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Informace pro občany
Z obsahu
- 61. výročí osvobození Petřvaldu
- Začíná soutěž „Rozkvetlé město 2006“
- Ze spolkové činnosti našich seniorů
- Kultura a sport ve městě
- Petřvaldští turisté nezahálejí

POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 28. června
2006 v 15.30 hod. v kulturním domě.
TO BYLA FUŠKA...
Muzeum Těšínska připravilo akci s tématikou ARCHEOLOGIE. Seznámíme návštěvníky
s prací archeologa, se způsobem života starých Slovanů, s hradištěm v Chotěbuzi – Podoboře,
s vybavením „zemnic“ (slovanští bůžkové, nádoby, dobové zbraně,...). Děti si budou hrát na
archeology a budou hledat hliněné střepy a dozvědí se, jak tyto práce probíhají. Na
návštěvníky čekají i další překvapení.
Těšíme se na Vás v Technickém muzeu ve dnech 15. a 16. června 2006 po celý cen.

Milí petřvaldští žáci základních škol, studenti středních škol, vážení petřvaldští občané!
V měsíci červnu Vám, milí mladí přátelé, končí školní rok 2005/ 06. Konec každého školního
roku znamená pro Vás nejen představu krásně a zajímavě prožitých prázdnin, nýbrž i
možnost pomoci tam, kde je to vždy zapotřebí. Tuto příležitost nám v Petřvaldě už podeváté
dává humanitárně-sportovní akce
BĚH TERRYHO FOXE
Podílet se na boji s rakovinou nejen zdravým životním stylem doplněným sportováním, ale
také tím, že na tento boj přispějeme každý podle svých možností finanční částkou, kterou je
zapotřebí pro urychlení boje s touto zákeřnou chorobou, je naší morální povinností, ale i ctí.
A s tímto úkolem se žáci našich škol se ctí vždy vyrovnali.
Srdečně zveme k podpoře této ušlechtilé humanitární aktivity i naše občany, zvláště
petřvaldské seniory, kteří jistě najdou volnou chvíli, aby podpořili dobrou vůli svých vnuků a
přispěli společně s nimi na dobrou věc.
9. ročník BTF se koná v pátek 23. června 2006 v areálu petřvaldské Sokolovny. Sraz,
prezentace účastníků a program začíná v 9.00 hodin.
Na všechny dobré lidi se těší přípravný výbor BTF, komise výchovy a vzdělávání, kultury,
sportu a soc. zabezpečení a garant této akce - město Petřvald.
I. Karkošková

Soutěž „Rozkvetlé město 2006“
Tak jako v minulých dvou letech, kdy probíhala soutěž "Rozkvetlé město", také letos rada
města na své 52. schůzi, která se konala dne 19. 4. 2006, schválila podmínky a postup
realizace vyhlášené soutěže "Rozkvetlé město 2006".
Podmínky soutěže:
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1) Znění vyhlášení soutěže – Květinové osázení balkónů, parapetů a teras, které
jsou situovány tak, aby byly vidět z veřejně přístupných míst.
2) Termín podání přihlášek je do 15. 8. 2006.
3) Vyhodnocení soutěže proběhne v průběhu měsíce září 2006.
4) Přihlášení účastníků soutěže na základě přihlášky (viz níže uvedeno).
5) Hodnocení provede pětičlenná porota.
6) Za umístění v soutěži bude předána finanční odměna:
za 1. místo částka 3.000 Kč
za 2. místo částka 2.000 Kč
za 3. místo částka 1.000 Kč.
Přihláška k soutěži „Rozkvetlé město 2006“
Jméno, příjmení: ......................................................................................
Bydliště:
.......................................................................................
Do soutěže přihlašuji (květinami ozdobený balkon, terasu, okenní parapet*)
*označit
u čp.................., ulice................................................
Souhlasím - nesouhlasím s provedením fotodokumentace, uveřejněním jména, příjmení a
bydliště v místním tisku, s případnou prezentací fotodokumentace na výstavce.
Datum:
Podpis:
Přihlášky do soutěže je možno vyzvednout v kanceláři č.1, MěÚ Petřvald (na telefonické
požádání budou zaslány poštou) a vyplněné je možné zaslat poštou na adresu Město
Petřvald, Gen. Svobody čp.511, Petřvald 735 41 nebo osobně podat v kanceláři č.1, MěÚ
Petřvald v termínu do 15. 8. 2006.Případné další informace k soutěži tamtéž nebo na č. tel.
596 542 909.
V. Křístková, odbor výstavby a ŽP

Připomínáme si 61. výročí osvobození Petřvaldu
Na začátku měsíce května jsme položili kytičky k hrobům padlých a vzpomněli, že celý svět
je poset takovými hroby – není snad národnosti, která by chyběla při výčtu padlých, ať už
položili život v bojích na sovětském, polském či jiném evropském území, zda to bylo
v severní Africe či v Tichomoří.
Právě nyní nás možná budou zajímat i osudy petřvaldských obyvatel za 2. světové války.
Pamětníků ubývá a mladší generace by měla znát, jak poznamenala naše dědy, otce a třeba i
neznámé nám Petřvalďany tato válka.
Před 68 lety, v neděli 2. října 1938 ve 14.00 hodin, překročilo polské vojsko hraniční most
přes řeku Olši v Těšíně, aby zabralo fryštátský a českotěšínský okres. Po deseti dnech
postupného obsazování obcí dospělo polské vojsko a policie dne 12. října v 8 hodin za zvuků
hudby do Petřvaldu. Československé vojsko opouštělo náš kraj s vědomím, že se zase vrátí.
Nad územím kroužilo asi 90 polských letadel. Část polského vojska se utábořila na nádvoří
sokolovny, část v hostincích a zbytek pochodoval k stanovené demarkační čáře, která
nacházela na hranicích s Radvanicemi. Důstojníci byli ubytováni v soukromých domech.
Obecní úřad byl převzat polskými úředníky. Z obce Petřvaldu, která měla před okupací 12000
obyvatel, byla polovina nucena rodnou obec opustit. K vystěhování za řeku Ostravici měli
mnohdy jen 6 hodin času. České školy byly zavřeny, české nápisy strženy a nahrazeny
polskými. Automobilový provoz na okresní silnici do Ostravy byl v důsledku okupace (tzv.
záboru) přerušen, rovněž provoz elektrické dráhy Ostrava – Karviná. Automobily byly
nahrazeny koňskými povozy a čas jako by se zastavil či couval do minulosti. V srpnu 1939
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promlouvá na hřišti sokolovny o dožínkách katovický vojvoda Gražynski. V té době
vrcholí napětí mezi hitlerovským Německem a Polskem, což bylo patrno z nervózního
projevu Gražynského. Poláci věřili ve vítězství ve válečném konfliktu. Posádky z Těšínska
byly stahovány na polsko-německé hranice, mizely stroje, auta, lokomotivy, inventáře škol,
úřadů a nemocnice – směr Polsko. 1. 9. 1939 v ranních hodinách proletěla nad naším územím
německá bombardovací letadla – směr Polsko. Začala 2. světová válka. Polská vojska berou
nohy na ramena, utíkají četníci, tentokrát bez hudby. Za uprchlíky postupuje německé vojsko.
Petřvald přišel o most elektrické dráhy v blízkosti zastávky Hedvika, byl to poslední pozdrav
polských ženijních jednotek.
Skončila 11 měsíční polská okupace, kterou vystřídala okupace německá. Německé prapory,
německé nápisy, hákové kříže, sokolovna přejmenována na Deutsches Haus (Německý dům).
Obecní úřad má 60 úředníků. Všichni neněmečtí občané musí odevzdat rozhlasové přijímače,
aby z namontovaných tlampačů nepřeslechli zprávy o vítězných bitvách těchto nadlidí.
Dnešní území severní Moravy bylo událostmi let 1938-39 roztrženo na 4 části.
- Hlučínsko bylo připojeno k Říši
- Opavsko k říšské župě Sudety
- Ostravsko zůstalo součástí Protektorátu Čechy a Morava
- A východní část Karvinsko a Těšínsko, která v roce 1938 připadla Polsku, byla
začleněna do Říše.
Blesková válka se však zadrhla – obyvatelé zatemňují okna, připravují sklepy pro úkryt před
bombardováním, 15. února 1943 je nařízena pracovní povinnost všech mužů od 16 – 65 let a
žen od 17 do 45 let věku. Přichází nařízení o stavbě protileteckých krytů (ve škole na Staré
dědině, u hasičské zbrojnice jámy Pokrok, u školy na Nové dědině, u kina Praha a u
Richtrovy vily na Březinách). 13. října 1943 dorazil do Petřvaldu první transport italských
válečných zajatců (5 z nich je pochováno na našem hřbitově). Od července 1944 začínají
letecké poplachy. Skupiny anglo-amerických bombardovacích letadel přelétávají přes naše
území do průmyslových oblastí Horního Slezska. 29. srpna 1944 zažila Ostrava nálet 800
letadel, která shodila bomby na střed Ostravy, Muglinov a Bohumín. V září 1944 je vedle
zastávky Hedvika popraveno 5 mužů polské národnosti. V lednu 1945 začala ofenzíva Rudé
armády. 21. února padá několik bomb na Petřvald. V té době je v Petřvaldě ubytováno 3000
německých vojáků dopravujících povozy na frontu střelivo a potraviny. 30. duben 1945 – nad
Ostravou krouží sovětská letadla. V Petřvaldě mají napilno úředníci obecního úřadu; okresní
silnice je přeplněna vojenskými vozidly a pěším vojskem. Zvláštní oddíly německé armády
ničí třaskavinami kolejnice elektrické dráhy a silniční most do Radvanic. 1. květen 1945 –
němečtí vojáci se brání s vypětím posledních sil. Rudá armáda dosáhla Poruby u Orlové.
V 17 hodin vlaje československý prapor na šachetní věži Dolu Žofie. Noc z 1. na 2. květen
uběhla pro občany Petřvaldu beze spánku. U hostince Valachovec se strhla přestřelka mezi
jízdními rudoarmějci a německými vojáky. Přijel první ruský tank. Ve středu 2. května 1945
Rudá armáda zaútočila. Z Podlesí zmizely německé tanky, Němci se dali na útěk. Petřvald
byl osvobozen. 5 rudoarmějců zaplatilo tuto svobodu svým životem. I naše obec zaplatila
svou válečnou daň. Smutnou statistiku doplňuje 52 petřvaldských občanů, kteří byli
popraveni a umučeni v koncentračních táborech.
A tak všem těm, kteří se jakkoli zasloužili o poražení fašismu, patřilo v těchto dnech naše
poděkování, úcta a vzpomínka.
Ing. V. Holeček, starosta města

PODĚKOVÁNÍ
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Ani prvomájový deštíček neodradil desítky petřvaldských občanů připomenout si 61.
výročí osvobození Petřvaldu Rudou armádou od fašistické okupace a konec 2. světové války.
Položením kytice květů k pomníku rudoarmějců uctili památku těch, kteří za naši svobodu
obětovali to nejcennější, své životy.
V slavnostním projevu, který přednesl Ing. Eduard Hečko, kandidát do PS PČR za KSČM
upozornil na nesmyslnost válečných konfliktů, zmařených životů a nesmírné utrpení milionů
lidí na celém světě během 2. světové války.
Zároveň připomněl význam 1. máje – Svátku práce.
Organizátoři tohoto slavnostního aktu děkují všem občanům za účast i kytice květů, které
položili k pomníku rudoarmějců.
Ing. O. Polanský

Den Země
jsme oslavili prací. Jako každý rok, tak i letos se za slunečného počasí vydali do lesa
v lokalitě Okalová a Březinská ulice žáci z 2. stupně Základní školy Školní 246.
Město Petřvald a paní Eva Nogová jim poskytli pytle, do kterých žáci odkládali posbíraný
odpad.
Tímto bych chtěla paní Nogové vyjádřit poděkování za její dar.
Žáci posbírali několik pytlů odpadů a přispěli tak k očistě výše jmenovaných ulic. Nacházeli
vše - od plastových předmětů až po různé přebytečné věci, které jistě patří do sběrného dvora.
Ale to je pro někoho daleko a potom je třeba vynaložit nějakou energii - a to se mnohým
nechce a volí raději tu možnost, že pod rouškou tmy předměty přemístí do lesa. Ale pokud
každý z nás neuzná, že nejoptimálnější postoj k přírodě je ten, abychom s ní žili v souladu,
potom se budou konat takové akce, které mají za úkol přírodu očistit. A Den Země je jednou
z příležitostí, jak to učinit.
Také žáci prvního stupně se chopili košťat, metel a lopat a uklízeli v okolí svých škol jak u
ZŠ na ulici Školní, tak v okolí ZŠ Masarykovy.
Na ZŠ Školní zatím v dopoledních hodinách probíhala cyklistická soutěž BESIP. Mnozí
cyklisté si tak mohli vyzkoušet svou dovednost a zručnost v jízdě na kole.
Přiblížilo se poledne, žáci se vrací do škol s pocitem dobře vykonané práce. Musela jsem
spolu s ředitelem školy Mgr. R. Toržem konstatovat, že letošní sběr odpadků v našem městě
vykazoval podstatně menší počet nasbíraných pytlů, než tomu bylo v jiných letech. Že by
přece pravidelná osvěta zabírala? Kdyby tomu tak bylo, potom by to byl velmi dobrý signál
nejen pro naše město, ale i celou naši společnost.
JaS

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ČERVEN 2006
1. Svoz odpadů za 110 l (1100 l) nádob
Červen
6., 7.
13., 14.
20., 21.
27., 28.
2. Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
15. června
3. Svoz BRKO
Červen
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5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.

Informace o likvidaci autovraků
Městský úřad Petřvald ve spolupráci s firmou ŽDB,a.s. Bohumín

uskuteční sběr autovraků (vozidel určených k likvidaci)
dne 27. 6. 2006 v době 8,00 – 13,00 hod.
Místo sběru:

Petřvald, účelová komunikace k haldě v kolonii Pokrok,
sjezd z ul. Bužkovské na ul. Dolní (viz. mapa)

Odebírat se budou :
- kompletní autovraky osobních automobilů
Příplatek za odvoz: - 300,-Kč/ vozidlo
SMĚR KARVINÁ

Cena za fyzickou likvidaci autovraku :
1. kompletní autovrak:
- bezplatně
2. nekompletní autovraky:
- bez motoru 600,-Kč
- bez převodovky 350,-Kč

SMĚR OSTRAVA

Potřebné doklady :
1. majitel vozu:
- občanský průkaz
- velký technický průkaz vozidla
2. ostatní osoby:
- plnou moc od majitele vozidla
jako souhlas k likvidaci,
- velký technický průkaz vozidla
Majitelé takto předaných autovraků obdrží na
místě od ŽDB, a.s. (vlastnící souhlas KÚ
Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup
a využívání autovraků a ostatních dopravních
prostředků) „ Potvrzení o převzetí autovraku
do zařízení ke sběru autovraků „ – doklad
potřebný pro vyřazení vozidla z evidence
motorových vozidel

Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků!

SMĚR HAVÍŘOV
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Bližší informace Vám poskytnou: pracovníci MěÚ Petřvald, odboru životního prostředí, na
tel. č.: 596542909, 596542913 a provozu Recyklace ŽDB,a.s., na tel.č. 596 083 671, 596 082
646, 604 228 312

Petřvaldské srdce
se rozdávalo dne 29. dubna 2006 v sále kulturního domu.
Široká veřejnost obdržela pozvánku na tuto taneční show s velkým předstihem. Také kulturní
referentka Střediska kulturních služeb L. Skrzyžalová spolu s knihovnicí M. Mráčkovou a
paní Zienčovou se daly s velkým časovým předstihem do stříhání a šití kostýmů, některé
kostýmy byly zapůjčeny a potom se již pilovalo a pilovalo.
Všichni spolu s vystupujícími dali do tohoto představení své, petřvaldské srdce. A výsledek
byl vynikající.
Různé věkové skupiny ukázaly všem, co se dokáží naučit, když jsou pod vedením dobré
tanečnice a choreografky (pí L. Skrzyžalové) vedeny správným směrem.
Ti, kteří nezhlédli program v tomto dni, mohli část vystoupení zhlédnout dne 12. 5. 2006 ve
vystoupení pro maminky opět v kulturním domě.
Chtěla bych tímto veřejně poděkovat Lucii za to, že se dětem věnuje s takovým nadšením a
elánem, o čemž svědčí i výsledky jejich vystoupení. Je dobře, že se konečně našel někdo, kdo
s dětmi rád tráví volný čas a věnuje se jim. Vždyť to je nejlepší lék na využití volného času
naší nejmladší generace.
JaS

Víte, že...
v našem městě bylo 22 restaurací – hospod? Možná, že jich bylo ještě více. S pamětníky jsem
jich dal dohromady dvacet. Několik jich bylo zbouráno a některé dnes slouží jako dílny nebo
skladiště.
K dnešnímu dni jsem jich napočítal třináct. Tu poslední, a jak píše v minulém čísle
Petřvaldských novin p. P. Římánek: „velmi pohledné dílo, které je pěkné jak zvenku, tak
zejména uvnitř objektu.“ Příjemné prostředí s posezením uvnitř i venku. Milý personál a
dobrá kuchyně. Skutečně důstojný stánek, který bude dělat čest našemu městu, je Caférestaurant Chellenger.
I. Tvrdoň
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
52. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. dubna 2006
RM rozhodla:
• uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení vodovodní
přípojky a elektropřípojky ;
• uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení vodovodní
přípojky;
• uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací s těmito organizacemi:
1. Cyklistický klub FESO Březiny
40.000,- Kč
2. Český svaz žen, ZO č. 6, Petřvald
5.000,- Kč
3. ZO Českého svazu včelařů Petřvald
5.000,- Kč
4. Klub českých turistů Petřvald
5.000,- Kč
5. MO Českého svazu rybářů Orlová
3.000,- Kč
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6. Český svaz ochránců přírody 7. ZO
Petřvald
2.500,- Kč
7. Základní organizace důchodců Dolu Fučík
2.000,- Kč
8. SK Slavoj Petřvald
20.000,- Kč
9. Svaz tělesně postižených v ČR, MO Orlová
1.000,- Kč
10. Nadace pro transplantace kostní dřeně
3.000,- Kč
11. Sdružení rodičů při ZŠ Masarykově Petřvald
8.000,- Kč
12. Sdružení rodičů při ZŠ Školní 246 Petřvald
8.000,- Kč
13. ČSCH, ZO chovatelů zpěvných kanárů Petřvald 5.000,- Kč
14. Oblastní spolek ČČK Karviná
1.000,- Kč
15. Klub přátel hornického muzea OKD v Ostravě
5.000,- Kč
16. ČSCH, ZO Petřvald – Popelka
10.000,- Kč,
• zadat přezkoumání hospodaření Města Petřvald za rok 2006 auditorské společnosti;
• na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy s občanem města na
uvolněnou bytovou jednotku o velikosti 1+1, I. NP, I. kategorie v Petřvaldě na ul.
Ráčkově 1735;
• uzavření smlouvy o dílo se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, na jejímž základě bude
zpracována „Studie odkanalizování měst a obcí Karvinska“ a zabezpečeny organizační
úkony s ní spojené;
• o vyřazení PC Office Pro 5000 a monitoru Hyundai zařazené v evidenci drobného
dlouhodobého hmotného majetku z majetku města;
• podpořit žádost Českého svazu zahrádkářů o bezúplatný převod pozemků pod budovou
ČZS z majetku státu, který je zastoupen Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, pob. Karviná.
RM schválila podmínky postupu pro realizaci soutěže „Rozkvetlé město 2006“.
RM vzala na vědomí:
• výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2006
• informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ
53. schůze Rady města Petřvaldu se konala 4. května 2006
RM rozhodla na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek o přidělení
zakázky pod označením „Sportovní areál Petřvald, okres Karviná“ – I. etapa fa STASPO,
spol. s r.o., Ostrava – Radvanice za cenu max. přípustnou celkem 22 907 759,- Kč (cena
bez DPH 19 250 218,- Kč, DPH 3 657 541,- ).
RM schválila rozpočtové opatření č. 4/06 na úhradu části nákladů na vypracování „Studie
odkanalizování měst a obcí Karvinska“ ve výši 45 tis. Kč.
RM rozhodla:
• uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky;
• o uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.000,- Kč se Základní
uměleckou školou Bohumila Kulínského Petřvald.

Mezinárodní družební šachový turnaj mladších žáků PETŘVALD 2006
V pátek 12. 5. 2006 se do ZŠ Školní sjela šachová družstva z družebních polských škol
z Jasienice a Strumieně, aby změřila síly s žáky naší školy v prvním ročníku Mezinárodního
družebního šachového turnaje mladších žáků.
Šachové utkání se skládalo ze dvou turnajů, turnaje čtyřčlenných družstev a turnaje
jednotlivců.
V družstvech naší školu reprezentovali hráči šachového kroužku ve složení Vojtěch Bdžoch,
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Jiří Novák, Václav Mandok a Daniel Chen. Hrálo se 2x15 minut každý s každým, body se
počítaly olympijským způsobem, to znamená, že šlo o každý bod.
Naše a strumieňské družstvo shodně porazily družstvo Jasienice 3:1 a rozhodoval vzájemný
zápas. Toto utkání nakonec skončilo nerozhodně 2:2 a při stejném počtu bodů 5
rozhodovalo utkání na první šachovnici, které náš hráč vyhrál. Díky tomuto pomocnému
hodnocení vyhrál soutěž družstev Petřvald před Strumieňem a Jasienicou.
Po této soutěži následoval turnaj jednotlivců, který se hrál na 7 kol tempem 2x5 minut.
Vítězem celého turnaje se stal hráč Jiří Novák z Petřvaldu, který zvítězil ve všech utkáních a
se 7 body ze 7 získal první místo. Rovněž druhé místo obsadil hráč Petřvaldu Vojtěch Bdžoch
s 6 body a na třetím místě skončil hráč Strumieně Grzibek s 5 body. Všichni vítězové byli
oceněni poháry, medailemi a diplomy, každý účastník pak obdržel malou pozornost z rukou
starosty města Petřvaldu.
Akce byla velice dobře připravena a všem se líbila. Vzhledem k tomu, že první místa
obsadili hráči Petřvaldu, je vidět, že šachový kroužek na naší škole má své opodstatnění.
Děkujeme vedení školy za zorganizování této atraktivní akce.
JINO
FOTO

Rozhovor pro Petřvaldské noviny s Ing. Jaroslavem Krupkou
Marcela Šafránková: Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jste
na kandidátce ODS na velmi slibném čtvrtém místě a jste lídrem karvinské oblasti. Mohl
byste se nám představit?
Jaroslav Krupka: Jmenuji se Jaroslav Krupka, je mi 48 let, ač se cítím mladší, což přičítám
té skutečnosti, že vedle již jednoho dospělého syna mám ještě dalšího zcela malého.
Velmi dlouhou dobu jsem pracoval v manažerské funkci v telekomunikační společnosti.
Za ODS jsem již třetí volební období zvolen členem Zastupitelstva města Karviné a díky širší
podpoře voličů jsem získal mandát v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje.Tyto zkušenosti
mě opravňuji přijmout kandidaturu do Poslanecké sněmovny PČR.
Marcela Šafránková: Čím se chcete při zvolení do Parlamentu ČR především zabývat?
Jaroslav Krupka: První představa je změna politického klimatu. Jsem přesvědčen, že bez
této změny nelze dosáhnout dalších pozitivních změn.
Druhou, a to už konkrétnější oblastí, je podpora zdejšího regionu. Protože problematika
zaměstnanosti není řešitelná na úrovni regionu, chtěl bych přispět k legislativním změnám,
které jsou koneckonců obsaženy v programových záměrech ODS. Jako příklad mohu uvést
řešení daňové zátěže živnostníků a malých podnikatelů. Tedy těch, kteří jsou aktivní a
nezatěžují sociální systém.
Třetím okruhem je problematika průmyslu a především hornictví, která je pevně svázána
s velkou částí okresu Karviná. Z tohoto pohledu si dovedu představit také přesídlení
některých úřadů z Prahy do Ostravy (např. centrálního Českého báňského úřadu), což
odpovídá záměrům volebního lídra ODS pro Moravskoslezský kraj, Martina Římana.
V tuto chvíli poslední oblastí vycházející z mých odborných znalostí by bylo zaměření na
informatiku a s tím spojenou elektronizaci veřejné správy. Je to jedna z nejefektivnějších cest
urychlení vyřizování a zejména boje proti korupci. I to je jeden z programových bodů ODS.
A protože jsem se úvodem zmínil o své rodině a vím, co to obnáší, rád bych se zasadil o
podporu mladých a rodin s dětmi.
Marcela Šafránková: Věříte ve volební vítězství ODS?
Jaroslav Krupka: Věřím, ale je nezbytné, aby se voleb zúčastnili všichni příznivci a
sympatizanti ODS a svými hlasy pomohli dosáhnout ODS takového volebního výsledku,
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který by ji opravňoval sestavovat vládu. Jen tak bude možné prosadit nejen výše uvedené
teze, ale také maximum z programu ODS.
Marcela Šafránková: Děkuji za rozhovor. Plně podporuji kandidaturu Vaši i pana Římana a
věřím jak ve volební vítězství ODS, tak Vaše. Těším se na spolupráci po volbách.
Ing. Jaroslava Krupky, kandidáta do PS PČR se ptala Ing. Marcela Šafránková, předsedkyně
místního sdružení ODS v Petřvaldě a kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
kandidující na 20. místě moravskoslezské kandidátky ODS.

SMARAGDOVÁ SVATBA
28. dubna 2006 oslavili manželé Hečkovi v rodinném kruhu 55 let společného života. Jejich
soužití je vzorem a příkladem pro děti. Pro vnuky a pravnuky jsou nejlepší babičkou a
dědečkem.
Jubilanty jsme přivítali dne 29. dubna 2006 v obřadní síni MěÚ Petřvald. Slavnostní obřad
byl ukončen přáním, které pronesla místostarostka J. Skálová: „Drazí manželé, ráda bych
Vám popřála, aby krásné dny, jež jste spolu prožili, trvaly ještě dlouho. Aby Vám radostná a
tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, abyste všechny příští dny a roky prožili ve zdraví,
štěstí, klidu a spokojenosti.“

Děti z mateřských škol
potěšily v květnu svým vystoupením naše starší obyvatelky v Domově důchodců, ale i v
Domu s pečovatelskou službou. Jarní vystoupení bylo svěží, nabité optimismem a nechyběly
ani dárečky, které spolu s pedagogickými pracovnicemi pro ně připravily. Také karafiát,
kterým zase město Petřvald chtělo potěšit tuto generaci rozdaly s roztomilostí sobě vlastní.
Myslím si, že je to pěkné setkání děti mateřských škol našeho města s těmi staršími,
zkušenějšími a zralými občany. Alespoň mne o tom vždy přesvědčují úsměvy starších a
mnohdy i slzy v oku.
Děkuji paní ředitelce J. Budíkové a pí učitelkám Kateřině Ševčíkové, Míše Stoklasové a pí
Zdeně Strnadové. Poděkování patří zejména dětem, které vždy odvedou stoprocentní výkon.
JaS

PETŘVALDŠTÍ TURISTÉ NEZAHÁLEJÍ
Klub českých turistů v Petřvaldě se několikrát do roka schází u příležitosti společných akcí,
výšlapů a výletů. Každé společné setkání je vždy velmi zajímavé.
Předsedou petřvaldské organizace je MUDr. I. Ďurovič, který se i při své velmi náročné
profesi dokáže obětavě věnovat práci v turistickém klubu. Jeho pravou rukou je paní A.
Vlčková, která pracuje jako hospodářka a má taky velký podíl na jeho fungování.
Všechny zájezdy jsou připravovány profesionálně a do posledního detailu. Za zmínku stojí
společný třídenní zájezd do Národního parku Podyjí, který se uskutečnil 29. dubna – 1.
května t. r.
Organizátoři nám naplánovali zajímavé výšlapy do okolí. Do velmi atraktivního zájezdu
zapojili také adrenalinový přechod přes lávku řeky Želetavky, abychom mohli zhlédnout
malebný Bítov. Měli jsme možnost poznat tradice a zvyky tohoto kraje, posledního dubna
oslavit svátek čarodějnic a přivítat 1. máj. Tyto neopakovatelné zážitky byly navíc umocněny
večerním posezením při zvuku kytar a houslí.
Všem členům Klubu českých turistů v Petřvaldě přeji mnoho šťastně „ušlých“ kilometrů
v příjemné společnosti dobrých lidí. Náš velký dík patří panu předsedovi MUDr. I.
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Ďurovičovi a hospodářce paní A. Vlčkové. Do další práce jim za všechny turisty přeji
hodně inspirativních myšlenek, elánu a entuziasmu.
P.P.

Vybíráme ze Zprávy o činnosti klubu důchodců Petřvald – Březiny za rok 2005
Výroční členská schůze se konala 17. 3. 2006. Zprávu o činnosti přednesl předseda Klubu
důchodců pan Ota Bezdíček.
Stav členstva na počátku roku 2005 byl 72, k 31. 1. 2005 68 členů.
Činnost klubu se v uplynulém roce řídila plánem schváleným na loňské výroční členské
schůzi. Některé akce nebyly uskutečněny pro malý zájem členů, např. houbařský zájezd na
Hrčavu. Úspěšný byl zájezd na hrad Bouzov se zastávkami v Lošticích na syrečky a v Litovli.
Druhý zájezd byl na zámek v Karviné – Fryštátě se zastávkou u památníku padlých ve druhé
světové válce v Životicích.
Kromě výroční členské schůze byly organizovány další společensko-kulturní akce, jako
MDŽ, stavění a kácení májky, smažení vaječiny, opékání buřtů, vepřové hody, mikulášská
zábava a hodnotitelská schůze rozšířeného výboru spolu se zástupci Městského úřadu
Petřvald. Příznivci společenských her se scházeli každou středu. Výborové schůze se konaly
každé první pondělí v měsíci. Pracovně byli v klubovně přítomni členové a členky, zejména
při přípravě občerstvení pro větší společenské akce a také při pravidelných kontrolách
technického vybavení klubu. Kromě toho se v klubovně konaly schůze a setkání jiných
společenských organizací.
Zástupci klubu doprovodili členy klubu na poslední cestě a u příležitosti významných výročí
či dlouhodobé nemoci navštívili členy.
K zábavě členů sloužily společenské hry v kulbovně, poslech hudby a televize, v létě
kuželky a posezení u táboráku. Ve spolupráci s městskou knihovnou je členům k dispozici
zábavná i odborná literatura.
Materiální zabezpečení činnosti klubu zajišťuje především Městský úřad v Petřvaldě.
Zvlášť vítanými jsou finanční příspěvky na zájezdy.
Jedním z hlavních úkolů v roce 2006 bude opět získávání nových členů a tím udržení
životaschopnosti klubu. Domníváme se, že náš klub má co nabídnout.
V roce 2006 plánuje klub zájezdy za krásami a pamětihodnostmi naší vlasti a tradiční zájezd
na houby. Během roku pak budou organizována obvyklá společenská setkání členů. Zájemce
by mohl zaujmout i nově instalovaný počítač.

2. MÁJOVÝ PLES LÁSKY
Tentokráte přivítaly účastníky našeho plesu prostory Kulturního domu Petřvald. Celému
večeru předcházely pečlivé přípravy včetně tematicky vhodného aranžmá sálu. Již při vstupu
do sálu jste nemohli přehlédnout krásně kvetoucí strom i s hadem, pod který však byl zakázán
vstup až do 24. hodiny. Na zdech, na stolech, prostě všude byla spousta srdíček a kytiček v
červenožluté kombinaci.
Náš ples není jen oslavou jara a lásky, ale hlavně poděkováním našim věrným zákazníkům.
Převážná většina hostů totiž byla z řad našich klientů a jejich přátel. Ty do sálu s úsměvem na
rtu uváděla Věrka – pedikérka, která bravurně zvládla roli hostitelky. Účast předčila naše
očekávání. Přišlo bezmála na dvě stovky hostů.
Večer začal vystoupením dětského tanečního souboru „Petřvaldské srdce“ pod vedením
Lucie Skrzyžalové. Děvčátka byla skvělá a za své snažení sklidila zasloužený potlesk.
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Programovou stránku a také průvodce večerem jsem vzala na svá bedra já, Gabriela
-kosmetička. Nejsem profesionální řečník, ale snad jsem dostatečně vřele přivítala všechny
hosty, sponzory a hlavně tradičně skvělou skupinu FLASH, která hrála k tanci a poslechu až
do ranních hodin. O tom, že se hudba líbila, svědčil stále plný parket, a to i ve tři ráno!
Chvíle mezi tanečním rejem vyplnil mladý a velmi úspěšný kouzelník Ondřej Sládek z
Petřvaldu. Všichni se nechali unést jeho šikovností do magického světa čar a kouzel a sálem
se jen neslo - ách, jé, to je neskutečné...! Poslední číslo se vymykalo lidskému chápání, proto
pískot a bouřlivý potlesk byly na místě.
Rovněž naše chuťové buňky si přišly na své. Nejenže večeře chutnala výtečně, ale nádherně i
vypadala, srdíčka ze šunky hovoří za vše. Jarní diety byly tytam, protože čerstvým zákuskům
z rukou paní Jarmily - masérky se prostě nedalo odolat.
Pronikavý zvuk trubky ohlásil půlnoc. Zazněly verše Máchova Máje, a aniž bych musela
cokoli říci, pánové houfně odváděli své drahé protějšky pod náš kvetoucí strom. Byl přece 1.
máj, lásky čas.
Po tomto důležitém aktu následovala tombola s pěknými cenami. Ještě jednou proto děkuji
všem dárcům.
Myslím, že večer se vydařil, udělali jste nám radost. A my jsme zase udělaly radost ženám,
které postihla rakovina prsu. Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání s Vámi při péči o
Vás či na nějaké další akci.
Vaše Gabriela, Jarmila a Věrka
Foto: P. Římánek

Z činnosti Odborového klubu důchodců závodu J. Fučík PS a ÚK v Petřvaldě v roce
2005
Stav členské základny klubu je 135 členů. V čele klubu stojí Lubomír Broda.
Dne 12. února uspořádal klub společenský večer pro veřejnost Petřvaldu a okolí v Kulturním
domě. Pobavit se přišlo více než 100 účastníků. Po skončení akce byl zajištěn odvoz směrem
Nová dědina, Šenov, Havířov 3 a 1 a zpět přes Petřvald – Podlesí. Společenský večer se
opravdu vydařil a mnoho účastníků vyjádřilo přání, aby klub v příštím roce podobný večer
opět uspořádal.
24. března 2005 se uskutečnila členská schůze KD v Kulturním domě. Přítomno bylo 72
členů a její úvod byl zpestřen vystoupením pěveckého sboru zdejší ZŠ pod vedením paní
učitelky M. Wasilové a M. Římánkové. Vystoupila rovněž taneční skupina žáků pod vedením
paní učitelky Šárové a Kutrové. V průběhu schůze byla zhodnocena činnost KD za uplynulý
rok, přednesena zpráva o hospodaření klubu a schválen návrh rozpočtu pro rok 2005 a zpráva
RK.
Od 19. 6. do 26. 6. 2005 prožilo 7 denní pobyt 35 účastníků v krásném prostředí Beskyd
v hotelu Javor v Řece. Krásné počasí a příjemný pobyt, spousta silných zážitků a koupání
v místním bazénu s ohřívanou vodou, to vše se všem účastníkům líbilo. Byl vyslyšen
většinový názor - i pro rok 2006 tento pobyt opakovat.
2. července byl uspořádán zájezd do Hluku a Luhačovic s krátkou zastávkou ve vizovické
prodejně lihovin.
Druhý zájezd směrem na Slovensko se konal 25. srpna 2005. Trasa zájezdu vedla do
Budatinského muzea. Po prohlídce Žiliny a po obědě pokračovali výletníci do Rajecké Lesné.
8. září 2005 se konala členská schůze, které se zúčastnilo 71 členů. Zářijový termín schůze
byl zvolen proto, že celá hornická veřejnost oslavuje tradičně svátek Dne horníků a občané
města 700. výročí založení města Petřvaldu.
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Tradiční akcí roku je setkání jubilantů, které se uskutečnilo 22. září 2005 v sále hostince u
Mokrošů. Dostavilo se 36 účastníků. Předseda klubu popřál všem jubilantům k jejich výročí.
Družná zábava za doprovodu přizvané hudby pokračovala do večerních hodin.
Poslední neplánovanou akcí byla účast na III. ročníku výstavy spolkové a klubové činnosti ve
dnech 20. a 21. října 2005. Klub důchodců obdržel diplom od města Petřvald za účast na
této výstavě.
Na závěrečné výborové schůzi KD 1. prosince 2005 zhodnotili členové činnost výboru a
úsekových důvěrníků. Úkoly pro rok 2005 klub splnil. Dík patří celému výboru klubu a všem
důvěrníkům, městu Petřvald za finanční podporu na činnost klubu.

AKADEMIE MATEŘSKÝCH ŠKOL
Překrásný zážitek všem divákům připravily děti z mateřských škol pod vedením
pedagogických pracovnic dne 27. dubna 2006.
Vystoupení bylo připraveno v duchu ročních období. Takže jsme se mohli ocitnout v jarních
měsících, léto bylo předvedeno v mimořádně zvládnuté dramatizaci pohádky spojené
s postavami zvířátek a nechyběla ani ukázka zdatných cvičenců. Podzimní deštíky a život
v přírodě nám připomněly děti také v dramatizaci pohádky spojené s postavičkou ježka a
zimní měsíce vyjádřily věrohodně svými tanečními kreacemi děti z mateřské školy 2.
května.
Všechny děti z mateřských škol (Závodní 822, K Muzeu 257, Šenovská 356 a výše
jmenovaná 2. května 1654) podaly bezprostřední výkony, které diváci odměňovali
dlouhotrvajícím potleskem. Byl to projev spokojenosti, sympatie a dílem i hrdosti na jejich
ratolesti. Vždyť diváků bylo tolik, že se ani všichni zájemci nevešli do sálu kulturního domu.
Snad příště. Velké poděkování patří i pedagogickým pracovnicím, protože pouze jejich
zásluhou jsme mohli být svědky velkolepé podívané. A že naše dětí umějí, to dokázaly v plné
míře.
Takže krásný zážitek, děti se mohly konečně projevit na prknech, která znamenají svět, a
velké ulehčení všech učitelek, že to dobře dopadlo. Paní ředitelka J. Budíková, která celou
akci uváděla, si jistě také po vystoupení oddychla, protože vše dopadlo tak, jak si přála. O
tom svědčí skutečnost, že se jedná o dobrou partu, která táhne za jeden provaz.
Moc a moc děkujeme a již nyní se těšíme na nové zážitky spojené s vystoupením dětí našich
mateřských škol.
JaS

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLE
probíhá i v letošním roce
Již dlouholetou tradici má na naší škole dopravní soutěž. Je určena žákům 5. až 8.tříd. Letos
se základní kolo této soutěže konalo 21.dubna. Účastníci byli rozděleni do dvou věkových
kategorií. V první kategorii soutěžilo 26 žáků 5. a 6.tříd, v druhé kategorii 27 žáků 7. a 8.tříd.
Soutěž se skládala ze dvou částí. První soutěžní disciplínou byl test ze znalostí dopravní
problematiky. Účastníci prokázali poměrně dobré znalosti. V druhé části soutěže, při jízdě
zručnosti, čekaly na soutěžící nejrůznější překážky, které prověřily kvalitu jednotlivých
účastníků. Těm, kteří při překonávání překážek nebyli úspěšní, byly připisovány trestné body.
Po sečtení výsledků v obou soutěžních disciplínách byli vyhlášeni nejúspěšnější soutěžící
mladší i starší kategorie. V kategorii mladších žáků zvítězil Ondřej Kostka z VI.A, druhé
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místo obsadila Veronika Sztrnadelová z V.C. V kategorii starších žáků dosáhl nejlepších
výsledků David Kolaja z VIII.B, druhý se umístil Martin Jasiok z VIII.C.
Pro oblastní kolo, které se uskutečnilo 3. května 2006 v Orlové, bylo vytvořeno za každou
věkovou kategorii čtyřčlenné smíšené družstvo.Velkou radost nám udělalo družstvo našich
mladších žáků ve složení Ondřej Kostka (VI.A), Jakub Komínek (VI.B), Veronika
Sztrnadelová (V.C) a Simona Vrbová (V.A), které skončilo na velmi pěkném třetím místě.
Naši mladší žáci byli úspěšní i v soutěži jednotlivců. Zásluhou Veroniky Sztrnadelové
obsadili třetí místo. Družstvo starších žáků, které tvořili David Kolaja, Kateřina Prudilová
(oba VIII.B), Martin Jasiok (VIII.C) a Sandra Mynaří (VIII.A), už tak úspěšné nebylo, jeho
členové se museli spokojit s osmým místem.
Celkově můžeme hodnotit znalosti našich žáků z oblasti dopravní výchovy kladně.
V konkurenci družstev z dalších základních škol určitě obstáli. Věříme, že i v příštím roce
budou žáci naší školy reprezentovat Petřvald úspěšně a na cestách bez nehod.
Zároveň děkujeme paní Pailové za připravené občerstvení, dopravní komisi Městského úřadu
v Petřvaldě za financování soutěže.
Ing. R. Pastrňák, učitel ZŠ Školní 246

Petřvaldské srdce bije jako na poplach
Že Petřvald nemá srdce? Má – a jaké! Bije už třetí rok, je zdravé a má se k světu. V poslední
době jeho tep stoupá a srdce bije jako na poplach.
Ale vždyť povídám, že je řeč o „Petřvaldském srdci“. Ještě jste nepochopili? Tak to nejste
moc silní v kramflecích, když jde o pravopis – to nevidíte to velké „P“ v přídavném jménu
Petřvaldské? No ano, vždyť je to vlastní jméno, ne obecné! A to znamená, že je to něčí jméno
– jako třeba Pepina. Je taky možné, že v něm nějaká Pepina je. V tom srdci...
Zkusím to vysvětlit ještě jednou polopatě. Petřvaldské srdce je název tanečního souboru při
SKS v Petřvaldě. Je v něm 40 dětí, které se už třetí rok učí tančit pod vedením paní Lucie
Skrzyžalové, donedávna Mančařové. Tančící děti jsou z petřvaldských základních, ale i
mateřských škol. Jsou to samá děvčata, šikovná, svižná, ohebná, se smyslem pro hudbu,
rytmus a krásné držení těla. Trénují dvakrát týdně, vkusné kostýmy pro ně šijí hbité a ochotné
ruce Lucky Skrzyžalové, paní Marie Mráčkové, Zdenky Zienčové a mnohých maminek
malých tanečnic. Finance poskytuje město.
Po úspěšném dubnovém koncertu „Když se Petřvaldské srdce rozdovádí“ neusnulo „srdce“
na vavřínech a 12. května 2006 nezapomnělo na svátek, který mají maminky, a svým
vystoupením jim udělalo velkou radost. Velkou show zahájily mažoretky v bleděmodrých
sukénkách a vestičkách, oranžových halenkách a kulatých kloboučcích stejných barev. Na
jevišti tanec střídal tanec, Lucčina choreografie byla nápaditá a líbivá, pohyby děvčat svižné,
plné radosti ze života a pohybu, kostýmy zářily barvami, sólová vystoupení střídala takřka
davová, kdy tančilo, co mělo ruce a nohy. Pan Pavel Římánek hledal nejlepší záběry, které by
zachytily ten pestrý rej na jevišti.
Ale nebylo to jen Petřvaldské srdce, které se tak rozbušilo. Modernu vystřídalo country – to
zase byly děti z Masarykovy školy, s nimiž country tance nacvičily jejich vyučující, paní
Ivana Kutrová a Iva Šárová. Dětem to v riflových kostýmech a kovbojských kloboucích moc
slušelo. Dobrá pohoda přešla z jeviště do usmívajícího se hlediště a čím dále častěji do rytmu
tleskajícího maminkovsko – babičkovského publika (ale byli tam i tatínkové a dědečkové!).
Aby si tanečníci trochu vydechli a stačili vyměnit kostýmy, nesmíme zapomenout na děti
z pěveckého sboru Ptáčata, které za klavírního doprovodu paní Milady Římánkové a pod
dirigentským vedením Miluše Wasilové zpívaly vděčnému publiku moderní dětské písně
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známých autorů. Pochvalu za pěkný přednes zaslouží Jakub Berger a vtipní moderátoři
David Kolaja a režisérka koncertu pro maminky Lucie Skrzyžalová.
I. Karkošková

Odskočili jsme si za kulturou do Prahy
Již několik let odjíždí některou sobotu v květnu od autobusové zastávky u PENNY
MARKETU zájezdový autobus (tentokrát ČSAD Havířov), aby zavezl petřvaldské milovníky
divadla do Prahy. Tuto kulturní aktivitu organizuje Středisko kulturních služeb v Petřvaldě.
Vedoucí kulturní expedice byla i letos mladá pracovnice SKS Lucie Skrzyžalová. Vstupenky
nesly datum 6. května 2006 a tento termín byl výhodný vzhledem k tomu, že na odpočinek po
24 hodinové „túře“ měli účastníci nejen neděli, ale také pondělí 8. května, kdy byl státní
svátek. Organizace zájezdu se vyznačovala inovací ve výběru kulturní náplně. K výběru měli
zájemci 4 představení pražských divadel – 3 muzikály a jednu operu. Po příjezdu do Prahy
(po 11. hod.) zbývalo do začátku představení (v 18, 19 a ve 20 hod.) dostatek času na předem
individuálně naplánovaný či podle nálady a počasí momentálně vytipovaný program. A
protože počasí bylo ideálně procházkové, rozešli se Petřvalďané do všech koutů sluncem
zalité jarní Prahy. Cílem procházky byl pro některé samozřejmě Pražský hrad, Petřín, Karlův
most a Kampa, na které se slavil majáles, nebo výlet do Troje, kde už před polednem přesáhl
počet návštěvníků cifru 7000 a bůhví, na kterém čísle se do večera zastavila. Na 18 místech
probíhala v krásně upraveném areálu zoologické zahrady komentovaná setkání u zvířat a
mladí průvodci, zřejmě studenti, vyprávěli návštěvníkům spoustu zajímavostí o jejich místě
výskytu, způsobu života, potravě, zvycích, ale také o úspěšném chovu, nových přírůstcích a
jménech čerstvě narozených mláďat. Nedaleko ZOO si klidně tekla Vltava, tvářila se jako
neviňátko, jako by to ani nebyla ona, která způsobila tu hrůzu při povodni v roce 2002, jejíž
průběh mohou návštěvníci sledovat na fotografiích během prohlídky. Na některých místech si
návštěvníci uvědomovali, že se procházejí po chodnících, nad kterými sahala voda v době
záplav do výše 5 metrů. Tuto apokalypsu zachytily objektivy aparátů. Uvést tu spoušť do tak
perfektního stavu si vyžádalo jistě mnoho lidského úsilí i obrovské finanční prostředky.
Prostě ať se Petřvalďané vydali tam či onam, provázelo je hřejivé jarní slunce, nadýchané
obláčky nemínily pokazit krásnou scenérii žádnému z četných návštěvníků, kteří doslova
zaplavili sváteční Prahu, a tak si všichni té krásy užívali.
Večer spěchal každý do toho svého divadla – někteří do Divadla Broadway na muzikál
Ginger a Fred s hlavními představiteli Božidarou Turzonovovou a Ladislavem Županičem
(jejich dojmy nebyly špatné, ale ostravská scéna je podle nich srovnatelná nebo lepší).
V divadle Ta Fantastika zhlédli naši muzikál Elixír života, struhující příběh lásky, zrady a
zázračného elixíru s detektivní zápletkou. Výborné libreto napsal Jefim Fištejn, známý
komentátor politického dění, působivé písňové texty a nápaditá hudba vyšla z autorské dílny
osvědčeného tandemu G. Osvaldová – O. Soukup. A koho mohli zhlédnout diváci na jevišti?
R. Fišarovou, K. Střihavku, V. Čoka, V. Noida Bártu a další.
Třetím muzikálovým představením byla Podskalského a Svobodova Noc na Karlštejně
podle stejnojmenného filmu na motivy hry Jar. Vrchlického. Uvádělo ji Hudební divadlo
Karlín v Kongresovém centru. Účinkovali P. Štěpánek (Karel IV.), M. Absolonová (Eliška),
P. Kostka, V. Vydra, R. Vojtek aj. Spokojenost návštěvníků byla i zde zřejmá. Kromě krásné
podívané měli 2 naši účastníci zájezdu štěstí ve hře. Patřili mezi 30 šťastlivců, jejichž
slosovatelné vstupenky byly v divadelní tombole vylosovány a oni mají bezplatně zajištěna
místa na nejnovější, teprve připravovaný muzikál.
Nejpozději začínalo představení ve „zlaté kapličce“ na Břehu Vltavy, ve 20 hod. (to už si
mnozí Pertřvalďané užívali večerní procházky slavnostně osvětleného hlavního města).
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Přestavení opery G. Verdiho Aida (třebaže mělo jen jednu přestávku) skončilo ve 23.30
h. Po Stránce pěvecké a orchestrální nemělo chybu. V hlavních rolích vystoupili Olga
Romanko (Aida), Sergej Ljadov (Radames), Karla Byrnarová (Amneris), Ivan Kusnjer
(Amonasro) a Jiří Kalendovský (král, otec Amneris), který odešel do Národního divadla
z ostravské scény. Orchestr naší první scény dirigoval Oliver Dohnányi. Daleko za Ostravou
však zůstala scéna a výprava, také taneční vložky jsou v Divadle A. Dvořáka četnější,
nápaditější a pestřejší.
Kolem půlnoci startovali havířovští řidiči, kteří unavené, ale spokojené pasažéry po
profesionálně skvělé jízdě vysadili před půl pátou opět u PENNY MARKETU. Za dobrou
organizaci celého zájezdu děkujeme pracovnicím SKS v Petřvaldě, zejména paní Lucii
Skrzyžalové. Těšíme se, že se příští rok opět vydáme za kulturou do našeho hlavního města.
I. Karkošková

Exkurze do Park Lane
Ve středu 10. 5. 2006 navštívilo 30 vybraných žáků 2. – 5. tříd a dvě paní učitelky firmu Park
Lane. Většinou se jednalo o žáky, kteří pro našeho klokánka, kterého v ostravské ZOO
sponzoruje, nasbírali nejvíce papíru a také o žáky, kteří namalovali nejhezčí výkresy s jeho
obrázkem.
O tom, jak se jim exkurze líbila, vypovídají úryvky z jejich slohových prací.
Kristýna Bezecná – 4. A
Vešli jsme do budovy, kde to vonělo samými bonbóny. Nejprve jsme se dívali na video, pak
jsme se převlékli do bílých plášťů a na hlavy jsme si nasadili čepice. Na pláště jsme si
připnuli vizitky, které jsme si vlastnoručně vyrobili. Než jsme vstoupili do výrobny, museli
jsme si umýt ruce.
Pak jsme si vybrali formičky a obtiskli je do mouky. Do toho se vlila jahodová želatina a tak
vznikl bonbón. Po výrobě bonbónů jsme navštívili místnost, ve které se hotové bonbóny balily
do sáčků a ty se skládaly do beden. Za odměnu, že jsme pomáhali, jsme mohli ochutnat různé
druhy bonbónů. Na rozloučenou jsme si odnesli dárečky.
Byl to krásný a zajímavý den.
Veronika Sztrnadelová – 5.C
Nejdříve nás zavedli do velké místnosti s velkým stolem a spoustou bonbónů. Pustili nám
DVD, na kterém jsme se dověděli všechno o Park Lane. Viděli jsme i výrobu bonbónů, kterou
jsme nemohli navštívit. Přitom jsme ochutnávali bonbóny.
Po skončení DVD jsme si oblékli pláště a čepice a šli jsme si vytvořit bonbóny vlastní.
Nejdříve jsme do zvláštní hmoty podobné mouce formičkami dělali obrázky, do kterých jsme
lili hmotu na výrobu bonbónů. Pak jsme si na nohy navlékli návleky a šli jsme se podívat, jak
se bonbóny balí. Když jsme se na všechno vynadívali, šli jsme zpět, sundali si pláště, návleky i
čepice, posadili se a jako dárek jsme dostali nafukovací balónek, propisku a balík bonbónů.
Byla to velice zajímavá exkurze.
Jan Sklepek – 5.A
Honza Sklepek hledal na internetu a našel o firmě mnoho zajímavostí.
Víte, že tato společnost je jedna z největších pekárenských společností na světě, co se týče
objemu výroby, a první, co se týče pozice značky na trhu?
- že v Mexiku a Latinské Americe zaměstnává 71 000 pracovníků a má 77 továren a 9
obchodních společností?
- že vyrábí, distribuuje a prodává kolem 3 600 výrobků?
- že se v r. 1998 rozhodla vstoupit na evropský trh prostřednictvím Park Lane a o jeden
rok později byla zakoupena továrna na výrobu želatinových bonbónů v Petřvaldě?
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Exkurze se všem líbila a my moc děkujeme za to, že jsme si mohli prohlédnout firmu,
která sídlí v našem městě. Dokonce jsme si mohli pro námi vyrobené bonbóny přijet a
vlastnoručně vyrobené bonbóny sníst. Byly moc dobré.
Děkujeme za vydařenou exkurzi a milé dárečky.
Mgr. M. Wasilová, Mgr. M. Římánková a žáci ZŠ Školní v Petřvaldě
FOTO: Díky naší exkurzi stoupla výroba o několik procent!

Živáňská pochoutka
200 g vepřové kýty, 200 g hovězího (roštěná nebo zadní), 200 g libového skopového
Nálev: 2 dl červeného vína, lžíce hořčice, worcester, nové koření, celý pepř, 3 stroužky
česneku – posekat nadrobno, špetka soli, olej, koření na steak
Obloha: cibule nakrájená na kolečka, proužky papriky, 150 g slaniny na plátky, drcený kmín
Maso nakrájíme na plátky a vložíme do nálevu. Necháme cca 10 hodin odležet.
Na alobal si rozložíme ve 3-4 vrstvách střídavě plátky masa, které prokládáme oblohou. Vše
dobře zabalíme a převážeme slabým drátkem, dáme na oheň nebo gril do trouby a pečeme
cca 11/2 hodiny. Podáváme s opečenými brambory nebo s chlebem a zeleninovým salátem.
Debrecínské kotlety
4 kotlety z krkovice – vykostit, 4 plátky anglické slaniny, 4 plátky šunkového salámu, 1
šlehačka, 1 zeleninové lečo, sůl, tvrdý sýr na posypání
Pekáček vymastíme, plátky masa naklepeme, osolíme a vložíme do pekáčku. Na každý plátek
masa dáme slaninu, salám, 1 lžíci leča, zalijeme šlehačkou a posypeme sýrem. Pečeme asi 1
hodinu. Podáváme s brambory, pečivem.
Pirožky s uzeným
400 g brambor, 250 g polohrubé mouky, 100 g másla, 300 g uzeného masa, 2 bílky, sůl a
kmín
Brambory uvařené ve slupce oloupeme, umeleme je nebo rozmačkáme. Smícháme s moukou
a máslem, trochu osolíme a vypracujeme těsto. Z něho vyválíme plát silný asi 4 milimetry a
z něho vykrájíme čtverce 10x10 centimetrů. Na polovičku vždy naložíme mleté uzené maso,
přikryjeme druhou polovičkou těsta a dobře přimáčkneme. Rovnáme je na dobře vymaštěný a
vysypaný plech, potřeme bílkem, posolíme a pokmínujeme. Pečeme 20 minut při teplotě
200°C.

SK SLAVOJ Petřvald
Úvod do sezony Slavoji vyšel, ale do konce je ještě čeká odehrát několik těžkých zápasů a
sledovat, jak si povedou druhé H. Bludovice, které ve vzájemném zápase Slavoj porazily a
snížily tak náskok. Slavoj si po šesti zápasech udržuje v tabulce náskok 5 bodů, ale druhé H.
Bludovice mají ještě zápas k dobru. Děkujeme divákům, kteří v hojném počtu na zápasy
přišli, za podporu a doufáme, že byli s výkonem Slavoje spokojeni. Doufáme, že i teď, kdy se
boj o první příčku dramatizuje, budou nadále podporovat naše mužstvo tak jako dosud.
Sj Petřvald : Těrlicko 6:0
Viktorie Bohumín- Sj Petřvald
Sj Petřvald - Baník Rychvald
Slovan Havířov - Sj Petřvald
Sj Petřvald - H. Bludovice
Louky - Sj Petřvald

Tabulka:

2 - P. Poloch , D. Machala, P.Juchelka, K.Szlauer, S.Kostka
1:2
P. Kaňa , S. Kostka
1:0
D. Molota
0:1
S. Kostka
0:3
1:1
P. Juchelka
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1

0
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Sj Petřvald

20

2.

H. Bludovice
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Nábor žáků
V neděli 14. 5. 2006 proběhl nábor žáků, kterého se zúčastnil hojný počet dětí. Ty si měly
možnost ověřit své schopnosti a zapsat se do oddílu. Chlapci odehráli i zápas, ve kterém
projevili opravdové nadšení pro fotbal a na konci je čekala sladká odměna. Pokud jste nestihli
své děti zapsat, nevadí. Stále ještě můžete přijít nebo je poslat přímo na trénink. Žáci budou
trénovat pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16:30 hod.
Děkujeme tímto všem rodičům, kteří k nám doprovodili své děti.
M. Stavař

KOPANÁ - TJ PETŘVALD
DOROST
15. 4. TJ Petřvald – Slavoj Rychvald 1:0 (0:0)
Branka a (asistence): 55´ Stec P. (Kolek R.)
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Pavliska J., Ševčík T. – Bezdíček T., Stec P.,
Bernatík M., Kolek R. (88´ Podhorní L.) – Hajduk R., Slíva L. (80´ Maslák P.)
Ve 13. mistrovském utkání jsme nedokázali navázat na výkon z minulého kola, trápili jsme se
jak s kombinací, tak se zakončením. Po nevyužitých třech šancích v 1. poločase jsme se na
začátku 2. poločasu dočkali po kombinační akci pěkného gólu. Bohužel to bylo z naší strany
všechno, a proto nás ke konci soupeř zatlačil a my museli o vítězství bojovat až do poslední
minuty. Doufám, že se tento náš slabší výkon už nebude opakovat a budeme se jen zlepšovat.
23. 4. Dolní Lutyně – TJ Petřvald 2:1 (0:1)
Branka: 36´ Budina T. (P.)
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Pavliska J., Weiss A. – Bezdíček T., Stec P.,
Bernatík M., Kolek R. – Hajduk R., Slíva L.
Ve 14. mistrovském utkání jsme zbytečně prohráli po dobrém výkonu zvlášť v 1. poločase,
kdy jsme soupeře přehráli kombinační hrou, ale nevyjádřili to více góly. Tradičně nám utekl
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začátek 2. poločasu a domácí pak vítězství už ubránili. Potvrdilo se, že lepší vždy
nevyhrává, ale ten, kdo dává góly (domácím stačily dvě střely na vítězství).
4. 5. TJ Petřvald – Inter Petrovice 2:1 (1:0)
Branky a (asistence): 12´ Stec P. (Bezdíček T.), 64´ Hajduk R. (Slíva L.)
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Pavliska J., Weiss A., (60´Ševčík T.) – Bezdíček T.,
Bernatík M., Slíva L. (79´Balga M.), Kolek R. – Hajduk R., Stec P.
V 15. mistrovském utkání jsme po průměrném výkonu celého mužstva zaslouženě vyhráli a
připsali si 3 body.
10. 5. TJ Petřvald – Sokol Věřnovice 6:1 (1:0)
Branky a (asitence): 24´Slíva L. (Bernatík M.), 47´Jaglař J. (Balga M.), 61´Stec P. (Slíva
L.), 63´Balga M. (Hajduk R.), 68´Bernatík M. (Pavliska J.), 83´Hajduk R. (Slíva L.)
Sestava: Kania J. (73´Stančík M.) – Jaglař J., Budina T., Pavliska J., Ševčík T. – Slíva L.,
Bernatík M., Stec P., Bezdíček T. (70´ Podhorní L.) – Hajduk R., Balga M. (66´Maslák P.)
V 16. mistrovském utkání jsme soupeře přehráli, ale střelecky se prosadili až v 2. poločase.
Zasloužené vítězství a dobrý výkon všech hráčů.
M. Budina, A. Jaglař
MUŽI
15. 4. – mistrovský západ I.B třídy (15. kolo)
TJ Petřvald – Ludgeřovice 2:0 (2:0)
Branky: M. Bedna, Hanzlík
Nejlepším naším hráčem byl P. Jonšta! ...výborný kolektivní výkon!
22. 4. – mistrovský zápas (16. kolo)
Unie Hlubina – TJ Petřvald 3:2 (2:1)
Branky: Hanzlík 2
...domácí vsítili vítěznou branku z penalty, hostům sudí upřel vyrovnávací gól v nastaveném
čase...
6. 5. – mistrovský zápas (17. kolo)
NH Ostrava – TJ Petřvald 2:1
Branka: M. Benda
O vítězství v souboji prvního s posledním rozhodla vymyšlená penalta...!
9.5. – mistrovský zápas (18. kolo)
TJ Petřvald – Šilheřovice 2:2 (2:1)
Branky: Vícha obě z penalt.
Brankář P. Jonšta kryl v 86´penaltu!
MLADŠÍ ŽÁCI
23. 4. mistrovský zápas krajské soutěže (13. kolo)
I. Petrovice – TJ Petřvald 1:1 (0:0)
Branky a (asistence): R. Pavlas (J. Kantor)
27. 4. – mistrovský zápas (14. kolo)
TJ Petřvald – Jablunkov 0:5 (0:3)
...jednoznačná záležitost vedoucího celku soutěže...!
7. 5. – mistrovský zápas (15. kolo)
FK Havířov „B“ – TJ Petřvald 2:2 (0:1)
Branky a asistence: O. Kostka 2 (A. Pyszny, P. Karkoška)
P. Sekera
BENJAMÍNCI
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24. 4. TJ Petřvald – FK Havířov „B“ 2:6
Branky: J. Uher 2
Asistence: D. Kašniar, M. Sekera
Nejlepší hráč – J. Uher
27. 4. Slovan Havířov „B“ – TJ Petřvald 4:2
Branky: D. Kašniar, T. Bodnár
Asistence: D. Kašniar, J. Kantor
Nejlepší hráč – J. Kantor
4. 5. ČSAD Havířov – TJ Petřvald 1:5
Branky: J. Uher 4, L. Pavlas
Asistence: T. Matušík 2, L. Pavlas, M. Sekera, J. Uher
Nejlepší hráči: J. Uher, L. Pavlas
8. 5. TJ Petřvald – MFK Karviná „A“ 2:1
Branky: J. Uher, D. Kašniar
Asistence: T. Matušík, D. Kašniar
Velmi dobrý výkon celého mužstva.
Nejlepší hráč: M. Slíva (chytil penaltu a dvě velké šance)

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD NA MĚSÍC ČERVEN
6. 6. budou pro děti MŠ v pozoru připraveni Káťa a Škubánek, aby se krásným
představením rozloučili se všemi předškoláky...od 10.00 hodin. v KD
23. 6. se koná již IX. ročník Běhu Terryho Foxe v areálu petřvaldské Sokolovny od 9.00
hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
9. 5. Anna Kenšová
80 let
15. 5. Žofie Czakanová
85 let
17. 5. Emilie Juraszková
95 let
20. 5. Evžen Kolebač
80 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Uzavřená manželství
Josef Koky a Žaneta Polhošová
Daniel Veselý a Vladěna Serišová
Pavel Gabzdyl a Jana Klimecká
Narozené děti
Jan Svěch
Vendula Ciepliková
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Viléma Drögslerová 98 let
Anna Hlavinková
82 let
Jaroslav Tichy
84 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

VZPOMÍNKA
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Dne 13. května 2006 jsme vzpomněli smutné 3. výročí úmrtí naší maminky a babičky paní
Vlasty Budinové. S láskou vzpomínají syn Miroslav a dcera Pavla s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 15. 5. 2006 jsme vzpomněli 15. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Erich
Šnapek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena, dcery Lenka a Naďa s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Když řekneš maminka,
za život děkuješ,
i když nám zemřela,
stále ji miluješ.
Dne 17. května 2006 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí naší maminky, babičky, prababičky
paní Marie Blachové. Zároveň dne 14. srpna 2006 vzpomeneme jejích nedožitých 105.
narozenin. S láskou a úctou vzpomínají dcera Milada, vnuci a pravnuci s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 18. 5. 2006 by se dožil 86 let pan Jan Škuta. Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera
Alena, vnučky Eva a Jana s manžely a pravnoučata Andrejka, Karinka, Kubíček a Filípek.
Zároveň by se dne 18. 5. 2006 dožil 66 let pan Jan Ožana. Proč odešel jsi tak mlád, ani jsme
ti nestačili sbohem dát.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, dcery Eva a Jana s manžely a vnoučata
Andrejka, Karinka, Kubíček a Filípek.
2xFOTO
VZPOMÍNKA
Dne 30. května 2006 vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí pana Richarda Sklepka.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Libuše, dcera Věra a syn Jiří s rodinami.
FOTO

VZPOMÍNKA
Dne 30. května 2006 vzpomeneme 4. výročí úmrtí paní Bohuslavy Potykové. S láskou a
úctou vzpomínají manžel, dcera Sylva a vnoučata Adámek, Lucinka a Jakub.
FOTO
VZPOMÍNKA
paní Jarmila Gučová
Dne 2. 6. 2006 vzpomeneme již 4. výročí úmrtí naší drahé Jarušky z Petřvaldu.
FOTO
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VZPOMÍNKA
Už víc ti nemůžeme dát,
jen kytici květů a vzpomínat.
Kdo tě znal, vzpomene,
kdo tě miloval, nezapomene.
Dne 12. 6. 2006 vzpomeneme nedožitých 20 let naší milované dcery a sestry Petry
Ševčíkové.
Rodiče a sourozenci.

INZERCE:
Pro pojištění si můžete zajít na vaši poštu!
Již několik let trvá úspěšná spolupráce České pojišťovny s Českou poštou. Na jejich 3 400
pobočkách je možné uzavřít hned několik typů pojištění a spojení dvou totožných
počátečních písmen „Č“ a „P“ si našlo tisíce spokojených klientů.
Proč uzavírat pojištění právě na poště?
Protože pošta je dostupná všude nejen při sjednávání pojistky, ale i v jejím průběhu.
Jaké produkty Česká pojišťovna na poštách nabízí?
V současné době lze na všech pobočkách České pošty uzavřít několik typů pojištění.
• Životní pojištění SLUNÍČKO – je pojištěním dospělého ve prospěch dítěte, je
vhodné pro mladé rodiče s malými dětmi, prarodiče s vnoučaty či jinak spřízněnými
osobami, kteří mají zájem přispět dítěti na jeho start do života a zabezpečit ho
v případě neočekávané události. Minimální měsíční pojistné je 200 Kč.
• KOMBInované vkladové pojištění – je výhodné pro dospělé osoby, které mají volné
finanční prostředky a chtějí krátkodobě zhodnotit své vklady nebo se nechtějí pojistit
„na dlouho“, ale mít přitom kvalitní ochranu v případě úrazu sebe či svých dětí.
Minimální vklad na jednu pojistnou smlouvu činí u dospělých 15 tisíc Kč, u dětí
10 000 Kč.
• Pojištění rodinných domů a souvisejících staveb – pojistnou smlouvu lze uzavřít
velmi rychle, neboť její sjednání je usnadněno tím, že není nutná prohlídka místa
pojištění a pojišťovaných staveb. S pojištěním lze kombinovat ještě pojištění
odpovědnosti vlastníka nemovitosti.
• Pojištění domácnosti se v současné době mezi obyvatelstvem těší stále větší oblibě,
neboť klientovi poskytne komplexní pojistnou ochranu proti běžným rizikům
spojeným s provozem domácnosti. Sjednání pojištění je pro klienta nenáročné, rychlé
a může být spojeno také s pojištěním občanské odpovědnosti.
Prodám přívěsný stanový vozík.
Cena dohodou.
Tel.: 596 541 617, 732 277 335
4,5x5 cm
Opravy chladniček a mrazniček
všech typů do 24 hodin
9.00 - 18.00
tel.: 596 820 072
596 731 354
mobil.: 602 58 59 38
Havířov, ul. Dlouhá 3
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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

Severomoravská plynárenská
zasláno e-mailem

9x11 cm

Lignus F-M s.r.o.
zasláno e-mailem
A6 (nebo A5)

Fa GETLER
výroba a prodej zámkové dlažby a betonových výrobků
Nabízíme:
- zámkové a čtvercové dlažby
- zatravňovací tvárnice
- soklové obklady
- sloupové a plotové dílce
- sloupové a průběžné stříšky
- podhrabové desky
Obrubník 1m již od 75,-/ks
Obrubník 0,5m již od 35,-/ks
Odvodňovací žlaby již od 25,-/ks
Sídlo: Bohumín – Záblatí
Kontakt: 603 849 071
603 953 638
9,2x7cm
INTOZA
Zasláno e-mailem
(stejné jak v PN č. 3)
VÝSTAVBA NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU
Zasláno e-mailem

AKCE B-ELEKTRO

½ strany A4
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Chladničky od 4.300,- Kč + navíc akce 8 let
záruky zdarma.
Pračky A,A – od 6.999,- Kč, + akce PROTON
TV LCD od 9.999,- Kč, plazmy od 37.000 Kč.
Zahradní technika (pily, sekačky, křovinořezy)
Více najdete na www.b-elektro.cz
Bartovice: 596 228 037, 608 973 114

SEKÁNÍ ZAHRAD
Tel.: 775 272 282
4,5x2,5cm
Koupím rodinný dům v Petřvaldě.
Tel.: 775 272 282
4,5x2,5 cm
Inzerát na volné pracovní místa
zasláno e-mailem

Hledám spolehlivou, pečlivou paní na úklid rodinného domu v Petřvaldě,
cca 3 hodiny 1x týdně. Mobil: 606 728 882

