Petřvaldské

noviny

www.petrvald-mesto.cz
Zpravodaj města Petřvald

Únor 2018

Z OBSAHU
 Schválen rozpočet
na rok 2018
 Půjčovní doba v knihovně rozšířena
 Pozvání na Valentýnský
šlapáček

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky příštího
čísla Petřvaldských novin
je 5. ÚNORA 2018.  
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
Foto: Karel Návrat

Novoroční koncert v kostele sv. Jindřicha

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Petřvald v roce 2017
Vážení spoluobčané, dovolte mi
stručně zrekapitulovat loňský rok
2017. V rámci investičních akcí
města Petřvald byla provedena realizace energetických úspor bytových
domů na ul. Březinská a na objektu
kulturního domu. Určitě jste si všimli nově vybudovaných chodníků podél ul. Školní a nad bytovým domem
č. p. 1945 (včetně veřejného osvětlení) a výstavby chodníku podél ul.
Šumbarská, která by měla být dokončena v květnu letošního roku.
Byla rekonstruována zahrada MŠ
na ul. Šenovská a proběhla výstavba víceúčelového hřiště na ul.
Šumbarská, které bude od května
tohoto roku celoročně otevřeno veřejnosti. Byly vystavěny dětské hrací prvky na hřišti u ZŠ na ul. Školní.
Byla modernizována a rozšířena jídelna na ZŠ ul. Školní, proběhla výměna venkovních dveří budovy ZŠ
na ul. Závodní, byla realizována 1.
část rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ 2. května. Bylo vybudováno
nové veřejné osvětlení na ul. U Letiště. Proběhla rekonstrukce tří bytů
v bytových domech na ul. Březinská. Byly opraveny místní komuni-

kace – ul. Sokolská, Na Pustkách,
tzv. stračí důlek, Bužkovská. Bylo
provedeno zastřešení autobusové
zastávky „Petřvald Březiny“ (nástupní autobusů č. 30 a č. 403).
Realizovaly se sadové úpravy v okolí radnice, byl odhalen památník
gen. Vicherka. Byly provedeny sadové úpravy u domu s pečovatelskou
službou č. p. 1738 a v této lokalitě
bylo rovněž postaveno pro nájemníky DPS nové zastřešené venkovní posezení. Za zmínku určitě stojí
realizace první etapy kamerového
systému ve městě, kdy byly koncem
minulého roku nainstalovány kamery na radnici. V sále kulturního
domu bylo instalováno nové promítací plátno. Již v letošním roce zde
bude probíhat filmová produkce pro
děti a dospělé.
Z kulturních a sportovních akcí
určitě rádi vzpomínáte na Petřvaldský otvírák, Den tradic, Dětský den u sokolovny, Olympijský
den na HEPU, letní kino, Den pro
psy, divadelní Víkend s amatéry,
Adventní jarmark a mnohé další.
Děti se určitě už teď těší na příměstský tábor, který letos proběhne ve dvou týdenních turnusech.
V loňském roce město zajistilo služ-

bu Mobilní rozhlas, kdy po zaregistrování do aplikace budou občanům
formou sms zpráv nebo e-mailem
zasílány informace z města. O plánovaných akcích v letošním roce přineseme informace v příštím čísle.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
21. února 2018 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
69. schůze Rady města Petřvaldu se konala 7. prosince 2017
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o uzavření dodatků ke Smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území
města Petřvald se společností ČSAD Havířov a.s., kterým
se mění výše prokazatelné
ztráty za rok 2018 na částku
2 461 937 Kč a se společnostmi - Dopravní podnik Ostrava
a.s. a Koordinátor ODIS s.r.o.,
kterým se mění výše prokazatelné ztráty za rok 2018 na částku
1 259 645 Kč;

 o uzavření smlouvy o dílo s firmou FABEX MEDIA s.r.o. Předmětem smlouvy je výroba přehledu informací o dění ve městě
formou reportáží;
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo uzavřené mezi městem
Petřvald a společností Depos
Horní Suchá a.s., na svoz a zneškodnění směsného velkoobjemového a tříděného komunálního odpadu a nebezpečných
složek komunálního odpadu
od původců z území města
pokračování na následující straně
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pokračování z předchozí strany

Petřvald. Tímto dodatkem se
mění cena za sběr biologicky
rozložitelného odpadu (větve)
z původních 395 Kč/t bez DPH
na 595 Kč/t bez DPH;

 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na zajištění stavby
„Chodník nad bytovým domem
čp. 1945 v Petřvaldě“, se společností MONSTAVBY MORAVA s.r.o. Cena díla se snižuje

o 83 574,61 Kč bez DPH, cena
díla celkem po změně činí
1 049 421,72 Kč bez DPH;
RM schválila
předložený návrh změn zadávací dokumentace veřejné zakázky

ve zjednodušeném podlimitním
řízení pro dílo „Stavební úpravy
domu č. p. 1735 a Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova č. p. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě“.

22. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu
ZM schválilo rozpočet města Petřvaldu na rok 2018 v objemu:
- příjmy celkem 127 971 964 Kč
- financování celkem
35 418 000 Kč
- výdaje celkem 163 389 964 Kč
ZM
rozhodlo
o
úplatných
a bezúplatných převodech pozemků.
ZM vyhlásilo záměr prodeje části
pozemku parc. č. 6154/3 a části pozemku parc. č. 44/1 vše kat.
území Petřvald u Karviné.

ZM vydalo
• Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Obecně závaznou vyhlášku města Petřvaldu č. 2/2017 Požární
řád.
ZM rozhodlo o poskytnutí finančního daru a o uzavření darovací
smlouvy na poskytnutí finančního

Oznámení o změně kontaktního místa
pro podávání příspěvků do Petřvaldských novin
Upozorňujeme občany, že od 1. 3. 2018 dojde ke změně kontaktního místa pro podávání příspěvků do Petřvaldských novin. Příspěvky
a inzerci bude možno nově podávat ve Středisku kulturních služeb
města Petřvald na ul. K Muzeu 150.
Kontaktní osoba: Danuše Starečková
E-mail: petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
Tel.: 596 542 973, 725 432 095

daru ve výši 300 000 Kč s Římskokatolickou farností Petřvald u Karviné. Finanční dar je určen na veřejnou sbírku za účelem opravy
farního kostela svatého Jindřicha
v Petřvaldě, kaplí křížové cesty
a soch podél cesty k tomuto kostelu.
ZM vydalo zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Petřvaldu z důvodu změny kategorie jednotky z JPO V na kategorii
JPO III.

ZM vzalo na vědomí
• termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města
v roce 2018:
RM: 16. 1., 13. 2., 6. 3., 10. 4., 9.
5., 5. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10.
ZM: 21. 2., 25. 4., 27. 6., 29. 8.,
10. 10.
• zprávu o činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Petřvaldu za rok 2017.

Město Petřvald nabízí pracovní místa
Elektrikář: • vyučení v oboru
		
•odborná praxe min. 5 let
		
• zkouška z vyhlášky č. 50/78 Sb., min. § 6
		
• řidičský průkaz sk. B, pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.
Místo výkonu práce: město Petřvald
Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů (5 platová tř.).
Nástup: dle dohody
Přihlášky zašlete poštou na adresu: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 Petřvald
nebo na e-mail: kanova@petrvald-mesto.cz
Kontakt: 596 542 902

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 11. 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
Stavy na bankovních účtech k 31. 8. 2017
Základní běžný účet
20 739 043,07 Kč
Fond rezerv a rozvoje
48 369 974,81 Kč

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
86 794,60
11 754,00
190,00
5 949,57
104 688,17
96 555,81
63 779,00
160 334,81
52 566,64
0,00
-1 920,00
5 000,00
0,00
55 646,64

SKUTEČNOST
87 863,15
12 311,61
189,96
5 677,03
106 041,75
72 897,23
30 510,61
103 407,84
-5 211,28
0,00
-1 760,00
4 490,33
-152,96
-2 633,91

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2017 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2018
Rozpočet města Petřvaldu na rok
2018 byl zpracován v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a platnou rozpočtovou
skladbou. Při zpracování rozpočtu
se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města

Petřvaldu na rok 2018, ze zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky
č. 276/2017 Sb., o procentním
podílu jednotlivých obcí na částech

celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty a daní z příjmů,
z očekávané skutečnosti daňových
příjmů roku 2017 a predikce daňových příjmů na rok 2018.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 127 971 964 Kč,
ve výdajové části v objemu
163 389 964 Kč. K dokrytí výdajů

jsou použity prostředky ze sociálního fondu, prostředky z fondu rezerv
a rozvoje, předpokládaný zůstatek
prostředků na běžných účtech
a prostředky získané odprodejem
podílových listů.
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Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2018     

Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2018     

Druhové třídění - položka
Kč
100 210 000
Třída 1 - Daňové příjmy celkem
21 269 000
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
553 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1 704 000
1121 Daň z příjmů právnických osob
19 071 000
1211 Daň z přidané hodnoty
44 638 000
3 800 000
1340 Poplatek za provoz, shrom. a odstr. komunál. odpadu
1341 Poplatek ze psů
260 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
15 000
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. pr.
1 400 000
700 000
1361 Správní poplatky
1381 Daň z hazardních her
3 500 000
1511 Daň z nemovitých věcí
3 300 000
11 344 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
2111 Příjmy z poskytování služeb
5 505 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
215 000
5 057 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
22 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141 Příjmy z úroků
5 000
50 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend
405 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2460 Splátky půjček
35 000
Třída 4 - Přijaté transfery celkem
17 267 964
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
3 805 400
4116 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
360 000
4134 Převody z rozpočtových účtů
850 000
4216 Ostat. investič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
12 252 564
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)
128 821 964
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)
- 850 000
PŘÍJMY celkem po konsolidaci
127 971 964

Financování v roce 2018
Druhové třídění - položka
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje
8115 Převod prostředků z běžných účtů
8124 Splátky úvěru
8127 Odprodej podílových listů
FINANCOVÁNÍ celkem

Kč
50 000
25 000 000
11 788 000
- 1 920 000
500 000
35 418 000

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2018     
Investiční projekty s možností čerpání dotací
Chodník podél silnice III/4726, ul. Šumbarská
Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova č.
p. 1734, 1735, 1737
Edukační stezka pod MŠ K Muzeu
Rozšíření datového centra
Celkem    

Kč
14 270 000
22 500 000

Investiční projekty bez čerpání dotací
Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi
Projektová dokumentace-chodník ul. Závodní
Výkupy pozemků zastavěných chodníky
Dokumentace pro územní rozhodnutí – kanalizace Podlesí
Investiční transfer-MŠ 2. května-třítroubová pec
Rekonstrukce elektroinstalace, výměna oken-ZŠ Závodní
Projekt. Dokumentace -oprava tělocvičny ZŠ Školní
Výkupy pozemků-památná místa
Odstranění terasy kulturního domu
Proj. dokumentace-dobudování hřiště za MŠ Šenovskou
Rozšíření hracích prvků-dětské hřiště Zaryje
Úpravy bytů v domě č. p. 1735
Rozšíření veřejného osvětlení-ul. Na Úbočí
Úprava místnosti v budově smuteční síně-příprava k pohřbu
Užitkové vozidlo pro pečovatelskou službu
Rezerva na investiční projekty
Celkem    

Kč
300 000
250 000
300 000
1 500 000
120 000
10 500 000
50 000
20 000
800 000
200 000
900 000
8 200 000
200 000
100 000
350 000
6 680 964
30 470 964

550 000
1 500 000
38 820 000

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2018 v úplném znění a Rozpis rozpočtu
města Petřvaldu na rok 2018 je uveřejněn na webových stránkách města
www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.
Ing. Šárka Lehnerová, vedoucí finančního odboru

Odvětvové třídění - paragraf
Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat
710 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.
50 000
2212 Silnice
5 230 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
15 143 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
150 000
2292 Dopravní obslužnost
4 800 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
2 500 000
3111 Mateřské školy
3 010 000
3113 Základní školy
18 708 000
3314 Činnosti knihovnické
1 494 000
3319 Ostatní záležitosti kultury
38 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí
85 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
345 000
3392 Zájmová činnost v kultuře
5 275 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
562 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
1 172 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
700 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže
1 025 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
150 000
3612 Bytové hospodářství
38 105 000
3631 Veřejné osvětlení
3 695 000
3632 Pohřebnictví
732 000
3635 Územní plánování
300 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj
9 861 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
8 370 000
3729 Ostatní nakládání s odpady
50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 358 000
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
15 000
4350 Domovy pro seniory
150 000
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.
2 346 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče
462 000
5212 Ochrana obyvatelstva
10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
300 000
5511 Požární ochrana – profesionální část
10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
463 000
6112 Zastupitelstva obcí
3 530 000
6171 Činnost místní správy
24 358 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací
32 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
315 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
850 000
6399 Ostatní finanční operace
50 000
6402 Finanční vypořádání minulých let
50 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
6 680 964
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)
164 239 964
Konsolidace výdajů (- § 6330)
-850 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci
163 389 964

Veřejné projednání změny č. 1 územního
plánu Petřvaldu
Oznamujeme občanům, že dne 15. 2. 2018 od 15.00 hodin proběhne
v Kulturním domě města Petřvald projednání návrhu změny č. 1. územního plánu Petřvaldu. Návrh změny č. 1 územního plánu Petřvaldu bude
vystaven k nahlédnutí:
- na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová
- na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald
- na internetových stránkách města Orlová: http://www.mesto-orlova.cz/
cz/radnice/uzemni-planovani/projednavana-dokumentace/
Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 1. ČTVRTLETÍ 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Únor: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
Březen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.

2. Svoz plastů
19. únor, 19. březen

3. Svoz papíru
15. únor, 15. březen

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
26. únor, 26. březen
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Statistika přestupků za rok 2017
Komise k projednávání přestupků města Petřvald projednává přestupky
dle § 4, § 5, § 7, a § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění.
Počet nevyřízených přestupků z minulého období
Počet přestupků došlých během roku 2017
Postoupeno (pro nepříslušnost, dle TP)
Odloženo *
Počet přestupků ke zpracování
Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání):
Napomenutím
Pokutou
Projednáno ve správním řízení:
Bez uložení opatření
Napomenutím
Pokutou
Propadnutím věci
Zastavením řízení
Počet nezpracovaných přestupků
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
Celkem uloženo pokut
Na pokutách uloženo
Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů:
-dle § 4 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky)
-dle § 5 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu atd.)
-dle § 7 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení)
-dle § 8 (majetek – poškození cizí věci, krádež atd.)

16
80
9
35
40
24
17
7
16
0
3
3
0
10
10
2
10
10.400,- Kč
41
0
1
22
18

* Podmínky pro odložení: v zákonné lhůtě nebyl podán souhlas se zahájením řízení
o přestupku, jednání nevykazovalo znaky přestupku nebo se přestupku dopustila
osoba, která není odpovědná za přestupek (nedovršila patnáctý rok svého věku).

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
 MOBILNÍ TELEFON NOKIA
Místo nálezu: Petřvald, ul. K Muzeu před kostelem sv. Jindřicha
 MOBILNÍ TELEFON HUAWEI
Místo nálezu: Petřvald, ul. Březinská u domu čp. 1618
 SVAZEK 8 KS KLÍČŮ S KARABINAMI A HÁČKOVANÝMI PŘÍVĚSKY
Místo nálezu: Petřvald ul. Jindřišská za viaduktem
Majitel se může informovat v kanceláři č. 101 v budově městského úřadu
nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní

Petřvald zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete
vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic,
pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně
do vašeho telefonu či e-mailu.
Jak se mohu zdarma zaregistrovat?
• Přes registrační formulář na adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
• Osobně na podatelně MěÚ (kancelář č 102 v přízemí)
Bc. Lucie Švandová, odbor správní

Bc. Eva Kaňová, odbor správní

Vánoční setkání jubilantů
Dne 16. 12. 2017 přijal pan starosta Ing. Jiří Lukša v obřadní síni MěÚ
jubilanty, kteří v posledním čtvrtletí roku oslavili výročí 80., 85. a 90. narozenin. Slavnostní pozvání přijali tito hosté: Olga Mokrošová, Miroslav
Marenčák, Božena Drobíková, Miroslav Trombik, Mgr. Danuška Kereškéni
a Alena Nováková. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme a přejeme
do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.

Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v březnu tohoto
roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání
do obřadní síně, rádi Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ
Petřvald dohodnout termín.
Kontakt: 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-/
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová

Zprava sedící: Olga Mokrošová, Miroslav Marenčák, Božena Drobíková, Miroslav Trombik, Mgr. Danuška Kereškéni a Alena Nováková. Zprava stojící: Pavel
Římánek – fotograf, MgA. Daniela Grygarová – houslistka, Mgr. Regina Bednaříková – klavíristka, Kateřina Pyreňová – přednášející, Daniela Stromská
– členka komise pro občanské záležitosti, Petr Přeček – člen zastupitelstva, Mgr. Šárka Němcová - členka zastupitelstva, Ing. Jiří Lukša – starosta města,
Ivana Tomková – matrikářka, Rastislav Širila – zpěvák.
Foto: Karel Návrat
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Vánoční setkání obyvatel domu
s pečovatelskou službou
Starosta města Ing. Jiří Lukša
a místostarosta Ing. Petr Dvořáček
přišli 12. prosince loňského roku
popřát obyvatelům Domu s pečovatelskou službou Petřvald k vánočním svátkům a do nového roku.
Doprovodily je děti z mateřské
školy (ul. Šenovská), které předaly
svou gratulaci prostřednictvím pásma vánočních písniček a říkanek.
Svým vystoupením zahřály u srdce
všechny přítomné hosty. Za svou
snahu a píli byly děti odměněny

Byli jsme blahopřát …

sladkostí a jejich paní učitelky
za trpělivost a nápaditost kytičkou.
V závěru akce byly přítomným obyvatelům DPS rozdány drobné dárky
od města Petřvald a také od dětí,
které své dárky samy vyrobily. Děkujeme všem zúčastněným, že
přijali naše pozvání a ještě jednou
jim přejeme do nového roku pevné
zdraví, spoustu štěstí a hodně chuti
do života.
Ivana Tomková, matrikářka

„panu Jozefovi Moštíkovi, který oslavil 90. narozeniny“

Občany, kteří slaví významné životní jubileum a ze zdravotních důvodů se
nemohou dostavit do obřadní síně, rádi navštívíme s gratulací doma.
V případě zájmu kontaktujte matriku:
tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci 2017 jsme v obřadní síni přivítali
u slavnostního zápisu
Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

Zlatá svatba
Opravdu uběhlo již 50 let?
Zdá se to jako včera, kdy si paní
Mária tenkrát Mahuliaková a pan
Jan Jaglař řekli své ANO, ale je to již
50 let. V sobotu 16. prosince 2017
byli manželé Jaglařovi opět hosty v obřadní síni, aby oslavili svou
zlatou svatbu a symbolicky obnovili
svůj manželský slib, který si před
půl stoletím dali.
Kde a jak jejich společná cesta
životem začala?
Je někdy s podivem, jaké si s námi
život tropí žerty a jaké náhody přivedou dva lidi na cestu společným
životem.
Manželé Jaglařovi se poznali 6.
listopadu 1966 na své narozeniny, když pan Jan, tehdy ještě mladík, slavil svou plnoletost s přáteli
na Valachovci. Paní Mária, tenkrát
mladinká slečna, běžela se džbánkem svému otci pro pivo. I ona
v ten den slavila narozeniny – šestnáctiny. Své ANO si řekli o pár měsíců později.
Ušli společně kus cesty - a to nejen
pěšky po výšlapech, ale hlavně tou
cestou životní. Vychovali dvě děti,
dceru Marii a syna Jana. Čas plynul
a do rodiny přijali také zetě Mirka
a po čase se stali prarodiči vnuků Pavla a Vojty, o pár let později
k nim přibyla první vnučka Klárka.
Dorostl také syn Honza, který je se

svou ženou Andreou potěšil vnukem Tobiáškem a dnes už skoro
dvouletou vnučkou Terezkou.
V době zaslouženého odpočinku
se vrátili jako správní patrioti zpět
do svého rodného města Petřvaldu, kde se před pár lety potkali –
že je to více jak 50 let si nepřipouští a je to na nich znát. Koupili si
tady rodinný domek, kde si naplno
užívají zahrady, posezení s přáteli
a rodinou.
Pan Jan často píše do Petřvaldských novin, aby si své krásné
básničky nepsal pouze do šuplíku,
a paní Mária ráda šije, peče, stará
se o manžela, děti i pravnoučata.
(čerpáno ze životopisu dodaného
rodinou Jaglařovou)
To, že manželé Jaglařovi došli
na společné cestě životem až
ke zlaté svatbě, svědčí o tom, že
jejich tehdejší rozhodnutí nevzešlo
z růžového klamu, ale ze zralého
poznání a hlubokého vzájemného
citu.
Děkujeme oslavencům, že jsme
mohli být přítomni oslavě jejich
štěstí a lásky. A přejeme jim do dalších společných let spoustu zdraví,
pohody, radosti a lásky v kruhu rodiny a dobrých přátel.
Ivana Tomková

Podrobnější informace k slavnostním obřadům 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
Emu Filzákovou
Foto: Pavel Římánek

Foto: Pavel Římánek

Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské páry, které oslaví
výročí svatby do obřadní síně v budově radnice.
Termín obřadu si lze dohodnout na matrice, 1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková,
tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
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PETŘVALD V ROCE 2017 VE FOTOGRAFIÍCH

Realizace energetických úspor bytových domů na ul. Březinská

Rekonstrukce školní zahrady MŠ na ul. Šenovská

Realizace energetických úspor Kulturního domu v Petřvaldě

Výstavba víceúčelového hřiště na ul. Šumbarská

Chodník podél ul. Šumbarská

Realizace dětských prvků na víceúčelovém hřišti u ZŠ Školní

Chodník podél ul. Školní

Nový altánek u domů s pečovatelskou službou na ul. Ráčkova
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Sadové úpravy u radnice a památník gen. Vicherka

Dětský den u Sokolovny

Opravy místních komunikací

Olympijský den na TJ Hepo Petřvald

Den tradic

Petřvaldský letní otvírák

Letní příměstský tábor

Adventní jarmark
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Nové programy a preventivní akce na ZŠ a ZUŠ Petřvald
V tomto školním roce probíhá
na naší základní škole celá řada
programů pro děti prvního i druhého stupně. Cílem programů je
působit na žáky v širokém spektru prevence. Jedná se především
o prevenci v dopravě, zdravotní prevenci, sexuální osvětu, právní problematiku vedenou příslušníky PČR
či v současné době tolik ve všech
pádech skloňovanou drogovou prevenci a rovněž aktuální problematiku prevence netolismu (chorobná
závislost na tak zvaných virtuálních
drogách).
Letos jsme za pomoci Sdružení
rodičů při ZŠ objednali programy
od o.p.s Pavučina (sdružení posky-

tující programy všeobecné prevence rizikového chování), které probíhaly v pátých až devátých třídách
kontinuálně. Každému ročníku
bylo vybráno vhodné téma, např.
„Jak správně využívat mobil a PC“,
„Alkohol a kouření“, „Moc slova“,
„Rozhodování“, „Image a charakter“, „Jak být dobrým kamarádem“,
„Kdo jsem?“, „AIDS, sex a vztahy“
a jiná další nabízená témata. Každé téma bylo lektorem probráno
interaktivní formou, vedly se diskuze v kruhu, ve skupinách, pouštěla
se názorná videa, lektor téma prokládal příklady i názornými hrami.
Sezení byl vždy přítomen i příslušný
třídní učitel. Po celé akci proběhlo

vyhodnocení se zpětnou vazbou,
kde bylo chování dané třídy rozebráno a třída upozorněna na eventuální problémy v kolektivu. Novou
akcí, ve které bychom rádi pokračovali, bylo i navázání kontaktu s provozovatelem krásného a funkčního
dopravního hřiště v Havířově –
Šumbarku. Žáci 4. ročníku během
školního roku (vždy na podzim
a na jaře) projdou zdarma dvakrát
teorií v dopravě a dvakrát praxí se
samotnou jízdou na kolech pod ve-

dením specializované instruktorky.
Na závěr bych ráda podotkla, že
preventivně působit na děti nestačí
jen ve škole, ale na možné nástrahy
a lákadla, které na ně číhají v současném moderním světě, bychom
se měli snažit upozorňovat v každodenních situacích především my
dospělí.
Mgr. Jana Güntherová,
metodik prevence
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Dopravní kvíz s procházkou
Dne 12. 12. 2017 se členky dopravního kroužku vydaly zjistit, jestli teoretické znalosti dopravních
značek uplatní také v praktickém
životě ve svém městě. Prošly jsme
středem Petřvaldu a poznávaly jednotlivé značky, které naše centrum
nabízí. Na nevelkém území mezi
školou, radnicí, lékárnou, kulturním
domem, kruhovým objezdem, poštou, knihovnou a kostelem jsme

různých značek našly kolem dvaceti. V poznávání se nám dařilo, a tak
od ledna můžeme z oblasti předpisů pro chodce přejít k tajům pravidel silničního provozu týkajících
se cyklistů. Přejeme všem mnoho
bezpečných kilometrů v silničním
provozu.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Vánoční koncert v ZUŠ

Dne 15. prosince 2017 proběhly
v ZUŠ Petřvald dva vánoční koncerty (pro žáky ZŠ na ulici Závodní
a veřejnost). Sál byl plně obsazen
a nesla se v něm pravá předvánoční atmosféra. Účinkovali žáci
všech oborů a koncertem provázela paní učitelka Ivana Matušů,
která s sebou přivedla sněhovou
vločku – Hanu Hrabovskou a Ježíška – Martina Konkolského. Vystoupení, které neslo název „Puto-

vání po sousedních zemích a jejich
vánoční tradice“, se velmi líbilo.
Výkony žáků byly skvělé, za něž
děkujeme všem pedagogům, kteří
se na přípravě koncertu podíleli,
a také paní vedoucí učitelce Šárce
Podobové za její zodpovědný přístup a vstřícnost ke všem pedagogům a žákům.
Ivana Matušů,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 / mobil: 723 909 247
/e-mail: sks@petrvald-mesto.cz / facebook: Kultura Petřvald

Novoroční koncert

Připravujeme:
15. 3. 2018 – Pohádka O kohoutkovi a slepičce
28. 3. 2018 – Velikonoční jarmark

Vypouštění balonků v Petřvaldě
V pátek 8. prosince 2017 se tradičně vypouštěly balonky s přáníčky pro Ježíška. Nejen děti, ale i dospělí se nechali zlákat atmosférou Vánoc a přáníčka vypustili spolu s dětmi s nadějí, že se každému jeho přáníčko vyplní...

Do nového roku 2018 jsme vstoupili již tradičním Novoročním koncertem, který se konal v neděli 7. ledna 2018 v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě. Svým vystoupením nám zpříjemnili
novoroční chvíle Zdenka Mervová a Peter Soós, sólisté opery a operety SD
v Opavě. Slovem a vlastními básněmi provázel Oldřich Kolovrat. Vystoupily také děti z pěveckého sboru
Petřvald pod vedením paní učitelek Šárky Podobové a Martiny
Monczkové.
Taťána Čechová,
kulturní referentka

Zpívali jsme koledy
Ve středu 13. prosince 2017 se konal 7. ročník akce Česko zpívá koledy.
Přesně v 18.00 hodin před Kulturním domem v Petřvaldě zazpíval dětský sbor ZUŠ Petřvald pod vedením paní učitelky Šárky Podobové koledy,
ke kterým jsme se všichni rádi připojili.

Vstupné 40 Kč
Prodej vstupenek na místě
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Přednáška o Africe
dne 26. 2. 2018 v 17:00 hodin

místo konání SKS Petřvald
vstupné 50 Kč

Zajímavé povídání s videoprojekcí a živou ukázkou
tradičních hudebních nástrojů a lidových písní.
Film, beseda a koncert v jednom. Přednášející Pavel Nowak.

ve čtvrtek 8. února 2018
od 9:00 do 11:00 hodin

Srdečně zveme všechny děti
k zábavě u stolních her.

Únor 2018
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 596 542 952 / e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz /
web: www.petrvald.knihovna.cz /
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny

Trochu jsme počítali…

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

• V roce 2017 naši knihovnu navštívilo 10 071 návštěvníků
• Máme 659 registrovaných čtenářů

Od začátku letošního roku máme rozšířenou půjčovní dobu!

• Celkem se vypůjčilo 38 976 knih a časopisů

Po, St, Pá: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 hod.
Út: 7:00–14:00 hod.

• 202 knih jsme zapůjčili pro naše čtenáře z jiných knihoven

• Nakoupili jsme 1 098 nových knih
• 129 knih jsme půjčili jiným knihovnám z našeho fondu

Březen – měsíc čtenářů

Expediční kamera
Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR.
9. ročník proběhne v naší knihovně
v sobotu 3. března od 14:00 hod.
Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezony z celého světa

i novinky z domácí produkce. Přijďte se s námi podívat na místa, kam
se většina z nás nikdy nedostane.
Pro bližší informace o promítaných
filmech a jejich stopáži sledujte
naše webové a facebookové stránky.

• Březen - měsíc čtenářů
(1.–31.3.) – 9. ročník

• Čtenář roku (1.–31.3.) –
8. ročník

Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje devátý ročník
celostátní akce BŘEZEN - měsíc
čtenářů. V centru našeho zájmu
je čtenář a čtení, tedy ne kniha
(předmět) ani knihovna (instituce),
ale každý čtenář (knihy, časopisu,
e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny
i ten, který v knihovně nikdy nebyl
a (zatím) ani být nechce. Letošní
ročník bude zaměřen na prezentaci projektu S knížkou do života /
Bookstart/ veřejnosti.

V roce 2018 bychom v naší knihovně rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Cílem této
aktivity je posilovat společenský
význam a prestiž četby a ocenit ty,
kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude
počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán
ve výpůjčním systému. V roce 2018
budeme oceňovat naše nejmladší
čtenáře.
Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip

BĚHEM CELÉHO MĚSÍCE BŘEZNA SE MOHOU NOVÍ ČTENÁŘI REGISTROVAT NA 1 ROK ZDARMA. BUDOU TAKÉ PROMINUTY POPLATKY
Z PRODLENÍ ZA UPOMÍNKY.

Pomozte nám zkrotit strašidla!
kdy: 6. února 2018
od 9h do 11h

KLUB MAMINEK
Milé maminky, klub vám poskytuje klidné místo
ke scházení se s ostatními maminkami a jejich dětmi.
Nabízíme k využití prostory dětského oddělení, velké
množství literatury pro maminky a děti i zázemí pro
malé občerstvení. Program klubu není zajištěn, rozhodující je vaše aktivní zapojení se.
Termíny Klubu maminek: od 9:30 – 11:30 hod.
20. 2., 6. 3., 3. 4., 22. 5., 12. 6. 2018
Během letních prázdnin klub maminek nebude!

Noc s Andersenem
Město Petřvald – knihovna: K Muzeu 150, 735 41 Petřvald
tel: 596 542 952 www.petrvald.knihovna.cz

Akce se letos bude konat 23. 3. 2018. Přihlášky a bližší informace si můžete vyzvednout v knihovně od 1. 2.
Uzávěrka bude 1. 3. Akce je určena pro děti od 7
do 12-ti let.
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O projektu BOOKSTART
Co je Bookstart: mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty.

Cílem projektu je:
• podpořit
rozvoj
verbálních
schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
• dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností
pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou
z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj
čas a strávit jej společně nad
knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním)

• poradit jim, jak to dělat správně
(metodickou radou, praktickou
pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor
pro sdílení s ostatními rodiči ad.

8. 1 2018 – 30. 3. 2018 probíhá výstava
studentů Davida Johna Lloyda

• orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
• inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny
• vytvořit novou čtenářskou komunitu
• podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti
Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního
věku dítěte

Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Představujeme vám…
Jaká byla Vaše cesta na pódia a divadelní prkna?

…pana Rudolfa Medňanského,
operního a operetního zpěváka,
kterého můžete vidět ve Slezském
divadle v Opavě a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.
Jaké máte vzpomínky a vazby
na Petřvald?
Petřvald je mým rodným městem,
ke kterému se vážou mé vzpomínky
od nejútlejšího dětství. Se svou rodinou jsem vyrůstal ve finském domku na Podlesí obklopen přírodou,
ve které jsem si vždy se svými kamarády rád hrával a do které se rád
vracívám dodnes při pravidelných
návštěvách svého otce. V Petřvaldě
jsem také navštěvoval mateřskou
i základní školu. Velký význam pro
mě mělo i působení v pěveckých
sborech Ptáčata a Nové mládí
a samozřejmě navštěvování ZUŠ,
kde jsem se postupně učil zpěvu,
hře na housle a téměř v dospělosti
i na klavír.

Zpívání mě provází po celý můj život. Už od malička mi doma zpívávala maminka a hlavně babička
Boženka Matulová, která byla velice talentovaná. Mnozí pamětníci si
na ni jistě vzpomenou z jejího působení v pohostinských zařízeních
v Petřvaldě (např. U Ryznara). Měla
možnost studovat na konzervatoři,
ale této příležitosti se vzdala. Také
docházela do petřvaldského ochotnického divadelního spolku, se
kterým roku 1950 uvedli mimo jiné
i operetu R. Piskáčka Perly panny
Serafínky. Ve třech letech jsem díky
babičce uměl spoustu dětských a lidových písniček. Ve 12 letech jsem
úspěšně zvládl konkurz na roli malého Broučka v opeře Broučci Ladislava Matějky, kterou připravovalo
dětské operní studio pod vedením
Lenky Živocké. Zde jsem se setkal
poprvé s operou a i s některými
současnými kolegy. Tehdy jsem si
začal uvědomovat, že bych se chtěl
zpívání a divadlu věnovat i v dospělosti. Pak ale přišla mutace, a tak
jsem nastoupil na stavební průmyslovku v Havířově. Po maturitě, kdy
se můj hlas ustálil, jsem byl přijat
ke studiu na konzervatoři a poté
i na magisterské studium sólového
zpěvu na Hudební fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, které jsem
úspěšně absolvoval v roce 2016. Již
během studia konzervatoře jsem
začal externě působit jako sborista
v souborech opery a operety Národ-

ního divadla moravskoslezského
v Ostravě, kde jsem dostával příležitosti nastudovat i menší sólové
role. Další zkušenosti jsem každoročně získával i ze studentských
inscenací, které vznikaly v rámci
operních studií jak na konzervatoři, tak na univerzitě. Zde jsem měl
možnost představit se i v rolích
prvooborového charakteru. V roce
2012 jsem nastoupil do stálého angažmá operního souboru Slezského divadla v Opavě, kde jsem působil do loňské sezony. V současnosti
jsem tzv. „na volné noze“ a hostuji
ve výše uvedených divadlech.
Ve které opeře (operetě) vystupujete, v jaké roli a kde Vás můžeme
vidět?
Mojí poslední nastudovanou premiérou ve Slezském divadle v Opavě
je v prosinci uvedená opereta E.
Kalmána Arizona Lady, kde představuji mladého kovboje Chestera Kingsburyho. Ten se bojí koní,
a proto byl vyslán na Divoký západ
svým otcem, majitelem továrny
na masové konzervy, aby se seznámil s dobytkem v syrovém stavu.
Dále mě v tomto divadle můžete vidět například v úspěšném muzikálu
Noc na Karlštějně K. Svobody, kde
ztvárňuji střídavě roli Peška Hlavně
a mnicha Trubadúra. Z operet zde
hraji ještě postavu Otakara v klasice J. Strausse ml. Cikánský baron.
Z oper bych vyjmenoval pašeráka
Remendada v Bizetově Carmen,
Bardolffa ve Verdiho Falstaffovi,

Uldina ve Verdiho Attilovi a v neposlední řadě Prvního pobudu v Orffově pohádkové jednoaktovce Chytračka, která je uváděna společně
s autorovou kantátou Carmina Burana. Brzy začnou přípravy inscenace Janáčkovy opery Liška Bystrouška, jejíž premiéra bude v dubnu
2018 a kde jsem dostal příležitost
nastudovat dvojroli Komára a Rechtora.
V Národním divadle moravskoslezském od října 2017 vystupuji coby
Roderigo ve Verdiho opeře Otello.
V současnosti se zde připravuji
na roli Zbídačeného mužika v opeře D. Šostakoviče Lady Macbeth
z Mcenského újezdu, která bude
mít premiéru v březnu.
Jaké máte pěvecké vzory a který
styl hudby posloucháte, i když se
věnujete vážné hudbě?
Mám rád hudbu, která dává smysl
a je harmonicky a melodicky bohatá. Někdy mě baví alternativní
a barevně zajímavá hudba, jindy
mě zaujme text nějaké písně. Jsou-li splněna tato kritéria, líbí se mi
hudba jakéhokoliv žánru. V posledních letech pravidelně navštěvuji
třeba festival Colours of Ostrava,
na kterém mě fascinuje právě jeho
pestrost a barevnost a moment překvapení z nově objevených interpretů a leckdy i pro mě zcela nových
žánrů. Samozřejmě ale rád poslouchám i operu – a to i mimo pracovní
povinnosti. Pěveckých vzorů mám
mnoho, jsou jimi např. Luciano Pa-
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varotti, Juan Diego Florez, Jonas
Kaufmann a nebo například Lawrence Brownlee, kterého jsem měl
možnost vidět na vlastní oči na jeho
recitálu s Janáčkovou filharmonií
v Ostravě. Je pro mě fascinujícím
zážitkem pozorovat jejich pěveckou
techniku a interpretaci, i když většinou jen zprostředkovaně v kinosálech, v televizi, na internetu. Vážím
si však i mnoha svých zkušenějších
pěveckých kolegů, u kterých obdivuji jejich dovednosti.
Přibližte nám své cíle a plány. Sníte o nějaké roli?
Mým snem je naučit se zpívat tak,
abych byl se svým výkonem alespoň přiměřeně spokojený . Ale
to asi nebudu nikdy, jelikož jsem
na sebe dost náročný. Rád bych
svým zpěvem přinášel radost a odpoutával posluchače od starostí
a stresu dnešní uspěchané doby.
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A i když převážně stojím nohama
na zemi, tak někdy zase sním a lítám v oblacích, ale to asi občas
každý. Musím se toho ještě spoustu
naučit. A pak uvidím. Tenorům to
trvá trochu déle. Z vysněných rolí
bych jmenoval Cyrana z Bergeracu Franca Alfana a Werthera Julesse Masseneta. Ale tyto role jsou
opravdu velmi technicky náročné,
tak budu snít nejspíše velice dlouho, možná i navždy . Ale opravdu
od srdce rád bych si zahrál Vaška
ve Smetanově Prodané nevěstě.
Ale svůj sen si vlastně plním každou nastudovanou rolí, protože
dělám to, co jsem si vždycky přál
a co mě naplňuje. A jsem za tuto
příležitost také nesmírně vděčný.
Jaké máte zájmy a koníčky?
Mám rád procházky v přírodě,
na které mám ale velmi málo
času. Snažím se přírodě pomáhat
a zodpovědně třídím odpad. Svou

celoživotní lásku ke zvířatům jsem
zhruba před dvěma lety zpečetil
přechodem na čistě rostlinnou stravu. Nejen proto jsem si velmi oblíbil
vaření. Ve volných chvílích si rád zajdu na bowling nebo šipky s přáteli,
příležitostně hraji badminton. Naplňují mě také adrenalinové zážitky

(v rozumné míře ). Na konci loňského srpna jsem například absolvoval tandemový seskok padákem
z 3000 m. Pocit volného pádu je
opravdu neskutečný zážitek, který
mohu všem vřele doporučit.
Za rozhovor děkuje redakční rada.

Falstaff – G. Verdi – Josef Kovačič (Pistola), Michael Kubečka (Falstaff)
a Rudolf Medňanský (Bardolfo)

Okénko Domova Březiny
Rok 2017 je již za námi, ale v Domově Březiny nám na něj zůstaly krásné vzpomínky. Minulý rok nám přinesl spoustu společných zážitků v podobě kulturních a společenských akcí.
Nezapomenutelným zážitkem pro většinu z nás byl Adventní koncert, a proto mu věnujeme malou pozornost. Dne 15. 12. 2017 přijali do Domova Březiny pozvání sólisté Slezského divadla v Opavě.
V jejich podání zazněly písně a básně zaměřené na dobu těchto významných církevních svátků. Koncert provázel mluveným slovem
(o autorech, hudebních dílech, dané sváteční době) a recitací básní
básník Oldřich Kolovrat. Jakmile se místností rozezněly housle v podání Jana Huszára, nechali jsme se unést vánoční atmosférou a zaposlouchali jsme se do známých písní, které nám zazpíval Peter
Soós. Tímto koncertem byla navozena příjemná atmosféra. Z úst
mnoha našich seniorů zazněly po této kulturní akci jen slova chvály.
I pro letošní rok připravujeme pro naše seniory spoustu kulturních
a společenských akcí. Nejbližší z nich je již tradiční Ples seniorů a jejich hostů, na který se všichni velice těší. O účast na něm je velký
zájem, a proto jej pořádáme 21. a 22. února 2018, začátky jsou vždy
ve 14 hodin. K tanci a poslechu zahraje živá hudba, připraveno bude
občerstvení a chybět nesmí bohatá tombola. Tímto jste na tuto společenskou akci srdečně zváni. Více informací o připravovaných nebo
uskutečněných akcích v Domově Březiny se můžete dočíst na našich
internetových stránkách www.domovbreziny.cz.
Vedoucí Domova pro seniory
Mgr. Zuzana Fránková

POZVÁNKA
KMD Sluníčko zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který pořádá u příležitosti 20. výročí vzniku klubu.
Kdy? 9. 3. 2018 od 13 – 17 hod.
Kde? Středisko kulturních služeb města Petřvald
- místnost č. 3
Srdečně zvou Sluníčka
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Zimní pohádka
I tak by mohl znít název Silvestrovského šlapáčku, který jsme si dopřáli v předvečer posledního dne
roku 2017. Jaké bude počasí je
vždycky ve hvězdách – když plánujete dovolenou nebo výlet dlouho
dopředu, nezbývá než se modlit, ať
rozmary atmosféry vaši vytouženou
akci nezkazí. Vzhledem k pošmourným dnům v poslední době jsme
očekávali leccos – ale probouzející
ráno v sobotu 30. 12. bylo unikátní.
Sněhová pokrývka a lehký mrazík
spolu s čistou modrou oblohou a vycházejícím sluníčkem vyvolávaly
veselou náladu a přímo lákaly ven.
U Penny se sešlo více než tři desítky
čiperů dychtících po pohybu na čerstvém vzduchu – od turistů v zárodečném stadiu usazených v kočárku až po vytrénované, zimními
větry ošlehané turistické seniory…
Úžasné počasí nenechávalo niko-

ho lhostejným – usmívali se malí
i velcí…, na cestách to sice trošku
podkluzovalo, ale jakmile jsme vyrazili do Olšiny směr Podlesí a začali se kochat chůzí, rozhledy a zářící
sněhovou krásou, starosti o ochranu pozadí šly stranou. Na Podlesí
jsme mrkli na nově vybudované dětské hřiště, v Pežgovském
lese, který vypadal jak z pohádky
o Mrazíkovi, jsme dali i tu silvestrovskou štamprličku, protáhli se
okolo bývalé šachty a přes kolonii
u bývalého kina, zkontrolovali seniory na Kamčatce a natáhli své
kroky až k Bartovickým rybníkům…
Tam jsme se chvíli kochali krásou vodní hladiny v zimním slunci
a čekali na ty pomalejší, abychom
pak krajem Bartovic vyrazili zpět
lesem až k Petřvalďance. Hospůdku jsme obsadili téměř do posledního místa. Přestože nás bylo

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
Nové rozlosování zimního turnaje v Orlové (družstvo Doubravy se z turnaje
odhlásilo, proto došlo k přelosování).
28. 1. v 9.00
Věřňovice – TJ Petřvald
3. 2. v 12.00
Louky – TJ Petřvald
11. 2. v 9.00
I. Petrovice – TJ Petřvald
17. 2. v 12.00
SLAVOJ PETŘVALD – TJ PETŘVALD
25. 2. v 9.00
D. Lutyně – TJ Petřvald
3. 3. v 12.00
Sj Rychvald – TJ Petřvald
11. 3. v 9.00
Záblatí – TJ Petřvald
V. Sobek

hodně, musíme pochválit obsluhu,
která nezpanikařila a celkem rychle a milým způsobem nakrmila
a napojila všechny hladové krky.
Postaráno bylo i o psí doprovod…
nejen o naše psy, ťapkala s námi
i vzácná psí návštěva – pejsek Budulínek, černý kříženec jezevčíka,
který byl „zapůjčen“ z havířovského
psího útulku, aby se proběhl v naší
dobré společnosti, (a kdyby se

snad někomu zalíbil, tak třeba i našel nového páníčka.) V Petřvalďance jsme výšlap zakončili, každý pak
vyrazil po vlastní ose k domovu,
obohacen o krásy nových zákoutí,
které jsme cestou objevili. A jestli
se vám líbilo, nečekejte až na prvomájový výšlap, vyrazte s námi hned
v únoru…
J. Burová

VALENTÝNSKÝ ŠLAPÁČEK PETŘVALDEM A OKOLÍM
Taky už má svoji tradici, doposud jsme chodili přímo na Valentýna, tak trochu posuneme datum, aby mohli vyrazit i ti,
co přes týden pracují …a pejsky vezměte klidně s sebou…
V neděli 18. 2. 2018 sraz v 9.00 hod. u Penny.
J. Burová

Mikuláš na Hepu

7. 12. – turnaj starších přípravek v Havířově.
G. Havířov – TJ Petřvald
0:1
MFK Havířov – TJ Petřvald
2:2
Těrlicko – TJ Petřvald
5:0
H. Suchá – TJ Petřvald
3:3
Sn Havířov – TJ Petřvald
1:0
Na posledním turnaji v roce 2017 město reprezentovali: V. Kuzma, A. Otýpka, J. Šustek, D. Sobita, M. Pokorný, A. Súdna, Š. Bitala, Š. Böhm a J. Zborovský.

Nejbližší program mladší přípravky:
13. 1. v 9.00 silně obsazený turnaj ve Stonavě za účasti FK B. Albrechtice,
FC Baník Ostrava, MFK Karviná, FK Fotbal Třinec, FK Bospor Bohumín
a TJ Petřvald.
24. 1. - triangl ve Stonavě za účasti FK B. Albrechtice, FK Těrlicko a TJ Petřvald.
3. 2. – turnaj v H. Suché.
7. 2. – triangl ve Stonavě.
23. – 25. 3. 2018 – soustředění na Morávce.

Nejbližší program starší přípravky:
10. 1. – triangl ve Stonavě za účasti FK B. Albrechtice, FC Baník Ostrava,
TJ Petřvald.
13. 1. – turnaj Zimní ligy v H. Suché.
20. 1. – turnaj Zimní ligy v H. Suché.
28. 2. – triangl ve Stonavě.
25. 2. – turnaj Zimní ligy o konečné umístění (v Petrovicích o 7. – 12. místo) nebo 3. 3. (ve Stonavě o 1. – 6. místo).
23. – 25. 3. 2018 – soustředění na Morávce (společně s mladší přípravkou).
Rodiče, přiveďte své děti. Více najdete na stránkách www.tjpetrvald.cz/
přípravky.
K. Pokorný a J. Cífka

Dne 8. 12. se uskutečnila na Hepu další z tradičních akcí pro děti - přijel Mikuláš s vozíkem dárků. Sledoval totiž po celý rok, jak si vedou naši
nejmenší fotbalisté a fotbalistky. Po celou sezonu podávali výborné výkony, nastříleli svým soupeřům více než 100 branek. Několik z nich bylo
vybráno skauty Baníku Ostrava a Baníku Karviná do svých týmů. Než byly
dárky rozdány, děti si mohly zasoutěžit, projít stezkou odvahy, projet se
v „Mikulášském voze“ kolem Hepa a pochutnat si na specialitách. Celá
akce byla zakončená ohňostrojem. Jsme rádi, že kromě hojné účasti dětí
si našla cestu na tuto akci řada hostů, rodičů a prarodičů. Pro organizátory
byly největším dárkem usměvavé tváře těch nejmenších. Než si můžeme
říci - tak zase za rok, dovolte, abychom vás seznámili se stručným programem, který děti čeká v roce 2018. Během zimních měsíců budou probíhat
tréninky v tělocvičnách petřvaldských škol, zúčastníme se zimních halových turnajů a zimu zakončíme v březnu soustředěním. Z tělocvičen se
přesuneme na naše hřiště a odehrajeme jarní mistrovskou část soutěže.
20. června se určitě většina dětí zúčastní 3. ročníku Petřvaldské olympiády a na konci června chystáme další ročník letního kempu, kdy si postavíme na Hepu stany a prožijeme bohatý sportovní (nejen fotbalový) víkend.

Únor 2018
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NAPSALI NÁM
Poděkování
V Domově pro osoby se
zdravotním
postižením
Benjamín, p. o. středisko v Havířově žije 24 dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Každé z nich mělo své přání, co by chtělo najít pod vánočním stromečkem. Díky firmě HM Globus v Havířově a jejím zákazníkům,
kteří se zapojili do VII. ročníku charitativní akce Strom splněných přání,
našlo každé dítě v Benjamínu pro stromečkem právě ten svůj dárek, které
si přálo. Proto všem, kteří se do této akce zapojili a přispěli k tomu, že děti
našly pod stromečkem dárky, které jim přinesly radost, moc děkujeme. Děkujeme za to, že jste a že nám pomáháte. Moc si toho vážíme.
Za děti a zaměstnance z Benjamínu středisko Havířov, Moskevská 1588
Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace Benjamín
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP Benjamín středisko Havířov

Poděkování městu Petřvald za podporu Linky bezpečí, z.s.
Vážený pane Lukšo, vážené zastupitelstvo,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu, kterou jste
v tomto roce Lince bezpečí poskytli. Díky Vašemu příspěvku 5 000 Kč
i podpoře 688 dalších měst, městysů a obcí se nám podařilo získat
významnou částku 2 237 045 Kč. I Vaše podpora nám jenom v prvním pololetí roku 2017 umožnila odbavit 75 345 hovorů, 1 016 online chatů a 1 406 e-mailů od dětí a mladých lidí.
Děkujeme, že společně s námi pomáháte tvořit šťastnější příběhy.
Za celý tým Linky bezpečí
Soňa Petrášková, ředitelka

Bajka o rosničce
Pan Pokorný se vypravil na úřad. “Chci změnit jméno své dcery na Rosnička.”
Matrikářka na něho překvapeně pohlédla. “A souhlasí s tím vaše manželka?”
Pan Pokorný sáhl do kapsy a na dlani se mu objevila žába se zlatou korunkou na hlavě. Vyskočila z ruky, a než dopadla na zem, byla z ní žena
v krásných šatech a s diadémem ve vlasech. “Samozřejmě, že s tím souhlasím.”
Úřednice pozvedla obočí. “A co vaše dcera, ta s tím také souhlasí?”
Pan Pokorný sáhl do druhé kapsy a vytáhl menší žabku. Z té se stala krásná mladá dívka s lehce nazelenalou kůží jen o chloupek zelenější, než
občas mívají rusovlásky. “Jistěže se tak chci jmenovat.”
Matrikářka pokrčila rameny. “Když si to všichni přejete, ráda vám vyhovím.”
O pár týdnů později dívka dokončila vysokou školu a jala se hledat zaměstnání. Našla je tam, kde chtěla – v televizi.
Ředitel svolal vybranou část zpravodajské redakce na poradu. “Představuji vám Rosničku, bude předpovídat počasí. Umí toho víc, než tušíte. A bude
největším tajemstvím naší televize. Sekretářka vám rozdá k podpisu prohlášení o mlčenlivosti. Pročtěte si pozorně poslední klauzuli, porušení je
důvodem k okamžitému propuštění a hodně vysoké pokutě.”
“To nebude třeba, pane řediteli,” řekla Rosnička. “Když to někdo prozradí, promění se v krysu.”
Pomocný kameraman se zatvářil posměšně. “Tomu nevěřím! Když mi někdo nabídne stokrát víc...”
Nedopověděl, protože se z něj stala krysa. Velký líný redakční kocour, který do té doby spal na radiátoru, reagoval bleskově. Nechybělo mnoho a byl
by krysu zardousil.
Rosnička se stala hitem. Její přesné předpovědi přiváděly meteorology k zoufalství a konkurenční televize dělaly vše možné, aby tomu přišly na kloub,
včetně nabídek stále vyšších částek. Bez úspěchu.
Rosnička zdomácněla ve všech rodinách. Děti hned po večerníčku přepínaly program a čekaly, až se Rosnička na konci předpovědi promění v žabku, skočí do sklenice a z žebříčku jim zamává tlapkou: “A teď hezky spěte!”
Děti hezky spaly, lépe se učily a Rosnička je každý den bavila novou legráckou. To přitáhlo k obrazovkám rodiče a ostatní diváky.
Tak to šlo až do Silvestra. Toho dne ukončila svou předpověď slovy: “Dejme si předsevzetí, že v novém roce budeme na sebe navzájem hodní. Kdo
zůstane zlý a jedovatý, promění se v hada.”
Není známo, kolik lidí vzalo její slova vážně a předsevzetí si dalo. Určitě ne všichni, protože po půlnoci se na různých místech objevilo neobvyklé
množství malých i velkých hadů.
Jaká poučení z této bajky plynou? 1. Prozradíte-li tajemství, která dobrým lidem neškodí, uškodíte sobě. 2. Zlé a jedovaté lidi vykažte ze svého okolí,
ať se tráví vlastním jedem sami.
Vladimír Kostiha

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

Nabízíme vývoz žump, septiků
a jímek vozem o objemu 9m3.

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům  

Dne 5. února 2018 oslaví pan Jan Salamon krásných 80 let. Všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a životní pohody přeje dcera Šárka a syn Martin s rodinami.

Jarmila Pěgřimočová

90 let

Marta Řezáková

90 let

Olga Tomicová

90 let

Jiřina Prudilová

80 let

Marie Vlčková

80 let

Našim
jubilantům
přejeme
do dalších let hodně zdraví
a osobní pohody.
Milá maminko, babičko a prababičko, k Tvým 92. narozeninám Ti přejeme jen to
krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Ať radost a štěstí Tě provází, zdravíčko ať Ti
neschází. Na svět se dívej vesele, ať se co chce, semele.
Dne 14. února 2018 oslaví své 92. narozeniny paní Milada Káňová. Přání posílá
syn Milan s manželkou Zdenkou, vnuk Pavel s manželkou Hankou, vnučka Renátka
s manželem Pavlem, pravnoučata Vítek, Janinka, Tomík, Pavlínka,Karolínka
posílají sladkou pusu.

Uzavřená manželství
Roman Dunička
a Helena Vodičková
Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Narozené děti
Dne 9. ledna 2018 oslavila krásných 70 let paní Anna Skýbová. My ji přejeme hodně
štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože je jí
málo a hodně všeho, co by za to stálo. Přeje manžel Viktor, syn René s rodinou a dcera
Martina s rodinou. Máme Tě moc rádi.

Tomáš Sehnal
Ema Filzáková
Patrik Sikora
Lucas Kania
Michael Slonka
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Vzpomínáme

Zemřeli občané

Nic víc než kytičku na hrob Ti dát a s bolestí v srdci vzpomínat.
Dne 28. ledna 2018 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí paní Soni Medňanské.
Nikdy nezapomeneme.
Za kamarádky a známé Zdeňka.

Ladislav Častka

76 let

Robert Miazga

85 let

Marie Špryňarová 92 let
Marie Stavařová

95 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Očím jsi se ztratila, ale v srdcích zůstáváš navždy.
Dne 15. ledna 2018 uplynulo 19 let od úmrtí
paní Boženy Kovalčíkové. Dne 23. února 2018
by oslavila 100 let. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Syn Petr s rodinou
a dcera Jaroslava s rodinou.

Dne 15. ledna 2018 uplynulo 10 let od úmrtí
paní Vlasty Kašové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Miroslav a dcera Eliška s rodinami.

Dne 28. února 2018 vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás opustil můj manžel
pan Leo Chrobák. S láskou vzpomíná manželka
Jarmila, dcera Ivana a syn Tomáš s rodinami.

Dne 21. února 2018 si připomeneme nedožité
72. narozeniny paní Vlasty Kubančíkové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert,
syn Martin a dcera Taťána s rodinami.

Dne 21. ledna 2018 uplynulo 5 let, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, manželka, sestra,
teta, tchýně, švagrová, babička a prababička
paní Květoslava Okapová.
Kytičku na hrob můžeme už jen dát a s velkou
bolestí v srdci stále vzpomínat.
Vzpomínají manžel Antonín a dcery Milada
a Helena s rodinami.

Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám, jen
dveře vzpomínek jsi nechala dokořán.
Dne 8. ledna 2018 uplynulo 21 let od úmrtí
paní Vandy Miksové. S láskou vzpomíná manžel
Miroslav, syn Martin s rodinou
a dcera Jolana s rodinou.

Únor 2018
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Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 13. února 2018 vzpomeneme nedožité 93.
narozeniny naší maminky, babičky, prababičky
a tchýně paní Jiřiny Šimurdové. S láskou a úctou
vzpomíná dcera Jarmila a celá rodina.

Dne 31. ledna 2018 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí naší milované maminky, babičky,
prababičky a praprababičky
paní Milady Maděrové. S láskou vzpomínají
dcery Danuše a Šárka s rodinami.

Osud nám nikdy nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
My už nemůžeme pro Tebe nic udělat, jen hezkou kytici na hrob Ti dát, chvíli postát a vzpomínat.
Dne 4. února 2018 uplyne 10 let od úmrtí pana Radomíra Niedziely. S láskou vzpomínají manželka Jiřina, dcera Jana,
zeť Aleš a vnoučata Tomáš, Jakub a Lucie, dcera Milada a vnučka Petra, syn Dalibor, snacha Markéta
a vnoučata Nikola a Dalibor.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

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. Možno zakoupit dárkové
poukazy.

Kontakt na tel. čísle
777 781 811
e-mail:
ladislav.pinter@tiscali.cz,
www.sweb.cz/dzpc. reiki

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

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

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 / 602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ
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Proč některé ženy odmítají mamografické vyšetření?
Domnívají se, že se jich toto onemocnění netýká
Značná část žen má mylnou představu, že onemocnění rakovinou prsu hrozí pouze ženám, které mají v rodině zvýšený výskyt této
nemoci. Pravda je ale taková, že jen jedna třetina z žen, které nádorem prsu onemocní, mají příbuzného s nádorem prsu v rodině. Dvě třetiny
žen naopak nikoho s tímto onemocněním v rodině nemají, a přesto nádorem prsu onemocní. Rakovina prsu je nejčastější zhoubný nádor u žen.
Během života onemocní tímto nádorem každá osmá žena. Proto se tato nemoc může týkat opravdu každé ženy.

Bojí se vyšetření
Mnohdy se ženy bojí rentgenového záření, jindy se obávají stlačení prsu a bolesti. Vyšetření je prováděno na akreditovaných pracovištích, které disponují moderními plně digitálními přístroji s velmi nízkou dávkou tzv. měkkého záření. Při vyšetření mamografem dostane žena
dávku záření, jakou v běžném životě obdrží za 4,5 dne z přírodních zdrojů. Radiační zátěž klientky je tedy minimální a samotné vyšetření je
možné provést šetrně a prakticky bezbolestně díky modernímu přístroji a citlivému přístupu zkušených radiologických asistentek.

Myslí si, že postačí vyšetření pomocí ultrazvuku
Ultrazvukové vyšetření se používá k preventivnímu vyšetření u žen do 40 let. Ženy nad 30 let mají strukturu prsou, kterou je nutno
prohlédnout mamografem. Pouze mamografie dokáže odhalit mikrokalcifikace a tyto jsou mnohdy jedinou známkou počínajícího nádoru prsu.
A právě tyto mikrokalcifikace samotný ultrazvuk neodhalí a proto je vyšetření mamografem nenahraditelné.

Screeningové centrum je pro ně tzv. „z ruky“
Ačkoliv je dostatečný počet center, značná část klientek musí za vyšetřením dojíždět a strávit tak spoustu času v dopravních prostředcích.
Tento diskomfort se rozhodla vyřešit ostravská klinika SILESIA MEDICAL, s.r.o. Její Centrum pro nemoci prsu nabízí stávajícím i novým klientkám
novou službu. Prakticky to vypadá tak, že paní si během telefonické objednávky s operátorkou kliniky dohodne termín vyšetření mamografem
a současně, pokud má zájem o svozovou službu, je informována ohledně času a místa kde bude nastupovat. Klientka je dopravena osobním
vozem až před kliniku a po vyšetření je odvezena zpět na nástupní místo. Tato nová služba je zpoplatněna 100,-Kč za cestu na kliniku i zpět.

Čtyři důvody, pro které by se ženy měly objednat k vyšetření prsů na kliniku Silesia Medical v Ostravě!
TERMÍN objednání k vyšetření mamografem je do 14 dnů
KOMFORTNÍ DOPRAVA na vyšetření při využití svozové služby
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ kliniky včetně vstřícného a empatického zdravotnického personálu
ODBORNĚ PROVEDENÉ VYŠETŘENÍ, jež pomůže nádor prsu odhalit včas
Kvalitní preventivní vyšetření prsou pomůže nalézt nádor včas, tedy v době, kdy většinou není hmatná bulka ani jiná známka nádoru. A právě
tato časná stadia jsou lépe, jednodušeji a úspěšněji léčitelná a ve většině případů (téměř 100 %) vedou k uzdravení. Převážná část žen však
odchází domů s úsměvem na tváři, dobrým výsledkem v ruce a s klidem na duši.

Stačí se jen objednat a věnovat pár minut důležitému preventivnímu vyšetření!
Pro objednání na preventivní mamografické vyšetření a případného odvozu je možno využít:
e-mail: transfer.servis@silesiamedical.cz , mobil.: 733 534 437
nebo e-mail: mamografie@silesiamedical.cz
Další informace o nabídce kliniky SILESIA MEDICAL, s.r.o. včetně krátké instruktážní sekvence zachycující vyšetření mamografem lze najít na stránkách: www.silesiamedical.cz

Informace k inzerci v Petřvaldských novinách
- za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč včetně DPH za 1 cm2
- šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:

4,5 cm • 9,3 cm • 14,2 cm • 19 cm
-inzerce je zveřejněna na základě objednávky (vzor a podrobnější
informace na www.petrvald-mesto.cz)
- objednávky inzerce:

Bc. Lucie Švandová,
Tel. 596 542 907
E-mail: svandova@petrvald-mesto.cz
Od 1. 3. 2018 změna kontaktní osoby!
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