
880
880

Účast
trén.
97%
90%
95%
80%
90%
95%
80%
95%
90%
87%
87%
80%

(Prav)
(11)
(10)
(7)
(4)
(2)
(3)
(1)
(-4)
(-2)
(-6)
(-7)
(-4)
(-10)
(-21)

Celkem
bodů
2467
2466
2300
2291
2286
2284
2232
2158
2157
2038
1588
1486

15
13. Tomáš Jaglař
14. Petr Rojan
15. Lukáš Podhorní
16. Jan Grym
17. Martin Szeliga
18. Ondřej Barák
Trenér – M. Budina
Vedoucí – A. Jaglař

472
246
38
40
45
0

0
1
0
0
0
0

800
800
250
250
80
0

87%
85%
82%
72%
92%
88%

1359
1131
370
362
213
88

STARŠÍ ŽÁCI
Mistrovské utkání
9. kolo TJ Petřvald - MFK Havířov „B“ 0:3 (0:1)
Toto utkání jsme vůbec nezvládli, hosté nás trestali góly po chybách obrany.
10. kolo TJ Petřvald – S. Staříč 2:1 (0:1)
Branky: Gasta, Ševčík
Hosté nás v úvodu zaskočili rychlou brankou, nám se podařilo v druhém poločase dvěma
brankami zápas otočit a zvítězit.
11. kolo St. Město -TJ Petřvald 1:3 (0:2)
Branky: Ševčík 2, Frosztega
Utkání s posledním mužstvem naší tabulky. Škoda, že jsme nevyužili všechny naše
šance, skóre mohlo být daleko vyšší.
1. Jablunkov
11
45-11
29
2. TJ Petřvald
11
24-10
25
3. Č. Těšín
11
27-12
23
4. Staříč
11
20-23
18
5. Havířov „B“
11
21-15
16
6. Karviná „C“
11
19-13
15
7. Třinec „B“
11
13-14
15
8. Těrlicko
11
18-25
13
9. Frýdek-Místek „C“ 11
6-14
11
10. I. Petrovice
11
12-23
8
11. D. Lutyně
11
14-21
7
12. St. Město
11
13-51
3
Nejlepší střelci
8 gólů – Ševčík
5 gólů - Gasta
4 góly – Frosztega
3 góly – Nalevajka
2 góly – Kostka
1 gól – Kocián, Vlček
Nejvíce odehraných minut
770 min. - Czarný, Kawulok
765 min. – Gasta
758 min. – Müller
756 min. – Ševčík, Frosztega
630 min. – Ligocki
601 min. – Cífka
502 min. – Nalevajka
Nejvíce odehraných zápasů
11 zápasů – Czarný, Kawulok, Müller, Vlček, Ševčík, Gasta
10 zápasů – Cífka, Lavanszký
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9 zápasů – Ligocki, Pyszny
8 zápasů – Nalevajka
7 zápasů – Dutko, Pavlas
Trenéři – V. Sobek, M. Weiss

SK SLAVOJ PETŘVALD
MUŽI:
Slavoj podával ve všech zbývajících utkáních skvělé výkony a po zásluze přezimuje na
prvním místě tabulky s náskokem jediného bodu na Inter Petrovice.
Největším tahákem pro fanoušky bylo derby mezi oběma petřvaldskými kluby. Počasí se
vydařilo a na zápas přišla spousta diváků, kteří viděli skvělý fotbal s příznivým
výsledkem pro Slavoj.
Ještě větší drama a výborný fotbal viděli ti, kdo přišli na poslední domácí zápas s Vik.
Bohumín. Po poločase, který skončil 0:2, Slavoj otočil a zvítězil 4:3.
22. 10. 2006 MFK Havířov B : SJ Petřvald 3:4 (0:2)
28. 10. 2006 SJ Petřvald : TJ Petřvald
2:1 (1:1)
11. 11. 2006 SJ Petřvald :Vikt. Bohumín 4:3 (0:2)
17. 11. 2006 Louky : SJ Petřvald
0:2 (0:0)
Tabulka muži:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
SJ Petřvald
I. Petrovice
Sn Záblatí
Doubrava
Louky
Sn Orlová
B. F. Orlová
MFK Havířov B
Těrlicko
B. Rychvald
TJ Petřvald
D. Domaslavice
V. Bohumín

Záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

+
9
9
7
5
5
5
5
5
3
3
3
2
1

0
2
1
3
4
3
3
2
2
4
3
1
1
3

1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
8
9
8

Skóre
31: 15
37: 15
30: 15
32: 19
27: 23
29: 30
26: 27
23: 24
19: 24
19: 35
18: 27
22: 40
23: 42

Body
29
28
24
19
18
18
17
17
13
12
10
7
6

ŽÁCI:
28. 10. 2006 SJ PETŘVALD : HORNÍ SUCHÁ
0:5 (0:3)
Ani v posledním zápase se nepodařilo i přes několik šanci klukům vstřelit jejich první
gól. V zápase s Horní Suchou byl však tým značně oslaben a hráli i ti nejmenší z našich
žáčků.
Musím však vyzvednout výkon gólmana Libora Wanieka, který vynikajícími zákroky
chytil obě penalty, které soupeř kopal. Doufáme, že po zimní přípravě se začne klukům
dařit a po nevydařeném úvodu v soutěži začnou střílet branky a budou na tom lépe než
v podzimní části.
Pro zimní přípravu žáků jsou zajištěny tréninky v tělocvičnách ZŠ u kostela a
v Sokolovně. Pokud by se našli mezi petřvaldskými chlapci ve věku 8-10 let někteří, kteří
by chtěli posílit Slavoj, rádi je u nás přivítáme a přes zimní přestávku zařadíme do týmu.
M. Stavař (tel.: 602 561 600)
Tabulka žáci:
Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
Albrechtice
Sl. Orlová B
H. Žukov
MFK Havířov C

Záp
8
8
8
8

+
8
6
5
5

0
0
0
1
0

0
2
2
3

Skóre
77: 4
44: 18
38: 15
51: 13

Body
24
18
16
15

17
5.
6.
7.
8.
9.

MFK Karviná D
FK Bohumín
H. Suchá
H. Bludovice
SJ Petřvald

8
8
8
8
8

4
4
1
1
0

1
0
1
1
0

3
4
6
6
8

41: 22
28: 22
9: 47
8: 47
0:108

13
12
4
4
0

Velké díky patří všem fanouškům, kteří po celou dobu povzbuzovali Slavoj jak na
domácím hřišti, tak na hřištích soupeřů. DĚKUJEME !
KNIHOVNA INFORMUJE
PŮJČOVNÍ DOBA NA KONCI ROKU
Naposledy půjčujeme v pátek 22. 12. 2006
V příštím roce začínáme ve středu 3. 1. 2007
Knihovna je otevřena 9.00-11.30 12.30 -17.00

Knihovna chystá
VELKÝ VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH a 2,- Kč

PONDĚLÍ 4. 12. A STŘEDA 6. 12. 2006
Můžete si do své knihovničky nakoupit za „dvě kačky“ nejen starší beletrii, ale také
knížky populárně naučné a dětské.
Ve výprodeji najdete detektivky stejně tak jako cestopisy nebo literaturu faktu, knížky
o zahrádce i kuchyni, životopisy slavných i přírodu.
Přijďte se podívat a sami uvidíte.
Prodej se koná v přízemí budovy od 9.00 do 17.00 po oba dny.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DĚTI
Zveme děti s rodiči či prarodiči
na
VÁNOČNÍ VEČÍREK
v úterý 12. 12. 2006 ve 14.30 hodin.
Za zpěvu lidových koled si vyrobíme papírový betlém, přečteme vánoční
pohádku,vyrobíme dárek pro maminku a vyzdobíme knihovnu na Vánoce.
Těšíme se na Vás.
Pořádáme ve spolupráci s Technickým muzeem Petřvald.
Pěkné předvánoční dny přejí knihovnice J. Burová a M. Mráčková
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
13.11. Vlasta Fikáčková
80 let
15.11. Olga Konvičková
80 let
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
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Adam Dubnický
Nela Foldynová
Agáta Benešová
Dominik Gabzdyl
Kateřina Chalupová
Adam Přeček
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Václav Nowak
65 let
Josef Ochman
84 let
Zdenka Gembalová 76 let
Helena Kowalská
83 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 7. prosince 2006 oslaví své životní jubileum pan Jiří Blaga. Hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti do dalších let přeje manželka Jaromila, dcera Ivana, syn Jaromír s Hanou,
vnoučata Alexandr s Janou, Kamila s Jakubem, Nikola, Zuzana s Pavlem a
pravnoučátka Deniska s Anetkou a Amálkou.
PODĚKOVÁNÍ
Upřímné díky všem přátelům a známým, kteří s námi sdíleli smutek nad úmrtím
maminky a manželky paní Zdenky Gembalové. Dále bychom chtěli poděkovat
manželům Blachovým za vyřízení všech náležitostí spojených s organizací pohřbu.a
všem ostatním za květinové dary.
manžel Milan a dcera Jana
VZPOMÍNKA
Tatínku náš milý, tak rádi bychom Ti chtěli přát,
ale můžeme jen kytičku na hrob Ti dát
a s láskou vzpomínat.
Dne 20. 11. 2006 by se dožil 85 let a 7. 12. vzpomeneme 12. výročí, kdy odešel z našeho
rodinného kruhu náš milovaný manžel, otec a dědeček pan Emil Tajdus.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka Věra a dcera Dáša s rodinou.
FOTO
VZPOMÍNKA
Vydal se na cestu,
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
zanechal dokořán.
Dne 30. listopadu tomu bude 15 let, kdy nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jan Blacha. S láskou a úctou vzpomínají dcera Milada a Libuše, vnuci a pravnuci
s rodinami.
FOTO
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VZPOMÍNKA
Milujeme dvakrát poprvé ve skutečnosti,
podruhé ve vzpomínkách.
Dne 11. 11. 2006 uplynulo 20 let od úmrtí paní Olgy Pěgřímové a 15. 5. 2006 jsme
vzpomněli 2. výročí úmrtí pana Josefa Pěgříma.
S láskou a úctou dcera Jana s rodinou.
2x FOTO
VZPOMÍNKA
Že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci bolest zůstává a vzpomínání.
Dne 1. prosince 2006 tichou vzpomínkou uctíme 3. smutné výročí úmrtí paní Heleny
Serafínové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku děkují manžel, syn
s manželkou, dcera, rodiče, sestra s rodinou a celá rodina Serafínova.
FOTO
VZPOMÍNKA
Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a tiše budeme vzpomínat.
Dne 1. prosince 2006 tichou vzpomínkou uctíme nedožité 65. narozeniny paní Heleny
Kačorové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná rodina.
FOTO
INZERCE:
Hledám ke koupi dům, i starší nebo k rekonstrukci.
Platím hotově!!! Tel.: 739 111 809
4,5x4cm
Nevíte, co darovat svým blízkým k Vánocům?
Darujte výuku v kurzu cizího jazyka!
Více na 606 810 676 nebo 596 541 436
4,5x4cm
Digitální a satelitní antény
JAROSLAV MOTLOCH
Instalace:
• televizních antén
• digitálních satel. antén
• společných televiz. antén
• seřízení televiz. rozvodů
• instalaci digitální TV SET TOP boxu
Tel.: 596 887 522, mobil: 603 915 142
e-mail: anteny.motloch@seznam.cz
Těšínská 285, 739 34 Šenov
9,2x4cm
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Firma LIGMI s.r.o.
nabízí
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ
- listnaté – měkké i tvrdé
- do krbu i do kotle
- krácené na rozměry 25, 33, 50 cm
Celoroční prodej.
Doprava zajištěna kontejnerovou Avií.
Tel.: 606 527 900, 736 605 390
735 41 Petřvald, U Tesly 1825
9,2x4 cm
Koupím RD nebo stavební parcelu
v Petřvaldě a okolí do 30km,
možno i zadlužený, platím hotově,
za nabídku děkuji, tel: 608 370 379.
4,5x4,5 cm
Opravy chladniček a mrazniček
všech typů do 24 hodin
Záruční opravy značek:
AMICA, BEKO, ARDO, CALLEX, SAMSUNG,
FAGOR, GORENJE, INDESIT, ARISTON, PERFEKT
tel.: 596 820 072
596 731 354
mobil.: 602 58 59 38
Havířov, ul. Dlouhá 3
Pozor! Změna v textu.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
- do 24 hodin bez DPH za práci
- opravy všech značek V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. Holaň
mobil: 605 140 362
Tel.: 596 731 421
ELEKTRO – ROMAN VOLÁK
Dětmarovice 25
4,5x6 cm
TEPLO
ZATEPLOVÁNÍ STAVEB
- zateplená a odvětraná fasáda
VINYL SIDING
- foukané izolace

CLIMATIZER PLUS
Ivan TOŠENOVSKÝ
739 34 Šenov
mobil: 602 818 103
Kaštanová 818
Tel. 596 887 515
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9,2x5 cm

Severomoravská plynárenská
stejné jak v PN č.10

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
až do výše 150.000. Bez poplatku, bez ručitele, splatnost až 6 let.
Pro zaměstnance, OSVČ a důchodce (do 75 let). Tel. 737 445 411
9,2 x 3cm
TURBOSOLÁRIUM + NEHTOVÁ MODELÁŽ
Zasláno mailem stejné jako v PN č. 10

½ strany A4

Stavebniny LEKOS
Zasláno e-mailem
Velkoobchod a maloobchod spotřebičů pro domácnost a zahradu s vlastním skladem a
dopravou po ČR a SR.
Firma: B-ELEKTRO.CZ
Internetová adresa je www.b-elektro.cz
Nabízí veškeré zboží za internetové ceny a služby a poradenskou činnost zdarma.
Zboží dodáváme do dvaceti prodejen.
Pro naše zákazníky dáváme zboží na splátky.
Pro výrobce kuchyňských linek a prodejen, dodáváme za velkoobchodní ceny.
Velkoobchod: 608 826 705
Bartovice - Majovského 26
Šenov - Lapačka 534
Tel.: 596 228 037
Mob.: 608 973 114
Mob.: 608 973 114
www.b-elektro.cz
9,2x7cm

Expresní půjčky
Zasláno e-mailem
5x4 cm
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TJ HEPO Petřvald – mladší žáci
15. 10. – mistrovský zápas krajské soutěže (8. kolo)
MFK Karviná „C“ – TJ Petřvald 1:1 (0:0)
Branky a asistence: 52.´J. Ptošek (A. Pyszny)
Domácí tým se ujal vedení ve 40.´po hrubé chybě v naší defenzívě. Vyrovnání zařídil
krásným lobem J. Ptošek po přihrávce A. Pyszneho. Na půdě 2. nejlepšího týmu jsme
dokázali po výborném výkonu vybojovat cenný bod. Pochvalu si zaslouží všichni hráči!
19. 10. – mistrovský zápas krajské soutěže (9. kolo)
TJ Petřvald – MFK Havířov „B“ 3:1 (2:1)
Branky a asistence: 17.´M. Dvořák (J. Ptošek), 26.´J. Ptošek (M. Dvořák), 41.´M. Dvořák
(J. Ptošek)
V souboji o 3. místo tabulky jsme prohrávali už od 1. minuty, ale po výborném výkonu
jsme zaslouženě zvítězili! Za předvedený výkon si zaslouží pochvalu celé mužstvo!
21. 10. – mistrovský zápas krajské soutěže (10. kolo)
TJ Petřvald – Staříč 2:1 (0:0)
Branky a asistence: 42.´M. Dvořák z přímého kopu za faul na J. Ptoška, 46.´A. Pyszny (J.
Ptošek)
43 hodin po těžkém zápase s Havířovem vydřeli naši hráči těsné vítězství. Družstvo
bojovalo se snaživým soupeřem, ale i s velkou únavou, proto si zaslouží pochvalu všichni
hráči!
29. 10. – mistrovské utkání krajské soutěže (11. kolo)
St. Město – TJ Petřvald 0:5 (0:2)
Branky a asistence: 19.´D. Kašniar (J. Lukša), 23.´J. Ptošek (J. Lukša), 32.´A. Pyszny (J.
Lukša a A. Maňák), 35.´J. Lukša (J. Ptošek), 40.´A. Maňák (O. Cudrák)
I v posledním podzimním mistrovském kole prokázalo družstvo ml. žáků velmi dobrou
formu a jednoznačně zvítězilo.
Podzimní bilance: 11 7 3 1 36:10 24 a senzační 3. místo!
Podrobnosti ke všem zápasům najdete na www.hepo.blog.cz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

M. Dvořák
A. Pyszny
J. Lukša
R. Šebestová
O. Cudrák
J. Uher
M. Sekera
R. Pavlas
M. Weidlich
J. Kantor
M. Procházka
O. Kostka
Jan Cífka
Jakub Cífka
L. Pavlas
D. Kašniar
T. Navrkal

FOTBALISTA ROKU 2006 – mladší žáci
Body
Minuty
Zápasy
Branky
11 600
1689
31
10
11 335
1709
29
17
10134
1485
27
7
8088
1220
21
10
8063
1235
22
1
7320
930
17
8
7250
444
19
5
6971
869
17
2
6301
403
17
6179
515
18
4
6158
612
18
1
5540
640
11
4
5400
887
17
7
5349
350
18
4916
810
19
2
4703
264
13
5
4481
556
13
-

Asistenc
e
17
15
10
13
2
2
4
1
6
1
1
5
1
5
3
-

Docházk
a
100%
100
100
100
81,3
100
91,8
98,8
86,6
89,4
77,6
94,1
86
75
82,8
81,7
70,5
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

M. Czarny
S. Manderla
T. Matušík
O. Kozelský
M. Gorovič
R. Šlachta
A. Maňák
O. Dutko
P. Karkoška
D. Ševčík
D. Kocian
J. Volf
P. Sopka
J. Ptošek
J. Laštuvka
D. Orlický
M. Kocian
D. Tajdus
O. Pytlík
L. Strouhal

3989
3943
3761
3663
3477
3023
2835
2721
2689
2511
2346
1785
1725
1605
1571
1250
564
250
150
135

438
100
155
200
254
460
635
385
80
100
590
435
175
355
55
400
190
50
35

8
8
8
14
6
12
13
7
5
4
12
8
11
6
2
7
4
2
2

11
6
4
2
6
1
1 vlastní

4
2
2
1
1
2
6
-

100
65,7
69,7
50,7
100
44,8
97,6
46,5
59,3
48,8
77,1
96,4
85
92,6
34,6
94,7
78,6
62,5
100
100

Trenéři: P. Sekera, P. Dvořák, P. Gorovič
Ved. mužstva: J. Lukša
Skončil fotbalový rok 2006, a proto mi dovolte krátké vyhodnocení ml. žáků, kteří
předváděli po celý rok velmi dobré výkony.
V sezóně 2005/06 skončili jako nováček krajské soutěže na 9. místě, v sezóně 2006/07
jsou po podzimu na 3. místě! Za skvělé podzimní výkony, které kluci předváděli, si
zaslouží pochvalu!
Poděkování za podmínky, které byly klukům vytvořeny, patří výboru oddílu kopané,
realizačnímu, MěÚ Petřvald, ZŠ v Petřvaldu, rodičům, kteří zajišťovali dopravu na
zápasy a soustředění. Předsedovi oddílu p. Pysznemu za zajištění soustředění ml. žáků na
Kamenitém ve dnech 9. – 12. 11. 2006, v jehož rámci proběhlo slavnostní vyhlášení
ankety Fotbalista roku 2006 – ml. žáci.
1. místo – M. Dvořák
2. místo – A. Pyszny
3. místo – J. Lukša
Králem střelců se stal Adam Pyszny, který i když hraje v obraně vstřelil 17 branek a měl
15 asistencí.
Trenér P. Sekera

