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POZVÁNKA

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
51. schůze Rady města Petřvaldu
Rada města po projednání rozhodla:
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o výběru nejvhodnější nabídky ve
veřejné zakázce malého rozsahu na služby pod názvem Dokumentace pro vydání rozhodnutí
o umístění stavby Kanalizace Podlesí a o uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem AQUA PROCON
s.r.o., za cenu maximálně přípustnou 1 012 589 Kč včetně DPH;
 o uzavření smlouvy o dílo na
stavbu „Chodník podél silnice
III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald
s uchazečem Strojírny a stavby
Třinec, a.s., nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka nejvýhodnější
z hlediska komplexního splnění
daných kritérií: nabídková cena
18 431 330,53 Kč bez DPH;
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Oprava místních komunikací v roce 2017“;
 o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsa-

se konala 11. dubna
hu „Dětské hřiště na pozemku
p. č. 3879/6 a 3879/7 v k.ú.
Petřvald u Karviné“ a uzavření
smlouvy o dílo s firmou DOR –
SPORT s.r.o. za cenu max. přípustnou 3 191 491 Kč vč. DPH;
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Chodník podél ulice Školní v Petřvaldě“;
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Oprava veřejného osvětlení na ul. Březinská
– bytové domy“;
 o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních
smluv na poskytnutí neinvestičních dotací poskytovatelům sociálních služeb a spolkům (viz
tabulka na str. 2).
 o uzavření Dohody o spolupráci
na mikroprojektu „Zvýšení turistického potenciálu partnerských
měst JAPE/4“, realizovaného
z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko
– Ślask Ciesznyńsku programu

na www.petrvald-mesto.cz

Zveme vás na zasedání
Interreg V-A Česká republika –
Polská republika;
 o uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektu Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko
2014-2020 v rámci projektu
Dny regionální kultury;
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v celkové výši 212 000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, určené k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb
zařazených v krajské síti sociálních služeb;
 o podání žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ pro rok 2018 na rekonstrukci požární zbrojnice na ulici
Rychvaldské čp. 838 v Petřvaldě;
 o výši vstupného na nesoutěžní
přehlídku amatérských divadelních souborů „Víkend s amatéry“ na jedno představení 50 Kč,
na všechna představení v pátek

zastupitelstva města,
které se bude konat
28. června 2017  
v 16:00 hod.
v Kulturním domě
města Petřvald.

70 Kč, na všechna představení
v sobotu 100 Kč, na všechna
představení v neděli 70 Kč a na
všechna představení (pátek, sobota, neděle) 200 Kč. Děti do
15 let zdarma;
 o výši náhrady za výdaje spojené s účastí na nesoutěžní přehlídce amatérských divadelních
souborů „Víkend s amatéry“ ve
výši 3 000 Kč pro každý zúčastněný soubor;
 o zpracování a podání žádosti
o dotaci z výzvy vyhlášené operačním programem Integrovaný regionální operační program
(IROP) prostřednictvím projektu

Petřvaldské noviny
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ITI Ostrava na projekt zajišťující
bezbariérový přístup do objektu
ZŠ Školní včetně realizace rekonstrukce učebny chemie, vybudování učebny dílen, učebny
v přírodě a bezbariérového sociálního zařízení;
 požádat o přezkoumání hospodaření města Petřvaldu za rok
2017, 2018 a 2019 Krajský úřad
Moravskoslezského kraje;
 o provedení procesního auditu
na městském úřadě;
 o zavedení py tlového svozu

papíru na zkušební dobu do
31. 12. 2017.
RM vyhlásila záměr pronájmu části bytového domu na ulici Březinské č. p. 1611 na pozemku parc.č.
1837/3 v k.ú. Petřvald u Karviné
a č. p. 1612 na pozemku parc.
č. 1837/4 v k. ú. Petřvald u Karviné.
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2017;
 informaci Tenisového klubu,
z. s., Petřvald o zvýšení poplatku za užívání tenisových kurtů ze
100 Kč na 120 Kč za hodinu.

52. schůze Rady města Petřvaldu se konala 26. dubna 2017
RM rozhodla o uzavření smlouvy člena komise školství, tělovýchovy
o právu provést stavbu „Oprava a kultury Rady města Petřvald ke
chodníku včetně výměny kabelu dni 18. 4. 2017.
VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald“ RM rozhodla o uzavření smlouna části pozemku parc. č. 525/2 v y o nájmu prostor sloužících
a č. 567/3, vše k. ú. Petřvald k podnikání v Petřvaldě, Závodní
u Karviné, mezi společností ARBOR č. p. 1504 v 1. a 2. NP s nájemMORAVIA s.r.o., vlastníkem pozem- cem paní Michaelou Kötelešovou,
ků a městem Petřvald.
Smlouva o nájmu prostor sloužících
RM vzala na vědomí rezignaci k podnikání bude uzavřena na dobu
pana Jiřího Martynka na funkci neurčitou s účinnosti od 1. 5. 2017.
18. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne
26. dubna 2017
ZM schválilo účetní závěrku měs- č. 2278/38 o výměře 24 m2, vše
ta Petřvaldu sestavenou k rozva- v k. ú Petřvald u Karviné.
hovému dni 31. 12. 2016.
ZM vyhlásilo záměr prodeje pozemZM vzalo na vědomí inventarizač- ků parc. č. 644/22 a č. 1250/3,
ní zprávu k inventarizaci majetku vše k. ú Petřvald u Karviné.
a závazků města Petřvald a zříze- ZM rozhodlo o poskytnutí nených příspěvkových organizací ke investičních dotací a uzavření
dni 31. 12. 2016.
veřejnoprávních smluv o poskytZM schválilo Závěrečný účet nutí neinvestičních dotací spolkům
města Petř valdu za rok 2016 a poskytovateli soc. služeb (viz taa vzalo na vědomí Zprávu o vý- bulka vpravo).
sl e d ku p ř ezkou má ní h osp o - ZM rozhodlo o uzavření Smlouvy
daření města Petř vald za rok o spolupráci při realizaci projek2016.
tu „Kotlíkové dotace v MoravskoZM rozhodlo o úplatném převodu slezském kraji“, jejíž součástí je
části pozemku parc. č. 6400/1 - závazek obce poskytnout na spoostatní plocha (nově vzniklé parc. lufinancování výměny kotlů koč. 6400/34) o výměře 25 m2 v k. ú. nečným uživatelům částku ve výši
Petřvald u Karviné formou kupní 4 500 Kč/dílčí projekt konečného
smlouvy za cenu 480 Kč za m2.
uživatele.
ZM odložilo rozhodnutí o úplat- ZM vzalo na vědomí zprávu
ném převodu pozemků parc. o bezpečnostní situaci v teritoriu
č. 2278/36 o výměře 24 m2, parc. obvodního oddělení Policie ČR
č. 2278/37 o výměře 24 m2 a parc. v Petřvaldě za rok 2016.

Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací těmto poskytovatelům sociálních služeb a spolkům
Výše poskytPoskytovatelé sociálních služeb
nuté neinv.
dotace
Fond pro opuštěné a handicapované dětí a mládež,
1.
5 000 Kč
Mořkov
2.
DOMOV VESNA, p.o., Orlová
30 800 Kč
3.
Slezská diakonie, denní stacionář EUNIKA Karviná
5 000 Kč
5 000 Kč
4. Slezská diakonie, Poradna rané péče EUNIKA Karviná
5.
ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum ADRA Havířov
6 000 Kč
6.
Nový domov, p. o., Karviná
7 700 Kč
7.
Svépomocná společnost Mlýnek, z.s., Ostrava
5 000 Kč
8.
Linka bezpečí, z.s.,
5 000 Kč
9.
Slezská diakonie, azylový dům HANNAH Orlová
5 000 Kč
10. KAFIRA, o.p.s.. Opava
7 000 Kč
11. Slezská humanita, o.p.s.. Karviná
7 000 Kč
Spolky
1.
Klub českých turistů, odbor Petřvald
10 000 Kč
2.
SK Slavia Orlová, z.s.,
19 000 Kč
3.
Kroužek krojovaných horníků Barbora, z.s.
5 000 Kč
4.
Český svaz včelařů, z.s., ZO Petřvald
15 000 Kč
5.
Myslivecký spolek HALDY Petřvald
20 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
6.
5 000 Kč
ČR, z.s., Oblastní odbočka Orlová a Havířov
Spolek hornických důchodců Dolu J. Fučík, závod
7.
8 000 Kč
4a9
8.
Český kynologický svaz ZKO Petřvald – 004
30 000 Kč
9.
Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.,
5 000 Kč
Základní organizace Českého svazu žen Petřvald –
10.
5 000 Kč
Podlesí
Základní organizace Českého svazu žen Petřvald 11.
5 000 Kč
Sídliště
12. Parkinson – Help z.s., klub Ostrava
5 000 Kč
Asociace malých debrujárů České republiky, Klub
13.
18 000 Kč
sluníčko Petřvald
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,
14.
5 000 Kč
Místní spolek Petřvald – 0185
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací
a uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací
s těmito spolky a poskytovatelem sociálních služeb
Spolky
Cyklistickému klubu FESO Petřvald – Březiny, z.s.,
70 000 Kč
1.
2.
SK Slavoj Petřvald
115 000 Kč
3.
Tělovýchovné jednotě Petřvald, z. s.,
210 000 Kč
4.
Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald
65 000 Kč
Poskytovatel sociálních služeb
1.
Domovu Březiny, p.o., Petřvald
111 500 Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 3. 2017 V TIS. KČ
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
85 055,00
11 415,00
0,00
3 945,90
100 415,90
89 470,00
59 925,00
149 395,00
45 899,10
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
48 979,10

UPRAVENÝ ROZPOČET
85 055,00
11 415,00
40,00
3 945,90
100 455,90
89 496,04
60 040,00
149 536,04
46 000,14
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
49 080,14

SKUTEČNOST
21 934,01
3 339,75
20,36
2 274,34
27 568,46
15 717,41
134,31
15 851,72
-11 047,40
0,00
-480,00
0,00
-189,34
-11 716,74

Stavy na bankovních účtech k 31. 3. 2017
Základní běžný účet
36 564 442,38 Kč
Fond rezerv a rozvoje
38 366 802,09 Kč
				

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
Pavlína Malíková, finanční odbor
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Představujeme vám výbory Zastupitelstva města Petřvaldu…
Činnost finančního výboru Zastupitelstva města Petřvaldu

Kontrolní výbor v roce 2016

Finanční výbor byl zřízen v souladu s § 117
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem města Petřvaldu na
základě usnesení č. 2/6, bod a) ze dne
17. 12. 2014 pro volební období 2014
– 2018.

Kontrolní výbor pracoval na základě § 117 odst.
2 zákona o obcích a dle zadání Usnesení zastupitelstva města ve složení: předseda Miloslav
Hesek, členové kontrolního výboru Ing. Martina Polochová, Jana Jaglářová, Pavel Kubeš,
Ing. Roman Reiss.

V současné době pracuje finanční výbor
v tomto složení:
 předsedkyně – Jarmila Skálová
 členové – Ing. Jitka Vlková, Valérie
Pěršalová, Daniela Stromská, Ing. Michaela Krulová
Podle § 119 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční výbor:
 provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce;
 plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Pro volební období 2014 – 2018 stanovilo
Zastupitelstvo města Petřvaldu finančnímu výboru tyto úkoly:
 Každoročně projednávat ve výboru návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu.
Zprávu o jejich projednání spolu se stanoviskem a návrhy předložit zastupitelstvu
města při projednávání rozpočtu a závěrečného účtu v zastupitelstvu města.
 Společně s kontrolním výborem provést
kontrolu na úseku vymáhání pohledávek

s předložením návrhu na jejich řešení
a provést kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města.
Finanční výbor se zabývá každoročně zejména následujícími činnostmi:
 projednání návrhu závěrečného účtu
města Petřvaldu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření;
 projednání účetní závěrky města Petřvaldu;
 průběžná kontrola plnění rozpočtu města Petřvaldu;
 projednání návrhu rozpočtu města Petřvaldu;
 projednávání návrhů rozpočtových změn
předkládaných zastupitelstvu;
 zpracování zprávy o činnosti finančního
výboru;
 zpracování plánu činnosti finančního výboru;
 projednání dalších aktuálních záležitostí
vzniklých v průběhu roku.
Ve spolupráci s kontrolním výborem je
jeho činnost zaměřena na:
 provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem;
 provedení kontroly na úseku vymáhání
pohledávek.

Jarmila Skálová,
předsedkyně finančního výboru

Kontrolní výbor se sešel v průběhu roku 2016
ve dnech 30. 3., 13. 4. a 8. 6. 2016, kdy byla
provedena kontrola zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Členové kontrolního výboru
během svých tří jednání zkontrolovali všechny
veřejné zakázky realizované městem Petřvald
v roce 2015. Jednalo se celkem o 57 veřejných
zakázek, z toho 18 zakázek bylo zadáno odborem správním a 39 veřejných zakázek odborem
výstavby a životního prostředí. Podrobná kontrola probíhala za účasti kompetentních pracovnic
města Petřvald. Další jednání kontrolního výboru proběhla ve dnech 9. a 23. listopadu 2016,
kdy byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města se zaměřením na majetkoprávní oblast. Na závěr jednání bylo přijato
usnesení. Kontrolní výbor konstatoval, že předložené kontrolované smlouvy, dohody a dodatky
byly uzavřeny v souladu s usnesením RM a ZM.
Dále se ještě sešel kontrolní výbor společně
s finančním výborem při kontrole hospodaření základní školy a mateřské školy dne 11. 4.
2016. Oba výbory společně shledaly hospodaření za rok 2015 bez závad a pochybení. Touto
cestou bych chtěl všem členům komise i paní
Budinové, referentce finančního odboru, poděkovat za spolupráci.
Miloslav Hesek,
zastupitel a předseda kontrolního výboru

Reakce na plátek zdejšího hnutí ANO
V oběžníku petřvaldského hnutí
ANO zase zveřejnili článek o mně.
O tom, jak jsem podal oznámení
na neznámého pachatele ve věci
přestupku proti občanskému soužití – pro urážku na cti a pomluvy.
Vůbec nechápu, proč se vracejí
k věci, která je stará již rok. Prostě
se ANO musí stále o mě otírat. Kde
se v nich bere tolik zloby a nenávisti? Nikoho z nich jsem neurazil,
maximálně jsem s některými členy
prohodil pár vět. Nyní k přestupku.
Sama přestupková komise určila za viníka předsedu ANO pana
Josefa Němce. Neurčil jsem ho
já. I když podezření na některého
člena z hnutí ANO jsem samozřejmě měl, když článek s pomluvami
byl v jejich oběžníku. Panu Němcovi komise uložila po prošetření
přestupku napomenutí! Jak psali
v oběžníku, pan Němec vzal na
sebe zodpovědnost. Zodpovědnost? Odvolal se s tím, že článek
psali členové ANO společně, anonymně, bez podpisu. A společná vina neboli spolupachatelství
u přestupku není možné. Musí být
určen konkrétní viník. Bohužel nikdo z členů ANO se však nepřiznal,
že přišel s myšlenkou vyplodit nesmysly a ty sepsat. Prostě se za-

chovali stejně jako jejich předseda
Andrej Babiš. Něco udělají (v tomto
případě sepíší lži) a pak se trapně obhajují, že oni nic a ještě špiní
všechny okolo. Prostě kopat a špinit všechny a vše okolo a znevažovat práci druhých. A že se mi pan
Němec omluvil? Ano, u přestupkové komise. Ale ne před občany,
které ANO lživě informuje. Také si
myslím, že každý normální člověk
by se pomluvám a urážkám bránil.
Nevím tedy, proč se ANO diví, že
jsem podal oznámení na Policii ČR.
Asi jsou zvyklí na urážení druhých
a je to pro ně běžné. Ještě se mi
líbí, jak pan Němec poukazuje na
rychlost úředníků v Orlové. Ano,
opravdu řešení přestupku trvalo
skoro rok. Ale bylo to i tím, že pan
Němec, jak sám píše, se odvolával
příliš dlouho a pozdě. Souhlasím,
on není úředník, ale lhůty na odvolání si snad dokáže jako bývalý
policista pohlídat. Nebo ne? A že
jsem nepochopil svobodu projevu? Já ji pochopil. Ale jak sami píší
v článku, svoboda projevu má být
bez urážek a v mezích slušnosti.
Tak to žel nepochopili sami. Urážet umí dobře.
Dovětek: Ještě v oběžníku narážejí na to, že stavba dětského

hřiště je blízko Šumbarku, že by
snad starosta kvůli tomu měl kandidovat v Havířově. Pro vysvětlení - nové dětské hřiště se staví
v části Podlesí v místě bývalého
hřiště na pozemku města. Zahrnuje oblast celého Podlesí i Pustek. Jinak je samozřejmě pro
všechny děti z Petřvaldu. Bude
přímo u zastávky Na Kopci linky
autobusu č. 403. Bude to místo, kde se mohou scházet např.
maminky s malými dětmi. Budou
tam lavičky, altánek, houpačky,
hřiště. Jen mě zaráží, proč to tak
vadí hnutí ANO? Že se dělá něco
ve městě pro děti či občany?
Poukazují, že je to opačné stra-

ně města. Na jaké opačné straně města? Od bydliště nějakého
člena ANO? Město koná a staví
v rámci svého území. Nebo jsme
Dům s pečovatelskou službou na
Kamčatce postavili v Ostravě?
Nebo oprava hřiště u MŠ Šenovská je pro šenovské děti? Nebo
Sportovní areál na Březinách leží
v Rychvaldu? NE! Vše je v Petřvaldu, stejně tak jako Podlesí. Tady
lze vidět, pro čí užitek by stavělo
asi ANO, kdyby bylo na radnici.
Pro normální občany asi nikoliv.
Okrajové části města by měly utrum se vším.
Mgr. Marenčák Pavel,
zastupitel města, KSČM

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz plastů ze žlutých pytlů
15. červen
3. Svoz papíru
30. červen
4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Červen: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
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Poděkování za společná tematická setkání
nejen pro rodiče budoucích prvňáčků
Ve dnech 21. 3., 30. 3., 4. 4.
a 10. 4. 2017 se konala společná
tematická setkání nejen pro rodiče budoucích prvňáčků, ale i pro
ostatní zájemce z řad rodičů, s pedagogy I. stupně ZŠ ve všech petřvaldských mateřských školách.
Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Ivě Šárové, která přítomné rodiče seznámila s tématem
Čtenářská pregramotnost, paní
psycholožce PhDr. Ing. Janě Lehnerové, jejímž tématem byla Školní
zralost, paní učitelce Mgr. Lence
Szendreyové, která měla téma
besedy Příprava na psaní – grafomotorika a v neposlední řadě patří poděkování také paní učitelce
Mgr. Marcele Mertové, která si pro
přítomné rodiče připravila besedu
na téma Matematická pregramotnost. Musím říct, že jsem velmi

ráda, že jsem se těchto setkání
mohla zúčastnit a s blížícím se
zápisem jsem mohla najít nejen
odpovědi na mé otázky, ale také
inspiraci, jak synovi usnadnit přechod z malé školky do velké školy. Děkuji nejen paním učitelkám,
které si v odpoledních hodinách
našly čas a připravily si mnoho
podnětných materiálů a rovněž
nám předaly své praktické zkušenosti, ale také paní ředitelce MŠ
Bc. Andrei Doffkové a paní ředitelce ZŠ a ZUŠ Ing. Zdeňce Kozlovské, které společná tematická
setkání pro rodiče zorganizovaly.
Pevně věřím, že nastolená spolupráce mezi MŠ a ZŠ a ZUŠ bude
i v budoucnu ku prospěchu všech
petřvaldských dětí i rodičů.
Martina Polochová, členka Rady města
a Zastupitelstva města Petřvald

Oznámení o konání tradiční
petřvaldské pouti a jarmarku
Ve dnech 15. a 16. 7. 2017 se
koná každoroční tradiční pouť
a jarmark. Z tohoto důvodu bude
v těchto dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Bude
uzavřena část ulice Závodní (od
křižovatky s ul. Na Pustkách po
ul. Pod Zahradami tj. bývalá účelová komunikace Dolu Fučík 1)
a dále budou uzavřeny ul. U Hřiště a ul. U Kulturního domu. Objízdné trasy budou vedeny po
ulicích, Na Pustkách, Polní, Pod
Zahradami, část Závodní a dále
po silnici I/59 ul. Ostravská. Trasa linky č. 30 Dopravního podniku a.s. Ostrava bude u bývalého
Dolu Fučík l odkloněna na ul.
Pod Zahradami, kde dále bude
pokračovat po silnici č.I/59 ul.
Ostravské na konečnou zastávku

„Březiny“ a zpět stejnou trasou.
Odklonění trasy bude od 18:00
hod. dne 14. 7. 2017 do 01:00
hod. dne 17. 7. 2017. DPO a.s.
byl požádán o posílení autobusových spojů v době konání jarmarku a pouti. Trasa linky č. 403
ČSAD Havířov bude nezměněna.
Vzhledem k přetížení některých
spojů linky č. 403 dojde v sobotu
15. 7. 2017 k posílení pěti spojů
s odjezdem z autobusového nádraží v čase 10:17, 12:17, 14:17,
16:17, 18:17 hod. ČSAD Havířov
a.s. bude v dostatečném předstihu informovat cestující o posílení
spojů prostřednictvím vývěsek
umístěných na označnících zastávek. Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kochová,
odbor výstavby a životního prostředí

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Začátkem měsíce června začne probíhat stavba chodníku na silnici III/4726 ul. Šumbarská v Peřvaldě. Po dobu stavby bude doprava řízena semafory. Jedná se o rozsáhlou akci a proto žádáme
řidiče, aby dodržovali sníženou rychlost a dbali zvýšené opatrnosti.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Další rozšíření hřiště u ZŠ Školní 246
Počátkem května byla do užívání
předána další část víceúčelového hřiště na ul. Školní. Tentokrát
město myslelo na naše nejmenší
občany a vybudovalo koutek se
dvěma hracími sestavami s pryžovými dopadovými plochami. Součástí jsou rovněž tři nové lavičky
a nový přístupový chodník. V současné době si tedy na tomto víceúčelovém hřišti přijdou na své jak
dospělí, tak teenageři i malé děti.

Zlatá svatba

V sobotu 8. 4. 2017 to bylo
skoro na den neuvěřitelných
50 let, kdy si své ano řekli manželé Miroslav a Valéria
Slívovi poprvé. Dneska si toto
ano symbolicky řekli znovu. Ne
snad proto, že to život nezbytně potřebuje, ale spíše proto,
aby vzájemně jeden druhého
ujistili, že jejich rozhodnutí jít
společnou cestou bylo správné. A že naděje, tužby a přání,
které si ve svatební den slíbili, se naplnily. Jistě ne všechny a možná ne zcela, ale tak
už to v životě bývá. Když se ale
ohlédnou zpět, můžou si určitě
říci: „Stálo to za to, máme být
na co hrdí.“ „Z Vašeho manželství máte dvě dcery, kterým
jste byli nejen rodiči, ale jistě

i kamarády. Dnes se těšíte ze
svých vnoučat a pravnoučat.“
V obřadní síni v Petřvaldě, kde
se tento obřad konal, jsem měl
to potěšení a čest Vám říci pár
hřejivých slov. Doufám, že jsem
přispěl k slavnostní a příjemné
atmosféře, která tam vládla.
Velký podíl na tom jistě měli
i účinkující Mgr. Renáta Šternberk – klavír, MgA. Pavel Urban
– housle, Rastislav Širila – zpěv
a Karolína Levková – přednes,
kteří byli jako vždy skvělí. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto
obřadu podíleli. Za všechny
bych chtěl manželům Slívovým
popřát do dalších společných
let hodně zdraví, štěstí, lásky.
Petr Přeček, zastupitel města

Poděkování městskému úřadu v Petřvaldě
Dne 8. 4. 2017 jsme slavili společně s rodinou naši „zlatou svatbu“ a byli jsme při té příležitosti přizváni ke svatebnímu obřadu na
městský úřad, kde nás všechny mile potěšili. Zejména proslovem
pana Petra Přečka, organizací paní Ivany Tomkové a krásným přednesem básní slečny Kateřiny Pyreňové. Za celou rodinu děkujeme.
Mgr. Lucie Polková,
vedoucí odboru správního

Manželé Valéria a Miroslav Slívovi
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Už 103. narozeniny oslavila nejstarší obyvatelka města Petřvaldu
Dne 1. 5. 2017 oslavila své úžasné životní jubileum 103. narozeniny nejstarší obyvatelka našeho
města paní Žofie Ploticová. S gratulací ji přišli navštívit představitelé města Petřvaldu starosta
Ing. Jiří Lukša, místostarosta
Ing. Petr Dvořáček a zástupci Moravskoslezského kraje - náměstek
hejtmana Jiří Navrátil a vedoucí
oddělení rozvoje sociálních služeb
Mgr. Michal Potocký.
Paní Ploticová je elegantní, usměvavá a velice společenská dáma,
která se těší pevnému zdraví
a oplývá životním optimismem.
Neznalý pozorovatel by jí hádal
zhruba o dvacet let méně. Narodila se 1. května 1914 v Bohumí-

ně jako nejmladší dítě rodičům
Wyslychovým. Se svými pěti sourozenci prožila dětství na venkově obklopena domácími zvířaty
a starostmi o ně a o malé políčko. Po absolvování Dívčí obchodní
školy v Bohumíně nastoupila do
prvního zaměstnání jako prodavačka textilu. Tento obor ve svém
profesním životě neopustila a po
získání praxe se propracovala
až na vedoucí pozici. Svého prvního manžela Ing. Ervina Koldera potkala na tenise a ve svých
24 letech se za něho provdala.
Z tohoto manželství se narodil
v lednu 1942 syn Dietmar. Koncem války byl manžel povolán na
frontu, kde padl. V padesátých

letech poznala novou lásku, svého druhého manžela Karla Ploticu
a v roce 1953 porodila dceru Ingrid. Celý život byla velmi aktivní,
žila společenským životem, ráda
cestovala, navštěvovala divadla,
koncerty, do pozdního stáří byla
abonentkou divadla v Ostravě,
hodně četla a ovládala výborně
německý jazyk. Ještě ve svých
devadesáti letech byla velmi
technicky zdatná, ovládala mobil, psala textové zprávy, sledo-

vala teletext, zajímala ji historie,
beletrie, poezie, geografie. Dnes
ji jejím životem provázejí syn Dietmar (dcera Ingrid v r. 2014
zemřela), osm vnoučat a čtyři
pravnoučata. V Domově Březiny v Petřvaldě, kde tráví podzim
svého života, je velice spokojená.
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, mnoho vitality, osobní pohody
a radosti ze života.
Ivana Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

Byli jsme blahopřát …
paní Marii Jaworkové, který oslavila 90. narozeniny.  

„paní Marie Jaworková přijímá gratulaci od starosty města Ing. Jiřího Lukši“
Komise pro občanské záležitosti
Nejstarší obyvatelka Petřvaldu paní Žofie Ploticová

V měsíci dubnu 2017 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu    

Emu Malíkovou, která je prvním petřvaldským občánkem narozeným v roce 2017
Foto: Karel Návrat

Sebastiána Pastora

Matyáše Mokrého

Ester Warcholkovou

Foto: Pavel Římánek

Foto: Karel Návrat

Foto: Karel Návrat

Anežku Vlčkovou
Foto: Karel Návrat

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel.: 596 542 904,
e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním obřadů a fotografie z tohoto setkání najdete na web. stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Zápis do prvních tříd na ZŠ a ZUŠ Petřvald Ozdravný pobyt „Jsme součástí přírody“    
Ve dnech 20. a 21. 4. 2017 se
na naší škole uskutečnil zápis do
prvních tříd. Budoucí žáčci prvních tříd přišli se svými rodiči či
prarodiči poprvé do školy, aby
prokázali, čemu se naučili jak ve
školce, tak v rodině. Mnoho dětí
bylo šikovných a plnilo úkoly nachystané paními učitelkami velmi
pečlivě. Se školní psycholožkou
budoucí prvňáčci kreslili orientační vývojový test. Ti, kteří ještě
potřebují trošku dozrát, měli možnost se ve škole rozkoukat a za

rok, po odkladu, přijdou jistě pro
školu lépe vybaveni. Poděkování
patří paním učitelkám Winklerové,
Plankové, Káňové a Šárové, které
zápis připravily, a také paní asistentce Budinové a paní zástupkyni Studené, které administrovaly
vše potřebné. Děkujeme všem
rodičům a zákonným zástupcům,
že své dítě přišli přihlásit na naši
školu a těšíme se na ně i na jejich
ratolesti v novém školním roce.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Základní škola a Základní umělecká škola Petř vald zorganizovala v termínu od 18. 4. do
29. 4. 2017 školu v přírodě v lokalitě města Lipová – lázně v CHKO
Jeseníky. Pobytu v penzionu Slatina se zúčastnilo 50 dětí z třetích
a čtvrtých tříd. Ozdravný pobyt
byl realizován v rámci programu
podpory ozdravných pobytů dětí
z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké
části podílí na financování ubytování a stravování žáků. Cílem byl
pobyt v ekologicky čistém prostředí CHKO Jeseníky. V dopoledních
hodinách děti plnily úkoly vyplývající z projektu formou besed, rozhovorů, promítání a pracovních listů
pod vedením učitelů. Odpolední
program měly připravený paní vychovatelky se zaměřením na pobyt na čerstvém vzduchu, potom
následoval zajímavý a pestrý blok

Múzy Leona Juřici
K uctění památky petřvaldského hudebního skladatele pana
Leona Juřici se konal
2. května 2017 v ZUŠ
J. R. Míši v Orlové již
třetí ročník soutěžní
přehlídky komorních
ansámblů ZUŠ Moravskoslezského kraje pod názvem MÚZY
LEONA JUŘICI. Této
přehlídky se také zúčastnily dva soubory
z petřvaldské základní umělecké školy.
V kategorii do 14 let soutěžilo
duo zobcových fléten ve složení
Karolína Stankušová a Alexandra Hrouzková. V kategorii nad
14 let soutěžili Marie Vicherková, Gabriela Hinnerová, Richard
Bělk a Jan Rusoň – kvartet zobcových fléten. Oba soubory ze třídy
učitelky Blanky Ryšánkové hrály

skladby skladatelů 20. a 21. století, mezi které Leon Juřica patří.
V soutěžním programu kvarteta
mimo jiné zazněla i skladba L.
Juřici Ragtime pro čtyři zobcové
flétny. Výkony hodnotila tříčlenná odborná komise, která udělila oběma souborům Stříbrnou
MÚZU. Žákům patří poděkování

za krásné umístě ní a vzornou reprezentaci naší školy.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů.
Blanka Ryšánková
učitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

různých aktivit a činností. V rámci
výletů děti navštívily přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, Muzeum papíru ve Velkých Losinách
a jeskyni Na Pomezí. Určitě bychom chtěli trávit víc času na čerstvém vzduchu, ale počasí nás
překvapilo velkými příděly mokrého sněhu. Děti neměly dostatek
vhodného oblečení, takže mohly
ven jen jednou za den, aby oblečení stačilo do druhého dne proschnout. Pro děti je ze zdravotního
hlediska přínosem každý takový
pobyt v místech bez smogového
zatížení, určitě proto přispěl ke
zlepšení jejich zdravotního stavu
a poznání nových míst.
Mgr. Otakar Prášek
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

PŘIPRAVUJEME…
• Letní prázdninový program pro děti a rodiče
• 15. 6. 2017 -  Rozloučení s dětmi z MŠ

Už 50 let se spolu smějeme
Dne 9. 5. 2017 jsme v KD v Petřvaldě hostovali paní Uršulu Klukovou
a pana Šimona Pečenku s představením „Už 50 let se spolu smějeme“.
Sálem se nesl spontánní smích a to
bylo jasné znamení vydařeného představení. Děkujeme všem za báječnou
atmosféru a již pro vás připravujeme
další měsíc s kulturou.

V sobotu 3. června 2017
v 17.30 hod.

v KD v Petřvaldě.

Pohádka O Koblížkovi
Dne 10. 5. 2017
jsme v KD hostovali pohádku
O Koblížkovi pro
rodiče s dětmi...
povedla se .
Za SKS Bronislava
Siudová, kulturní
referentka

vstupné 50 Kč – děti do 6-ti let zdarma
předprodej od 22. května 2017 v SKS, tel:
596 542 951

V pátek 9. června 2017 v 17.30 hodin do
Střediska kulturních služeb v Petřvaldě
na přednášku a workshop na téma

Vstupné 50 Kč.
Předprodej vstupenek od 22. května 2017 v SKS
Počet vstupenek omezen!!!
Přednášku bude lektorovat Barbora Harvišová,
Zdravá výživa Sladovna Petřvald.
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

Půjčovní doba knihovny
během letních prázdnin 1. 7. – 31. 8. 2017:
Pondělí a středa: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek: zavřeno
Klub maminek a Klub her během prázdnin nebude.
Těšit se na vás budeme opět od září.

Slet čarodějnic
si Vás dovoluje pozvat na
Kolektivní výstavu malířů
z Ateliéru VIRIDIAN
od 15. 5. do 20. 12. 2017

Dne 27. dubna proběhl v naší knihovně již tradiční Slet čarodějnic. Bohužel počasí nám nepřálo, tak jsme soutěžili vevnitř a přiletělo méně
čarodějnic, než tomu bylo v minulých letech. Ale veselo bylo a proběhla
i cena Miss čarodějka. Těšíme se opět za rok.

v Galerii nad knihami v petřvaldské knihovně
K Muzeu 150, Petřvald u Karviné
http://petrvald.knihovna.cz/sluzby/
galerie-nad-knihami/
Více informací na www.viridian.cz

Ani o prázdninách nezapomínáme na naše malé čtenáře (a nejen
na ně). Ve dnech 25. 7. a 8. 8. 2017 si můžete přijít do knihovny zasoutěžit a vyrobit něco pěkného v naší prázdninové dílničce.

Lovci perel – vyhodnocení
Dne 16. 6. v 15:00 hodin v dětském oddělení knihovny vyhodnotíme celoroční soutěž Lovci perel. Ti nejlepší lovci se mohou těšit na
krásné odměny, drobnost si odnese každý účastník!
Nové kolo začíná opět v září.

Foto: Monika Molinková
Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
		
Tradice hornictví
Výstava: Dotkni se přírody – včely - (30. 5. – 15. 10. 2017)
Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníka nejen se včelařstvím,
jakožto tradičním řemeslem, ale především se samotnou včelou
medonosnou, jako živočišným druhem. Přiblíží fungování včelího
společenstva a jejich neocenitelnou úlohu v přírodě. Výstava nabízí možnost dotknout se vybraných exponátů. Na interaktivních
stanovištích bude mít návštěvník příležitost poznat různé typy úlů,
seznámit se s včelařskými pomůckami, včelími produkty i samotnou včelou medonosnou. Slavnostní vernisáž 30. 5. 2017 v 10h.
Akce připravované na měsíc červen 2017:
• ZVÍŘÁTKA Z KVĚTINÁČŮ (31. 5. – 6. 6. 2017) - výroba včelek,
berušek z květináčů, pro MŠ, ZŠ
• OCHRANA PŘÍRODY NA TĚŠÍNSKU (8. 6.) - přednáška přírodovědkyně MT Mgr. D. Podstawkové
• ROZKVETLÝ STROM (19. – 23. 6.) - výroba stromu z těstovin
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092
nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz
Děkujeme všem soutěžícím, kteří se zúčastnili soutěže Velikonoční beránek.

Stavění májky na hasičské zbrojnici
Poslední dubnovou neděli se sešli mladí hasiči z Petřvaldu se členy výjezdové jednotky na zahradě
hasičské zbrojnice, aby společně
postavili májku a „upálili“ čarodějnici. Po dlouhých letech tak
znovu na věži hasičské zbrojnice
zavlála ozdobená břízka. Než došlo k pálení čarodějnice, proběhl
ještě zápas ve vybíjené mezi dětmi a dospěláky a opékání buř-

tů. Samotné pálení čarodějnice,
kterou si děti samy vyrobily, proběhlo pod dozorem výjezdové jednotky . I přesto, že celý duben
bylo typicky aprílové počasí, nám
vyšlo krásné nedělní odpoledne.
Doufejme, že se do budoucna stane z této akce tradice i pro širší
veřejnost.
Za SDH Petřvald - Březiny
Aleš Vicherek
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Odešel petřvaldský historik
Smutná zpráva pro všechny občany našeho města. Ve věku 89 let
zemřel petřvaldský rodák, archivář a historik pan Otakar Kochan.
Narodil se 10. dubna 1928 v malé
hornické kolonii v Petřvaldě na Zaryjích a do první třídy v roce 1934
chodil do obecné školy na Staré
dědině, tehdy to byla budova dnešní knihovny pod kostelem. V roce
1948 se vyučil jako malíř písma
pro plakátovou a knižní grafiku.
Jeho touhou bylo stát se výtvarným umělcem a bavilo ho vytvářet
reklamní tabule a plakáty do různých obchodů a prodejen, které se
tenkrát malovaly ručně. Po vyučení
začal pracovat v družstevním podniku bytového průmyslu Bytprům
v Ostravě. Tahle práce však netrvala dlouho. Díky poválečným
změnám v roce 1950 byl nasazen
v rámci vojenské služby na nucené práce u pomocných technických
praporů jako horník na Dole Barbora v Karviné. Po ukončení této
služby zůstal i nadále pracovat
v hornictví, které mu časem přirostlo k srdci a kde vydržel pracovat dalších 35 let. Jeho slova byla
„hornictví se mi stalo osudovou záležitostí, stejně jako mým předkům
i členům rodiny“. Od roku 1951 se
začal nepřetržitě zajímat o historii
města Petřvaldu, která je s hornictvím úzce spojená. Navštěvoval
burzy a antikvariáty, studoval kroniky, osobně i písemně se obracel
na místní občany se žádostí o zapůjčení nebo prodeje dokumentů.
Shromažďoval staré fotografie tykající se školství, spolkové a spor-

Mladým hasičem na zkoušku!
“Vyzkoušej si jak se běhá požární sport“

Mladým hasičem na zkoušku!
“Vyzkoušej si jak se běhá požární sport“

tovní činnosti a objekty památného
významu, nacházející se v našem
městě a okolí. Otakar Kochan byl Dostaneš proudnici, helmu a naši hasiči ti ukážou, jak na to...
Třeba Tě to začne bavit a začneš chodit k nám do SDH.
dlouholetým členem Klubu přátel
Hornického muzea v Ostravě, natáčel dokumenty o historii našeho
města, napsal řadu knih a publika-Hledáme mladé lidi, kteří mají rádi sport a umí se dobře bavit,
cí o dobývání uhlí v Petřvaldě. Je
rádiproudnici,
pracují helmu
v týmu
a dokážou
i pomoct.
Dostaneš
a naši
hasiči ti ukážou,
jak na to...
spoluautorem publikace Martinská
Třeba Tě to začne bavit a začneš chodit k nám do SDH.
štola - petřvaldské unikum, kdy
jeho zásluhou byla tato unikátní Uvítáme každého od 5 do15-ti let i dospělého od 18-ti let,
štola, pocházející z roku 1838, naHledáme
lidi,
kteří mají
sport a umí
se dobřevbavit,
který se
na násmladé
přijde
podívat
narádi
hasičskou
zbrojnici
Petřvaldě
lezena. Aktivně spolupracoval na
rádi pracují v týmu a dokážou i pomoct.
a
třeba
se
i
stane
členem
SDH
Petřvald-Březiny.
různých projektech v rámci našeho
i okolních měst, a taky v zahraničí.
Uvítáme každého od 5 do15-ti let i dospělého od 18-ti let,
V roce 1996 pořídil stovky letecKAŽDÝ
HOD.
DĚTI v Petřvaldě
který se na nás
přijde ČVRTEK
podívat na 16.00
hasičskou
zbrojnici
kých snímků Petřvaldu a dalších
a
třeba
se
i
stane
členem
SDH
Petřvald-Březiny.
měst. Jeho archiv obsahuje více
NEDĚLE 9.00 HOD. DOSPĚLÍ
než 40 kilogramů dobových dokumentů vztahujících se k našemu
KAŽDÝHasičská
ČVRTEKzbrojnice
16.00 HOD. DĚTI
městu, které po celý svůj život velNEDĚLE 9.00
HOD.
Rychvaldská
838,
735DOSPĚLÍ
41 Petřvald
mi pracně sháněl. Jeho zásluhou
tak obohatil historii Petřvaldu, aby
Hasičská zbrojnice
byla zachována pro příští generaRychvaldská
838, 735 41 Petřvald
ce. Čest jeho památce.
David Matušínský

Okénko Domova Březiny   
Článek o životě obyvatel Domova Březiny v PN č. 4/2017 jsem
ukončil informací o zapojení našich seniorů do II. ročníku projektu Jedeme v tom společně aneb
jedeme do Paříže. Nyní oznamuji výsledky, kterých desetičlenný tým aktivních uživatelů pod
vedením ergoterapeutky Kateřiny Bohunovské dosáhl. Celková
vzdálenost, kterou na minirotopedech „ujel“, byla 1180 km, takže
do Paříže „nedojel“ - trasa měřila
2000 km. Víme však, že není důležité vždy zvítězit, ale zúčastnit
se. A uznání těmto „cyklistům“
patří. Jednotlivce ocenil a odměnil náš pan ředitel při veselici Stavění máje dne 3. května – paní U.
Božková, která „ušlapala“ celkem
338 km, získala diplom a cenu za
1. místo, na 2. místě se umístila paní A. Poledníková (188 km)
a 3. místo obsadila paní J. Kaniová (157 km). Ocenění obdrželi
rovněž další členové týmu, mezi
kterými byli i tři muži. Je třeba zmínit, že paní Božková úspěšně reprezentovala Domov Březiny také

při jiné soutěži.
Dne 23. března ve
středisku Helios
Domova seniorů
Haví řov obsadila
čestné 4. místo
na Missis senior
2017. Tématem již
VIII. ročníku této
soutěže byl slavný televizní seriál „Nemocnice na
kraji města“. Nemohu opomenout,
že dne 13. dub- Paní Kaniová - 3. místo v soutěži
Paní Božková na Missis senior 2017
n a , p ř i v y h o d - „Jedeme v tom spolu“
nocení soutěže
o nejhezčího velikonočního be- starosta města Petřvald Ing. Jiří výstavě v Orlové. Naši uživatelé
ránka, kterou organizovalo Tech- Lukša společně s místostaros- si rovněž prohlédli výstavu velinické muzeum v Petřvaldě pro tou Ing. Petrem Dvořáčkem a děti konočních beránků v Technickém
MŠ, ZŠ a veřejnost, získaly nej- z petřvaldské mateřské školy. Na muzeu v Petřvaldě. Výše zmíněné
lepší ocenění výtvory uživatelek dvou setkáních při oslavě Veliko- Stavění máje, kde zazpívala skuDomova Březiny. Měsíc březen noc hrála na akordeon a zpívala pina Melodic z Hnutí pro podporu
a duben nebyly pro obyvatele na- paní Mrázková. Skupinka osmi Čech a Moravy (Karviná), zahájišeho domova obdobím, kdy pouze seniorů se zúčastnila velikonoční lo cyklus květnových oslav, který
soutěžili. Mnozí se sešli při oslavě bohoslužby v petřvaldském koste- jistě zpestří život všech obyvatel
MDŽ – do kulturní místnosti pavi- le. Jiná skupina se byla podívat na Domova Březiny.
Petr Rokosz, aktivizační pracovník
lonu P2 přišel seniorkám k svátku velikonočním jarmarku v Ostravě
Domov Březiny, p. o. Petřvald
popřát ředitel DB Ing. Pavel Zelek, – Porubě a další na velikonoční
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Den rodin s ANO
V neděli 14. května 2017 připravili členové a příznivci místní organizace Hnutí ANO 2011 pro své
spoluobčany „Den rodin s ANO“.
Rodiny s dětmi si přišly užít společný den. Vzhledem k tomu, že
na tuto neděli rovněž připadl i Den
matek, dostala každá příchozí maminka růži. Děti si pak vyzkoušely
svoji přesnou mušku při hodu na
klauna či do plechovek a samozřejmě i při střelbě ze vzduchovky.
Děti si také mohly zkusit samy natočit cukrovou vatu. Velikým lákadlem byla ukázka zásahu malých
hasičů. Zde také děti plnily jeden
z úkolů a mohly si vyzkoušet např.
stříkání na cíl, rozmotat a smotat
hadice, prohlédnout si hasičský
vůz. Dalším z vrcholů nedělního

Půl století od založení
Základní kynologické organizace Petřvald

programu byla ukázka agility. Pan
Petr Semanco předvedl se svými
psy kousky plné rychlosti a přesnosti. Během celé akce se děti
mohly svézt na poníkovi nebo na
koňském povozu. Po splnění všech
úkolů děti dostaly sladké občerstvení a drobné odměny. Počasí
nám všem přálo a účast byla hojná. Děti byly spokojené, některé
si prošly jednotlivá stanoviště dvakrát. Všichni jsme se rozcházeli
s příjemným pocitem ze společně
stráveného dne.

Základní kynologická organizace
Petřvald oslaví v tomto roce padesáté výročí od svého založení
(byla založena 4. června 1967).
V počátcích spadala tato organizace pod ČSCHDZ – Český
svaz chovatelů drobného zvířectva, poté pod Svazarm a nyní je
součástí ČKS, registrována jako
spolek „Základní kynologická
organizace“. Je to sice již dáma
v nejlepších letech, ale kondici
má vynikající a stále se zlepšuje.
Prošla si obdobím rozkvětu a rozpuku, ale také obdobím úpadku,
vedoucímu téměř až k zániku.
Dnes o ni svědomitě pečuje stálá

členská základna, které při této
činnosti vytrvale pomáhá vedení
města Petřvald. Vzhledem k takto významnému výročí si dovolujeme jménem této „dámy“ pozvat
nejen všechny současné a minulé
členy ZKO, ale i všechny příznivce
kynologie, pejsků a širokou veřejnost na oslavu, která se bude
konat dne 10. 6. 2017 od 15.00
do 16.00 hod. v areálu TJ HEPO
Petřvald, ul. Závodní 1504. Součástí této oslavy budou ukázky kynologické činnosti a psích sportů.
Těšíme se na vaši účast.
Petr Semanco,
předseda ZKO Petřvald

Za MO ANO 2011 Radmila Kulínská

Takhle se začínalo v roce 1967…

Zakládající členská základna z roku 1970

TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
8. 4. - mistrovské utkání I. B třídy (16. kolo).
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD 2:3 (0:1)
Branky: 27.´T. Volný, 74.´T. Budina, 84.´J. Sztymon.
Sestava: P. Jonšta - F. Marek
(71.´V. Gellnar), L. Ligocki, M.
Slíva, D. Knorr - J. Sztymon, G.
Laurenčík (80.´J. Frkala), T. Volný (89.´P. Bitala), O. Cudrák - J.
Sklepek (63.´J. Kolek), T. Budina.
V dresu dospělých odehrál O. Cudrák své 100. utkání.
15. 4. - mistrovské utkání I. B
třídy (17. kolo).
TJ PETŘVALD - RAŠKOVICE 0:1
(0:1)
Sestava: P. Jonšta - F. Marek
(67.´K. Biela), L. Ligocki, M. Slíva,
D. Knorr (75.´P. Bitala) - O. Cudrák
(62.´J. Kolek), J. Sztymon, G. Lau-

renčík, J. Sklepek (46.´V. Zajíček)
- T. Volný, T. Budina.
23. 4. - mistrovské utkání I. B třídy mezi Smilovicemi a Hepem bylo
odloženo pro nezpůsobilý terén na
3. 5. - mistrovské utkání I. B třídy (18. kolo).
SMILOVICE - TJ PETŘVALD 4:1
(2:0) K. Biela.
Sestava: P.Jonšta, J. Karkoška (55.´J Cí f ka), L . Ligo ck ý
(55.´G.Laurenčík), M.Sliva, D.Knorr, J.Sklepek (55.´ K.Biela´),
J. Sztymon (74.´ J.Frkala), V. Zajíček, O. Cudrák, T.Budina, V.Gellnar (70.´P.Bitala).
6. 5. - mistrovské utkání I. B třídy (19. kolo).
LUČINA - TJ PETŘVALD 5:0 (2:0).
Sestava: P.Jonšta , D.Knorr, M.Sliva, L. Ligocký, O. Cudrák (83.´F.

Marek), V. Zajíček (63.´L.Chromík), J.Sztymon (80.´P.Bitala).
T.Volný, J. Karkoška (75.´ J.Frkala), T.Budina , J. Kolek (55.´G.
Laurenčík).
29. 4. - mistrovské utkání I. B třídy mezi Hepem a Hnojníkem bylo
odloženo krajským fotbalovým
svazem pro nepřízeň počasí na
17. 5. 2017.
Družstvo Hepa je zatím v tabulce na posledním 14. místě
s 13 body.
Dorost
9. 4. - volný los (lichý počet účastníků).
16. 4. - mistrovské utkání krajské
soutěže (18. kolo).
TJ PETŘVALD - TOŠANOVICE 3:5
(2:3)

Branky a asistence: 6.´D. Šeruda
(J. Sztymon), 23.´B. Stoklasa (D.
Šeruda), 67.´V. Gellnar (-).
Sestava: D. Sliwka - J. Zborovský (46.´M. Kutáček), M. Graf, J.
Sztymon, L. Foltýn - V. Gellnar, V.
Zajíček, B. Stoklasa, J. Volný - D.
Klos, D. Šeruda.
23. 4. - mistrovské utkání krajské soutěže (19. kolo).
Slavia ORLOVÁ - TJ PETŘVALD
6:1 (3:1)
Branka a asistence: 5.´B. Stoklasa (J. Volný).
Sestava: D. Sliwka - M. Graf,
P. Hrachovec, J. Sztymon, D.
Durczok (32.´J. Zborovský, 61.´M.
Kutáček) - V. Gellnar, V. Zajíček,
B. Stoklasa, J. Volný - D. Šeruda
(77.´J. Šelong), D. Klos (68.´M.
Šebesta).
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30. 4. - mistrovské utkání krajské
soutěže (20. kolo).
TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN 2:4 (1:3)
Branky: 20.´a 66.´B. Stoklasa.
Sestava: D. Sliwka - P. Hrachovec (46.´M. Graf), L. Foltýn, T.
Sklepek, J. Volný - V. Gellnar, J.
Sztymon, B. Stoklasa - V. Zajíček,
D. Šeruda, J. Šelong.
Dorostenci Hepa se propadli na
předposlední 14. místo krajské
soutěže se 14 body.
P. Sekera

Starší žáci
8. 4. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
4:2 (2:1)
Branky. D. Klos 2, D. Knorr.
Sestava: D. Pokorný - M. Olšar,
M. Kutáček, J. Zborovský, J. Rusoň - V. Šmatelka, M. Šebesta, D.
Klos, D. Lach, D. Knorr, D. Pasz.
Tímto vítězstvím se starší žáci
Hepa dostali v tabulce na 1. místo.
14. 4. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
ALBRECHTICE - TJ PETŘVALD
0:11 (0:8)
Branky: D. Klos 3, M. Šebesta 2,
M. Kutáček 2, J. Zborovský 2, D.
Pasz a D. Knorr.
Sestava: D. Pokorný - J. Rusoň, O.
Milian, M. Kutáček, J. Zborovský -

M. Volný, M. Šebesta, D. Klos, Z.
Kandráč, V. Šmatelka, D. Knorr, D.
Pasz. Výborný 1. poločas.
22. 4. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
TJ PETŘVALD - Viktoria BOHUMÍN
13:0 (4:0)
Branky a asistence: D. Klos 4/3,
J. Rusoň 3/2, D. Knorr 3/0, M.
Šebesta 1/4, V. Šmatelka 1/2, J.
Zborovský 1/1.
Sestava: D. Pokorný - V. Šmatelka,
M. Kutáček, J. Zborovský, M. Volný
- D. Klos, M. Šebesta, J. Rusoň,
D. Knorr. Výborný výkon.
30. 4. - mistrovské utkání okr.
přeboru.
DĚTMAROVICE - TJ PETŘVALD
3:4 (1:2)
Branky: M. Volný, D. Lach, M. Kutáček a M. Šebesta.
Sestava: D. Pokorný - V. Šmatelka, J. Rusoň, M. Kutáček, M. Volný - D. Klos, M. Šebesta, D. Lach,
D. Knorr.
Hepáci prohrávali 10 minut před
koncem 2:3, ale stačili výsledek
otočit, čímž si upevnili vedoucí postavení v soutěži.
		

K. Pokorný

Mladší žáci
Mistrovská utkání okr. přeboru.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD
9:2 (4:1)

Dorost TJ PETŘVALD

Branky: A. Durczok, T. Chrobák.
TJ PETŘVALD - D. DATYNĚ 14:1
(7:0)
Branky: A. Durczok 4, Z. Kandráč
3, D. Lach 3, V. Stavař 2, O. Šoch
a P. Müller. Výborný výkon.
		

J. Cífka

Mladší přípravka
1.5. - 1. turnaj.
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ
„A“ 5:3.
Branky: J. Pečonka, A. Súdna, M.
Marcol, P. Šplíchal a D. Bednář.
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ
„B“ 16:0.
Branky: M. Marcol 6, M. Pokorný
4, T. Serafín, V. Lach, L. Poloch, J.
Pečonka, D. Bednář a P. Šplíchal.

TJ PETŘVALD - MFK K ARVINÁ
10:3.
Branky: M. Marcol 5, A. Súdna
2, J. Pečonka, M. Pokorný a T.
Serafín.
Náš oddíl a město skvěle reprezentovali: V. Kuzma - D. Sobita, M.
Marcol, A. Súdna, M. Pokorný, P.
Šplíchal, T. Serafín, J. Pečonka, L.
Poloch a D. Bednář.
K. Pokorný

Starší přípravka
Slavia Orlová - TJ Petřvald 10:7
(6:2) Stavař 5, Šustek, Marcol
FK Těrlicko - TJ Petřvald 11:2 (4:1)
Stavař 2
Baník Albrechtice - TJ Petřvald 5:7
(2:4) Stavař 4, Marcol 3.

Pro hráče ročníku 2009!
Jen do konce června 2017!!!

Olympijský den
na Hepu

Jsi narozen v roce 2009? Jsi registrovaný mladý fotbalista či fotbalistka ve
fotbalovém klubu? Přihlas se o fotbalový balíček a nastartuj svou cestu ke
hvězdám.
Nejsi registrovaný fotbalista? Tak se přihlas v našem fotbalovém klubu a poté
M. Stavař
se i Ty o balíček přihlas. Bližší informace u trenérů přípravek.

Dne 21. 6. 2017 se uskuteční 2. ročník Petřvaldské olympiády v rámci celosvětového
„Olympijského běhu“, který je
pořádán od roku 1987. Toto
spor tovní zápolení našich
žáků ZŠ pořádá oddíl kopané
TJ Petřvald ve spolupráci se
ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě, městem
Petřvald, komisí školství, kultury a sportu a SKS. Po loňském úspěšném překonání
světového rekordu Emila Zátopka (štafeta 50x200 m) se
letos naši žáci pokusí ohrozit
dosud nejstarší platný světový rekord v podání Jarmily Kratochvílové, a to ve štafetě na
16x50 m. Celosvětový start
soutěží začíná v 10.00 hod.
Kromě zmíněné štafety budou žáci soutěžit v atletickém
čtyřboji a pro všechny třídy
budou připraveny zábavné
V. Sobek
soutěže.

Poděkování
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald
vyjadřuje touto cestou poděkování zastupitelům města za poskytnutí neinvestiční dotace.
P. Gorovič - předseda oddílu kopané
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NAPSALI NÁM...
Byl jsem krásný
Dlouhá léta jsem rostl do krásy, až
mě začali chránit. Jmenuji se BUK
LESNÍ. Moje domovská adresa je
Petřvald nad starou tratí v lese
Gurňák. Dali na mě ceduličku památný strom. Někdo rozhodl, že

mě ošetří, abych vydržel růst déle.
A já po ošetření chřadl den co den.
Co na to odpovědná osoba, která
vybrala odbornou firmu, co na to
odborná firma, že po roku jsem
uschnul, co na to životní odbor?
Karel Návrat

Změny v „Pežgovském lese“
Ne, nejedná se o změny v lesním porostu tohoto názvu, ale
o změny v honitbě „Pežgovský
les“, jehož část se nachází na
katastrálním území města Petřvaldu. Uživatelem této honitby
bylo desítky let Myslivecké sdružení Šenov, z.s., jehož členy je
také řada petřvaldských občanů. Bohužel, po posledním výběrovém řízení na pronájem této
honitby jsme o ni přišli, protože
jsme nemohli konkurovat uchazeči, který nabídl mnohonásobně vyšší cenu, než bylo nájemné
dosud. Tím prakticky byla naše
činnost ochromena, protože bez
honitby nemůžeme naplňovat

účel a poslání spolku, kterým
je chov, péče a ochrana zvěře,
lov zvěře, budování a údržba
mysliveckých zařízení atd. Ve
vlastnictví spolku je veřejnosti
dobře známá nová myslivecká
chata, využívaná i občany Petřvaldu k pořádání rodinných či
podnikových oslav, sportovních
akcí či akcí pro děti. Bohužel,
za dané situace nemůže náš
spolek chatu plně využívat. Proto jsme se rozhodli nabídnout ji
k prodeji. Bližší informace najdou zájemci na adrese http://
www.myslivcisenov.cz
Výbor Mysliveckého sdružení
Šenov, z.s.

Nebuďme lhostejní
To, že někteří naši sousedé nedbají o pořádek a nevedou k tomu
ani své děti, je vidět v okolí jejich
bydliště. Že nás ale někteří ohrožují přímo na zdraví, si asi spousta z nás neuvědomuje. Mám na
mysli sběrače šrotu. Pokud jsou
to okapy, oplocení, či jiné železo,
budiž, ale horší je to s vraky aut.
Přivezou před dům vrak a začnou
ho rozebírat. Vůbec jim nevadí,
že porušují zákony. A my bychom
se měli bránit, my co žijeme
v domě, před kterým se vrak
rozebírá. Autovraky jsou nebezpečným odpadem. Tyto vraky lze
likvidovat pouze a jenom na specializovaném pracovišti, které je
vybaveno izolovanou nepropustnou plochou zabraňující úniku
nebezpečných látek. Pokud ně-

kdo rozebírá auto před domem,
oleje, brzdová kapalina, palivo,
vsakuje do země. Pak si zde
hrají děti a vy se divíte, že vaše
děti jsou alergické, mají různé
potíže, či jsou často nemocné.
Můžete za to poděkovat sousedovi, který zde rozebíral auto.
A pokud máte v blízkosti zahrádku, pak pojídáte mrkev, či jinou
zeleninu chuťově obohacenou
právě těmito kapalinami z vraku. V žádném případě nelze tedy
rozebírat vozidlo na veřejném
prostranství. Nakládání s tímto
druhem odpadu podléhá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech
a vyhlášce č. 352/2008 Sb. Proto se braňme a chraňme svoje
zdraví a zdraví svých dětí.
Lubomír Mixa

Může něco takového říct zástupce Policie ČR? Může, v Petřvaldě.
Chtěl bych reagovat na vyjádření vedoucího (velitele) Policie ČR
v Petřvaldě, pana npor. Mgr. Martina Dudy, který na 18. zasedání
Zastupitelstva města Petřvaldu
dne 26. 4. 2017 novelizoval Zákon o silničním provozu. Až dosud jsem si myslel, že zákony se
tvoří a schvalují v Parlamentu ČR,
pan vedoucí mne na výše zmíněném zasedání zastupitelstva vyvedl z omylu. Dozvěděl jsem se,
že v silničním zákoně existuje
pojem „neprodlené nakoupení“.
Když na dotaz zastupitelky Kamily Kantorové ohledně parkování
na ulici Školní, u lékárny (zdravotního střediska), kde auta parkují na ulici mimo místa vyhrazená
jako parkoviště, pan vedoucí odpověděl, že pokud jdou jen do
lékárny, jdou si neprodleně nakoupit do té lékárny a auto tam

zastaví, tak to v podstatě podle
zákona můžou, protože v obytné
zóně lze zastavit. A zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob
anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Nákup
v lékárně a vyzvednutí receptu je
tedy neprodlenou činností. Když
následně na dotaz místostarosty pana Petra Dvořáčka, že vozidla u lékárny stojí v křižovatce
a v nepřehledném místě, odpověděl, že parkování je povolené
jen na místech označených jako
parkoviště, tak už jsem vyjádření
pana vedoucího nepochopil vůbec. Svým vyjádřením musel dokonale zmást všechny přítomné,
ale i řidiče, kteří si jeho vyjádření
vyslechnou. Tvrzení zastupitelů

o nepřehledném místě, křižovatce a obytné zóně je zde zcela na
místě a policie by se zastavováním, stáním a parkováním řidičů
u lékárny měla zabývat v rámci
plnění svých běžných denních
povinností sama od sebe, ne jen
tehdy, až někdo na policii zavolá,
jak doporučil občanům na zasedání zastupitelstva pan vedoucí.
Parkování aut na straně lékárny
i na opačné straně silnice pro
bezpečnost provozu není vhodné. Parkovacích míst v okolí je
dostatek. Nejsou od lékárny až
tak vzdálená. Je zde i parkovací
místo pro invalidní občany. Myslím si, že spoustu takových řidičů
si ani neuvědomuje, že zaparkováním u lékárny se dopouštějí
dopravního přestupku. Ano, je
to opravdu tak a ne, jak říkal
npor. Mgr. Martin Duda na za-

sedání zastupitelstva. Někteří to
možná neřeší a pro své pohodlí
si zaparkují své auto co nejblíže,
aby nemuseli daleko chodit. Ať
se ale zkusí vžít do role řidiče,
který je musí objíždět a nevidí,
jestli třeba nejede nějaké vozidlo
v protisměru. Pak už to je jenom
volba, buď to vyjde, nebo ne. Než
takovou volbu, tak to ať si radši
pan vedoucí petřvaldské policie
řádně nastuduje silniční zákon,
nebo ať se na problém „neprodleného nakoupení“ zeptá na
dopravce, jak sám na zasedání
zastupitelstva nabízel. Buďme
i za volantem k sobě navzájem
ohleduplní a neznepříjemňujme
si život na cestách navzájem. Tak
jak někdy nadáváme za volantem
na jiné řidiče, tak i oni mohou za
volantem nadávat na nás.
Martin Miksa
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Blahopřání
Zdraví plné rance, hodně peněz v bance,
samý smích a moře lásky a do sta let žádné vrásky.
Dne 28. května 2017 slaví své životní jubileum 70 let pan Milan Káňa.
Vše nejlepší mu přejí manželka Zdenka, dcera Renatka s manželem Pavlem, syn Pavel
s manželkou Hankou, vnoučata Vítek, Janinka, Tomášek, Pavlínka, Karolínka posílají
dědečkovi sladkou pusu. K blahopřání se připojuje maminka Miladka.

Věra Drápalová
Jiří Marunič
Robert Miazga

80 let
80 let
85 let

Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.

Uzavřená manželství
Richard Nagy
a Vladislava Slívová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Ví už to kočka, ptáci i pes, že Jan Szczypka slaví 80 – sátku dnes.
Ať máš stále pevné zdraví, protože jak život praví,
bez něj má člověk smůlu i kdyby měl peněz fůru.
Dne 25. června 2017 oslaví své 80. narozeniny pan Jan Szczypka.
Vše nejlepší, hodně optimismu, lásky a štěstí Ti přejí
manželka Helena a celá rodina.

Narozené děti

Dne 8. června 2017 oslaví paní Elena Lazarová svých krásných 60 let.
Naše milá Elenko, pozastav se malinko. Protože brzy narozeniny máš,
my Ti všichni chceme přát. K tomu velkou pusu i kytici Ti dát.
Proto buď tu s námi ještě dlouhou chvíli, abychom Tě potrápili a někdy taky potěšili.
Šedesát je krásný věk, buď pořád jako růže květ. To Ti přejí Tví nejbližší.
Manžel Pavel, syn Lukáš s rodinou, dcera Lucie
s rodinou a vnoučata Lucinka, Adámek, Anička.

Radek Čondák
Klaudie Dadáková
Ema Malíková
Matyáš Mokrý
Sebastián Pastor
Adam Strach
František Strakoš
Anežka Vlčková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Dne 8. června 2017 oslaví 90. narozeniny paní Zdenka Bernatíková.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v jejím krásném zaslouženém věku
a do dalších let jí přejí synové Petr a Jiří, její snachy, vnoučata i pravnoučata.

Ludmila Polanská
Otakar Kochan
Drahomír Škuta
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínáme
Dne 13. června 2017
vzpomeneme
6. výročí úmrtí
pana Drahomíra Krmáška.
S láskou a úctou
vzpomíná manželka
Božena, dcera Dagmar
a vnoučata. Kdo jste
ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Udělal jsem, nač síly mé stačily a osud udělal,
co chtěl. Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 7. června 2017 vzpomínáme 1. výročí,
kdy nás ve věku 61 let opustil můj manžel, náš
tatínek, dědeček pan Milan Kitliňski. S láskou
a úctou vzpomínají manželka Jana, syn Radim
a dcera Jana s rodinami a rodina Pilcova.

Ten, kdo Tě znal,
vzpomene, ten, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. května 2017
jsme vzpomněli
4. smutné výročí úmrtí
pana Drahoslava Rohla.
S láskou a úctou
vzpomínají bratr s rodinou,
přátelé a známí.

Dne 22. dubna 2017 jsme
si připomněli smutné
nedožité 90. narozeniny
naší maminky,
babičky a prababičky
paní Vlasty Chudíkové.
S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcera Pavla
a celá rodina.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. června 2017 vzpomeneme 6. smutné
výročí úmrtí a 18. června 2017 nedožitých 89 let
pana Jana Kochana z Petřvaldu. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Naďa, syn Pavel s rodinou,
snacha Marcela s rodinou. Kdyby syn Petr žil, jistě
by se připojil.

Úmrtí
Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás dne 29. dubna 2017
navždy opustil ve věku 89 let
pan Otakar Kochan.
Za zarmoucenou rodinu syn Pavel.

V hlubokém zármutku oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás dne 14. dubna 2017 navždy opustila
ve věku 81 let naše milovaná manželka, maminka,
babička, prababička, sestra, švagrová
a teta paní Ludmila Polanská. Děkujeme všem,
kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Za zarmoucenou rodinu manžel Oldřich.

81 let
89 let
82 let
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

VYDĚLÁVEJTE
S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
•
•
•
•
•

.

kariérní růst
výplatu provizí týdně
práci v místě Vašeho bydliště
přidělené klienty
hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!
oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

17015_PF_nabor_inzerce_93x135mm CMYK.indd 1

23.01.17 14:47

montáž - kontrola
servis - servis
montáž -- kontrola

Elektronické zabezpečení
domů, bytů,
chat i firem.
Elektronické
zabezpečení
domů, bytů, chat i firem.
Zvonky, dom. telefony,
videotelefony,
el.vrátný,
kamery, el.vrátný, kamery,
Zvonky,
dom. telefony,
videotelefony,
veškeré elektroinstalacní
práce
veškeré
elektroinstalacní práce

777 677 379

setalarm@email.cz
777 677
379
setalarm@email.cz

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz

✔
✔
✔
✔

Nabízíme kromě denních nájmů nájemné krátkodobé na 1-4 hodiny se sníženou sazbou.
Nabízíme víkendové zapůjčení strojů se sazbou 1,5 násobku denní sazby za celý víkend.
Nabízíme slevy při zapůjčení na dobu delší než 1 den.
Po dohodě zajistíme dopravu zapůjčeného stroje na vaši stavbu.
Rental System s.r.o., Ostravská 457, 735 41 Petřvald, Tel.: 704 140 621, www.rentalsystem.cz, info@rentalsystem.cz

MASÁŽE

Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká 1002/46. Provádíme regenerační
a rekondiční masáže. Místo masáže lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby
ramen, loktů, kyčlí, kolen, kotníků, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami: Dornova
metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, lymfatická masáž, Reflexní terapie atd...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc. reiki
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PRODÁM
RODINNÝ DŮM
V PETŘVALDĚ

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

ul. U Rozvodny,
4+1+2x WC, velká
hospodářská budova,
skleník a zahrada
Cena 1 700 000.
Tel.: 774 312 661

Přijmeme
KUCHAŘKU s praxí
a SERVÍRKU
pro restauraci
MOKROŠ,

AKTIVACE
ZA 1 KČ

ul. Závodní 354, Petřvald.
Tel.: 777 899 233
59 654 20 21

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

SINGLE
CONNECT

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

• stolařské obráběcí stroje,
frézu, cirkulárku, dlabačku,
smirek 2,5m
• víceúčelový stroj: hoblovka + protah + cirkulárka
(šířka válce 30cm, 3 nože)
• zemědělské stroje
Petřvald, tel.: 736 728 366

Firma Zdeněk Závišek
nabízí tyto služby:

V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH.
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

PRODÁM

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

- čerpání a odvoz fekálií
- výroba a oprava laviček
- výroba dětských laviček
- kosení trávy
Tel.: 602 527 216,
775 910 530
Provozovna Orlová
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Potřebujete „helfnout“ s prací na vašem domě či zahradě? Nabízíme pomoc v oblastech
oprav a údržby nemovitostí, bytů, zahrad, plotů, montáž a demontáž nábytku, atd…
Naši řemeslníci vám pomohou se vším, na co nemáte sílu či vlohy.

736 787 991

m.navrata@email.cz

NOTÁŘ V ORLOVÉ JUDr. Radim Duda,
Masarykova třída 1323, Orlová
- převody nemovitostí
(darovací, kupní a jiné smlouvy, úschovy peněz),
- zakládání společností
(zakládání, změny s.r.o., a.s., družstev),
- majetkové smlouvy manželů
email: notar@notarduda.cz • web: www.notarduda.cz
tel: 596 511 985

ARBOR MORAVIA

Ovocné stromky a keře
Okrasné stromy, keře a růže
Trvalky a letničky
Hnojiva, substráty, postřiky

Palivové dříví:
špalky 600,-/prms
štípané 800,-/prms
mulč 450,-/m 3

Otevírací doba: 8-17, so 8-12

doprava do 14m3

Petřvald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

!

Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
Kontrola měla být dle zákona hotová již do 31.12.2016.

!

§Úřady si již můžou vyžádat předložení protokolu.
§Pokud ji ještě nemáte hotovou, nechte si ji provést nyní!
§Jsme držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Díky tomu můžeme provádět i kontroly.

Zvažujete výměnu kotle či
kotlíkovou dotaci?

§ Konzultace a nacenění výměny kotle zdarma.
§ Pomůžeme a vyřídíme kotlíkovou dotaci od podání
žádos až po odeslání veškeré dokumentace úřadům.
§ Provádíme také mikroopatření
Stamotex s.r.o.
souvicející s dotací.
Dětmarovice 227
§ Postaráme se o dodávku, montáž,
735 71 Dětmarovice
servis:
kontrolu a servis kotlů.
+420 608 760 864
+420 731 514 443

www.stamotex.cz

|

+420 558 841 038
PRODÁM
rodinný dům 1+2
v Petřvaldě.
Cena dohodou,
tel.: 737 837 490.

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ

IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799.
Pravidelná kontrola
spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY

Petřvaldské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, náklad 2.960 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald
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