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POZVÁNKA
Zveme všechny občany města Petřvaldu na PETŘVALDSKOU POUŤ A JARMARK,
které se uskuteční 15. a 16. 7. 2006 v areálu TJ Petřvald – HEPO.
O z n á m e n í o konání tradiční petřvaldské pouti a jarmarku
Ve dnech 15. a 16. 7. 2006 se koná každoroční tradiční pouť a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Budou
uzavřeny ulice Závodní, U Kovárny, Na Pustkách, Polní a U Hřiště. Objízdné trasy budou
vedeny po ulicích Topolová, Hornická, Šachetní, část Závodní, Klimšová, účelová
komunikace Dolu Odra a dále po silnici I/59. Trasa linky č. 30 Dopravního podniku a.s.
Ostrava bude u bývalého Dolu Fučík l odkloněna na účelovou komunikaci, kde dále bude
pokračovat po silnici I/59 Ostravská jak na Ostravu, tak i ve směru konečná na Valachovci.
Odklonění trasy bude od 18.00 hod. dne 14. 7. 2006 do 01.00 hod. dne 17. 7. 2006. Trasa
linky č. 3 ČSAD Havířov bude nezměněna.
Děkujeme za pochopení.
G. Čechalová, odbor výstavby a ŽP

"ČISTÉ MĚSTO,
to byla hlavní myšlenka, která RM provázela při rozhodování o možnosti zaměstnat v našem
městě na tzv. veřejně prospěšné práce uchazeče o zaměstnání. Ke dni 13. červnu 2006 město
Petřvald zaměstnalo 15 pracovníků, kteří byli vybráni ze seznamu uchazečů o práci ve
spolupráci s Úřadem práce v Orlové. Rádi bychom zaměstnali těchto pracovníků více, ale
bohužel technické podmínky nám to nedovolují. Tito občané mají podepsanou pracovní
smlouvu na osm měsíců. Taková je lhůta, která je sjednaná s úřadem práce. Ne každý
uchazeč o práci splnil nastavené podmínky. Jednou z podmínek pro přijetí uchazeče je totiž
minimálně roční evidence u úřadu práce. Město musí vyhradit na jejich činnost ze svého
rozpočtu finanční prostředky, z kterých hradí pracovní oblečení, nářadí, pomůcky aj.
95% mzdových nákladů jim hradí úřad práce a město se podílí 5% na dokrytí 100% mzdové
částky. Jejich úkolem bude úprava hřbitovních cest, úklid černých skládek ve městě,
zapojíme je do oprav chodníků a veřejné zeleně. V zimě je zapojíme do úklidu města od
sněhu aj. A hlavně, jak jsem říkal v úvodu, jde nám o čisté město."
Tak tolik Ing. V. Holeček, starosta města.

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Stejně jako každý rok si zase říkáme, jak nám ten letošní školní rok uběhl… V době od září
do června organizujeme už tradičně mnoho akcí a činností, takže nám čas ubíhá rychleji a
rychleji… Všechny naše mateřské školy pořádají osvědčené akce a také se snaží zařazovat
do svého programu další nápady, nové a zajímavé. Jako každoročně jsme se prošli
pohádkovým lesem, zhlédli jsme výcvik psů, absolvovali plavecký kurz, vyvedl se nám
nejen karneval s kamarádem Hopsalínem, ale také veselá karnevalová dopoledne, byli jsme
se podívat ve „velké škole“ před zápisem do 1. třídy, techniku v akci nám přijeli ukázat
mladí petřvaldští dobrovolní hasiči, také profesionální hasiči z Havířova nám ukázali, co
umějí. Měli jsme den aktovek, den hraček, zhlédli jsme koncert našich starších kamarádů
v základní umělecké škole, několik divadelních představení nám opravdoví herci zahráli
v prostorách našich mateřských škol i v kulturním domě, navštívili jsme Divadlo loutek
v Ostravě. Byli jsme na školním výletě v Malenovicích, podívat se v zoologické zahradě,
prožili jsme radostné sportovní dopoledne, navštívili Technické muzeum v Petřvaldě,
v městské knihovně jsme si povídali o knihách, děti zahajovaly svým malým programem
výstavy v muzeu, sbírali jsme a předali firmě ASA starý papír, sbírali umělohmotná víčka a
umístili se na 17. a 2. místě v rámci Moravskoslezského kraje a za odměnu jely děti
z Mateřské školy K Muzeu na výlet do Kopřivnice a navštívily Štramberskou trúbu. Den
Země jsme prožili na našich školních zahradách. Zapojujeme se do výtvarných soutěží,
spolupracovali jsme s VZP v Karviné a s Českou pojišťovnou, kterým jsme k tématům
namalovali výkresy. Na společnou akademii v měsíci dubnu jsme připravili program
zaměřený na jednotlivá roční období, k Vánocům a na jaře jsme byli potěšit obyvatele
domova důchodců a domu s pečovatelskou službou, připravili jsme besídky pro maminky
k Vánocům a Dni matek… A teď si už můžeme jen přát krásné letní počasí, spoustu
prázdninových zážitků, kamarádům, kteří se stanou 4. září školáky, popřejeme mnoho
školních úspěchů a zase na konci prázdnin se budeme těšit na vše, co budeme prožívat v tom
nadcházejícím, novém školním roce 2006/2007.
Za vedení mateřských škol J. Budíková, ředitelka

DĚTI SOUTĚŽILY
Již tradičně u příležitosti MDD pořádají ZO KSČM spolu s klubem zastupitelů za KSČM
v Petřvaldě a TJ Petřvald – Březiny „Sportovně zábavné odpoledne pro děti“.
V pátek 26. května v prostorách klubovny cyklistů soutěžilo 28 dětí v těchto soutěžích: hod
na koš, střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti na kole, slalom s míčem, šipky a skákání
v pytli. Děti byly rozděleny do dvou kategorií, mladší do 11 a starší nad 11 let. Každé dítě,
které se zúčastnilo soutěží, obdrželo malé občerstvení zdarma.
V každé kategorii byli vyhlášeni 3 nejlepší ve všech soutěžích. Ti byli odměněni hodnotnými
cenami.
Nejmladším účastníkem byla ani ne 4 letá Lucka Jaglařová, která se ve střelbě ze vzduchovky
umístila na 3. místě.
O tom, že se podařilo vytvořit pro děti krásné sportovně zábavné odpoledne, svědčily jejich
rozzářené tváře při vyhlašování výsledků. A to bylo cílem organizátorů této akce.
Ing. O. Polanský

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 3. ČTVRTLETÍ 2006
Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
ČERVENEC
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4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.
SRPEN
1., 2.
8., 9.
15., 16.
22., 23.
29., 30.
ZÁŘÍ
5., 6.
12., 13.
19., 20.
26., 27.
Svoz žlutých pytlů (PET láhve jen od nápojů)
13. července - čtvrtek
17. srpna - čtvrtek
14. září - čtvrtek
Svoz BRKO
ČERVENEC
3., 4.
10., 11.
17., 18.
24., 25.
31.
SRPEN
1.
7., 8.
14., 15.
21., 22.
28., 29.
ZÁŘÍ
4., 5.
11., 12.
18., 19.
25., 26.

Jak volili Petřvalďané do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2. – 3. 6.
2006
Město Petřvald - výsledky hlasování - PSP ČR 2006
Volební okrsek č.
Počet zapsaných voličů
Účast
Platné hlasy

1

2

3

4

5

817 872 927 966 1076
432 464 577 643 633
431 463 577 640 633

Výsledky hlasování - počty hlasů pro jednotlivé volební strany

6 Celkem
908
524
520

v%

5566
100
3273
58,8
3264 99,76
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1 Strana zdravého rozumu
3 Balbínová poetická strana
5 Právo a Spravedlnost
6 NEZÁVISLÍ
8 Koruna Česká (monarch.str.)
9 ODS
10 ČSSD
11 SNK Evropští demokraté
12 US – DEU
13 HELAX - Ostrava se baví
14 Pravý Blok
15 4 VIZE - www.4vize.cz
17 Moravané
18 Strana zelených
20 KSČM
21 Koalice pro Českou republiku
22 Národní strana
24 KDU – ČSL
25 NEZ.DEMOKRATÉ
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ

1
3
1
1
1
2
0
0
2
1
2
1
8
3
6
4
0
0
0
0
103 104 155 132
206 191 277 317
2
6
5
9
0
0
2
0
2
0
1
3
2
0
2
2
0
0
0
1
1
1
0
1
12 15 10 13
79 108 85 123
0
2
1
0
0
2
2
3
7 20 22 27
4
1
5
2
1
4
1
1

2
0
1
7
0
127
268
15
4
1
2
1
4
11
157
1
1
18
12
1

0
0
0
2
1
111
234
6
0
1
0
0
2
10
131
0
1
17
4
0

8
0,24
3
0,09
7
0,21
30
0,91
1
0,03
732 22,42
1493 45,74
43
1,31
6
0,18
8
0,24
8
0,24
2
0,06
9
0,27
71
2,17
683 20,92
4
0,12
9
0,27
111
3,4
28
0,85
8
0,24

PETŘVALD – PROSTŘEDNÍ DVŮR
V minulém čísle PN jste se mnozí dověděli prvotní informaci od stavební společnosti POEL
s.r.o., která připravuje ve spolupráci s městem Petřvald nové, klidné a dostupné bydlení v
moderním bytovém domě v lokalitě K Muzeu.
Protože se jednalo o první informace, požádala jsem za Vás, čtenáře PN, starostu města Ing.
Václava Holečka o doplňující informace. Nejdříve jsem se zeptala na konkretizaci lokality,
ve které se mají bytové jednotky stavět.
Pan starosta odpovídá:
Vycházejme z knihy Kapitolky z historie Petřvaldu a dočteme se, že v místě, kde dnes stojí
kulturní dům, stával komplex hospodářských budov Prostředního dvora. Stěžejní stavbou
celého komplexu byla stará sýpka, která stála opodál... A tak bych mohl citovat tuto pasáž
dále. Ale pro mladší generaci bude jistě lépe pochopitelná tato lokalizace. Je to parcela nad
obytným domem čp. 294, vedle budovy Střediska kulturních služeb. Lokalita je určena blíže
panelovému chodníku, který ji protíná.
Můžeme již zájemcům sdělit, za jakou částku společnost POEL bude realizovat stavbu
bytů, např. za m2?
Tuto otázku by měl zodpovědět investor. V současné době firma POEL zpracovává
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Z této dokumentace bude předpokládám vycházet i cena
za příslušný m2.
Připravuje firma POEL s r.o. osobní setkání se zájemci, kteří projeví či projevili zájem
o byty?
Určitě. Ale bude to až po zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Má vážný zájemce možnost dovědět se v současné době něco více o připravovaném
bydlení?
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Samozřejmě. Proto byly uvedeny v Petřvaldských novinách č. 5/06 kontakty, a to
na paní Julii Sládkovou - REALITY, Masná 3a, Moravská Ostrava, tel. 596 110 312, 604 201
334 nebo sladkova@julie-reality.com.
Dále www.poel.cz, www.julie-reality.com , www.petrvald-mesto.cz
A otázka poslední. Zavazuje tato výstavba naše město k nějakým finančním částkám z
rozpočtu města?
Město Petřvald se zavázalo, že v případě realizace tohoto záměru převede na investora
příslušné pozemky a z rozpočtu na rok 2007 poskytne max. 2 mil. Kč na realizaci
inženýrských sítí (el. energie, plyn, voda, kanalizace, komunikace) k místu výstavby.
Pokud by nedošlo k realizaci záměru pro nedostatek zájemců o byty, nevzniká městu Petřvald
žádná škoda či závazek.
Jas

Plánovaná údržba školských, sportovních a kulturních zařízení o prázdninách 2006
1) Rekonstrukce části rozvodů teplé a studené vody v objektu Mateřské školy 2. května 1654
(230 tis. Kč).
2) Oprava izolace rozvodů TUV v objektech Kulturního domu, MŠ 2. května 1654, ZŠ
Závodní 822 a ZŠ Školní a výměna ventilů ÚT v objektu Mateřské školy 2. května 1654 (117
tis. Kč).
3) Oprava asfaltových chodníků v areálu MŠ K Muzeu 257 (280 tis. Kč).
4) Rekonstrukce střechy objektu Střediska kulturních služeb (1 615 tis. Kč).
5) Výstavba sportovního areálu v oblasti Březiny – 1. etapa (23 000 tis. Kč).

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
54. schůze Rady města Petřvaldu se konala 16. května 2006
RM schválila rozpočtové opatření č. 5/06:
• na opravu římsy a střechy na domě č. p. 1734 ve výši 165 tis. Kč, bude hrazeno
z fondu rezerv a rozvoje;
• na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve výši 136 tis. Kč, bude hrazeno z neinvestiční dotace přijaté z Všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu.
RM rozhodla:
• uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení vodovodních
přípojek;
• na základě zprávy komise pro hodnocení nabídek o přidělení zakázky pod
označením "Oprava komunikace areálu hřbitova v Petřvaldě“ firmě STRABAG a.s.,
Ostrava - Svinov za cenu max. přípustnou celkem 1.461.241,00 Kč;
• na základě zprávy komise pro hodnocení nabídek o přidělení zakázky pod označením
„Rekonstrukce střechy objektu Střediska kulturních služeb města Petřvaldu“ firmě
RAMSES Ostrava spol. s.r.o., Ostrava - Radvanice za cenu max. přípustnou 1.357
244,- Kč bez DPH;
• na základě zprávy komise pro hodnocení nabídek o přidělení zakázky pod označením
"Oprava místních komunikací ve městě Petřvald" firmě STRABAG a.s., Ostrava Svinov za cenu max. přípustnou celkem 592 191,60 Kč;
• neakceptovat návrhy na uzavření smluv o zpětném odběru elektrozařízení podané
společností ASEKOL, s.r.o., Praha 4, ELEKTROWIN, a.s., Praha 4 a společností
EKOLAMP, s.r.o, Praha 10;
• o uzavření dohody s Úřadem práce Karviná o poskytnutí příspěvku na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, na jejímž základě město
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Petřvald uzavře pracovní smlouvy na
dobu určitou, max. 8 měsíců, s 5
uchazeči o zaměstnání.
RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v 1. podzemním podlaží domu
v Petřvaldě, ul. Šenovská č.p. 1 (nájem nebytových prostor lze sjednat s účinností od 1. 8.
2006).
RM vzala na vědomí
• výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2006;
• informace starosty, místostarostky a tajemnice MěÚ.
STAROMIEJSKÁ WIOSNA
Z družebního polského města Strumień jsme obdrželi „zaproszenie“ na den 3. června 2006.
Právě ve dnech 3. – 4. června 2006 pro občany a návštěvníky města Strumień připravily
pracovnice kulturního střediska MGOK pod vedením ředitelky paní Grazyny Gubaly již
tradiční kulturní akci, do které jsou zapojeny všechny věkové skupiny, ale také zájmové
organizace. První den oslav končí taneční zábavou na náměstí města.
Další den se prezentují taneční, vokální a kabaretové výstupy, které pro přítomné připravily
také pracovnice MGOK.
Oba dny jsou ve stylu zpěvu, tance a nechybí také dramatizace různých pohádek a
kabaretních výstupů.
V letošním roce jsme se opět prezentovali našimi žáky ze základních škol. Ve skvělé formě
se ukázaly tanečnice z Petřvaldského srdce pod vedením L. Skzryzalové ze Střediska
kulturních služeb. Pozadu nezůstal ani pěvecký sbor pod vedením Mgr. M. Wasilové a Mgr.
M. Římánkové. Výborným výkonem se blýskla i žákyně deváté třídy ZŠ Školní 246 Nikola
Szczypková. Její taneční kreace okouzlila nejen mladou generaci, ale i ti starší se měli na co
dívat. A pan ředitel Mgr. R. Torž se netajil pýchou nad svými žáky. Vždyť country tance pod
vedením Mgr. I. Kutrové a Mgr. I.Šárové byly vhodným doplňkem připraveného programu.
Zkrátka, měli jsme co ukázat.
A to ještě nebylo vše. Také kuchařky ze školní jídelny předvedly své umění. V pátek před
odjezdem se peklo a vařilo. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Své výrobky podávaly
kolemjdoucím návštěvníkům oslav. Ti zpočátku k stánku přistupovali opatrně, zpovzdálí,
spíše s nedůvěrou. Ale když vzápětí zjistili, že se jim nabízí ochutnávka zadarmo, začala se
tvořit fronta. Přesto se na každého dostalo. Ať už to byl jablečný závin či povidlová buchta,
jednohubky nazdobené špenátovou či mrkvovou pomazánkou. A co teprve knedlíky s
uzeným a skvělé perníčky... Zkrátka nezbývá než poděkovat vedoucí školní jídelny paní I.
Rožanské a celému kolektivu pracovnic jídelny za vzornou reprezentaci školy a města.
A něco k počasí. I když meteorologové avizovali slušné počasí, skutečnost byla jiná. Při
nástupu do autobusu u MěÚ nás provázel déšť. Ten ustal po cestě do Polska. Organizátoři nás
po příjezdu řadili do průvodu, který byl připraven v duchu dožínek. Při zahájení pochodu v
průvodu začalo opět pršet, ale naštěstí to byl chvilkový rozmar počasí. Pak se již počasí
vylepšovalo. Sluníčko sice nesvítilo, ale nepršelo a vystoupení našich dětí bylo bez deště.
To už se přiblížilo odpoledne a my jsme se pomalu loučili se starostou města, jeho zástupcem
a pracovnicemi MGOK. Popřáli jsme jim hezké počasí pro zbytek oslav a vydali jsme se zpět
domů, do Petřvaldu. Budeme se těšit na další spolupráci. Tentokrát budeme mít příležitost
uvidět vystoupení dětí z polské Strumieně 9. 9. 2006 na hřišti HEPA. Právě v tento den
chystá město Petřvald pro všechny "Dětský den pro dospělé". Doufejme, že nám bude počasí
přát více než našim polským přátelům.
JaS
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ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
se uskutečnilo 6. června 2006 v obřadní síni našeho města. 67 dětí, které se po prázdninách
stanou žáky základní školy, přivítala místostarostka J. Skálová a matrikářka MěÚ paní I.
Tomková. Předškoláci si společně zazpívali za doprovodu varhan, na které zahrála paní Olga
Šmídová a písňový repertoár obohatila i děvčata paní Olgy - Drahuška, Alenka a Helenka.
V neformálním rozhovoru jsme se od dětí dověděli jejich přání a tužby spojené s prožitím
prázdnin. Mnozí z nich odpovídali s radostí, že se na školu těší. Ale našli se i tací, kteří se do
školy netěší. Nejraději by ještě zůstali v mateřině u své hodné paní učitelky. Ale tak už to v
životě bývá. Ne vždy lze splnit přání všem. Slíbili jsme si navzájem, že za rok, když se
potkáme, nám již prvňáci sdělí své zážitky a dojmy ze školy. Potom již nezbývalo, než
předat pamětní list, dáreček od města Petřvald, a převzít od paní knihovnice M. Mráčkové
pozvánku na návštěvu knihovny. Vždyť první naučená písmenka by se měla vyzkoušet na
četbě knih. Nachýlil se konec našeho setkání, ještě jedna písnička na závěr, sborové
„děkujeme“ a na shledanou. Obřadní síň osiřela. Předškoláci zamířili do kulturního domu,
aby zhlédli pohádku Káťa a Škubánek, kterou jim ještě na cestu do velké školy přibalilo
město Petřvald jako dárek na rozloučenou s bezstarostnými chvílemi, které děti prožily v
mateřské škole.
Naše poděkování patří učitelkám mateřských škol. Stopy jejich působení si děti jistě ponesou
po celou dobu docházky do základní školy.
Takže vám všem přejeme hezké prožití prázdninových týdnů, mnoho slunečných dnů a co
nejméně zamračených a propršených prázdninových chvil.
Jas

Co nového čeká žáky ZŠ ve školním roce 2006/2007
Pane řediteli, kvapem se přiblížil konec školního roku 2005/2006. Jak byste jej hodnotil
z pozice úspěšnosti vašich žáků, kteří letos opouští lavice 9. a 5. ročníků?
Opravdu se školní rok 2005/06 blíží ke konci. Někteří žáci (hlavně 9. třídy) jsou už jednou
nohou na prázdninách a ostatní finišují, aby si ještě vylepšili klasifikaci.
Chystáte v novém školním roce personální změny a změny v plánu vzdělávacího
programu Základní škola?
Každý školní rok přináší změny, ať již je to v personálním složení pracovníků školy nebo
v učebních plánech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.
Nejdříve co se týká personalistiky. Na zasloužený odpočinek odcházejí tři paní učitelky.
Jeden pan učitel odchází na jiné pracoviště. Samozřejmě, že na jejich místa přijdou nové síly.
Jedná se o aprobace Č, Ch, Tv, M, Př, F, Ov. Odcházejícím pedagogům přeji, aby si hlavně
udržovali své zdraví, optimismus a rozvíjeli svůj duševní život dle svých představ. Rádi je
vždy uvidíme při jejich návštěvě naší pěkné školy. Zároveň jim děkuji za dlouholetou péči a
vzdělávání petřvaldských dětí, protože pro ně vykonali kus poctivé práce, a věřte mi, že to
není vždy lehké.
Co se týká změn v plánu vzdělávacího programu Základní škola ve šk. roce 2006/07 tak
MŠMT na základě §171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a k zabezpečení úkolů vyplývajících
z Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha), schváleného usnesením vlády č.
113/2001 ze dne 7. 2. 2001 a Národního plánu výuky cizích jazyků s akčním plánem pro
období 2005-2008, schváleného usnesením vlády č. 1660/2005 ze dne 21. 12. 2005,
vyhlašuje tento rozvojový program ve vzdělávání: Rozšíření učebních plánů – S platností od
1. září 2006 se v učebních plánech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
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v základních školách zvyšuje celkový týdenní počet vyučovacích hodin v 1. až 5. ročníku o
3 vyučovací hodiny. Na naší škole se to projeví tak: ve 3. ročníku přibude l hodina, uberou se
2 hodiny českého jazyka a žáci se začnou učit 3 hodiny týdně anglickému jazyku.
Ve 4. ročníku přibude 1 hodina anglického jazyka, celkem 4 hodiny.
V 5. ročníku přibude 1 hodina, kterou bude dotován zase cizí jazyk (anglický, německý).
V 6. ročníku se zvyšuje celkový týdenní počet vyučovacích hodin o 1 vyučovací hodinu a
přibude vyučovací předmět informatika.
V 7. ročníku se zvyšuje celkový týdenní počet vyučovacích hodin o l vyučovací hodinu,
z praktických bude ubrána l vyučovací hodina a žáci se budou učit druhý cizí jazyk (2
vyučovací hodiny týdně).
Můžete představit veřejnosti některé pracovní projekty, které přinesly či přinesou
žákům nebo personálu školy změny?
Nerad se chlubím, ale v tomto případě je na místě, abych pochválil tým pedagogů, který
podal projekt naší školy pod názvem „Implementace ICT a využití inovativních prvků ve
výuce ekologického přírodopisu“.
Dle dopisu MŠMT náš projekt splnil požadované formální náležitosti a byl doporučen
k realizaci v hodnotě 350.000 Kč. Zde bych chtěl i poděkovat městu Petřvaldu zastoupeném
panem starostou Ing. V. Holečkem, který tento projekt podpořil.
Když už mluvíme o projektech, dovolte mi, abych pochválil i žáky školy, kteří se zúčastňují
projektového vyučování. Velmi zdařilé byly projekty na téma „Moje město Petřvald,
Pozvánka do Petřvaldu, Třídění odpadu, Evropská unie“.
Jak hodnotíte letošní spolupráci s polskými městy Stumieň a Jasienica?
Jako každoročně byla spolupráce s polskými městy Strumieň a Jasienica velmi zdařilá. Naši
žáci uspěli hlavně v kopané a v kulturních programech, ale jinak si myslím, že fyzickou
kondici mají Poláci lepší. V lehké atletice se umístil na 2. místě žák Jan Kania z IX.A třídy.
Poprvé za dobu spolupráce jsme uspořádali s předsedou Školní rady panem Novákem
mezinárodní šachový turnaj. V tomto turnaji obsadili naši žáci 1. místo. Zde bych chtěl
upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli i na dalších akcích a spolupráci se spřátelenými
městy Strumieň a Jasienica.
Vyslovte svá přání směrem k žákům, kolegům a zaměstnancům na prázdniny...
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na aktivní výchově a vzdělávání
petřvaldských dětí, za velmi dobrou spolupráci s městem Petřvaldem, rodiči i dalšími
subjekty. Přeji všem klidné prožití prázdnin. Dbejte bezpečnosti, ať se opět všichni ve zdraví
shledáme v novém školním roce 2006/2007.
Za kolektiv ZŠ Školní 246, ředitel Mgr. R. Torž
Za rozhovor děkuje J. Skálová.
NASBÍRALI JSME 17 TUN PAPÍRU!
Naše škola se zapojila do soutěže pořádané firmou ASA ve sběru starého papíru. Výtěžek
z odevzdaného papíru jsme se zavázali věnovat jednomu zvířátku v ZOO Ostrava. Vybrali
jsme si klokana a přispěli jsme na jeho krmení 5000 korunami. Na začátku naší sběrové akce
jsme si říkali, že nám snad peníze ze sběru vystačí, ale nikdo z nás netušil, že nasbíráme více
než 17 tun papíru. Nejen že jsme poslali do ZOO 5 tisíc, ale z peněz jsme ušetřili na odměny
za soutěže, zaplatili jsme 2 autobusy, které odvezou nejlepších 80 sběračů do ZOO, a ještě
budeme mít na zaplacení krmení našeho klokana na příští rok.
Již několik let soutěží jednotlivé třídy v pořádku v šatnách, třídách a na svěřených úsecích
kolem školní budovy. V letošním roce přibyly další body podle odevzdaného sběru
v jednotlivých měsících. Každý rok sdružení rodičů dotovalo odměny vítězným třídám, letos
jsme si na odměny vydělali sami právě sběrem papíru.
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A jak soutěž dopadla?
Na I. stupni se na l. místě umístila 4.A – 358 bodů
2. místo získala l.A – 342 body
a 3. místo obsadila 4.C – 340 bodů.
Na II.stupni získala l. místo 6.A – 300 bodů
2. místo 7.A – 289 bodů
3. místo 9.C – 266 bodů.
V množství odevzdaného sběru obsadila l. místo l.A – 2216,5 kg
2. místo 4.A – 2001,5 kg
3. místo 6.A – 1831 kg.
Na ZŠ Školní nasbírali žáci 16 000 kg a na ZŠ Závodní 1 200 kg. Celkem jsme nasbírali 17,2
t a v soutěži s panem Popelou jsme se umístili v první desítce mezi přihlášenými školami
Moravskoslezského kraje.
Nejlepšími sběrači byli:
1. Grymová 889 kg 4.C
2. Kusalová 620 kg 8.A
3. Grafová
568 kg 1.A
4. Novák
443 kg 4.A
5. Slavíková 357 kg 6.A
6. Nogová
315 kg 4.A
7. Lakatošová 259 kg 4.C
8. Kantor
240 kg 4.A
9. Kutrová
230 kg 7.A
10. Konečná 201 kg 2.C
Kromě této desítky nejlepších byli vybráni i další, kteří nasbírali od října do května více než
50 kg papíru. 83 žáci a 7 učitelů se 27. 6. zúčastní zájezdu do ZOO v Ostravě. Autobus bude
hrazen z výtěžku za sběr a účastníci využijí volné vstupenky, které jsme obdrželi ze ZOO,
jako pozornost za naše sponzorství. Doufám, že se výlet vydaří a všichni zúčastnění si
prohlédnou našeho klokana rudokrkého a všechna další zvířata v ZOO.
Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem žákovské samosprávy a vedení školy všem, kteří
se na této záslužné činnosti podíleli (nejen žákům, ale i rodičům, prarodičům a známým).
Věřím, že v příštím roce budeme zase v této akci pokračovat a že už nebudeme mít žáky,
kteří nepřinesli ani kg papíru nebo dokonce celé třídy, které přinesly za celou dobu pouhých
100 kg. Vítězným třídám blahopřejeme a všem účastníkům zájezdu do ZOO přejeme krásné
počasí a spoustu příjemných zážitků
A příští rok to znovu rozjedeme…
Mgr. M. Suchánková, zást. ředitele

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkujeme všem voličům, kteří vyjádřili podporu kandidátům KSČM ve volbách do
PSP ČR.
Vážíme si této důvěry a jsme přesvědčení, že naši zvolení poslanci Vaši důvěru nezklamou.
ZO KSČM Petřvald

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto vyjádřit poděkování těm voličům, kteří svými hlasy podpořili naši
politickou stranu ČSSD ve volbách do PSP ČR.
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Vaše hlasy zavazují nejen nás, ale především ty, kteří dostali vaši důvěru. Pevně věříme
spolu s vámi, že nás naši poslanci nezklamou a budou plnit své sliby tak, jak je nastínili ve
volebním programu.
MO ČSSD Petřvald

PODĚKOVÁNÍ
MS ODS v Petřvaldě děkuje za hlasy všem pravicově smýšlejícím voličům.

To byla fuška...
Takový název zvolili pořadatelé Technického muzea pro akci, kterou pro veřejnost připravili
pracovníci tohoto zařízení. Děti si mohly prakticky vyzkoušet mletí obilí mezi dvěma
mlýnskými kameny, tlučení kmínu, tkaní, výrobu hliněných nádob, střelbu z luku na cíl ap.
Akce děti zaujala, o čemž svědčí i poměrně velký počet návštěvníků. Také výklad o těžbě
uhlí v našem regionu přítomné žáky zaujal. Je dobře, že se vracíme k práci našich předků z
doby dávno minulé. Vždyť v dnešní moderní době plné počítačů a techniky si málokdo
uvědomí, jak těžký musel být jejich život.
Poděkování patří všem pracovníkům Technického muzea v Petřvaldě za dobře připravenou
akci.
JaS

„Mnoga ljeta…!“
Víte, že P. Jan Baščavský, který se narodil 3. 5. 1920 v Petřvaldě u Karviné, byl 5. 7. 1946
vysvěcen v katedrále sv. Václava v Olomouci na kněze olomouckým arcibiskupem
Leopoldem Prečanem? 7. 7. téhož roku slavil primiční mši svatou ve farním kostele sv.
Jindři- cha v Petřvaldě. Letos, kdy slaví diamantové kněžské jubileum (60 let kněžství), chce
oslavenec 6. 7. 2006 opět ve farním kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě v 18.00 hod. poděkovat
Pánu Bohu a Panně Marii mší svatou za dar kněžství.
Duchovní správce spolu s petřvaldskými farníky, rodáky oslavence, přejí jubilantovi „mnoga
ljeta“, stálou Boží pomoc, hojnost darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a pevné zdraví.
P. Mgr. M. Gandera, duchovní správce ŘKF Petřvald u Karviné
PS: Duchovní správce zve jménem jubilanta petřvaldské farníky na děkovnou bohoslužbu.

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Jaro se nám blíží ke konci a nastává ten nejkrásnější čas v roce, a to je léto. I děti naší
Mateřské školy K Muzeu se na léto určitě moc těší, a proto jsme se rozhodli 15. 6. 2006
uspořádat další cestu pohádkovým lesem a trošičku jim léto a krásné počasí přiblížit.
To, že cesta lesem je velice zajímavá, víme už z minula. Různá strašidýlka, víly a trpaslíci
jsou schovaní v našem petřvaldském lese, a když se chováte tiše, můžete je i za nějakým
stromečkem zahlédnout. Ale letos to bylo úplně jiné. Malí i velcí si prověřili své znalosti
pohádek. Není to jenom o tom, že koukáme na nejmodernější pohádky dnešní doby, ale co ty
krásné staré české pohádky? Kdopak to žil v perníkové chaloupce? A kdo nám unesl
Smolíčka Pacholíčka? Poznali jsme všechny pohádkové bytosti a jejich kamarády?
Určitě ano. A když ne, pomáhali i rodičové. Prošli jsme se nádhernou procházkou v krásném
prostředí za skvělého počasí a v cíli naší cesty nás čekaly naše paní učitelky se sladkou
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odměnou za splněné úkoly a samozřejmě občerstvení ve skvělé restauraci, která se
nachází za lesem na michálkovické straně.
Jako předsedkyně Unie rodičů bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám, které se
podílely na přípravě, a hlavně dětem, rodičům a prarodičům, kteří se zúčastnili této báječné
pohádkové cesty.
A co napsat na závěr? Už snad jenom to, že letní prázdniny už jsou za dveřmi a tak bych
chtěla všem malým i velkým popřát, aby je prožili co nejbáječněji, a malým školákům, aby
v září vykročili tou správnou nohou do nové školy!
M. Kršáková, předsedkyně UR

Mistrovství ČR družstev mladších žáků v šachu
Družstvo SK Slavia Orlová mladších žáků úspěšně navázalo na výkony družstva v 1. lize a
jako nováček MČR si překvapivě vybojovalo přímou účast na MČR 2007.
Mistrovství ČR 6 členných družstev se konalo ve Stráži pod Ralskem ve dnech 16. - 18. 6.
2006. Družstvo se muselo skládat ze 4 hráčů narozených 1994 a mladších, jedné dívky 1994
a mladší a jednoho hráče nebo dívky 1997 a mladší. Orlová nemá ročník 1994 vůbec
zastoupený a rok 1995 je pouze jeden hráč. Proto bylo sestaveno mladší družstvo a náš silný
ročník 1996 se mezi staršími kolegy neztratil. Přestože jsme měli skoro nejmladší tým z 28
družstev (1995 Marek Miškay, 1996 – Jiří Novák, Vojtěch Bdžoch, Tomáš Lakota, Angelika
Dziodzio a 1998 Hanka Kubošová), nikomu jsme nic zadarmo nedali.
Turnaj se hrál tempem 2 x 40 minut na 9 kol. V pátek začínal turnaj odpoledne v 18.00 hod.
Po celodenním putování autobusem (460 km a 7,5 hod jízdy) byly děti natolik unavené, že
jsme první kolo prohráli 5:1 a šli spát.
Druhý den, odpočinutí, vyhráli i naši tří zápasy za sebou a probojovali se do první desítky,
kde už zůstali do konce turnaje. Na medaile s tak mladým družstvem nebylo pomyšlení, ale
prvních 9 družstev mělo zajištěnou účast bez kvalifikací na rok 2007 a o to jsme bojovali.
V neděli se hrála poslední dvě kola a Orlová byla na 8. místě. V předposledním kole skvěle
zahráli všichni a zvítězili jsme překvapivě 5:1. Do posledního kola jsme nastupovali proti
Lokomotivě Brno z 6. místa. Remíza by stačila na umístění do 9. místa.
Po 20 minutách jsme však prohrávali 1:0 a vypadalo to na výprask 5½:½. Jenže pak
zabojoval Vojta Bdžoch a skvělým matovým útokem vyhrál. Angelika Dziodzio
soustředěným výkonem získávala jednu malou výhodu za druhou, nakonec vyhrála a celý
zápas rozhodoval Jirka Novák, který měl o figuru méně. Nejprve získal pěšce, potom druhého
a cílevědomě je tlačil do dámy. Jenže na hodinách mu zůstaly 3 minuty a soupeři 15. Závěr
partie se proměnil v koncert našeho hráče, kdy soupeř musel obětovat figuru za dva volné
pěšce, tím se dostal do špatné pozice s králem a chybělo pouze jedno tempo, aby uhrál
remízu, čímž vyhrál celý zápas pro Brno. Jirka nakonec vyhrál s 20 vteřinami na hodinách a
tím celkově zachránil remízu 3:3, celkové umístění na 7. místě a přímý postup na příští rok.
Vzhledem k tomu, že letos bylo mužstvo tak mladé, věřím, že příští rok se už budeme prát o
medaile. Děkuji všem za skvělé výkony.
JINO
FOTO
Vlevo vzadu Vojtěch Bdžoch, uprostřed vpředu Jiří Novák, oba hráči z Petřvaldu.

POCTIVOST JEŠTĚ EXISTUJE
Nedávno telefonovala mé manželce známá a vyprávěla jí zajímavou příhodu:
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„Můj manžel byl nakupovat v Baumaxu. Při nakládání zboží do vozíku si odložil tašku
s doklady, klíči a větším peněžním obnosem na hromadu zboží. Po naložení odjel k pokladně,
zaplatil penězi z kapsy a nakoupené zboží naložil do auta.
V Hrabůvce, kde bydlí, zjistil, že nemá doklady ani klíče. Jelikož si nebyl jist, kde kabelku
zapomněl, vyměnil zámek v bytě. Při uvažování, kde a jak si zajistí nové doklady, zazvonil
telefon. Telefonovali mu manželé Skýbovi z Petřvaldu (ul. Zahradní), že našli jeho tašku
s doklady, ať si pro ni přijede. Jelikož manžel Petřvald nezná, zastavil se cestou na MěÚ
v kanceláři evidence občanů. Tam mu vysvětlili cestu a dokonce dali mapu Petřvaldu.“
Manželé Rejmanovi chtějí touto cestou poděkovat manželům Skýbovým za jejich čestné
jednání a vzornou propagaci našeho města.
I. Tvrdoň

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŽÁKŮ ZŠ
Školní 246, Strumieně a Jasienice se konaly 7. června 2006. Tentokrát se velmi dobře
hostitelské role ujalo město Jasienica, od něhož nám přišlo pozvání na Zawody
lekkoatletyczne o "PUCHAR GMINY JASIENICA". Protože toto město zatím nevlastní
sportoviště, které by odpovídalo kapacitě závodů, pozvali nás pořadatelé na stadion "Sprint"
do města Bielsko -Biala.
Sportovní klání oficiálně otevřel starosta města Jasienica Mgr. Ing. Janusz Pierzyna. Za
organizaci zodpovídala ředitelka pro školská a předškolní zařízení města Jasienice Urszula
Bujok. Z naší kmenové základní školy odjíždělo 20 soutěžících a pětičlenný doprovod
dospělých, všichni pod vedením pana ředitele ZŠ Školní, Mgr. R. Torže.
Lehkoatletické závody obsahovaly několik disciplín, např. běh chlapců a dívek na 60 m, skok
do dálky, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, běh na 400 m, štafetu 4x100 m...
Organizátory byl zvolen hodnotící bodový systém, sportovci rozděleni na dvě kategorie a vše
mohlo začít. Počasí bylo milosrdné, takže všechny disciplíny žáci absolvovali bez deště, i
když bylo v jednu chvíli zataženo tak, že se zdálo, že přinejmenším budou padat trakaře.
Naštěstí vše dopadlo dobře a po odpoledni již byly vyhlášeny výsledky sportovního klání.
Pohár obce Jasienica si nakonec odvezli sportovci ze Strumieně a naším největším úspěchem
bylo umístění žáka 9.A třídy Jana Kanii, který získal pohár za 2. místo v kategorii starších
žáků.
Poděkování patří i tělocvikářům naší školy Mgr. H. Kolkové a Mgr. P. Černotovi, kteří žáky
trénovali, a také všem zúčastněným žákům ZŠ Školní 246 za snahu, kterou v závodech
projevili.
Snad si pohár o cenu města odvezeme v příštím roce, kdy organizací závodů bude pověřeno
město Strumień.
JaS

DVOJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH HRÁČŮ ŠACHOVÉHO KROUŽKU ZŠ PETŘVALD
FOTO
Vlevo Vojtěch Bdžoch, vpravo Jiří Novák.
Dva nejlepší hráči šachového kroužku při ZŠ Petřvald Školní 246, Vojtěch Bdžoch a Jiří
Novák (oba 10 let), se zúčastnili společně s dalšími hráči šachového oddílu SK Slavia Orlová
otevřeného Mistrovství Jastrzebia Zdroj v Polsku v bleskové hře. Celkem se zúčastnilo 94
hráčů, kteří hráli společně na 11 kol švýcarským systémem a na závěr se vyhodnocovaly
věkové kategorie zvlášť. Přestože hráli dospělí společně s dětmi, uhrál Jirka Novák 5,5 bodů,
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což mu zajistilo 1. místo v kategorii chlapců do 10 let. O něco méně se dařilo Vojtěchu
Bdžochovi, ale 5 bodů a lepší pomocné hodnocení mu zajistilo krásné 2. místo v téže
kategorií a velké překvapení ostatním hráčům. Až další místa zůstala hráčům z Polska a
Slovenska.
K ojedinělému úspěchu gratulujeme a přinášíme rozhovor s oběma borci.
Jak dlouho už hrajete šachy? Vojta – 4 roky, Jirka – rovněž 4 roky.
Kolik hodin trénujete? Vojta – 2x týdně po 2 hodiny + sobota a neděle turnaje. Jirka – 3x
týdně po 3 hodiny + turnaje o víkendu.
Proč hraješ šachy? Vojta – protože mě to baví a chci porážet své protivníky. Jirka – protože
můžu někoho porazit a mám z toho radost, navíc můžu vyhrát i zajímavé ceny nebo poháry. S
šachem můžu cestovat a zažít spoustu zážitků a poznat nová místa a nové kamarády.
Máš nějaký šachový vzor? Vojta – zatím ne. Jirka – bývalý mistr světa Garry Kasparov.
Jaký máš cíl v šachu? Vojta – vyhrát MČR. Jirka – uhrát si titul Kandidát Mistra a
probojovat se na MS.
Chtěl bys osobního trenéra? Vojta – zatím NE. Jirka – ANO.
Jak ses naučil hrát šachy? Vojta – naučila mě to mamka. Na Silvestra hráli s taťkou šachy a
mně se to natolik zalíbilo, že jsem to chtěl umět. Jirka – šachy mě naučil taťka, který hraje
závodně, a děda.
Hraješ za nějaký klub? Oba za SK Slavia Orlová a trénují v šachovém kroužku při ZŠ
Petřvald, který vedou trenéři SK Slavia Orlová.
Vaše největší úspěchy? Vojta – 1. místo v přeboru šachového kroužku jednotlivců, 1. místo
družstev školy v OP a 3. místo v KP, 1. místo družstev v Mezinárodním turnaji ve Strumieňu,
2. místo v 1. lize mládeže ČR a vítězství v KP mladších žáků a postup na MČR. Jirka –
postup na MČR jednotlivců do 10 let, 1. místa v přeboru kroužku, 2 druhá místa v krajských
přeborech jednotlivců v Havířově a Frýdku-Místku, 1. místo v Jastrzebské lize „B“, 2. místo
družstev na Mezinárodním turnaji v Sarnakách, rovněž jsem hrál za družstva společně
s Vojtou už ve vzpomínaných turnajích.
Jak jste spokojeni s šachovým kroužkem na škole? Vojta – je to fajn, že existuje,
nemusíme dojíždět do Orlové. Jirka – ušetříme spoustu času za přepravu a máme více času na
hry a můžeme proslavit naši školu.
Co byste chtěli vylepšit v šachovém kroužku? Vojta – jsem spokojený. Jirka – více
osobního tréninku.
Co budete dělat proto, abyste byli ještě lepší? Vojta – budu více trénovat doma a hrát více
turnajů. Jirka – více studovat šachovou literaturu, řešit více diagramů, a hrát více turnajů.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů a pevné nervy, aby se vaše přání splnila.
JINO

Přesvědčivě obhájené prvenství
Ve čtvrtek 8. 6. 2006 byl v polském Strumieňu už XIV. ročník mezinárodního šachového
turnaje 8členných družstev zemí Těšínských. Loni poprvé vyhrálo družstvo jiné než z Polska,
které reprezentovalo Euroregion Těšínské Slezsko složené z 6 hráčů Orlové a 2 z FrýdkuMístku rozdílem 1 bodu.
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Protože toto družstvo bylo celkem mladé, mohlo letos obhajovat 1. místo ve stejném
složení. Turnaj obsahuje 4 kategorie, dvě dívčí a dvě chlapecké. První kategorie je ročník 91
- 92, druhá je 93 a mladší. V každé kategorii hrají dva hráči z jednoho družstva a počítají se
body, které uhrají. Celkovým vítězem je pak to družstvo, které společně dosáhne nejvíce
bodů.
Hrálo se tempem 2x15 minut na 7 kol, švýcarským systémem s podmínkou, že hráči ze
stejného družstva nemohou spolu hrát. V kategorii mladších chlapců hráli dva nejlepší hráči
z Petřvaldu, Jiří Novák a Vojtěch Bdžoch. Družstvo Euroregionu získalo celkem 43 bodů a
předstihlo druhé družstva o 13 bodů. Na druhém místě skončilo družstvo Strumieně s 30
body před družstvem Skočova, rovněž 30 bodů, ale lepším pomocným hodnocením.
FOTO
zleva vzadu: K. Mitura, J. Ptošek, M. Miturová, T. Olšarová, K. Olšarová
vpředu zleva: J. Novák, H. Kubošová, V. Bdžoch
JINO

ABSOLVENTSKÝ KONCERT V ZUŠ BOHUMILA KULÍNSKÉHO PETŘVALD
Ředitelství ZUŠ B. Kulínského v Petřvaldě pořádá tradičně v měsíci květnu absolventské
koncerty. 23. května 2006 předstoupilo před rodiče a pozvané hosty 10 vycházejících žáků
hudebního a výtvarného oboru.
Na koncertu zazněly skladby z různých hudebních stylových období, převažovaly skladby
českých autorů, ale nebyli opomíjeni takoví hudební velikáni, jako např. Ludwig van
Beethoven a Wolfgang Amadeus Mozart, jehož 250. výročí narození si v letošním roce
připomínáme.
Výkony absolventů byly přesvědčivé, ovlivněné mírou hudebního talentu a pracovitosti. Snad
u všech zavládla tréma, to však nesnížilo kvalitu hry, naopak, svědčí to o jejich zodpovědném
přístupu.
A kdo absolvoval ve školním roce 2005/2006:
I. stupeň
Lenka Atanasovská – kytara ze třídy pí ředitelky Pavly Kozlové
Karel Gil – kytara ze třídy pí ředitelky Pavly Kozlové
Magda Bendová – el. klávesy ze třídy pí uč. Jany Bajgarové
Miroslava Poledníková – klavír ze třídy pí uč. Šárky Podhorné
Markéta Lukšová – klavír ze třídy pí uč. Šárky Podhorné
Renáta Kolářova - výtvarný obor ze třídy pí uč. Marie Talikové
Karolína Kaňoková – výtvarný obor ze třídy pí uč. Marie Talikové
II. stupeň
Radim Kokošínský – klavír ze třídy pí uč. Jany Bajgarové
Tomáš Himmer – zpěv ze třídy pí uč. Soni Kočandrlové
Denisa Langerová – el. klávesy ze třídy pí uč. Ivany Matušů
Studovat hudbu, hrát na hudební nástroj, to je běh na dlouhé trati, nekonečné hodiny cvičení,
píle a zdolávání překážek. Ne každý zvládne tlak každodenního „trápení“ u nástroje, ale kdo
vydrží, tomu je odměnou pohotovost ve čtení not (hra z listu), technická zručnost a
kultivovaný projev, který pozná i laik.
Náš český skladatel Ilja Hurník napsal o hudbě: „Hudbu bych přirovnal ke hře. Ta má smysl
tehdy, vnikne-li hráč do jejích zákonů, osvojí-li si je a respektuje, a to stojí jistou námahu.
Vniknout do šachu je dokonce dřina. Také hudba chce disciplinovanou práci i na amatérovi a
kromě jeho chuti dát se do ní předpokládá jistou míru talentu. Vždyť bez trochy daných
schopností se člověk nenaučí hrát ani ping-pong. Háček je v tom, že talent se projeví jen
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v situaci, kdy se projevit může. Musí se to zkrátka zkusit. A tak vyzýváme rodiče, aby
posílali děti do hudební školy i tehdy, když se jim chlapec či děvče na muziku nezdá.“
Bez hudby se dá klidně žít, kdo ji však pomíjí, má o kus života míň, proto přijďte mezi nás.
P. Kozlová, ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ
Rodiče Křístkovi a Žembovi chtějí touto cestou upřímně poděkovat panu Jančimu a celému
personálu restaurace Challenger za skvělou organizaci a vzornou obsluhu během svatební
hostiny svých dětí, novomanželů Křístkových, konané dne 10. 6. 2006.
Děkujeme

PETŘVALD HEPO ODDÍL KOPANÉ
Závodní čp. 1504, 735 41 Petřvald
Vážený pane, vážená paní,
obracíme se na Vás s žádostí o finanční příspěvek potřebný k nákupu sekacího a
provzdušňovacího stroje (pořizovací cena cca 120.000,- Kč), který je nezbytný k zajištění
kvalitní údržby travnatých ploch našeho hřiště.
Rádi bychom se Vám ve stručnosti představili:
Jsme neziskovou organizací – oddíl kopané Petřvald Hepo, která k zajištění finančních
prostředků pro svou činnost, sportovní přípravu dětí a mládeže, využívá všech možností
grantových a nadačních žádostí, sponzorských darů a dotací.
Náš oddíl má dlouholetou historii, během které získal řadu pohárových a mezinárodních
ocenění a titulů. V současné době mám registrovaných 264 členů, mladší a starší žáci loni
postoupili do krajské soutěže, dorostenci postoupili do krajské soutěže a muži hrají krajskou
soutěž I.B třídu.
V loňském roce proběhly nové volby do představenstva oddílu kopané a všichni se podílíme
na zachování a zhodnocování nám svěřeného majetku.
Proběhla rekonstrukce zázemí klubu (výstavba nové šatny, malování stávajících, oprava
laviček, oplocení areálu, zakoupení nového bojleru a rozšíření nevyhovující prádelny) a
v návaznosti na výši získaných finančních prostředků plánujeme rekonstrukci střídaček a
tribuny.
Vzhledem k tomu, že k zajištění pravidelné údržby trávníku vlastníme již nevyhovující sekací
stroj, je pro nás prioritní jeho výměna.
Rádi potencionální sponzory a dárce zveřejníme na našich internetových stránkách
(www.hepo.blog.cz), prostřednictvím regionálních periodik „Petřvaldské noviny“ a našeho
bulletinu, v případě zájmu jim umožníme reklamu v prostorách hřiště.
Věříme, že i Vy oceníte naši snahu a svým finančním příspěvkem podpoříte naše stávající i
plánované aktivity.
Jakékoliv Vaší pomoci si budeme nesmírně vážit.
Jménem představenstva oddílu kopané M. Pyszný, předseda
Bankovní spojení: 1726345379/0800

PETŘVALDSKÉ SRDCE POPRVÉ SOUTĚŽILO
Dne 27. 5. 2006 se 23 dětí a několik aktivních rodičů vydalo reprezentovat město Petřvald na
taneční soutěž do Hlučína. Hlučínského talentu, jak byla soutěž nazvána, se zúčastnilo na 25
souborů z okolního kraje. Pro taneční soubor Petřvaldské srdce to byla velká událost,
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protože dosud nikdy na soutěži nebylo. Proto celých předešlých 14 dní se jen
trénovalo a pilovalo. Věřte, že jsme vycvičili, co se dalo, a myslím, že i když jsme z Hlučína
nepřivezli žádnou medaili, patřičný úspěch jsme sklidili. Největším zadostiučiněním pro náš
soubor bylo oslovení jednoho z porotců (vítěze světového poháru v latinsko-amerických
tancích), který nám nabídl možnost vystupování pro jeho taneční školu na závěrečných
tanečních lekcích (šluskolony). Věrohodnost této nabídky jsme si uvědomili ale až ve chvíli,
kdy se nám pan Ožana ozval a jel s námi na celý den na vystoupení do polského města
Strumieň. Mimo jiné jsme získali v Hlučíně jako cenu publika krásné 4. místo. Věřím, že
jsme našemu městu byli dobrou vizitkou a doufám, že tato velká zkušenost povede děti k
větším ambicím.
L. Skrzyžalová, vedoucí souboru.
(přikládám foto - prosím o zveřejnění obou fotografií - předem moc děkuji)

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Sandokanovy oči
Bílá hmota: ½ kostky Ivy (rozpustit), 5 lžic kokosu, 4 lžíce moučkového cukru, 4 lžíce
sušeného mléka
Nádivka: 100g mletých ořechů, 30g moučkového cukru, 5 lžic rumu, 2 lžíce vanilkového
pudinku (prášku)
Poleva: ½ kostky Ivy (rozpustit), 5 lžic kakaa, 1 lžíce pudinku (prášku), 500g cukru
Budeme potřebovat karton z umělé hmoty od vajec. Na dno dáme 1 lentilku, lžičku bílé
hmoty, potom nádivku a nakonec polevu. Necháme v ledničce ztuhnout.
Rychlý třený koláč
Těsto: 180g Hery, 300g práškového cukru, 4 vejce, ½ l mléka (i méně), 450 g polohrubé
mouky, 2 prášky do pečiva, vanilkový cukr
Náplň: ovoce, tvaroh
Drobenka: 250g Hery, 250g moučkového cukru, 300g hladké mouky, vanilkový cukr
Vypracujeme těsto, nalijeme do vymazaného pekáče asi do výšky 2 cm. Pak těsto potřeme
náplní z tvarohu, poklademe ovocem a navrch nasypeme drobenku.
Krůtí nebo kuřecí prsa – „Rošťáci“
4 krůtí nebo kuřecí prsa, 2 stroužky česneku, 1 pórek
Omytá prsa z krůty nebo kuřete nakrájíme na větší kostky a naložíme je (nejlépe na noc) do
těstíčka.
Těstíčko: 3 vejce, 2 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce maggi, špetka grilovacího koření, špetka
steak koření, špetka Podravky, 1 lžíce solamylu, 4 lžíce hladké mouky, 1 dl piva
Promícháme, přidáme česnek a nakrájený pórek. Maso ve směsi marinujeme a pak ho
zprudka osmažíme v oleji.
Příloha: hranolky, rýže, brambory, bramborová kaše, krokety či chléb.
Cuketová buchta slaná
1 velká cuketa (asi 1kg), 1 balení dětské krupičky, ½ sklenky oleje, 2 vejce, 1 ks droždí, asi ½
l mléka, sůl, česnek, majoránka
Cuketu oloupeme, zbavíme jádřince a nastrouháme na hrubém struhadle. Vymačkáme a
přidáme dětskou krupičku, olej, vejce, droždí, mléko, sůl, česnek, majoránku. Vše
promícháme a nalijeme na sádlem vymazaný, strouhankou vysypaný pekáč. Necháme asi 30
minut kynout a pak pečeme dorůžova. Můžeme přidat nakrájenou uzeninu.
Chutná výborně jako samostatný pokrm.
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KOPANÁ - TJ PETŘVALD
DOROST
13. 5. TJ Petřvald – Horní Suchá 3:1 (0:0)
Branky a (asistence): 54´Stec P. (Hajduk R.), 73´Slíva L. (Stec P.), 75´Slíva L. (Pavliska J.)
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A. – Bernatík M. (55´Kolek R.),
Stec P. (78´Maslák P.), Pavliska J., Bezdíček T. – Hajduk R., Slíva L. (87´Podhorní L.)
V 17. mistrovském utkání jsme po dobrém výkonu celého mužstva zaslouženě vyhráli.
20. 5. Slovan Záblatí – TJ Petřvald 0:9 (0:4)
Branky a (asistence): 3´Stec P. (Budina T.), 13´Hajduk R. (Pavliska J.), 27´Budina T. (P),
37´Hajduk R. (Pavliska J.), 47´Bernatík M. (Slíva L.), 50´Stec P. (Ševčík T.), 52´Hajduk R.
(Ševčík T.), 54´Hajduk R. (Budina T.), 78´Hajduk R. (P)
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A. – Pawliska J., Stec P., Bernatík
M., Bezdíček T. (59´Stančík M.) – Hajduk R., Slíva L. (52´Podhorní L.)
V 18. mistrovském utkání jsme po dobrém výkonu, ale s množstvím zahozených šancí,
zaslouženě vyhráli.
24. 5. TJ Petřvald – Falco Doubrava 8:0 (6:0)
Branky a (asistence): 4´Slíva L. (Hajduk R.), 15´Slíva L. (Pavliska J.), 22´Bezdíček T.
(Hajduk R.), 36´Budina T. (P), 43´Slíva L. (Budina T.), 45´Budina T. (TK), 82´Slíva L. (Stec
P.), 85´Slíva L. (Bernatík M.)
Sestava: Kania J. (58´Stančík M.) – Jaglař J. (45´Podhorní L), Budina T., Ševčík T., Weiss
A. (72´Jaglař T.) – Pavliska J., Stec P., Bernatík M., Bezdíček T. – Hajduk R., Slíva L.
V 19. mistrovském utkání jsme o výsledku rozhodli už v 1. poločase, kdy jsme soupeře
přehráli po všech stránkách a dali 6 krásných gólů. Po dobrém výkonu celého mužstva
zasloužené vysoké vítězství.
27. 5. TJ Petřvald – FK Těrlicko 3:1 (1:0)
Branky: 27´Budina T. (P), 64´Hajduk R., 87´Budina T. (P)
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A. – Pavliska J., Stec P., Bernatík
M., Bezdíček T. – Hajduk R., Slíva L.
Ve 20. mistrovském utkání jsme zaslouženě vyhráli, ale vítězství nás hodně bolelo. Vypadalo
to, jako by nás soupeř přijel zlikvidovat, některé zákroky byly úmyslné zezadu a bez míče.
4. 6. Dolní Datyně – TJ Petřvald 3:8 (1:5)
Branky a (asistence): 3´Slíva L., 9´Stec P. (Slíva L.), 27´Budina T. (P), 37´Budina T. (TK),
44´Slíva L. (Budina T.), 52´Hajduk R. (Pavliska J.), 79´Pavliska J. (Ševčík T), 85´Bernatík
M. (Pavliska J.)
Sestava: Kania J. – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A. – Bernatík M., Pavliska J.,
Hajduk R. (63´Podhorní L.), Bezdíček T. (52´Kolek R.) – Stec P. (83´Stančík M.), Slíva L.
(70´Balga M.)
Ve 21. mistrovském utkání jsme po dobrém výkonu celého mužstva zaslouženě vyhráli a
jsme krok od postupu do kraje!!!
10. 6. TJ Petřvald – Baník Rychvald 4:1 (0:0)
Branky a (asistence): 53´Budina T. (P), 57´Stec P. (Jaglař J.), 60´Slíva L. (Budina T.),
81´Hajduk R. (Kolek R.)
Sestava: Kania J. (87´Stančík M.) – Jaglař J., Budina T., Ševčík T., Weiss A. – Pavliska J.,
Hajduk R. (82´Balga M.), Bernatík M., Bezdíček T. (70´Podhorní L.) – Stec P., Slíva L.
(72´Kolek R.)
Ve 22. mistrovském utkání jsme sehráli zápas s druhým celkem soutěže o postup do kraje.
V 1. poločase jsme měli herně mírně navrch a vypracovali si dvě gólové šance, soupeř
žádnou. 2. poločas už vyšel podle našich představ, přidali jsme na výkonu a odměnou byly
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čtyři góly. Po dobrém výkonu celého mužstva jsme zaslouženě vyhráli a postoupili
do kraje!!!
Oddíl a město Petřvald reprezentovali tito borci:
Honza Kania, Kuba Jaglař, Tomáš Budina, Tomáš Ševčík, Adam Weiss, Honza Pavliska,
Radim Hajduk, Matěj Bernatík, Tomáš Bezdíček, Petr Stec, Libor Slíva, Robin Kolek, Lukáš
Podhorní, Tomáš Jaglař, Martin Balga, Martin Stančík, Petr Maslák, Lukáš Okon
Trenér: Mirek Budina, vedoucí: Aleš Jaglař
Bilance mužstva:
PODZIM
3. TJ Petřvald
11 7
2
2
31:11
23
JARO
1. TJ Petřvald
11 10
0
1
50:11
30
CELKOVĚ 1. TJ Petřvald
22 17
2
3
81:22
53
Střelci: 22 Slíva L., 19 Hajduk R., 10 Budina T., 9 Stec P., 5 Bernatík M., 4 Okon L., 3
Pavliska J., Bezdíček T., 2 Balga M., 1 Ševčík T., Jaglař J., Kolek R., Stančík M.
M. Budina, A. Jaglař

SK SLAVOJ PETŘVALD
MUŽI
Skončil poslední zápasový víkend sezony 05/06 a bohužel bylo již v době uzávěrky PN
rozhodnuto, že Slavoj Petřvald do 1.B třídy zřejmě nepostoupí. Druhé místo je výborný
výsledek pro celý tým, ale vzhledem k tomu, že několik kol zpět byl náskok až 7 bodů na
druhé H. Bludovice, je to zároveň zklamání. Přesto “Hoši, děkujem!”…snad to vyjde příště.
Sn Záblatí - Sj Petřvald
3 : 1 Kostka
Sj Petřvald - Bohumín B
5 : 0 Poloch 2, Podeszwa 2, Kostka
Petrovice - Sj Petřvald
3 : 2 Kostka, Szlauer
TABULKA K 15. 6. 2006
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
H. Bludovice
Sj Petřvald
Sn Havířov
Sn Záblatí
D. Domaslavice
B. F. Orlová
Louky
I. Petrovice
Doubrava
Bohumín B
B. Rychvald
V. Bohumín
Těrlicko
Sn Orlová

Záp
26
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25

+
21
18
15
15
15
13
12
12
9
7
6
6
3
3

0
1
3
3
3
1
2
2
2
7
6
5
5
2
0

4
4
7
7
10
10
11
11
9
12
14
14
20
22

Skóre
74: 28
56: 29
53: 26
57: 37
91: 66
54: 47
62: 48
56: 43
47: 52
37: 56
39: 62
35: 63
21: 64
25: 86

Body
64
57
48
48
43
41
38
38
34
27
23
23
11
9

ŽÁCI
Slavoj se po náboru, který proběhl, rozhodl zapsat do soutěže družstvo mladších žáků a od podzimu
kluky zapojit do utkání. Doufejme, že jim vydrží nadšení pro hru, jaké zatím předvádějí na tréninku a
dokážou se během prázdnin dostatečně připravit na svou premiéru v soutěži.
Pokud se však ještě najdou zájemci ve věku 8 -10 let, kteří by chtěli hrát od podzimu za Slavoj,
mohou přijít na trénink a zapsat se.
M. Stavař

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 2006
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Již třetí léto plánuje Středisko kulturních služeb města Petřvald prázdninovou činnost
pro děti. Jako v předešlém roce se jedná o středeční dopoledne na novém školním hřišti.
Účast je samozřejmě neomezena. Středeční náměty budou probíhat v tomto pořadí:
19. 7. - živé Člověče, nezlob se!
26. 7. - malování křídou na chodník
2. 8. - sportovní dopoledne
9. 8. - výlet do Zoologické zahrady v Ostravě, sraz v 8.30 hodin v SKS, s sebou 60,- Kč a
svačinu
16. 8. - kartičková hra
23. 8. - turnaj ve vybíjené
Tyto středeční aktivity se budou konat od 9.00 do 11.00 hodin (kromě 9. 8. - ZOO) zdarma
na již zmíněném hřišti. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Pro děti jsou
připraveny malé sladké odměny.

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH
OZNÁMENÍ OBČANŮM
V důsledku oprav budovy bude knihovna od 3. 7. do 31. 8. UZAVŘENA.
PŮJČUJEME OD PÁTKU 1. 9. 2006
LÉTO nejen S JÓGOU
CELÝ ČERVENEC A PRVNÍ DVA TÝDNY V SRPNU
KAŽDOU STŘEDU OD 16.30 DO 18.45 v budově SKS Petřvald.
Pro všechny, kteří mají i v létě potřebu se protáhnout.
Pozdrav slunci, Pět Tibeťanů, Rišikéšká sestava, Khatu pránám, Pilates sestava…..
Cena 40,- Kč za jednotlivou lekci.
Informace: J. Burová, tel. 596 541 342, knihovna

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
9. 6. Věra Ihazová
80 let
15. 6. Štěpánka Tajdusová 85 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.
Narozené děti
Daniel Bura
Daniel Warcholek
Veronika Čížová
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.
Zemřeli občané
Josef Krečmer
58 let
Leopold Hlisnikovský
90 let
Emil Knura
70 let
Zoltán Kovacs
70 let
Zdenka Vrublová
69 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

PODĚKOVÁNÍ
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Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s mým
manželem, panem EMILEM KNUROU, který zemřel náhle dne 26. 5. 2006. Zároveň děkuji
za slova útěchy a květinové dary.
Manželka Alena.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. 7. 2006 oslaví své životní jubileum pan Jindřich Hlůže. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody.
Manželka Dana, dcery Markéta a Petra s rodinami, vnučka Andrejka a rodina Havlíkova.
FOTO

VZPOMÍNKA
To, že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci však zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 20. 6. 2006 jsme vzpomněli 2. výročí, kdy nás opustil pan Ladislav Čech, a 5. 7.
vzpomeneme jeho nedožité 72. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Iveta, vnuk René a rodina.
FOTO

VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 19. července 2006 vzpomeneme 25. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Karla
Klímka. Za tichou vzpomínku děkuje dcera Karla s rodinou.
FOTO
VZPOMÍNKA
Ve dnech 17. července a 9. září 2006 si připomeneme 7. výročí úmrtí rodičů Ferdinanda a
Květoslavy Molinkových.
2x FOTO
VZPOMÍNKA
Když řekneš maminka,
za život děkuješ,
i když nám zemřela,
stále ji miluješ.
Dne 13. 7. 2006 vzpomeneme 15. výročí úmrtí naší maminky, tchyně, babičky a prababičky
paní Marie Pavelkové.
Dcera Anna, syn Jarek a veškeré příbuzenstvo.
FOTO

INZERCE:
Intoza
Stejné jak v PN č. 5
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MVDr. Eva Šimoníková – Vše pro zvířata
Zasláno e-mailem
9,2x11,5 cm
Koupím rodinný dům nebo pozemek v Petřvaldě.
Tel.: 777 153 405
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

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 (stejné jak v PN 5)

9x11cm

Lignus F-M s.r.o.
zasláno e-mailem (stejné jak v PN 5)
A6 (nebo A5)
FOTO PETŘVALD
nascenovat
9,2x15cm
Prodám STAVEBNÍ POZEMEK
1763m2 + dvojgaráž 43 m2 vč. pozemku + zahradní chatka + skleník, napojení na IS, ul.
Mezi Poli. Cena dle ZP: 560 000,- Kč.
Mob.: 603 341 891.
4,5x5 cm
Prodejna potravin BeKaS s r.o.
Zasláno e-mailem

9,2x11cm
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O cenu města Petřvald
Tento již tradiční cyklistický závod vešel 30. května 2006 do svého 14. ročníku. Jeho
organizátorem je předseda CK FESO Petřvald Silvestr Matas, jehož zásluhou bylo na
startovní čáře pod Kulturním domem v Petřvaldě v sobotu 30. května v 10 hodin připraveno
173 závodníků cyklistických klubů z České republiky, Slovenska a Polska.
Trasa závodu vedla přes Michálkovice a Rychvald zpět do Petřvaldu a jeho cíl byl v kopci
nad střediskem petřvaldských obvodních lékařů. Bezpečnost cyklistů podél celé trasy a
hlavně na frekventovaných křižovatkách zajišťovali členové Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Petřvald a poprvé také příslušníci Policie České republiky, zdravotní dozor MUDr. J.
Kremerová. Všem, kteří se jakoukoli činností zasloužili o bezchybný průběh 14. ročníku
závodu O cenu města Petřvaldu patří srdečné poděkování organizátorů závodu, rovněž všem
sponzorům, mezi které pravidelně patří město Petřvald, bez jejichž podpory by se tato krásná
sportovní akce nemohla vůbec uskutečnit.
Závěrečný ceremoniál se konal za krásného jarního počasí před Kulturním domem. Na stupně
vítězů vystoupili tři nejúspěšnější cyklisté z každé kategorie, kteří přijali blahopřání a
odměnu z rukou předsedy CK FESO Petřvald Silvestra Matase a místostarostky města
Petřvaldu Jarmily Skálové.
Kdo zvítězil v Petřvaldě ve 14. ročníku:
MUŽI
1. Zdeněk Mlynář
AC Sparta Praha
2. Petr Davídek
CK FESO Petřvald
3. Milan Babica
TJ Rožnov pod Radhoštěm
MASTERS-„A“
1. Vlastimil Mlynář Drac Vrbno
2. Martin Gyraczka TJ Bohumín
3. Tomáš Galuška
TJ Baník Ostrava
MASTERS-„B“
1. Jan Baier
TJ Bohumín
2. Bogdan Zok
TJ Šafrata Bohumín
3. Szereda Robert
Polsko
JUNIOŘI
1. Jan Dostál
ASD Dukla Brno
2. Jakub Kratochvíla
ASD Dukla Brno
3. Petr Kaltofen
Whirlpool Hradec Králové
ŽENY, JUNIORKY
1. Andrea Babuňková
TJ Slezan Frýdek-Místek
2. Jiřina Ščučkova
Whirlpool Hradec Králové
3. Veronika Konečná
TJ Sundance Opava
KADETI
1. Vendolski Ondřej
CK Olomouc
2. Petruš Lubomír
Drac Vrbno
3. Filip Švestka
SKC Duha Lanškroun
29. JakubBlachura
FESO Petřvald
KADETKY
1. Ester Kopečková
TJ Slezan F-M
2. Pavla Novozámská
Favorit Brno
3. Martin Farbanová
TJ Slezan F-M
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ŽÁCI STARŠÍ
1. Viktor Vrážek
TJ Favorit Brno
2. Matěj Lesák
TJ Sundance Opava
3. Filip Filipčík
Žiar nad Hronom (SL)
30. Tomáš Koten
CK FESO Petřvald
ŽÁCI MLADŠÍ
1. Lukáš Vaš
CK Žiar nad Hronom (SL)
2. Jan Kuběnka
SKC Duha Lanškroun
3. Mateusz Palowski LK UKS Pszczyna (PL)
7. Kryštof Břuska
FESO Petřvald
ŽÁKYNĚ
1. Kristýna Ochmanová SK Jiří TEAM Ostrava
2. Lucie Materová
-„3. Lenka Jaklová
-„5. Tereza Širůčková
CK FESO Petřvald
I. Karkošková

