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OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
Výstavba chodníku podél ul. Šumbarská
V měsíci červnu byla dokončena
výstavba chodníku, na který naši
spoluobčané již dlouho čekali. Jistě
jsme všichni rádi, že tento chodník je již z velké části dokončen
a lidé jej mohou využívat. Celková
příprava výstavby tohoto chodníku nebyla jednoduchá. Samotná
příprava projektové dokumentace, včetně stavebního povolení,
trvala bezmála rok a půl a byla
rozdělena do částí A, B, C, D a E.
Vzhledem k finanční náročnosti
celého projektu výstavby jsme se
snažili zajistit financování s přispěním dotace, což se nám podařilo

s pomocí fondu SFDI, který nám
nakonec přispěje finanční částkou
ve výši 85% způsobilých výdajů
na etapu B.
Realizace výstavby chodníku byla
v roce 2017 soutěžená v rámci
podlimitního režimu a realizaci vyhráli na základě výběrového řízení
Stavby a strojírny Třinec. Vzhledem
k tomu, že v úseku C a E se vyskytly
nepředvídatelné překážky, tak tyto
úseky nebyly předmětem soutěže
a budou dokončeny později.
Jelikož v úseku E (křižovatka ul.
Šumbarská/Na Svahu) je plánovaná výstavba kanalizace, kterou

novin jsou zveřejněny na

bude v roce 2019 provádět SmVaK,
tak výstavba této části byla odložena a bude provedena až po ukončení prací plánované výstavby kanalizace.
U úseku C (za křižovatkou ul. Podlesní/Šumbarská) u č.p. 841 byl
tento dříve soukromý pozemek
převeden do majetku ČR a my byli
nuceni tento pozemek nejprve
od státu převést do vlastnictví města. Nyní již můžeme dokončit i tento
úsek a výstavba této části chodníku, která se tímto dopojí k nově zřízenému hřišti, proběhne v měsíci
srpnu a září.

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
29. 8. 2018 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.
Jsme opravdu rádi, že se tyto dva
projekty, výstavba chodníku a víceúčelového hřiště na ul. Šumbarská,
podařilo skloubit a dokončit.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
81. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 7. června 2018
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM schválila
 znění Zadávací dokumentace
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Sdružené služby dodávky elektrické

energie pro město Petřvald
a jeho příspěvkové organizace“
a „Sdružené služby dodávky
zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“
 znění Výzvy k podání nabídek
v koncesi malého rozsahu pro
provozování kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Petřvald pod názvem „Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Petřvaldu“;

2
 znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Odstranění stávající terasy při
KD v Petřvaldě“
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Výměna
podlahových krytin v objektech
ve vlastnictví města Petřvald“
a o uzavření smlouvy s uchazečem Martin Šúrek, OKPODLAHY,
za celkovou položkovou nabídkovou cenu 1.721 Kč bez DPH;
 v rámci stavby „Přechod pro
chodce u autobusové zastávky
Lékárna v Petřvaldě u Karviné“
o uzavření smlouvy o výpůjčce
a o uzavření dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností
s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, státní přísp. organizace,
o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
domu č. p. 1735 a Realizaci
energetických úspor domů DPS
Ráčkova č.p. 1734, 1735, 1737
v Petřvaldě - dodatečné stavební práce č. 2“ se společností
„MH - Stavby, s.r.o.. Cena díla
se snižuje o 94 710 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
27 093 088,80 Kč bez DPH;
 pro zajištění podlimitní veřejné zakázky „Oprava chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek ul.
K Pískovně – Michálkovická –
opakované vyhlášení“ o uzavření smlouvy (po uplynutí zákonné
lhůty) s uchazečem AWT REKULTIVACE a.s., za nabídkovou cenu
1.812.718 Kč bez DPH;
 o podání žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí“
na rok 2019 vyhlášeného MV-generálním ředitelstvím HZS ČR

Petřvaldské noviny
na rekonstrukci požární zbrojnice na ul. Rychvaldské čp. 838
v Petřvaldě;
 o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč Lince bezpečí, z.s., na zajištění provozu
dětské krizové linky, anonymní
služba;
 neuzavřít darovací smlouvu
o poskytnutí finančního daru
Mobilnímu hospici Ondrášek,
o.p.s.;
 v rámci stavby „Oprava chodníků včetně výměny kabelů VO
u silnice I/59 v k.ú. Petřvald“
o uzavření smlouvy o výpůjčce
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
na dobu určitou do 30. 6. 2019;
 v rámci stavby „Chodník podél
silnice III/4726 ul. Šumbarská,
Petřvald“ o uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku s Moravskoslezským krajem, na dobu
určitou do 24. 5. 2019;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN pro
město Petřvald s dodavatelem
Amper Market, a.s.;
 o uzavření dohody o ukončení
smlouvy o nájmu nebytových
prostor na ulici Šenovská čp.
356, na pozemku parc. č. 5624
v k. ú. Petřvald u Karviné, k datu
31. 8. 2018.
RM schválila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. nadzemním podlaží domu v Petřvaldě, na ulici
Šenovská čp. 356 na pozemku
parc. č. 5624 v k.ú. Petřvald
u Karviné, o výměře 398,02 m2,
od 1. 9. 2018.
 změnu knihovního řádu.
RM vzala na vědomí
 text odpovědi na petici ze dne
10. 5. 2018.

82. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 27. června 2018

83. schůze Rady města Petřvaldu
se konala dne 28. června 2018

RM schválila

RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu
pod označením:
- „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald a jeho přísp. organizace“
uchazeče E.ON Energie, a.s., jehož nabídka byla vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 1.839.412 Kč bez
DPH;
- „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald
a jeho přísp. organizace“ uchazeče Pražská plynárenská a.s.,
jehož nabídka byla vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 935.220 Kč bez DPH.

 znění výzvy k podání nabídky
v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Oprava místních komunikací v roce
2018 II.“.
RM rozhodla
 o v rámci stavby „Bezpečnost
a ochrana dětí a mládeže v obci
Petřvald“ v grantovém řízení
Oranžový přechod, o uzavření
Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku ve výši 120 000 Kč
na nasvětlení nově budovaného
přechodu pro chodce na silnici
I/59 ul. Ostravská v blízkosti křižovatky s místní komunikací ul.
Nejedlého s Nadací ČEZ;
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu
pod označením „Odstranění stávající terasy při KD v Petřvaldě“
a o uzavření smlouvy se společností PROFIZA s.r.o., která má
nejnižší nabídkovou cenu bez
DPH 479.460,44 Kč;
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
domu č.p. 1735 a Realizaci
energetických úspor domů DPS
Ráčkova č.p. 1734, 1735, 1737
v Petřvaldě - dodatečné stavební práce č.3“ se společností
„MH - Stavby, s.r.o. Cena díla
se snižuje o 5 799 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
27 087 289,80 Kč bez DPH;
 o schválení příjmu dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro
žáky 1. stupně základních škol“
ve výši 129 tis. Kč.

26. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 27. června
2018
ZM rozhodlo
 o úplatných a bezúplatných převodech pozemků.
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 34 a části pozemku
parc. č. 48, vše v k.ú. Petřvald
u Karviné.
ZM rozhodlo
 nazvat novou ulici v Petřvaldě
názvem Lipová;
 o uzavření Smlouvy o zajištění
činnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů;
ZM vzalo na vědomí
 informaci o možnosti zvýšit
na území města koeficientem
daň z nemovitých věcí;
 záměr výstavby autoservisu
a prodejny vozidel společnosti
TRADE PANAD s.r.o., a postup
realizace tohoto záměru.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.5.2018 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. 5. 2018
Základní běžný účet
28 067 099,39 Kč
Fond rezerv a rozvoje
28 200 008,56 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
100 210,00
11 344,00
16 417,96
127 971,96
94 949,00
68 440,96
163 389,96
36 838,00
-1 920,00
500,00
35 418,00

UPRAVENÝ ROZPOČET
100 210,00
11 426,50
23 650,07
135 286,57
98 535,65
81 976,36
180 512,01
46 645,45
-1 920,00
500,00
45 225,45

SKUTEČNOST
39 702,22
5 280,08
21,99
7 154,75
52 159,04
31 922,68
22 981,42
54 904,10
2 888,73
- 800,00
485,72
170,61
2 745,06

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2018 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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Kompostéry pro občany města Petřvald

Revitalizace domů
s pečovatelskou službou

Město Petřvald je vlastníkem čtyř
bytových domů v lokalitě Kamčatka. V roce 2016 byla úspěšně realizována rekonstrukce domu č.
p. 1738 (částečně pokryto finančními prostředky z Ministerstva pro
místní rozvoj). Vzhledem k tomu,
že se městu podařilo získat určité
finance ze státních dotací na zateplení zbývajících tří objektů (č.
p. 1734, 1735 a 1737), mohla být
v letošním roce úspěšně provede-

na realizace energetických úspor
na těchto budovách.
V rámci veškerých stavebních
úprav bylo rekonstruováno 12 bytů
na č. p. 1735. Z původních 16 jednopokojových bytů vzniklo 8 bytů
dvoupokojových a 4 byty jednopokojové. Celkové náklady na tuto
rekonstrukci činí 30 mil. Kč, včetně DPH. Zateplení všech tří budov
stálo cca 22 mil. Kč (výše získané
dotace činí cca 7 mil. Kč), rekonstrukce bytů vyšla na cca 8 mil. Kč
(bez dotace).
Tímto bych chtěl poděkovat všem
nájemníkům za trpělivost a shovívavost, kterou během stavebních
prací projevovali, a zároveň jim popřát spokojené bydlení.
Ing. Jiří Lukša, starosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA SRPEN 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
1., 7., 14., 21., 28.

2. Svoz plastů
20. 8.

3. Svoz papíru
16. 8.

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
6., 13., 20., 27.

Bezplatná přeprava MHD Havířov
pro cestující do 18 let věku
a cestující nad 65 let věku
Od 1. 7. 2018 byla zavedena v celém přepravním systému Městské hromadné dopravy Havířov (tj. pro I. i II. pásmo) bezplatná přeprava cestujících do 18 let věku a cestujících nad 65 let věku. Využít této bezplatné přepravy mohou cestujících od 6 do 18 let a nad 65 let věku pouze
s čipovou kartou ODIS s nahranou bezplatnou roční jízdenkou s tím, že
u dětí do 6 let bude i nadále bezplatná přeprava pouze v doprovodu osoby starší 10 let bez nutnosti prokazovat nárok na bezplatnou přepravu.
Níže popsaný způsob zajištění bezplatného cestování je převzat z internetových stránek Statutárního města Havířov: Jak cestovat zdarma?
Pokud cestující již mají svou ODISku, stačí navštívit předprodejní místo
na autobusové zastávce „Město, radnice“, případně autobusové nádraží
ČSAD Havířov. Po prokázání věku (nároku na bezplatnou přepravu) bude
nahrán bezplatný roční kupón.
Cestující, kteří ještě nemají svou ODISku, si ji budou muset vyřídit standardní cestou na autobusovém nádraží (výroba karty ODIS trvá 21 dní).
Žádanku na výdej ODISky je možné stahovat z internetových stránek
www.3csad.cz (v žádance je nutno uvést, do jaké věkové kategorie žadatel patří).
Vyplněný formulář stáčí odevzdat na autobusovém nádraží a uhradit pořizovací cenu karty ODIS (130 Kč).
Cestující, kteří nebudou mít nahranou platnou bezplatnou roční jízdenku, budou i nadále odbaveni dle platného tarifu. Dříve zakoupené kupóny jsou i nadále platné. Jízdné za dříve zakoupené kupóny se nevrací.
Bezplatná přeprava bude platit pouze na linkách MHD Havířov.
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí

Město Petřvald bude přidělovat zahradní kompostéry občanům, kteří si
o ně požádali v roce 2016. K předání kompostérů dojde v srpnu 2018.
Přesný termín a podmínky přidělení budou upřesněny prostřednictvím
mobilního rozhlasu, na webových a facebookových stránkách města:
http://www.petrvald-mesto.cz/mestsky-urad/zivotni-prostredi-/odpady-v-nasem-meste-1/kompostery-2018/

VYZÝVÁME TÍMTO ŽADATELE K POTVRZENÍ ZÁJMU O PŘIDĚLENÍ KOMPOSTÉRU!
Žadatele, kteří v žádosti uvedli své e-mailové adresy, jsme již prostřednictvím tohoto e-mailu vyzvali k potvrzení zájmu o kompostér. Žadatele,
kteří svůj zájem prostřednictvím e-mailu doposud nepotvrdili a ostatní žadatele, kteří e-mail v žádosti neuvedli, vyzýváme tímto, aby tak provedli
nejpozději do 6. 8. 2018, a to buď:
• elektronicky na e-mailovou adresu: sankova@petrvald-mesto.cz
(do předmětu zprávy uveďte „KOMPOSTÉR“)
• telefonicky na tel. číslo: 596 542 909
• nebo osobně v kanceláři č. 209, Ing. Zuzana Sáňková, MěÚ Petřvald,
odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Zuzana Sáňková,
odbor výstavby a životního prostředí

Informace k volbám do zastupitelstev
obcí a k volbám do Senátu Parlamentu
České republiky, konaným ve dnech
5. a 6. října 2018
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neumožňuje voliči hlasovat na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů ani
na voličský průkaz. Dle § 33 odst. 7, zák. č. 491/2001 Sb., volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Z toho vyplývá, že
do přenosné volební schránky mohou volit také občané s platným trvalým
pobytem v okrsku, kde sídlí Domov Březiny.
Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), § 6a upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu
jsou zapsáni, na možnost požádat o vydání voličského průkazu. Voličský
průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém
seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:
1) osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 3. října 2018 do 16.00 hodin.
Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
2) písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do 28. září 2018, Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Městský úřad
voličský průkaz voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k volbám ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě
v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

Petra Bierská, referent správního odboru
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Statut Petřvaldských novin
Petřvaldské noviny vydává Město
Petřvald, se sídlem náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald,
IČ 00297593

1. Cílem Petřvaldských
novin je
a) objektivně informovat o aktuálním dění ve městě, o rozhodnutích orgánů města.
b) informovat občany o společenských, kulturních a sportovních
akcích, probíhajících na území
města.
c) poskytovat prostor školám, společenským organizacím, spolkům a institucím, působícím ve
městě k prezentaci jejich činnosti.

2. Zásady zveřejňování
příspěvků v Petřvaldských
novinách
a) Petřvaldské noviny jsou apolitické, nebudou zveřejňovány názory a připomínky, které prezentují
názory a stanoviska politických

stran, volebních klubů, hnutí
apod.
b) Příspěvky jsou zveřejněny pouze
za předpokladu, že jsou obsahově zaměřeny na aktuální život a
dění ve městě Petřvald, jsou do
redakce zaslány (předány) a podepsány konkrétní osobou, která souhlasí s uvedením svého
jména včetně předání kontaktních údajů pro potřeby redakční
rady Petřvaldských novin.
c) Příspěvky a inzerci lze podávat
nejpozději do termínu uzávěrky.
d) Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu
word, popř. v listinné podobě.
e) Redakce si vyhrazuje právo na
redakční úpravy příspěvků (krácení a gramatické korektury).
f) Názory dopisovatelů nemusejí
odpovídat mínění redakce.
g) Petřvaldské noviny neslouží ke
zveřejňování konfrontací a reakcí na články, zveřejněné v jiných
médiích.

V měsíci červnu 2018 jsme v obřadní síni
přivítali u slavnostního zápisu  

Amálii Mrlinovou

3. Inzerce
a) Inzerce je přijímána na základě
vyplněné objednávky inzerce a
řídí se samostatným ceníkem.
b) Volebním stranám, které podaly
kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva města Petřvaldu, je v rámci volební kampaně
umožněna prezentace pouze
v jednom vydání Petřvaldských
novin v rozsahu max. 1/2 tiskové
strany, a to bezúplatně.
c) Pro jiný typ voleb je možnost
prezentace volebních stran
v době volební kampaně pouze
v jednom vydání Petřvaldských
novin v rozsahu max. 1/2 tiskové
strany, a to za cenu běžné komerční inzerce.

b) Provádí korekturu příspěvků po
stránce jazykové.
c) Provádí případnou úpravu, krácení příspěvků, především z důvodu naplnění kapacity novin.
d) Rozhoduje o neuveřejnění příspěvků – z kapacitních důvodů,
z etických důvodů, z důvodů
zachování objektivity, z důvodu
nevhodnosti, – vždy uvědomí
autora článku.
e) Provádí následnou korekturu
tiskárnou zpracovaného náhledu novin.
f) Po jednání Redakční rady již
nebudou vkládány do PN žádné
příspěvky, případně jen aktuální
informace z městského úřadu.

4. Redakční rada
a) Schvaluje
- dlouhodobý tematický obsah
novin,
- definitivní podobu každého čísla novin.

Schváleno Radou města
Petřvald dne 19. 7. 2018
č. usn. 85/465.

Byli jsme blahopřát …

Danielu Majetnou
Foto: Karel Návrat

Máte-li také zájem o slavnostní
zápis Vašeho dítěte, kontaktujte
matriku:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
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-/
Kláru Velzelovou

Komise pro občanské záležitosti

„…paní Lidii Tománkové, která oslavila 80. narozeniny. Oslavenkyně se
starostou města Ing. Jiřím Lukšou a svou rodinou.“

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
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POZVÁNÍ DO OBŘADNÍ SÍNĚ
Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni
slavnostní obřady – svatební obřady, vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty.
Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu,
plánují uzavřít manželství anebo mají zájem o vítání občánků.  
Uzavření manželství
Pro konání svatebních obřadů jsou stanoveny radou města tyto dny:
- pátek – zkrácený svatební obřad (cca 10 min.),
- sobota – svatební obřad s živou hudbou, zpěvem a přednesem.
V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni bez správního
poplatku.
Vítání občánků – slavnostní zápis
Slavnostní obřad probíhá pro každé dítě samostatně. Rodiče s děťátkem
se mohou dostavit v doprovodu svých rodin. V obřadní síni máme pro dítě
připravenou kolébku.
Setkání jubilantů
Jednou za čtvrt roku probíhá v obřadní síni slavnostní setkání jubilantů,
kteří oslavili 80, 85, 90, 95 a více let. V případě, že se oslavenec ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, můžete si dohodnout
na matrice návštěvu doma.
Jednou ročně se koná v kulturním domě setkání 70. a 75. letých jubilantů.
Na obě tato setkání obdrží občané písemnou pozvánku. Podmínkou účasti
je potvrzení zájmu o tuto akci na matrice.

Jubilejní svatby
Manželské páry, které slaví jubileum svatby, mohou symbolicky obnovit
svůj manželský slib a říct si znovu své „Ano“.
Ceremoniály k výročí svateb jako např.
stříbrná svatba
- 25. výročí
zlatá svatba
- 50. výročí
smaragdová svatba - 55. výročí
diamantová svatba - 60. výročí
kamenná svatba
- 65. výročí
probíhají v obřadní síni ve stejném stylu jako svatební obřady, přesto že se
jedná o symbolické slavnostní obřady.
Tyto uvedené slavnostní obřady se konají  obřadní síni  v budově radnice Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout
na matrice (kanc. č. 104 přízemí).
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz Těšíme se na setkání s vámi.
Ivana Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Slavnostní rozloučení s devátými třídami

Dne 22. června 2018 se uskutečnilo závěrečné rozloučení se žáky
devátých tříd. 45 chlapců a děvčat,
jejich třídní učitelky, vedení školy,
zástupci města v čele s panem starostou a místostarostou, zástupci
rodičovského sdružení a předsedkyní ŠR se společně se zákonnými
zástupci sešli v prostorách KD Pe-

třvald, aby zhodnotili celých devět
let, které společně prožili ve školních lavicích.
Celým slavnostním programem
provázela Mgr. Pavla Helbichová.
Třídní učitelky Ing. Alena Zítková
a Mgr. Zuzana Tvrzická představily
jednotlivé žáky, předaly jim vysvědčení a pamětní listy. Mezi absolven-

ty bylo sedm žáků, kteří prospěli
s vyznamenáním.
Pan starosta Ing. Jiří Lukša svým
optimistickým a povzbuzujícím
proslovem popřál žákům hodně sil
a úspěchů v dalším životě a společně s panem místostarostou Ing. Petrem Dvořáčkem předali absolventům drobné upomínkové předměty.

Žáci si připravili velmi pěkný a dojemný kulturní program, jehož součástí bylo i vřelé poděkování rodičům. Ještě jednou přejeme všem
krásné prožití letních dnů a šťastná
vykročení na nová působiště v příštím školním roce.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Zahájení školního
roku 2018/2019
Zahájení

nového

školního

roku 2018/2019 bude dne
3. září 2018 (pondělí)
v 8 hodin.
Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p.o.
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Výhra v soutěži Den bezpečnějšího
internetu

Čtyřletá podpora víčky
V polovině června jsme na škole
přivítali paní Kučerovou – maminku Marušky Kučerové, pro kterou
jsme sbírali po čtyři roky víčka.
Ano, v minulém čase, sbírali, jelikož letošní červnová dávka pytlů
s víčky byla poslední. Z důvodu
nespolehlivosti výkupců víček
jsou rodiče letošní prvňačky nuceni ukončit sběr víček. Paní Kučerová moc děkuje všem žákům
a jejich rodičům za sbírání víček
a přeje všem hlavně pevné zdraví
a úspěch v životě.
My přejeme Marušce a její mamince, aby jejich rehabilitační pokroky
byly znát a těšily celou rodinu.

Kdo by chtěl Marušce na rehabilitace přispět jinou formou než
víčky, může navštívit její stránky
http://www.maruskakucerova.cz/
pomoc-a-kontakt/, kde jistě najde
způsob, jak pomoci.
PhDr. Jana Lehnerová,
školní psycholožka

Naše škola se besedami pro žáky
4. tříd zapojila v únoru do soutěže
o nejlepší aktivity ke Dni bezpečnějšího internetu. Po pár týdnech
nám přišla výhra za 1. – 9. místo
– tablet. Ten bude využit pro další
preventivní práci s žáky na besedách i při práci školního psychologa
a metodika prevence.
Děkuji za několikaletou spolupráci našim lektorkám, žákyním 9. ročníku,
Natálii Brychcyové a Elišce Kubešové, které své spolužáky vzdělávaly již
od 6. třídy.
Všem žákům přeji krásné léto a bezpečný pohyb nejen ve virtuálním světě.
PhDr. Jana Lehnerová, školní psycholožka

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD

Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951, 973 / mobil: 723 909 247, 725 432 095
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz, petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

Taneční show PS Dance
Neděle 17. června 2018 v kulturním domě patřila pohybu a tanečnímu umění dětí, které po celý školní
rok navštěvovaly výuku tanečního
souboru PS Dance. Všech 86 tanečnic a 2 tanečníci předvedli veškerý svůj um a talent, jenž celý rok
věnovali tanci, v závěrečné taneční
show. Vystoupení byla dvě, večerní
bylo vyprodáno za pouhé tři dny.
Své ratolesti přišli podpořit rodiče,
prarodiče, sourozenci a přátelé,
kteří mohutně povzbuzovali a odměňovali všechny tanečníky bouřlivými ovacemi. Program byl sestaven ze šestnácti vstupů, ve kterých
se vystřídali všichni členové souboru.
Taneční soubor vznikl v únoru roku
2004 s názvem Petřvaldské srdce.
Později se přejmenoval na PS Dance Petřvald. Děti tancují v několika věkově oddělených skupinách,
od malých školáčků až po dospělé
tanečníky, pod vedením trenérek.
Taneční soubor PS Dance se zú-

častňuje mnoha soutěží, ze kterých
přiváží výborná ocenění. V posledních dnech petřvaldští tanečníci vybojovali několik zlatých, stříbrných
a bronzových ocenění na soutěžích
v celém Moravskoslezském kraji.
Duší souboru, po celou dobu jeho
působení, je umělecká vedoucí
Lucie Skrzyžalová. Především jí
a všem trenérkám patřilo poděkování místostarosty Ing. Petra
Dvořáčka, který ocenil mnohaleté
působení souboru a vzornou reprezentaci města.
Přehlídka to byla velkolepá a všichni zúčastnění si ji skvěle užili. Nejen tanečnice a tanečníci, ale také
všichni diváci a hosté, kteří s údivem a nadšením aplaudovali umění petřvaldských tanečníků.
Za SKS kulturní referentky
Danuše Starečková,
kulturní referentka
foto: Petr Feller

Letní kino v Petřvaldě

27. 7. 2018 od 21.30 hodin

Film:

BAJKEŘI

česká letní komedie

Areál TJ HEPO

Občerstvení zajištěno

Vstupné 50 Kč

Srpen 2018

7

22. září 2018

14:00 – Slavnostní zahájení
14:15 – JITKA ZELENKOVÁ
15:00 – Klaun Hopsalín – program pro děti

15:45 – PS DANCE
16:00 – DAVIDE MATTIOLI – hvězda TV Šlágr
17:15 – LEON
20:00 – NO

NAME

21:15 – Ohňostroj

Tvořivé dílny pro děti
Zábavné atrakce
Zábavné hry EKO-KOM, a.s.

Prohlídka veteránských vozidel od 14.00 hod.
Spanilá jízda od 16.00 hod.
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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
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
2. 7. – 31. 8. 2018
PONDĚLÍ A STŘEDA: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek a pátek: zavřeno

Kdo se nudí, ať jde k nám 

V úterý 7. srpna 2018 od 9:00 do 11:00 zveme
do knihovny malé i velké hráče k turnaji v deskovkách!

Počítačové kurzy pro seniory
během prázdnin vždy
ve středy 9:00 – 11:30

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Tradice hornictví, Technické skvosty – Hrací strojky
Výstava:
V ŽÁRU VÝHNĚ
Výstava postihuje v obecné rovině historii kovářského řemesla od pravěku do současnosti, přibližuje postavení jeho nositelů ve venkovském i městském prostředí, nastiňuje vývoj jeho výrobních postupů i samotných výrobků. Formou exponátů představí kov jako tvárný materiál a možnosti jeho
využití od tradiční výroby užitkových předmětů a nářadí, přes zdobné stavební, popř. konstrukční prvky až po odvětví uměleckého řemesla, které je
v současnosti velice živé a populární. Výstava je přizpůsobena i návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním. Výstavní projekt je spolufinancován
Moravskoslezským krajem.
Akce připravované na měsíc srpen:
 VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ (červenec - srpen) tradiční soutěž o pěkné ceny ve výtvarném zpracování prázdninových zážitků. Soutěží se
ve dvou kategoriích:
1) 0 – 16let
2) 17 – 99let. Vaše práce (fotky, obrázky, výrobky) přineste do TMP do konce prázdnin. Vyhodnocení proběhne 11. – 13. 9. 2018
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz

Srpen 2018
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Z archivu...

Foto: Pavel Římánek
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Žáci ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě opět v rekordu!

Dne 20. června se uskutečnil
na Hepu v rámci celosvětového
Olympijského běhu 3. ročník Petřvaldské olympiády, která byla slavnostně zahájena za účasti starosty
města Ing. J. Lukši a místostarosty
města Ing. P. Dvořáčka.
Na úvod se pokusilo 20 nejlepších
dívek a 20 chlapců překonat čas
(3.39,6) Josefa Odložila v běhu
na 1500 m z olympiády v Tokiu
1964 (stříbrná medaile), a to
ve štafetě na 20 x 75 m. Po obrovském úsilí dokázala štafeta chlapců jeho výkon o 1 vteřinu překonat,
děvčata doběhla na 2. místě v kvalitním čase 3.55 min.
Poté 12 nejlepších sportovců 6. 9. tříd a 18 nejlepších závodníků
3. - 5. tříd soutěžilo v olympijském

čtyřboji dvojic (sprint 50 m, hod
na cíl, slalom s míčkem na 50 m
a hod vzad). Žáci, kteří nesoutěžili ve čtyřboji, se mohli vydovádět
na 15 různých stanovištích (např.
fotbal, vybíjená, badminton, přetahování lanem, lezecká stěna).
Výsledky olympijského čtyřboje
dvojic.

Mladší žáci:
1. E. Šochová, J. Zborovský 55 b.
2. N. Vozňáková, D. Kichner
44
3. N. Lorenčičová, A. Otýpka
34
4. A. L. Plevová, Š. Böhm
33
5. N. Kašová, M. Marcol
32
6. A. Súdna, M. Křístek
28
7. V. Robenková, P. Sliwka
25
8. Z. Šochová, L. Goj
25
9. K. Andilová, D. Hanák
22

Starší žáci:
1. K. Michálková, O. Milian 62 b.
2. V. Vašátková, J. Skýba
50
3. A. Brudovská, M. Sobek
47
4. K. Klimecká, O. Šoch
41
5. A. Marková, D. Drögsler
38
6. B. Galaňuková, T. Dutko
32
Olympiáda plná sportu, zábavy
a smíchu se podařila díky obětavosti dobrovolníků, kteří si brali
na tuto akci dovolenou. Výbor
oddílu kopané TJ Petřvald děkuje
za spolupráci paní ředitelce ZŠ
a ZUŠ v Petřvaldě Ing. Z. Kozlovské, všem pedagogickým pracovníkům ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě,
kuchařkám na ul. Školní, panu
M. Grafovi, vedení města Petřvaldu, komisi ŠKS, pracovníkům

údržby města Petřvaldu, oddílu
cyklistiky CK FESO Petřvald, firmě
RADAMOK, manželům Šedovým,
studentům gymnázia v Orlové,
televizi FABEX, panu Římánkovi,
panu Návratovi, PČR v Petřvaldě,
moderátorovi Mgr. R. Plutovi, paní
Čechové a paní Starečkové, hlavnímu rozhodčímu Ing. P. Šerudovi
a domácím pořadatelům - manželům Pokorným, manželům Strouhalovým, manželům Sekerovým, paní
Ž. Gorovičové, paní L. Krupové,
Ing. P. Bitalovi, panu R. Gřibkovi,
panu M. Budinovi a panu V. Sobkovi.
Předseda oddílu kopané
TJ Petřvald P. Gorovič
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Okénko Domova Březiny
V pátek 22. června 2018 se uskutečnil v areálu Domova Březiny
„Tradiční domovský jarmark“. Pro
jeho návštěvníky byl připraven pestrý kulturní program, chutné občerstvení a bohatý prodej tradičních
výrobků. K tanci a poslechu nám
hrála oblíbená skupina DuoWox
z Doubravy.
Jarmark zahájil ředitel domova
Ing. Pavel Zelek, který přivítal starostu města Petřvald Ing. Jiřího
Lukšu, seniory z Domova Vesna
z Orlové, z Domova Helios Havířov
a z Domova Jistoty z Bohumína.
V neposlední řadě také přivítal
naše seniory a jejich příbuzné
a známé, kteří přišli, aby společně
s nimi strávili příjemné odpoledne.
Kulturní program zahájil domovský
pěvecký soubor Březiňanka. Známé lidové písně si společně s ním
někteří s chutí zazpívali. Jako dal-

ší se představili členové Základní
kynologické organizace Petřvald.
Belgický ovčák Endy se svým psovodem panem Semancem předvedli ukázky poslušnosti a paní Pietroszková s labradorským retrívrem
Darem byli po celou dobu jarmarku
všem k dispozici v rámci canisterapie. K tradičním atrakcím našeho
jarmarku neodmyslitelně patří jízda koňským povozem kočírovaným
panem Grafem, jehož se hojně
využívalo. Účastníci si také mohli
vystřílet překvapení ze vzduchové
pistole nebo vytočit drobnou pozornost u kola štěstí. Jako „třešničku
na dortu“ jsme všichni vnímali vystoupení tanečního souboru Kmit
z Orlové. Děti si připravily několik
ukázek ze svého repertoáru, se
kterým úspěšně vystupují na různých soutěžích. Jejich maminky
se představily v humorném taneč-

ním vystoupení, u kterého jsme se
všichni hodně nasmáli.
Každý z návštěvníků jarmarku si
mohl nakoupit v prodejních stáncích, kde byla bohatá nabídka tradičních výrobků nejen od našich
uživatelů, ale i prodejců z blízkého okolí. Pochutnat si mohli např.
na frgálech, medových pernících,
koláčích, domácí marmeládě,
marcipánu nebo želatinových bonbónech nabízených firmou Juicee
Gummee Petřvald. Kuřecí řízečky,
bramboráčky, grilovanou klobásu
i párek bylo možno zapít čepovaným pivem. Dále byly k prodeji keramické a pletené výrobky, ovocné
sirupy a produkty z nabídky paní
Beliančiové, paní Kaltenbrunnové
nebo paní Piegrzymkové.
I přes nepříliš příznivé počasí byla
návštěvnost opět vysoká. Všichni
jsme se dobře bavili, pochutnali si

na dobrém jídle a využili možnost
koupit si něco pěkného pro radost.
Děkujeme městu Petřvald za zapůjčení prodejních stánků, které svým
vzhledem přispěly ke správné jarmarkové atmosféře.
Další větší společenská akce nás
čeká v září, kdy se v domově uskuteční „Vinobraní“. Do té doby naši
senioři rozhodně zahálet nebudou.
Společně plánujeme výlety do blízkého okolí, ze kterých budou mít
spoustu nezapomenutelných zážitků. Více informací o připravovaných nebo uskutečněných akcích
v Domově Březiny se můžete dočíst
na našich internetových stránkách
www.domovbreziny.cz.

vodě na 112 km startovalo 75 závodníků. Zvítězil Jan Kašpar z MAPEI MERIDA Kaňkovský Olomouc.
Třicátý první Tomáš Swaczyna,
čtyřicátý osmý Vojtěch Kotra. V kategorii kadetů startovalo celkem
86 závodníků, zvítězil celkově v závodě o délce 72 km Pavel Bittner
ze stáje MAPEI MERIDA Kaňkovský
Olomouc. V naší stáji Štěpán Kyjonka spadl a skončil tak třicátý čtvrtý
a třicátý šestý Vojtěch Huráč. Pro
starší žáky byla trať dlouhá 49 km
a na startu se sešlo 85 startujících.
Zvítězil závodník Stadionů Louny
Adam Seman a závodník našeho
klubu Šimon Svěrkot byl třicátý
druhý. V kategorii žáků mladších
zvítězil na trati dlouhé 24 km Jan
Podařil z Dukly Praha, desátý byl
Robin Bláha, sedmnáctý Daniel
Svěrkot oba CK FESO, startovalo
55 závodníků. Žákyně starší měly
trať dlouhou 24 km a na ní zvítězila
Alena Jaborníková ze Sportcomplexu Břeclav, naše Dominika Rupová skončila na 26. místě. Žákyně
mladší, ve kterých zvítězila Jana

Šulcová ze SCOTT TEAM Kolín, čtvrtá Markéta Huráčová – Feso zápolily na trati 24 km dlouhé.
Ve dnech 23. a 24. června se konalo v Plzni společné Mistrovství České a Slovenské republiky v kategoriích juniorů a mužů. V sobotním
závodě juniorů se na startu sešlo
112 závodníků a na trati v délce 126 km zvítězil Petr Kelemen
z Dukly Praha, Tomáš Swaczyna
z Fesa skončil na 46. místě. V nedělním závodě mužů se na startu
sešlo 167 závodících a zvítězil zde
závodník BORA HANZGROHE, v celém světě obdivovaný a samozřejmě i u nás – Peter Sagan. Českým
mistrem klání se stal Josef Černý
z Elkov Whirpool Hradec Králové.
Petr Swaczyna z Fesa dojel na 36.
místě. V sobotu 30. 6. se v Bílé
v Beskydech konal cyklomaraton
„Beskyd – tour 2018“ pro všechny
dospělé kategorie. Hlavní závod
měřil 183 km, startovalo zde 91
závodníků. Trasa vedla z Bílé přes
horské prémie - Bílý Kříž, Konečná,
Kelčovské sedlo, Smrček, Pustevny, Soláň, Kasárna, na slovenské
straně Beskyd, Bumbálka do cíle
v Bílé, čímž nastoupali 3600 výško-

vých metrů. Loňské prvenství zde
obhájil Dominik Buksa z Ed- systém
Opava, čtvrtý byl Petr Swaczyna
FESO, který se zároveň stal vítězem
kategorie 30 - 40 let. Patrik Swaczyna, starší bratr Petra, obsadil 30.
místo a byl sedmý v kategorii 41-50
let. Odstartován byl zároveň závod
v délce 120 km, kratší o Soláň,
Kasárna a Bumbálku. Zvítězil Jakub Frkal ze Sigmy Hranice. Vzhledem k tomu, že pro mládež nebyla
v tomto závodě vypsána kategorie,
postavili se na start mezi 136 dospělých i tři mládežníci z CK Feso.
Třetí místo obsadil sedmnáctiletý
- nejmladší ze Swaczynů – Tomáš,
sedmé místo šestnáctiletý Vojtěch
Huráč a osmé místo teprve patnáctiletý Štěpán Kyjonka. Byl to husarský kousek!! Dalším závodem toho
dne byl tzv. Hobby závod na 53 km
bez rozdílu věku a pohlaví. Vítězem
se stal Ondřej Petr z Activ team
a vynikající 7. místo obsadil čtrnáctiletý Šimon Svěrkot a 36. místo
třináctiletá Dominika Rupová, oba
z Fesa.

Cyklistika
V měsíci červnu ve dnech 9. a 10.
6. 2018 pořádal CK Forse Jeseník
společné Mistrovství Moravskoslezského a Olomouckého kraje
v silniční cyklistice a Český pohár
mládeže ve Vidnavě. Po rozpačitém
začátku letošní sezony se petřvaldským závodníkům podařilo zcela
ovládnout stupně vítězů na mistrovství kraje. V kategorii juniorů
na 80 km zvítězil Tomáš Swaczyna
a na druhém místě dojel Vojtěch
Kotra. V kategorii kadetů zvítězil
Vojtěch Huráč před Štěpánem Kyjonkou. V kategorii žáků mladších
zvítězil Robin Bláha před Danielem
Svěrkotem. V žákyních si dobře
vedla Dominika Rupová - zvítězila
před Markétou Huráčovou. Pouze
v kategorii starších žáků se našim
nevedlo, protože Šimona Svěrkota
postihl v cílové rovině těžký pád,
do cíle doslova došel a skončil tak
na 14. místě.
V nedělním čtvrtém závodě Českého poháru mládeže se v celorepublikové konkurenci našim až tak
nevedlo. V kategorii juniorů v zá-

Mgr. Zuzana Fránková
vedoucí Domova pro seniory,
Domov Březiny Petřvald

Za CK FESO Petřvald
Matasovi
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Dorost

2. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru (20. kolo).
TJ PETŘVALD - Lokomotiva LOUKY		
8:1
(5:0)
Branky a asistence: 40.´, 45.´, 62.´a 63.´M. Gorovič (O. Kostka 3, V. Zajíček), 38.´a 44.´O. Kostka (D. Knorr, M. Gorovič), 30.´T. Budina (O. Cudrák), 86.´D. Kršák (V. Zajíček). V 72.´neproměnil penaltu R. Tekeli.
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák (62.´D. Durczok), F. Marek, D. Knorr, R.
Tekeli - V. Zajíček, I. Goldbricht, T. Budina, J. Sklepek (46.´D. Kršák) - M.
Gorovič (85.´J. Dubový), O. Kostka.

2. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru (15. kolo).
TJ PETŘVALD - D. LUTYNĚ		
3:0 kontumačně (soupeř se
k utkání nedostavil…)

9. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru (21. kolo).
TJ PETŘVALD - H. BLUDOVICE			
3:3
(2:1)
Branky: 40.´M. Gorovič z pen. (faul na M. Goroviče), 41.´M. Gorovič z přímého kopu, 84.´D. Kršák.
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, F. Marek, D. Knorr, R. Tekeli - V. Zajíček,
I. Goldbricht (83.´D. Kršák), T. Budina, J. Sklepek (63.´J. Volný) - M. Gorovič, O. Kostka.
Nejlepší výkon v sezoně!
16. 6. – mistrovské utkání okr. přeboru (22. kolo).
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV		
8:2
(4:0)
Branky a asistence: 21.´, 44.´, 65.´, 69.´a 79.´M. Gorovič (O. Kostka 3,
I. Goldbricht, D. Kršák), 10.´a 63.´O. Kostka (M. Gorovič 2), 33.´V. Zajíček
z pen. (faul na M. Goroviče).
Sestava: G. Laurenčík - O. Cudrák, B. Stoklasa, D. Knorr, D. Durczok - V.
Zajíček, I. Goldbricht, D. Kršák, J. Sklepek (71.´D. Šeruda) - M. Gorovič, O.
Kostka (82.´J. Dubový).
První utkání za muže Hepa odehrál B. Stoklasa.
Hráči Hepa skončili se ziskem 48 bodů na konečném 2. místě (H. Bludovice rovněž 48 bodů - o pořadí rozhodla vzájemná utkání) za suverénním
Záblatím (60 bodů) a splnili cíl daný pře sezonou - opět bavit svými výkony
své fanoušky. M. Gorovič s 26 vstřelenými brankami (v 10 utkáních, zápas
v Záblatí odchytal) se stal králem střelců celé soutěže!
P. Sekera

9. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru (16. kolo).
TJ PETŘVALD - Viktoria BOHUMÍN		
10:0
(4:0)
Branky: D. Knorr 3, D. Kršák 3, L. Pecha 2, B. Stoklasa, T. Laskovič.
Sestava: D. Sliwka - P. Slavev, D. Durczok (46.´J. Rusoň), P. Hrachovec, T.
Laskovič - V. Strouhal, L. Pecha (63.´D. Klos), D. Kršák, J. Volný (46.´M.
Šebesta) - B. Stoklasa, D. Knorr.
Dorostenci TJ Petřvald vyhráli okr.
přebor s náskokem 6 bodů a postoupili do krajské soutěže. Ve střelecké tabulce soutěže se umístil
na 2. místě D. Šeruda s 20 brankami. Vítězný pohár týmu předal
předseda OFS pan J. Lincer.
V. Uher

Dominik Šeruda - nejlepší střelec
dorostu. �

Starší žáci

Starší přípravka

2. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru (20. kolo).
TJ PETŘVALD - Baník OKD DOUBRAVA		
21:0
(9:0)
Branky: J. Zborovský 11, M. Volný 3, D. Pokorný 3, D. Lach 2, Z. Kandráč,
O. Šoch.
Sestava: J. Bořil - O. Šoch, T. Chrobák, F. Crlík, V. Sommer, M. Hrachovec,
D. Lach, J. Zborovský, K. Kuzma - M. Volný, Z. Kandráč, Š. Böhm, F. Knybel,
P. Müller, D. Pokorný.

1.6. - mistrovské utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - Sokol D. LUTYNĚ		
20:2
(12:1)
Branky: Š. Böhm 8, Š. Bitala 5, A. Levánszký 2, M. Pokorný 2, J. Šustek,
D. Sobita, P. Šplíchal.
Sestava: M. Grabiec - J. Šustek, V. Kuzma, M. Pokorný, V. Lach, D. Sobita
- Š. Bitala, A. Otýpka, Z. Zahnaš, P. Šplíchal, Š. Böhm - A. Levánszký, A.
Sušila, A. Súdna, F. Gavlas, J. Zborovský.
Výborný výkon.

9. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru (21. kolo).
TJ PETŘVALD - H. BLUDOVICE			
3:1
(0:1)
Branky: 45.´J. Zborovský, 58.´D. Pokorný, 62.´Z. Kandráč.
Sestava: J. Bořil - O. Šoch, T. Chrobák, F. Crlík, V. Sommer, M. Hrachovec,
D. Lach, K. Kuzma, J. Zborovský - M. Volný, Z. Kandráč, D. Szymanski, J.
Kaša, P. Müller, D. Pokorný, A. Durczok.

7. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru.
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD				
2:10
Branky: Š. Bitala 4, Š. Böhm 2, A. Súdna 2, J. Šustek, P. Šplíchal.
Sestava: M. Grabiec - V. Kuzma, J. Šustek, J. Zborovský, M. Pokorný, V.
Lach - D. Sobita, P. Šplíchal, A. Otýpka, A. Súdna, Š. Bitala - Š. Böhm, Z.
Zahnaš.
Výborný výkon celého týmu. Naši malí fotbalisté s A. Súdnou se stali vítězi
okr. přeboru sk. D!!! Předvedli parádní sezonu! Š. Bitala s 28 brankami
skončil o jediný gól ve střelecké tabulce na 2. místě, Š. Böhm se 14 brankami na 7. místě a J. Šustek s 11 góly na 11. místě.
J. Cífka

16. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru (22. kolo).
TJ PETŘVALD - STONAVA			
5:3
(2:2)
Branky: J. Zborovský 5.
Sestava: D. Pokorný - O. Šoch, J. Bořil, A. Durczok, V. Sommer, D. Lach,
K. Kuzma, M. Volný, Z. Kandráč - J. Zborovský, D. Szymanski, J. Kaša,
P. Müller, F. Crlík.
Žáci TJ Petřvald vybojovali v okr. přeboru konečné 2. místo a postoupili
do krajské soutěže. Se 174 vstřelenými brankami (nový rekord oddílu) obsadili rovněž 2. místo, J. Zborovský se s 89 brankami (další rekord oddílu)
stal králem střelců celé soutěže!
K. Pokorný

Srpen 2018
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Mladší přípravka
4. 6. - turnaj č. 6 (hráno na Hepu).
TJ PETŘVALD - H. BLUDOVICE			
2:5
Branky: A. Súdna 2.
TJ PETŘVALD - ALBRECHTICE			
7:6
Branky: T. Serafín 3, A. Súdna 2, J. Pečonka, L. Poloch.
TJ PETŘVALD - ORLOVÁ			
3:5
Branky: T. Serafín 2, P. Šplíchal.
Sestava: A. Skutek - J. Pečonka, T. Serafín, A. Súdna, P. Šplíchal, M. Patoraj
- V. Wencel, L. Böhmová, V. Dorňák, M. Heczko, D. Bednář - D. Polášek, L.
Poloch, E. Ševěček.
Naši nejmenší fotbalisté dokázali vyhrát 1 turnaj, 2x skončili na 2. místě
a jednou na 3. místě. V létě odcházejí z tohoto týmu do Baníku Ostrava A.
Súdna, T. Serafín a L. Poloch, kde už úspěšně působí R. Marenčák a M.
Marcol, v Baníku OKD Karviná si vedou velmi dobře P. Kačor, V. Stavař
a J. Volný.
R. Gřibek

Družstva Hepa odehrály na jaře celkem 60 utkání s bilancí 40, 4,
16, 352:185, z toho:
muži

11

8 2 1

44:16

dorost

8

6 1 1

38:9

starší žáci

11

10 0 1

98:21

mladší žáci

4

3 0 1

14:5

st. přípravka

8

5 1 2

80:40

ml. přípravka

18

8 0 10

78:94

Výsledky všech týmů ukázaly, že finanční prostředky, které na jejich celoroční sportování jdou z neinvestičních prostředků, schválené petřvaldským zastupitelstvem, byly investovány správně. Výbor oddílu kopané
Hepa proto ještě jednou děkuje všem zastupitelům města za podporu.
Předseda oddílu kopané TJ Petřvald - P. Gorovič

NAPSALI NÁM
Poděkování za nádherné vystoupení
tanečního souboru PS Dance Petřvald
Stalo se již tradicí, že všichni netrpělivě očekáváme vystoupení
tanečního souboru PS Dance
Petřvald, aby nám naše děti ukázaly, co se za rok nového naučily.
Všechny maminky, tatínci, babičky,
dědečci, kamarádi našich dětí či
fanoušci chtějí zažít tu nádhernou
atmosféru, která vládne při vystoupení tohoto souboru. V den „D“
proto při otevření sálu pospícháme
na ta nejlepší místa. Nejinak tomu
bylo i letos v neděli 17. června.
Celé vystoupení bylo doprovázeno
videoprojekcí. V úvodu jsme měli
možnost zhlédnout záběry z jednotlivých skupin. Taneční soubor má
v současnosti 88 tanečníků. Pak
následovala první část programu,
kde se nám taneční soubor představil s pomalejšími tanci. Ve druhé
části programu následovaly disco
tance. V rámci videoprojekce nám
byly prezentovány úspěchy skupin
1A, 2A, 3A. A nebylo jich zrovna
málo. Ze čtyř soutěží a celkově
desíti startujících choreografií si
dovezli z Nového Jičína, Orlové, Bohumína a Ostravy 3x 1. místo, 4x
3. místo. Celý program doprovázeli
slovem – malá tanečnice Maruška
a dlouholetý tanečník David.
Před velkolepým finále, doprovázeným bouřlivým potleskem diváků,
se vedoucí souboru paní Lucie Skrzyžalová rozloučila s děvčaty, která
letos ukončila základní školu a zatím nejsou rozhodnuta, zda budou
v tanci pokračovat. Velké poděkování vyjádřila také čtyřem hlavním
trenérkám a dalším pomocným trenérkám. Největší poděkování však
patřilo trenérce Ireně Oláhové,

která trénovala šest sezon tanečního souboru, ale členem souboru
je od samého začátku, tzn. celých
14 let. Bohužel, letos se rozhodla
trenérství ukončit, nicméně i nadále zůstane příznivcem PS Dance
Petřvald. Jako dárek dostala od vedoucí souboru krásnou nevšední květinu ve velkém květináči,
ozdobeném společnými fotkami,
a certifikát čestného člena, který
má zároveň jako celoživotní volnou
vstupenku na všechna vystoupení.
Poděkování „Irči“, jak jí všichni říkáme, vyjádřil i Ing. Petr Dvořáček,
místostarosta Petřvaldu, předáním
krásné kytice. Kytičku od něj dostaly i ostatní trenérky. Všechny děti
dostaly na závěr za celoroční píli
a snahu sladkou odměnu.
Vystoupení bylo jako vždy nádherné. Úžasné kostýmy, strhující choreografie…, ale to největší poděkování patří vedoucí souboru Lucce,
která je t. č. sice na mateřské dovolené, ale přesto věnuje několik
hodin týdně, které by mohla trávit
jen se svou rodinou, našim dětem.
A proto, Lucko, velké díky za všechny rodiče!
Vzhledem k tomu, že se pomalu ale
jistě blíží konec volebního období,
chtěla bych touto cestou poděkovat
i jako předsedkyně kulturní komise
v Šenově za dosavadní čtyřletou
spolupráci s tanečním souborem
PS Dance Petřvald v rámci předtančení na plese města Šenov.
Za všechny rodiče
Ing. Miroslava Nováková

Rekapitulace (částečná),
úvahy do budoucna
Tento příspěvek byl redakci PN
doručen v měsíci březnu 2018.
Z kapacitních a tematických důvodů bylo rozhodnuto o jeho zveřejnění v tomto čísle.
Můj zájem o dění ve městě vyplývá jednak z jeho dopadů na moji
osobu, případně nejbližší okolí,
a vzhledem k silně zakořeněnému
domýšlení spojenému s hledáním
možných korekcí dějů tzv. daných,
jsem přímou a veřejnou interpretací
jejich účastníkem. Není mým cílem
jakýkoliv osobní prospěch, i když se
jako vedlejší produkt může projevit.
Tímto úvodem se vás pokouším
přesvědčit o nezávislosti a neměnnosti svých postojů a názorů!
Mým záměrem bylo projevení níže
uvedeného na zasedání zastupitelstva města dne 28. 2. 2018. Tímto
se omlouvám všem jeho účastníkům, zvláště pak zastupitelům
v čele s panem starostou, za momentální selhání.
Vstupujeme do volebního roku
a dle mého názoru nastává čas
ohlédnutí a hodnocení uplynulého
období ve vztahu k volebním programům jednotlivých stran a hnutí.
K uveřejnění koaličního programu,
ačkoliv k tomu bylo vyzváno, žádné
ze dvou vedení (ať již Hnutí ANO +
KSČM, či od dubna 2015 koalice
ČSSD, KSČM a ODS) tak neučinilo.
O to zajímavější bude hodnocení
zásluh, či opačně nedostatků.
Přál bych si, aby povolební vyjednávání v tomto roce bylo lidsky korektní a vůle voličů byla akceptována
rovnoměrně, s tím, že všichni zvolení jsou poskytovateli práva všech.

Výjimkou by neměl být ani případ
zisku 50 a více procent hlasů jednoho subjektu, což nakonec ani
nepředpokládám.
Na základě výše uvedeného si dovoluji navrhnout několik možných
součástí volebních programů pro
léta 2019 – 2022 k využití kýmkoliv, kdo projeví zájem, i jejich případné částečné či úplné pominutí!
1. Odsouhlasení místního (obecního) referenda – parametry ponechme diskusi.
2. Přímá volba starosty – člověk
s nejvyšším počtem hlasů by měl
být akceptován bez ohledu na příslušnost straně nebo hnutí, odmítnout by směl pouze on sám.
3. Návrhy a námitky, občany podané, projednat do důsledku
v dané lhůtě. Realizaci či odmítnutí oznámit v PN s uvedením důvodu. Problémy a nedostatky řešit
na konkrétním místě s konkrétní
komunitou včetně zastoupení odpovědných pracovníků města a dalších zainteresovaných.
4. Provést inventarizaci vodních
ploch včetně zaniklých vodních
toků, studní, studánek s vizí jejich
obnovy, očisty a způsobu údržby
a využití.
5. Podobnou akci popřípadě věnovat využití důlních vod ve spolupráci s Orlovou – čerpání důlní
vody závod Žofie Důl J. Fučík 5
– a konzultace s vedením Lázní
Darkov a Klimkovice. Společný postup může přispět k pohodě všech
Petřvalďanů.
Žák Stanislav, Petřvald
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřeli občané

Martin Velzel
a Kateřina Ociepková

Anna Chrástecká

90 let

Amálie Barwiková

Anna Bednáriková

Ladislav Koniuch

80 let

Karolína Koziełová

Jiří Cabak

86 let

Jiří Babička a Denisa Šandorová

Pavel Wojnar

80 let

Petr Priesnitz

Josef Mihalco

62 let

Aleš Mynařík a Petra Skýbová

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

Ester Přikrylová

Ing. Jiřina Pourová

89 let

Lucie Šimonová

Antonín Rojkovič

67 let

Jan Švarc

Otto Schindler

77 let

Kristýna Valentová

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Blahopřání
Dne 10. srpna 2018 oslaví významné životní jubileum, 90 let,
Ing. Jaroslav Havlásek.
Hodně štěstí, zdraví, osobní a rodinnou pohodu přejí
dcera Hanka s manželem Vilémem a rodina.
Zároveň jsme si dne 31. května 2018 připomněli nedožité 85. narozeniny maminky
paní Olgy Havláskové.
Od jejího úmrtí uplynulo 5. dubna 2018 již 17 let.
Stále s láskou vzpomínáme.

Život je jako brána do zahrady, která má otevřena vrátka,
párkrát jimi člověk projde a je tu rovná devadesátka,
kterou oslaví
paní Jarmila Ondruchová.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a mnoho dalších spokojených let přeje syn Jiří s manželkou, vnučka Eva s rodinou.

Vzpomínáme
Kdo Vás znal, ten vzpomene, kdo Vás měl rád,
ten nikdy nezapomene.
V červenci 2018 uplynulo 13 let od úmrtí
pana Jana Sekery
a 6 let, kdy nás opustila
paní Zdeňka Sekerová.
S úctou vzpomíná syn Pavel s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky na milované rodiče navždy v srdcích zůstávají ukryté.
Dne 19. července a 4. srpna 2018 vzpomínáme 25. výročí úmrtí
tatínka Josefa Šmucha
a maminky Aurelie Šmuchové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Irena a Jarmila s rodinami.

76 let

Srpen 2018
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Kdo Vás znal, ten si vzpomene, kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 25. července 2018 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí
paní Lýdie Dudkové
a dne 15. srpna 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Miroslava Dudka.
Vzpomínají synové Jaroslav, Břetislav a dcera Danuše s rodinami.

Dny plynou jako tiché řeky proud, jen vzpomínka v srdci tvrdá a nedá zapomenout.
Dne 5. července 2018 by se dožil
pan Břetislav Sojka 78 let.
S láskou vzpomíná manželka Jiřina, syn Břetislav s rodinou, dcera Šárka s rodinou.

Dne 23. července 2018 uplynulo pět let, kdy náš navždy opustil
pan Milan Kreuzinger,
jeho nedožité 95. narozeniny si připomeneme dne 17. srpna 2018. Dne 18. června 2018 jsme
vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí
paní Libuše Kreuzingerové.
Stále vzpomínají dcery Anna a Iva s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 30. července 2018 jsme vzpomněli nedožitých 80 let naší milé maminky, babičky, prababičky, tchýně
paní Jindřišky Pončové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Eva, Hana s manželem, vnučka Renátka s manželem a pravnouček Filípek.

Poslední sbohem jsi nestačil dát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. Měl jsi rád život kolem sebe a my všichni měli rádi Tebe.
Kdo v srdci žije, neodešel, je jen vzdálen.
Dne 2. srpna 2018 vzpomeneme 2. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra, strýce a synovce
pana Martina Recmaníka,
který tragicky zemřel ne z vlastní viny ve věku nedožitých 18 let.
Stále vzpomínají s bolestí v srdci rodiče, sestra Aja, prarodiče a ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínka v nás žijí dál.
Dne 19. srpna 2018 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
paní Aleny Havlíkové.
Zároveň 28. srpna 2018 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana Zdeňka Havlíka
a 14. srpna 2018 jeho nedožitých 78. narozenin.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Dana s manželem Jindřichem,
syn Zdeněk a rodiny Chrobokova a Polcarova.
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Po krátkých cestách chodili jsme spolu, na dalekou odešel jsi sám.
Dne 16. srpna 2018 vzpomínáme nedožitých
80 let pana Milana Mecnera.
Dne 25. listopadu 2018 uplyne 27 let od jeho úmrtí.
Vzpomeňte s námi. Manželka Ludmila a syn Libor.

Dne 13. srpna vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí
pana Svatopluka Dvořáka.
S láskou a úctou vzpomínají syn Karel a dcera Radka s rodinami.

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Dne 7. srpna 2018 vzpomeneme nedožitých 100 let
pana Emila Reznera.
S láskou a úctou vzpomínají neteř Anna a synovec Zdeněk s rodinou.

Dne 12. července 2018 jsme vzpomněli 18. smutné výročí úmrtí
pana Eduarda Šimurdy
a dne 14. července 2018 jsme vzpomněli jeho 104. narozeniny. S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene dcera
Jarmila s rodinou.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Hedvika Krkošková

Po – Pá: 15.00 - 18.00 hod.

Ošetření mimo ordinační hodiny možné
po telefonické domluvě

Zahradní 1552, Petřvald
Tel: 725 573 752
www.veterinapetrvald.cz

KOSMETIKA – NEHTOVÁ MODELÁŽ – TRVALÁ ŘASY
PERMANENTNÍ MAKE-UP – ÚPRAVA OBOČÍ

Tel. 608 875 354   Magdalena Butorova
Šenov Zdravotní středisko

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

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

Srpen 2018
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Koupím dům, chatu, popř. parcelu. Možno i zadlužený.

Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608 370 379

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
v bytech a firmách

Elektroinstalační práce
- Tomáš Graf

Fa Skotnica Ivo
Objednávky přijímáme denně od 16 hodin

tel.: 776 611 888

nové elektroinstalace, alarmy, kamery, zvonky, servis, údržba,
rekonstrukce, úpravy, změny, zjištění a odstranění poruch,
výměna zásuvek, vypínačů a jističů
výměna starých hliníkových rozvodů za měděné

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

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

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

Opravdu rychlý internet vPetřvaldě

Již nyní můžete objednávat
stabilní

INTERNET
Odod250
měs.
250 Kč
Kč //měs.
Občané Petřvaldu, připravili jsme pro Vás cenově
a kvalitativně jedinečnou nabídku internetového připojení!

Rychlosti:
10/2 Mb/s

15/7 Mb/s

25/15Mb/s

250,-Kč/měsíc

330,-Kč/měsíc

450,-Kč/měsíc



Nízká agregace a bez datových limitů! (Nekolísá !)



Bez instalačního poplatku



Pro zákazníky rádi zpracujeme individuální nabídku



Máme i tarify pro firmy



Lze si pořídit i IP TV (LepšíTV – 82 kanálů)



Po dobu výpovědní lhůty u současného dodavatele u nás neplatíte

Kontaktujte nás na tel. čísle

773 936 524
Naši, z.s. Petrská 340/14, Ostrava - Michálkovice, IČ: 27016951
www.nasi.cz email: obchod@nasi.cz

Helfnu.cz
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
Vysokorychlostní a neomezený internet

m.navrata@email.cz
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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:

TARIFY
SINGLE

Danuše Starečková,
tel.: 596 542 973,
e-mail:
petrvaldskenoviny@petrvald.cz

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.

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

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.

NÍZKÉ CENY

Vše k inzerci
najdete na

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

www.petrvald-mesto.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. Možno zakoupit dárkové poukazy.
Kontakt na tel. čísle 777 781 811
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
www.sweb.cz/dzpc. reiki

Místní firma dodává a montuje na klíč:
• KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA světových i domácích značek
• VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU systémů a měření U VÁS
DOMA ZDARMA
• VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE na tepelné čerpadlo
profesionály

DOPRAVA ZDARMA
volejte na: 724 029 987 pište na: klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz
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