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OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
čas nám opět pokročil a my stojíme
před vámi, abychom vás seznámili
s výsledky naší práce v Zastupitelstvu města Petřvaldu v tomto volebním období a s plány pro volební
období v letech 2018-2022.
Uplynulé období bych si dovolil
zhodnotit jako celkem úspěšné,
podařilo se vytvořit a dokončit
spoustu projektů, včetně oprav
a investic do budov ve vlastnictví
města Petřvaldu. Jako příklad bych
mohl uvést rekonstrukci budov
Domů s pečovatelskou službou
na Kamčatce, bytových domů na ul.
Březinská, zateplení MŠ K Muzeu,
výměnu oken a rekonstrukci elektroinstalace na Masarykově škole,

rekonstrukce vnitřních
prostor mateřských škol
a rekonstrukci školní zahrady u MŠ Šenovská.
Z místních komunikací
se podařilo opravit tyto
ulice (Polní, Sokolská,
Nejedlého, K Muzeu,
Marjánka,
Topolová
a část ulice Na Hranici),
bylo
zrekonstruováno
veřejné osvětlení u panelových domů (ulice
Březinská) a rozšířeno
veřejné osvětlení (ulice U Letiště,
K Muzeu a K Pískovně).
V rámci energetických úspor byla
na veřejném osvětlení vyměněna
stará svítidla za led svítidla (ulice
Na Podlesí, V Gaďoku, Rychvaldská, 2. května, Ostravská a Březinská).
Nezapomnělo se ani na bezpečnost chodců, byly vytvořeny nové
chodníky podél ulice Školní, nad bytovým domem ke kostelu sv. Jindřicha a chodník podél ulice Šumbarské. Letos v létě začala kompletní
rekonstrukce chodníku podél ulice
Ostravská ve směru na Ostravu,
která by měla být dokončena v listopadu letošního roku. Letos budou

také vytvořeny dva přechody s ostrůvky na ulici Ostravské.
Samozřejmě jsme mysleli i na kulturní a sportovní vyžití dětí a mládeže. Postavilo se hřiště na ulici Šumbarské, workoutové hřiště v areálu
ZŠ Školní a bylo zrekonstruováno
hřiště pro děti na Zaryjích.
Podařilo se nám také s pomocí
dotací zajistit pro občany našeho
města kompostéry. Na středisko
údržby nový štěpkovač. Na SÚ jsme
započali částečnou výměnu vozového parku, kdy byl zakoupen např.
nový multifunkční traktor a nový
valník Citroen.
Ale je toho dost, co příští zastupitelstvo čeká. Město má připraveny
projekty na rekonstrukci chodníku
a komunikace (ulice Březinská), vybudování chodníku
k ZŠ Školní a rekonstrukci chodníku podél ulice
Závodní k Masarykově škole.
Před dokončením
je projektová dokumentace
pro
územní rozhodnutí

výstavby kanalizace na Podlesí.
Chtěli bychom ještě letos zadat
zakázku pro vytvoření prováděcí
(stavební) projektové dokumentace
výstavby kanalizace v této lokalitě.
Naším zájmem je i zadání rozšíření
kanalizace v lokalitě Nová dědina,
vzhledem k přibývající výstavbě nových rodinných domů.
Z mého pohledu je toho dost, co se
podařilo. Jsem hlavně rád za to, že
jsme na spoustu projektů dokázali zajistit peníze z dotačních titulů,
ať z fondů EU, ze státních fondů či
z fondů příhraniční česko-polské
spolupráce s městy Jasienica
a Strumień.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta
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Hospodaření města Petřvald za období 2015 – 2018

Vážení spoluobčané,
dovolte mi stručně zhodnotit hospodaření města v letech 2015 –
2018.
Ke konci roku 2014 (na začátku volebního období 2014 – 2018) město Petřvald mělo na běžném účtu
cca 16 mil. Kč, na fondu rezerv
a rozvoje (dále jen FRR) necelých
13 mil. Kč, vlastnilo podílové listy
v hodnotě necelých 15,7 mil. Kč.
Město v roce 2015 investovalo především do dostavby nové radnice,
kdy celkové náklady na stavbu činí
34 mil. Kč. Na výstavbu nové radnice město Petřvald sjednalo s Českou spořitelnou, a.s. v roce 2014
úvěr ve výši 20 mil. Kč. Celková vyčerpaná částka úvěru je v hodnotě
18, 4 mil. Kč, ke dni 30. 6. 2018
zbývalo městu zaplatit 11,7 mil.
Kč. Dále město investovalo do zateplení mateřské školy K Muzeu

1,3 mil. Kč, na zakoupení
kompostérů pro občany
města částku 2,2 mil. Kč.
V roce 2016 město investovalo větší finanční
prostředky
především
na rekonstrukci domu
s pečovatelskou službou
č. p. 1738 – 17 mil. Kč,
na zateplení základní
školy na ul. Školní – 7,7, mil. Kč
a realizaci workoutového hřiště
u téže školy – 1 mil. Kč.
V roce 2017 do zateplení bytových domů ul. Březinská – 9 mil.
Kč, do zateplení kulturního domu
– 11 mil. Kč, rekonstrukce a decentralizace vytápění kulturního
domu – 1,5 mil. Kč, další finanční
prostředky byly použity na výstavbu
dětského hřiště u ul. Šumbarská
– 3 mil. Kč, rekonstrukci zahrady
u mateřské školy na ul. Šenovská
– 1,9 mil. Kč, byl postaven chodník
podél ul. Školní – 2 mil. Kč a chodník u kostela sv. Jindřicha – 1,3
mil. Kč (v rámci budované naučné
edukační stezky).
Za první pololetí roku 2018 (leden červen) město dofinancovalo (část
uhrazena v roce 2017) výstavbu
chodníku podél ul. Šumbarská
– celkové náklady 23,2 mil. Kč,

dále město investovalo
na zateplení tří domů s pečovatelskou službou a rekonstrukci 12 bytů v domě
č. p. 1735 – 31,2 mil. Kč,
na výměnu oken a rekonstrukci elektroinstalace Masarykovy školy – 13 mil. Kč,
na rozšíření dětského hřiště na Zaryjích - 900 tis. Kč,
na pořízení kompostérů 2,6
mil. Kč. V červenci letošního roku
byla započata rekonstrukce chodníku podél ul. Ostravská v úseku č.1
o celkových nákladech 6 mil. Kč.

Město Petřvald za toto období
získalo investiční dotace ve výši
40,3 mil. Kč a neinvestiční dotace
ve výši 7,7 mil. Kč.

Přehled hospodaření 2015 - 2018
rok

příjmy

výdaje

BÚ

FRR

podílové listy

2014

101,9

104,9

16

13

15,7

2015

112,2

108,7

20,3

22

15,6

2016

107,3

92,2

18,4

38,3

5,6

2017

120,4

128,2

30,8

28,2

0,5

2018
68,4
72,3
27,8
Hodnoty jsou uvedeny v mil. Kč.

28,2

0

Výše příjmů a výdajů, stavy na běžném účtu (BÚ) a Fondu rezerv a rozvoje (FRR) jsou uvedeny k 31. 12.
běžného roku, v roce 2018 k 30. 6.
Podílové listy město prodalo z důvodů jejich klesající hodnoty, finanční

prostředky byly použity na investice. Díky zvýšeným příjmům a dotacím si město mohlo v tomto období
dovolit finančně náročné investice.
Z uvedené tabulky je zřejmé, že
město hospodařilo vyrovnaně.
Ing. Jiří Lukša, starosta

 o uzavření smluv o výpůjčce
a darování kompostérů občanům města Petřvaldu.

RM vzala na vědomí

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 vyhlásila
 záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 1821/1 k.ú. Petřvald
u Karviné o výměře cca 688 m2.
 záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 5625/1 v k.ú. Petřvald
u Karviné o výměře cca 280 m2
od 1. 9. 2018.
RM rozhodla    
 pro zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald
a jeho příspěvkové organizace“
o uzavření smluv s uchazečem
Pražská plynárenská a.s.
 o výběru nejvhodnější nabídky
koncese malého rozsahu pod
názvem „Výběr provozovatele
vodohospodářské
infrastruk-

tury v Petřvaldu“ uchazeče
Severomoravské
vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., jehož
nabídka splnila zadání uvedené
v koncesní dokumentaci. Nabízená cena pro stočné v roce
2019 činí 38,05 Kč bez DPH/
m3.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Oprava
místních komunikací v roce
2018 II.“ a o uzavření smlouvy
se společností STRABAG a.s.,
která má nejnižší celkovou nabídkovou cenu 334 686,28 Kč
bez DPH.
 o uzavření smlouvy o nájmu
části nebytových prostor v 1.
nadzemním podlaží v Petřvaldě na ulici Šenovská č. p. 356,
na pozemku parc. č. 5624 v k.ú.
Petřvald u Karviné, s nájemcem
MINAPERTA, z.s., za účelem provozování dětské skupiny. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností od 1. 9. 2018.

 o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč
s Českým kynologickým svazem
ZKO Petřvald – 004. Neinvestiční dotace je účelově vázaná
na opravu zatékající střechy
na budově klubovny ZKO Petřvald.
 o poskytnutí finančního daru
a o uzavření darovací smlouvy
o poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč s Nadací LANDEK Ostrava. Finanční dar je
určen na podporu projektů dle
Nadačního programu pro rok
2018, jehož účelem je zachování hornických technických a kulturních památek a tradic.
RM schválila
 úpravu
Zásad
pro
pronájmy
Kulturního
domu
Petřvald na ul. Kulturní
č. p. 26 s účinností k 1. 9. 2018.

 výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5.
2018.
 vytvoření zóny „30“ na místních
komunikacích ul. Polní, U Kovárny, Na Pustkách, U Hřiště
a U Kulturního domu.
 informaci Statutárního města
Havířova o zavedení bezplatné
přepravy cestujících do 18 let
věku a cestujících nad 65 let
věku Městskou hromadnou dopravou Havířov s účinností od 1.
7. 2018.
85. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 19. července 2018
RM rozhodla
 o výběru nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení
na podlimitní veřejnou zakázku
„Specifické informační systémy
města Petřvald“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností AutoCont
CZ a.s. za cenu 3 249 000 Kč
bez DPH.

Září 2018
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RM schválila
 Statut Petřvaldských novin.

 termíny zasedání zastupitelstva
města v roce 2019: 20. 2., 24.
4., 26. 6., 28. 8., 30. 10., 11.12.

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Do obřadní síně radnice byli 18. července 2018 pozváni bezpříspěvkoví dárci krve, kterým osobně za tuto záslužnou činnost poděkoval
pan Ing. Jiří Lukša, starosta města a zároveň jim předal finanční dar.
Do obřadní síně byli pozváni tito dárci krve: paní Ing. Jarmila Dolejší,
paní Olga Molinová, pan doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, pan
Ing. Zdeněk Knybel, pan Tomáš Gořula, pan Václav Rusoň a pan Tibor
Szöcs.

SKLENĚNÉ ODPADY

Zleva: T. Szöcs, Ing. J. Dolejší, doc. MUDr. O. Kraft, Ph.D, MBA

PLASTOVÉ ODPADY

RM vzala na vědomí

PAPÍROVÉ  A LEPENKOVÉ ODPADY BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

 o výběru nejvýhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Sdružené služby dodávky elektrické
energie pro město Petřvald
a jeho příspěvkové organizace“
a o uzavření smluv s uchazečem E.ON Energie, a.s.

V. Rusoň

T. Gořula

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ZÁŘÍ 2018
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Září: 4., 11., 18., 25.

2. Svoz plastů
17. září

3. Svoz papíru
13. září, 28. září – kontejnery

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Září: 3., 10., 17., 24.

SMĚSNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY

Ing. Z. Knybel

DO ŽLUTÝCH PYTLŮ A ŽLUTĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ:
NEPATŘÍ:
plastové obaly - PET láhve guma, pneumatiky, molitan, kabely, polystyrén,
(sešlápnuté i s víčky),
kelímky od másla, jogurtů tuby od silikonů, vědra, stolní
nádoby,
a jiných potravin,
plastové obaly od drogistického výrobky z PVC, podlahové krytiny,
lina,
zboží, kosmetiky,
nábytek,
silně
šampónů,
tekutých
mýdel, plastový
znečištěné obaly,
aviváže a pracích prášků,
obaly od nebezpečných látek,
igelitové tašky a sáčky,
NOVĚ! DROBNÉ KOVY - plechovky od nápojů, konzervy,
kovová víčka od nápojů, jogurtů,
atd..
DO ČERNÝCH PYTLŮ A HNĚDĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ:
NEPATŘÍ:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky jídel živočišného původu
zbytky z ovoce a zeleniny, pečiva (maso, kosti, kůže, skořápky
od vajíček, fritovací olej, ..)
a obilnin,
kávový
odpad,
čajové plastové a kovové obaly, jedsáčky,
pecky,
skořápky, norázové pleny,
zvířata,trus
zvířat,
tráva, listí, seno, sláma, odpad uhynulá
zvířecí srst,
z květin, šišky,
odpad,
kamení,
košťály a celé rostliny, drobné stavební
znečištěné obaly,
větvičky,
neznečištěné papírové ubrousky objemné větve, popel, olej, cigarety
a kapesníčky
DO MODRÝCH PYTLŮ A MODŘE OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH
NÁDOB
PATŘÍ:
NEPATŘÍ:
noviny, časopisy, sešity, brožury, použité papírové kapesníčky
a ubrousky,
letáky,
rozložené papírové krabice, kar- jednorázové pleny, papírová plata od vajec,
tony, knihy bez vazby,
čisté papírové obaly a sáčky, uhlový papír (kopírák), pauzovací
papír,
kancelářský papír,
tetrapakové obaly od mléka, voskovaný papír, mastný papír
džusů, vína
DO ZELENĚ OZNAČENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
PATŘÍ:
NEPATŘÍ:
zrcadla, porcelán, drátěné sklo,
sklo barevné i bílé,
rozbité sklo, např. výplně z oken, žárovky, zářivky, výbojky,
televizní obrazovky, automobidveří,
nevratné láhve od nápojů, lová skla
dětské výživy,
kompotovaného ovoce a zeleniny
(bez kovových či plastových
uzávěrů)
DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PATŘÍ:
NEPATŘÍ:
sáčky z vysavačů, jednorázové biologicky rozložitelné komunální odpady
pleny,
zbytky masa, ryb, uzenin, kostí, papír, lepenka, skleněné láhve,
kovy, plasty,
trus zvířat,
popel (zcela vychladlý), kerami- stavební odpad, zářivky a výbojky, baterie,
ka,
použité čistící utěrky, houbičky, staré elektrické a elektronické
hygienické potřeby – vaty, vatové přístroje,
objemný odpad (nábytek, dřevo,
tyčinky,
silně znečištěné nebo ne zcela korek, koberce…),
léky a odpady obsahující nebezvyprázdněné obaly
pečné látky
(barvy, laky, chemikálie, rozpouštědla, žíraviny…)

4

Petřvaldské noviny

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 6. 2018 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

100 210,00

101 467,00

53 001,76

Nedaňové příjmy

11 344,00

11 481,50

6 167,44

Kapitálové příjmy

-

-

21,99

Přijaté transfery

16 417,96

23 650,07

9 260,05

PŘÍJMY CELKEM

127 971,96      

136 598,57      

68 451,24      

Běžné výdaje

94 949,00

101 188,66

39 420,66

Kapitálové výdaje

68 440,96

81 976,36

VÝDAJE CELKEM

163 389,96      

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

32 971,90

183 165,02      

72 392,56      

36 838,00

47 986,45

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-960,00

500,00

500,00

485,72

-

-

1 323,99

35 418,00

46 566,45

3 941,32

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

3 091,61

Stavy na bankovních účtech k 30. 6. 2018
Základní běžný účet

27 861 459,80 Kč

Fond rezerv a rozvoje

28 200 243,56 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2018 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

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

Kristýnu Valentovou

Jana Švarce

Ester Přikrylovou

Amálii Barwikovou
Foto: Pavel Římánek, KPOZ
a rodina Švarcova

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-/

Komise pro občanské záležitosti

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
„MAP II - ORP ORLOVÁ“
V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt
„MAP - ORP Orlová“. Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava
se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána
na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.
Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Anotace výzvy:
Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území
a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí
ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že
bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských
aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu
pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými ko-

legy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např.
školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích
a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotnosti a klíčových
kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482
Anotace projektu:
 Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP
Orlová (3 obce, 18 IZO)
 Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
 Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků
 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
 Zapojení zákonných zástupců do života škol
 Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání
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Co je cílem projektu?
Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání
v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1?highlightWords=map

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území
ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu
vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení
místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje
potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční
plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.
Harmonogram projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu:
01. 05. 2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu:
30. 04. 2022
Doba trvání (v měsících):
48
Celkové způsobilé výdaje:
9 779 000,- Kč

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

7. - 8. září 2018

Spolková výstava

Srdečně zveme děti a jejich rodiče

na loutkové divadelní představení

v kulturním domě
pátek 7. 9. od 10.00 – 18.00 hodin
sobota 8. 9. od 9.00 – 16.00 hodin
Seznamte se s činností a historií klubů a spolků
na území města.

Vstup zdarma

Farmářské trhy
před kulturním domem
sobota 8. 9. od 8.00 – 16.00 hodin
 nabídka čerstvých potravin a produktů
 ochutnávka zabijačkových specialit
 prezentace lidové tvořivosti a dovedností

úterý 2. října 2018 od 16:00 hodin v KD Petřvald
vstupné 40 Kč, prodej na místě
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22. září 2018
vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ

na sezónu 2018/2019
V pátek a v sobotu, 7. a 8. září, v Kulturním domě,
ve výstavním koutku našeho souboru.
V pondělí, 10. září, ve Středisku kulturních služeb,

od 15.00 do 17.00 hodin. Počet míst omezen.
Zápis do skupin:
BABY – děti z MŠ od 4 let – členský příspěvek 800 Kč/rok
1A – děti z druhých tříd ZŠ – členský příspěvek 800 Kč/rok

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

1B – děti z prvních tříd ZŠ – členský příspěvek 800 Kč/rok
Hlavní – od 16-ti let (nutná předešlá pohybová průprava)
členský příspěvek 1.000 Kč/rok

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.

Září 2018
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Letní příměstský tábor se konal ve dvou termínech, 23. – 27. července a 6. – 10. srpna 2018.
V každém termínu se jej účastnilo 20 dětí, pro něž byly připraveny sportovní, ale také poznávací aktivity. Děkujeme za pomoc při organizaci programu
spolkům TJ Petřvald, ZO ČZS, ZKO, Mysliveckému spolku HALDY, Cyklistickému klubu FESO, KČT a panu Martinu Grafovi.
Všechny fotografie naleznete na: https://eskaes.rajce.idnes.cz/
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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 /
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

Bookstart
S knížkou do života
Městská knihovna zve k návštěvě
všechny maminky i tatínky s nejmenšími dětmi v rámci projektu
Bookstart – S knížkou do života
vyhlášeného Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR. Jedná se o českou variantu mezinárodního projektu výchovy ke čtenářství
od nejútlejšího dětství. Dnešní děti
zahlcené vjemy z audiovizuálního
a digitálního světa mají mnohdy
problémy s porozuměním čtenému textu i vyprávěnému příběhu,
nedostatečnou slovní zásobu a potíže s vyjadřováním, což se potom
promítá do jejich školní úspěšnosti. Přitom už s malým miminkem
je možné trénovat porozumění
mluvenému slovu pomocí rytmických říkanek, prohlížet a ukazovat
si obrázky v knížkách a postupně
přecházet k předčítání pohádek
a příběhů a tím rozvíjet dětskou
představivost, myšlení a komunikační dovednosti. K tomu napomáhá projekt Bookstart osvědčený už
ve 20 zemích celého světa.
V rámci projektu získávají děti narozené v roce 2018 při vítání občánků set dárků od knihovny (knížka
pro děťátko, audiokniha, speciálně
vydaná metodická publikace pro
počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro
předškolní děti). Knihovna není bohužel bezbariérová, ale s kočárky

vám do knihovny rádi pomůžeme.
Maminkám nabízíme možnost bezplatné prvoregistrace do knihovny.
Rodičům a jejich mrňouskům nabízíme klidné a nerušené prostředí
v esteticky úspěšně ztvárněném
interiéru k podpoře citové vazby dítěte na knihu. Podle posledních vědeckých výzkumů jsou děti, kterým
rodiče od útlého věku předčítají,
v životě úspěšnější, mají lepší verbální schopnosti a dokáží se lépe
orientovat ve světě.
Setkání miminek v rámci projektu
Bookstart se uskuteční v rámci již
zaběhnutého Klubu maminek –
zpravidla každé první úterý v měsíci od 9:00 – 11:00 v knihovně.
Přijít mohou i miminka, která se neúčastnila vítání občánků na Městském úřadě v Petřvaldě! Dárkový
set obdrží v knihovně. Podmínkou
je trvalé bydliště v Petřvaldě a narození v roce 2018.
Data setkání do konce roku 2018:
4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince.
Přijďte všichni – moc se na vás těšíme 

Pozvánka na zajímavou výstavu kinematografie
1. října 2018
V dopoledních hodinách výstavu zhlédnou žáci ZŠ,
odpoledne od 13:00 do 15:00 je určena pro veřejnost.

OTEVÍRÁME SKLAD!
Od 3. září nabízíme našim čtenářům možnost vždy v pondělí od 13:00 17:00 nahlédnout do našeho skladu knih v přízemí budovy, prohlédnout
a vypůjčit si z něj knihy. Knihy uložené ve skladu jsou starší, avšak stále ještě zajímavé, musely pouze uvolnit místo na policích v knihovně novinkám, které naši čtenáři vyhledávají především. Knihy ze skladu jsou
dostupné samozřejmě v našem online katalogu, přesto si myslíme, že si
zaslouží alespoň jednou týdně větší pozornost. Knihy vypůjčené ze skladu
můžete vrátit kdykoli nahoře v knihovně. Výpůjční doba je také 1 měsíc
s možností prodloužení.

Výstava kinematografie ve vaší knihovně

Filmy a knihy jsou rozpohybované
obrázky a příběhy. Jedny se míhají
v představách a druhé před našimi
zraky. Jazykem filmu jsou obrazy
a jazykem knih slova. Počátky techniky filmu jsou svázány s camerou
obscurou, hojně užívanou renesančními malíři, a také s vývojem
fotografie. Dnes vnímáme tyto světy odděleně, ale na počátku byly
jednou jedinou fascinací přenesených obrazů a optických klamů.
Mnohé z knih byly v počátcích filmu
zdrojem jejich námětů.
Kinematograf je interaktivní výstava historie promítacích přístrojů.
Zahrnuje desítky exponátů od optických hraček, jako jsou zoetropy
a praxinoskopy, přes promítací
přístroje 19. století – laterny magiky, až k promítačkám z konce 20.
století. První část výstavy se zabývá
„pravěkem“ kinematografie. Návštěvníci si mohou sami rozpohybovat první film od Eduarda Muvbridge. Podívají se na vzácné ručně

kolorované obrázky z 19. století
a prohlédnou si je pomocí nejjednoduššího promítacího přístroje,
kouzelné lucerny – laterny magiky.
V následující části zhlédnou ještě
živé projektory z 20. století na 8;
9,5; 16 a 35 mm film. V kinematografické dílně si mohou vyrobit
optickou hračku thaumatrop, zdatnější cameru obscuru. Součástí
expozice jsou odborný výklad uzpůsobený pro velké i malé návštěvníky, odborníky i laiky a projekce
krátkých ukázek prvních filmů rozmanitých žánrů. Nechybí ani ukázka z významného režijního projektu
G. Meliése.
Autor výstavy Roman Prokeš nasbíral, zprovoznil či vyrobil většinu
přístrojů. Jeho výstava otevřela svět
filmu v mnohých muzeích a kulturních institucích, z nejznámějších
v Baťově institutu ve Zlíně.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková
a Ivana Szotkowská
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FOTOGRAFIE
IVETA MUTINOVÁ
3.9. – 21.12. 2018
Srdečně zveme do knihovny na výstavu
fotografií bohumínské fotografky Ivety Mutinové.
Vernisáž se uskuteční 5. září 2018 v 17:00.

K Muzeu 150 Petřvald u Karviné, T:596 542 952
www.petrvald.knihovna.cz

V případě nepřízně počasí ( déšť, bezvětří ) se akce ruší .

Drakiáda 2018 4. října
16:00 – 18:00
na louce za Technickým muzeem.

Město Petřvald – knihovna a Základní organizace
Českého svazu žen Petřvald
pořádají 11.

ročník soutěže

PETŘVALDSKÁ BUCHTA
Srdečně vás zveme do SKS v Petřvaldě u Karviné
1. října velké říjnové čtení – pro MŠ a ZŠ
1., 2., 3., 5. října – výprodej vyřazených knih
1. října – Výstava kinematografie – Studio bez
kliky ( Laterna magica, Camera obscura a další )

Nově přihlášení čtenáři v měsíci říjnu budou mít
roční členství v knihovně zdarma.
celý

říjen

nebudou

dílničky. Jako doprovodný program – dlabání

dýní.

NOVÁ KATEGORIE ‐ BÁBOVKY ( nasladko i naslano)
Na závěr posezení u čaje, kávy.

4. října - drakiáda

Po

dne 13. října 2018 od 13.30 hod.
Zúčastnit se může každý, muž, žena i dítě (v kategorii do 14‐ti let),
kdo přinese svou vlastnoručně upečenou buchtu. První tři si
odnesou hodnotné ceny. Pro děti jsou připraveny soutěže a

vybírány

Příjem buchet od 13.30 do 14:00, vyhodnocení a předání cen
proběhne v 15.30.
Odměna pro každého, kdo přinese jakýkoli výrobek do soutěže.

poplatky

z prodlení ( upomínky ) – šance pro dlouhodobé
dlužníky  .

K Muzeu 150, Petřvald, tel.:596 542 952

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě

Akce připravované na měsíc září – říjen

K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Tradice hornictví
Výstava:

 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY (září - říjen) pro ZŠ, SŠ
a veřejnost

V ŽÁRU VÝHNĚ
Kovářství patří mezi nejstarší řemesla a dodnes zastupuje v hmotné
kultuře významnou roli. Výstava postihuje v obecné rovině historii
řemesla od pravěku do současnosti, 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 a 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. Výstava připravena ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, p. o.
Výstava potrvá do 31. 12. 2018

 ZIMNÍ A LETNÍ SPÁNEK ZVÍŘAT (4. – 9. 10.) přednáška V. Woznicové, pro MŠ a ZŠ
 KAŠTÁNCI (10. – 13. 10.) výroba zvířátek z kaštanů, pro MŠ, I.
stupeň ZŠ
 HALOWEEN (18. – 25. 10.) výroba svícnů ze skleniček, pro I. stupeň ZŠ
 TGM – PEDAGOG, FILOZOF, SOCIOLOG (16. – 17. 10.) přednáška Mgr. P. Zajíčka, pro II. stupeň ZŠ a SŠ
 VZNIK ČSR (28. 10.) promítání filmu T. G. M. na Těšínsku, pro
veřejnost
 NAUČNÝ KVÍZ K 100. VÝROČÍ ČSR (24. – 28. 10.) pro veřejnost
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz
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TJ PETŘVALD – HEPO
22. 9. 		
30. 9.		
7. 10.		
14. 10.		
20. 10.		
27. 10.		

Upozornění
Informace o dění na Hepu můžete najít na nových stránkách:
www.tjpetrvald.pageride.cz

Muži
4. 8. - memoriál Ing. O. Polanského.
ŠENOV „B“ - VÁCLAVOVICE			
0:5
TJ PETŘVALD - ŠENOV „B“			
4:0
Branky a as.: D. Šeruda 2 (J. Volný, M. Gorovič), J. Jiřičný (D. Kršák), M.
Gorovič (J. Jiřičný).
TJ PETŘVALD - VÁCLAVOVICE			
2:1
Branky a as.: J. Jiřičný (M. Nalevajka), T. Budina (D. Kršák).
Hokejový způsobem střídali: J. Janča, D. Durczok, J. Jakub, J. Volný, I.
Goldbricht, V. Zajíček, M. Gorovič, T. Budina, M. Nalevajka, D. Knorr, J.
Sklepek, J. Jiřičný, D. Kršák, D. Šeruda a D. Pokorný.
První utkání za muže Hepa odehráli J. Jakub a D. Pokorný, 200. utkání I.
Goldbricht.
Pořadí turnaje: 1. TJ PETŘVALD (6), 2. VÁCLAVOVICE (3), 3. ŠENOV „B“ (0).

9.00/10.45		
Hepo - H. Žukov
10.00/11.45		
Těrlicko - Hepo
VOLNO (lichý počet účastníků)
9.30/11.15		
Staříč - Hepo
9.00/10.45		
Hepo - St. Město
9.00/10.45		
Orlová - Hepo

Rozlosování okr. přeboru st. přípravek.
30. 8. 		
17.00		
Bohumín - Hepo
6. 9.		
16.30		
Hepo - Dětmarovice
13. 9.		
16.30		
Orlová - Hepo
20. 9.		
16.30		
Hepo - I. Petrovice
4. 10. VOLNO (lichý počet účastníků)
11. 10.		
15.30		
Hepo - MFK Karviná
18. 10.		
15.30		
MFK Havířov - Hepo
25. 10.		
15.00		
Hepo - D. Lutyně
Vážení rodiče, přiveďte své děti mezi nás.
V. Sobek

P. Sekera

Přípravky

Rozlosování okr. přeboru mužů.
2. 9.		
16.30		
8. 9.		
16.30		
15. 9. 		
16.00		
22. 9.		
16.00		
29. 9.		
15.30		
6. 10.		
15.00		
14. 10.		
15.00		
20. 10.		
14.00		
27. 10.		
14.00		

B. F. Orlová - Hepo
Hepo - Sn Havířov
Hepo - Doubrava
Hepo - H. Žukov
Těrlicko - Hepo
Hepo - B. Rychvald
H. Bludovice - Hepo
Hepo - Slavoj Petřvald
V. Bohumín - Hepo

Rozlosování krajské soutěže dorostu
1.9. 		
14.45		
8. 9.		
13.45		
15. 9. 		
10.00		
22. 9. 		
13.45		
29. 9. 		
13.45		
6. 10.		
13.45		
13. 10. 		
14.30		
20. 10.		
11.45		
28. 10.		
14.00		
4. 11.		
10.00		

Příbor - Hepo
Hepo - Brušperk
Ostrava-Jih - Hepo
Hepo - Palkovice
Fryčovice - Hepo
Hepo - I. Petrovice
Frýdlant n./O. - Hepo
Hepo - Kopřivnice
H. Žukov - Hepo
Orlová - Hepo

Rozlosování krajské soutěže žáků.
2.9.		
9.30 (st.)/11.45 (ml.)
5. 9.		
17.00/15.15		
8. 9.		
9.00/10.45		
16. 9.		
9.00/10.45		

L. Petrovice - Hepo
Frýdek-Místek - Hepo
Hepo - Heřmanice
Č. Těšín - Hepo

Letní kemp (5. ročník)
Ve dnech 22. - 24. 6. se uskutečnil na Hepu již 5. ročník letního kempu.
O bohatý sportovní a zábavný program pro 35 dětí se staralo celkem 10
dospělých. V pátek odpoledne rodiče postavili stany a poté mohli sledovat
a fandit svým dětem, které se utkaly v dvojzápase proti nadějím Baníku
Ostrava.
V sobotu ještě nezačal budíček a většina dětí už se proháněla před 6.
hodinou po hřišti. Po snídani následoval přejezd do Bartovic, kde se děti
vyřádily v bazénu Ještěrka. Po vydatném obědě přišla na řadu série her
a zábavy zakončená fotbálkem. Kdo měl po oba večery zájem, sledoval
fotbalové zápasy z MS v Rusku.
Neděle patřila tradičnímu utkání dětí proti rodičům, poté došlo na předání
zlatých medailí za vítězství v letošním ročníku okr. přeboru a rozloučení
s hráči, kteří přestupují do Baníku Ostrava.
K. Pokorný
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SK SLAVOJ PETŘVALD
Memoriál Jiřího Svrčiny
V sobotu 4. srpna 2018 se uskutečnil na Slavoji fotbalový turnaj
„MEMORIÁL JIŘÍHO SVRČINY“
na počest našeho nenahraditelného hospodáře a srdcaře pro fotbal a Slavoj obzvlášť, kterého asi
většina znala pod jeho přezdívkou
Nerez. Před turnajem byl v areálu hřiště odhalen pomník, který si
tento člověk plně pro to, co vykonal pro klub, zasloužil. Bude nám
ho už navždy připomínat. Turnaje
se zúčastnila mužstva SK Slavoj
Petřvald, Veteráns Petřvald a SSK

Dolní Lomná. Hrálo se 2x30 minut
na velkém hřišti. Přes velké vedro,
které panovalo, se hrál pohledný
fotbal. Hráči všech mužstev si zaslouží velký obdiv, že to v pohodě
a i s dobrou náladou zvládli. Turnaj
nakonec vyhrál SK Slavoj, ostatně
- co jiného zbývalo – museli, pro
Jirku! O dalších místech rozhodlo
skóre. Druhé místo Veteráns Petřvald a třetí naši přátele z Dolní
Lomné SSK. V Dolní Lomné se taky
Slavoj a další klub utvořený z hráčů
Petřvaldu zúčastnil 28. července

Rozpis zápasů SK Slavoj Petřvald z.s. –
podzimní část sezony 2018/2019
DEN

DATUM

ČAS

ZÁPAS

SO

18.8.2018 17:00

SK SLAVOJ PETŘVALD – FK GASCONTROL HAV.

SO

25.8.2018 17:00

SLOVAN HAVÍŘOV – SK SLAVOJ PETŘVALD

SO

1.9.2018

16:30 SK SLAVOJ PETŘVALD – SLOVAN HORNÍ ŽUKOV

SO

8.9.2018

16:00

SO

15.9.2018 16:00

SK SLAVOJ PETŘVALD – VIKTORIE BOHUMÍN

BANÍK RYCHVALD – SK SLAVOJ PETŘVALD

SO

22.9.2018 15:30

LOKOMOTIVA LOUKY – SK SLAVOJ PETŘVALD

SO

29.9.2018 15:30

SK SLAVOJ PETŘVALD – B. FUČÍK ORLOVÁ

SO

6.10.2018 15:00

BANÍK DOUBRAVA – SK SLAVOJ PETŘVALD

SO

13.10.2018 15:00

SK SLAVOJ PETŘVALD – FK TĚRLICKO

SO

20.10.2018 14:00

SK SLAVOJ PETŘVALD – TJ HEPO PETŘVALD

NE

28.10.2018 14:00

FC HORNÍ BLUDOVICE – SK SLAVOJ PETŘVALD

NE

4.11.2018 14:00 FK GASCONTROL HAV. – SK SLAVOJ PETŘVALD

2018 turnaje v malé kopané O pohár starostky obce. Za myšlenkou
uspořádat tento memoriál stojí
hlavně předseda klubu pan David
Pavlita, kterému jménem Slavoje
a všech zúčastněných mockrát děkujeme. Naše město potřebuje více
takových lidí, kteří se starají o společensko - sportovní aktivity našich
občanů a dělají to s láskou a s tím,
že je to baví. Turnaj však není jen
fotbal. Hráči i příznivci dobré zábavy strávili v úmorném vedru téměř
celý den. Samozřejmě bylo o ně po-

Info: sdh_petrvald_breziny@atlas.cz

staráno dobrým guláškem, který už
tradičně vařil pan Ivoš Szeliga a pomáhal mu tatínek pana předsedy.
Dále byly výborné uzené klobásky
a samozřejmě byl dodržován i pitný
režim. Čepovalo se dobře vychlazené pivo a byly k dostání i studené
nealko nápoje a jiné dobroty. Dětem sloužil k ochlazení dětský bazének, který přišel vhod i rodičům.
Turnaj se povedl. Myslím, že i Jirka
tam někde ve fotbalovém nebi se
díval a byl spokojen.
Martin Frank

Facebook: Hasiči Petřvald

Hasiči Petřvald
Mladým hasičem na zkoušku
Vyzkoušej si, jak se běhá požární sport

Dostaneš proudnici, helmu a naši hasiči ti ukážou, jak na všechno...
Třeba tě to začne bavit a začneš chodit k nám do SDH.

Hledáme mladé lidi, kteří mají rádi sport a umí se dobře bavit.
Rádi pracují v týmu a dokážou i pomoct.
Uvítáme každého od 5 do15 let a dospělého od 18 let, který se na nás přijde
podívat na hasičskou zbrojnici a třeba se i stane členem JSDH Petřvald.

KAŽDÝ
ČVRTEK 16.00 DĚTI
NEDĚLE 9.00 DOSPĚLÍ
Hasičská zbrojnice
Rychvaldská 838,73541 Petřvald
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Petřvaldští cyklisté závodili v Polsku
Koncem července odjeli naši
svěřenci na tři závody do Polska.
Dva závody byly okružní bodovací
a jeden byl silniční s hromadným
startem. V neděli 22. července
se jel v městě Pszczyna „Memoriál Kazymierza Gazdy“, bývalého
úspěšného polského reprezentanta. Bodovací závod se jel na okruhu
dlouhém 1800 metrů pro všechny
kategorie.
V kategorii mladších žáků byl závod dlouhý 8 km, na něm byl Robin Bláha čtvrtý a Daniel Svěrkot

sedmý. V kategorii mladších žákyň
byla Markéta Huráčová čtvrtá.
Starší žáci měli trať dlouhou 16 km
a na ní se Šimon Svěrkot, starší
bratr Daniela, umístil šestnáctý.
Starší žákyně na stejné trati reprezentovala Dominika Rupová. Musela se spokojit s 9. místem. Kadety reprezentoval Vojtěch Huráč
z našeho klubu a skončil jedenáctý.
V sobotu 28. července se v Tychách
konal okružní bodovací závod
„O pohár starosty města“.
Ani zde naši svěřenci nedosáhli

ke stupňům vítězů. Robin Bláha byl
sedmý a Daniel Svěrkot dvanáctý, Markéta Huráčová jedenáctá,
Dominika Rupová osmá, Vojtěch
Huráč sedmý a Štěpán Kyjonka jedenáctý.
Až neděle 29. července přinesla
našim závodníkům lepší umístění.
Závodilo se na silnici v Mszané,
kde se konečně podařilo našim obsadit pódium. Markéta Huráčová
zvítězila, Robin Bláha skončil třetí,
Dominika Rupová pátá a Vojtěch
Huráč třetí.

Vysočina
Tour 2018
Ve dnech 2. – 5. srpna uspořádal TJ Slovan Žďár nad Sázavou
mezinárodní čtyřetapový závod
mužů. Na startu se sešlo 110
závodících s převahou zahraničních. Mezi nimi dva muži z našeho CK. V celkovém pořadí
po čtyřech etapách obsadil Petr
Swaczyna 20. místo a Jaromír
Pytel 68. místo.

O CENU MĚSTA
PETŘVALD
V neděli 2. září 2018 pořádáme
v rámci oslav šedesáti let cyklistiky v Petřvaldě 26.ročník závodu „O cenu města Petřvald“
s mezinárodní účastí. Startujeme v deset hodin u klubovny
na Březinách. Srdečně zveme
všechny příznivce cyklistiky.

Za CK Feso Silvestr Matas

„SKOK Z LÉTA”
Srdečně vás zveme na tradiční odpoledne.

Na co se můžete těšit?
• program
• pivo za 10 Kč
(prvních 100 piv)
• limonáda
• opékání párků
• jízda v kočáře taženém koníky
• představení PODZIMNÍ PŘÍBĚH
Akce se koná za každého počasí!!!

Sobota 15. září 2018 v 15 hodin
Hřiště u panelových domů na ul. Březinské
Těší se na vás členové MO ČSSD Petřvald.
Účast přislíbil senátor Petr Vícha.

Září 2018
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Zahájení výcvikového kurzu „Základní ovladatelnost a poslušnost psa“
Základní kynologická organizace
Petřvald zve všechny majitele pejsků na kurz „Základní poslušnost
– výchova a výcvik psa“.
Pokud máte zájem sebe i svého
psa něčemu naučit, socializovat
jej s ostatními psy, poradit s jeho
výchovou, či pomoci vyřešit nějaký

problém se svým psem, rádi vás
uvítáme na našem podzimním kurzu, který bude zahájen v neděli 9.
9. 2018 od 9.00 hod v areálu cvičáku ZKO Petřvald, Na Hranici 655.
Vzhledem k velkému zájmu jsme
posílili náš tým instruktorů, takže
se budeme moci vám všem plně

věnovat. Zúčastnit se můžete se
psem jakéhokoliv věku, velikosti
i rasy, začátečníci i mírně pokročilí,
stačí jen mít chuť a výdrž …
Zájemci o aktivní sportování se
svým psem mají také možnost přihlásit se na kurz AGILITY, a to jak
pro začátečníky, tak pro pokročilé.

Další podrobnosti včetně přihlášky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz .
Petr Semanco,
předseda ZKO Petřvald

NAPSALI NÁM
MAS Bohumínsko, to jsou miliony z evropských peněz
do rozvoje Petřvaldu
MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, před šesti lety ji pod názvem MAS
Bohumínsko založilo i sedm měst a obcí z Bohumínska - Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald.
Spojili jsme síly, abychom mohli rozvíjet náš mikroregion a především získávat peníze z Evropské unie na projekty, které přinesou prospěch nejen
samotným obcím, ale i jednotlivým školám, zájmovým a sociálním organizacím, zemědělcům, drobným živnostníkům a všem, kteří mají chuť pouštět se do nových věcí a měnit ty staré k lepšímu. A není jich málo, působíme na rozloze 127,6 km2, kde žije přes 51 tisíc obyvatel. Do dnešního dne
už jsme pomohli na svět desítkám projektů. Chceme zajistit z evropských
fondů až 100 milionů korun.
Co konkrétně se díky našemu partnerství už podařilo? Zajistit školám nové
učebny. Zorganizovat jarní, letní i příměstské tábory. Pomoci zemědělcům
s obnovou techniky i menším podnikatelům s nákupem strojů a zřízením
nových pracovních míst. Přidat více lůžek pro nemohoucí spoluobčany či
poradit desítkám lidí, jak s pomocí kotlíkové dotace vyměnit starý kotel
za nový ekologičtější. Další projekty vymýšlíme a připravujeme. Spoluprá-

ce s Petřvaldem funguje perfektně, díky aktivitě města a pomoci MAS
Bohumínsko se jeho obyvatelé dočkají hned několika částí chodníku v Ostravské ulici, a to v délce téměř tři kilometry. Součástí rekonstrukce je
i výměna kabelů k veřejnému osvětlení. Modernizace vyjde na téměř 15,5
milionu korun, Petřvaldu zaplatí evropská dotace podstatnou část, a to
14,8 milionu korun. Projekt výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se kolem velmi rušné silnice a při jeho výstavbě se počítá
s bezbariérovým řešením.
Dnes už my i naši partneři víme, že stálo za to překonat desítky administrativních překážek, které nás v začátcích odrazovaly. Měnící se a nejasné
pokyny z centrálních orgánů nám braly chuť do práce. Ani ve snu jsme jako
starostové zakládajících obcí netušili, kolik různých „papírových“ překážek
bude muset MASka překonat. Rád bych proto poděkoval všem starostům
a místostarostům našich měst a obcí, předsedovi MASky Lumíru Macurovi
i jeho týmu odborníků a také školám, firmám a občanským sdružením,
jejichž zástupci obětovali desítky hodin svého volného času přípravou
projektů. Díky jejich nápadům a především ochotě a snaze je proměnit
v realitu skončí v našich obcích sto milionů korun, které přinesou užitek
velké části jejich obyvatel.
Petr Vícha, starosta Bohumína

Senioři spolku hornických důchodců Dolu Fučík byli od 21. 7. do 27. 7. na ozdravném pobytu v Beskydech
Jedna z tradičních akcí, pořádaných každým rokem, je uskutečnění společného týdenního pobytu
v horách. Většinou se uskutečnil
v okolí Horní Bečvy. Tentokrát jsme
vybrali pobyt v nově otevřeném hotelu Kryštof na Prostřední Bečvě.
Účelem týdenního pobytu bylo
načerpat nové síly v nádherném
prostředí přírody Beskyd a zároveň
utužit přátelské vztahy našeho kolektivu.
Týdenního pobytu se letos účastnilo 31 důchodců. V hotelu nás uvítal
vedoucí, pan Vinovský, a seznámil

nás s činností hotelového zařízení.
Po celý den byl k občerstvení otevřený bar. Jeden večer nám pan
vedoucí zajistil živé vystoupení
hudební skupiny, kde jsme si společně zazpívali i zatančili. Zájemci
si mohli zaplavat v hotelovém bazénu. Po celou dobu pobytu bylo
nádherné počasí, kterého jsme využili k procházkám v okolním lese
i ke sbírání hub. Někteří auty podnikli výlety do vzdálenějších míst.
Týden uběhl jako voda, odjížděli
jsme s uspokojením, že jsme něco
udělali pro své zdraví. Velmi spoko-

jení jsme byli s ubytováním a vynikající stravou, nyní nám nic nezbý-

vá, než čekat a těšit se na podobný
pobyt v roce 2019.
Pavel Šlachta a Lumír Bracháček
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Malé zamyšlení nad vodou

Koncem tohoto horkého jara a léta
určitě aktuální. Modré zlato, jak
ho mnozí zcela právem nazývají,
poslední dobou z oblohy téměř neprší. Můžeme se zbytečně hádat,
je- li to zaviněno přílišnými exhalacemi anebo množstvím vybetonované plochy ve městech a průmyslových zónách, anebo se zamyslet
nad tím, co každý z nás může a je
schopen udělat pro to, aby se v krajině udržela voda a přinášela tolik
potřebnou vláhu.
Česká krajina bývala plná vody.
Jsme střechou Evropy. Vody jsme
měli vždycky dostatek a byla všude. A tak člověk začal dělat všechno pro to, aby získal novou plochu
půdy a vody se na co největším území zbavil. Prameny a prameniště
se zavážely, potoky se svedly do odtokových kanálů, meliorace vysušily drtivou část mokřin a řekám se
vybudovala umělá koryta, která
délku jejich toků razantně zkrátila.
Narušili jsme přirozený cyklus krajiny, rozhodili navzájem navazující
funkce a cykly. Vykáceli jsme si
lužní lesy, kam se voda při povodních rozlévala, aniž by páchala
škody na majetku. Nivní louky jsme
zastavěli svými domy, cestami, někde přeměnili na pole. Zemědělci
rozorali meze, zničili remízky, malá
políčka s různými druhy plodin spojili do nedozírných lánů. Vytvořili
jsme si z krajiny na mnoha místech
poušť, ve které není nic, co by vodu
zadrželo. Odtéká pryč za hranice,
a to i se zemědělskou půdou, kterou splavuje. Čím dál větší plochy

půdy jsou zalité betonem. Z krajiny
vymizely močály, nivní louky, rašeliniště. Z kdysi všudypřítomných
meandrů a tůní zůstalo jen pár posledních přirozených úseků našich
řek. A dokonce i dnes jsme schopni
uvažovat o tom, že v rámci ochrany svého majetku před povodněmi
přehradíme řeky obřími hrázemi.
Naučili jsme se vnímat vodu jako
překážku všelijakých našich zájmů.
Poslední horká a suchá léta však
vysílají varovné signály a ukazují
člověku, že voda v krajině má nenahraditelný význam.
Potřebujeme déšť? Určitě ano. Takže slovy hydrologa Michala Kravčíka - jak vzniká déšť v krajině a jak
my všichni ovlivňujeme to, že prší
méně…
Člověk nemůže neomezeně zasahovat do krajiny a odvodňovat ji,
aniž by ovlivnil srážky a její tepelný
režim. Chceme-li mít dešťové srážky, je třeba v krajině zajistit potřebný odpar vody.
Malý či uzavřený vodní cyklus je
charakteristický pro hydrologicky zdravou krajinu. Tam, kde je
země dostatečně nasycená vodou
a vodními parami, cirkuluje voda
v malých množstvích a v relativně
krátkých vzdálenostech. Tento koloběh funguje díky zmírňování rozdílů teplot mezi dnem a nocí, mezi
jednotlivými lokalitami s rozdílným
teplotním režimem indukovaným
vodními parami.
Pak se většina odpařené vody sráží
v dané oblasti nebo v okolí. Máme-li na území velký odtok (a tady pa-

tří i kanalizace a meliorace, nejen
vybetonovaná koryta řek), ubývají
srážky a malý vodní koloběh nad
pevninou je stále slabší. K tomu
přidejte narušení vegetační pokrývky (odlesnění, zemědělské plochy,
urbanizační plochy) a sluneční
energie dopadá na plochy, které
mají nízký odpar, a tak se velká
část této energie mění na teplo.
Vznikají výrazné výkyvy teplot a rozdíly teplot mezi dnem a nocí nebo
mezi lokalitami s různými teplotními režimy narůstají, roste i proudění vzduchu, vodní pára je teplým
vzduchem zvedána a unášená
do velkých dálek a většina vypařené vody se z krajiny ztrácí.
Ubývá malých a častých srážek
a přibývají mohutné a méně časté
srážky od moře. Začíná převládat
velký vodní cyklus, který je charakteristický erozí a odplavováním
půdních živin až do moře.
Takže obnova malého vodního cyklu je pro lidi, vegetaci i krajinu klíčová - a ta závisí od obnovy funkční
rostlinné pokrývky území a vodních
ploch v kraji.
Za to jsme zodpovědní my všichni.
Když se podíváme do historie
města Petřvaldu, dozvíme se, že
zvláštní zálibou těšínského knížete
Kazimíra, který vládl ve 14. století, bylo zakládání rybníků. V naší
obci se nacházely většinou v rukou
vrchnosti, která zužitkovala prohlubně zemské dobře honorujícím
se rybářstvím. Výdaje na založení
a udržení byly malé, ježto poddaní
museli za časů roboty hráze bezplatně budovati, udržovati a stromy
osazovati. K osazování užívalo se
ponejvíce věkovitých dubů… (tak
praví Vlastivědná topografie města Petřvald psaná Jindřichem Karkoškou). S přílivem obyvatelstva
počínají během století mizet i naše
rybníky. Jejich ploch bylo použito
k přeměně na úrodná pole…ještě
v roce 1723 bylo v Petřvaldě celkem 12 rybníků. A dnes? Už jich
zbývá jen několik.
Když se podíváte na hydrologickou
mapu – v dnešní době jediná srážkově normální oblast u nás jsou Jižní Čechy- krajina rybníků. Na území
našeho města bývalo mnoho stu-

dánek. Lidé se o ně starali, čistili
a udržovali prameny, nosili si domů
vodu z procházek a pili ji. Víte, kde
je ve vašem okolí studánka? A v jakém je dneska stavu?
I v centru města byla ještě před
pár lety malá vodní plocha. I když
neupravená. Kdysi tam stávaly
chalupy. Jedna z nich patřila i mé
tetě. Měla tam nezbytnou studnu
se silným pramenem a u cestičky
před plotem byla i studánka pro kolemjdoucí. A nebyla sama- byly tam
další domky se studnami. Domy
se zbouraly, krajina zavezla „haldovinou“- ale přesto se tam voda
objevila. Vytvořilo se malé jezírko,
o kterém se říkalo, že je zásobárnou vody pro hasiče. Bývaly tam
kachničky a jeden rok jsme mohli
pozorovat i labutě… Dneska je tam
zvednuté stavidlo a drahocenná
voda uniká.
Dokážete si představit, jak taková
malá vodní plocha ovlivní mikroklima ve svém okolí? Zvířata se mají
kde napít a zchladit v horkých letních dnech. Kdyby se okolí trochu
upravilo a udělala se malá naučná
stezka…jak jsme to viděli třeba zjara na Slovensku ve Spišské Staré
Vsi, kde okolo malé vodní plochy
za obcí je několik stromů, pár laviček, tři infotabule s popisem místní
flóry a fauny a jeden odpadkový
koš…Vzniklo by nádherné místo klidu a odpočinku.
Dá se penězi vyčíslit procházka
a posezení u vodní plochy? Když
posloucháte v podvečer kvákání
žab, pozorujete ptáky na hladině,
posloucháte bzučení hmyzu… Jak
pěkná a užitečná by tato neupravená část ve středu našeho města
mohla být. S každou novou tůňkou
vracíme naší krajině, ale i sami
sobě, kus života….
Je to jen o našem myšlení a práci
našich rukou.
J. Burová

Poděkování

Poděkování

Chtěl bych alespoň touto cestou vyjádřit poděkování členům Dobrovolných
hasičů v Petřvaldě. Před 14 dny naše uživatele ohrožovaly při venkovním
posezení v atriu vosy. Po telefonickém kontaktu v ten den přijeli chlapi
– dobrovolní hasiči a profesionálním způsobem hnízdo odstranili. Před
dvěma dny se na pavilonu P3 objevili sršni. Opět jsme požádali o pomoc
dobrovolné hasiče, kteří v odpoledních hodinách přijeli i s technikou a sršní hnízdo odstranili. Přístup a rychlá reakce našich hasičů si nezadá ani
s profesionály. Ještě jednou děkuji.
Ing. Pavel Zelek, ředitel
Domov Březiny, příspěvková organizace

Milí spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat, že se podařilo společným úsilím několika
aktivních občanů docílit změny záměru Slezské diakonie. Plánované umístění Terapeutické komunity pro narkomany na ulici U Kovárny v Petřvaldě
se neuskuteční a provoz zde nebude. Tímto chceme dodatečně moc poděkovat všem, kteří se zapojili do podepsání petic, tak i lidem na všech
petičních místech, kteří dané záležitosti tímto výrazně pomohli.
Moc děkujeme za podporu.
Manželé Briestenští

Září 2018
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PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY ČSSD pro komunální volby 2018 v Petřvaldu

Ing. Petr
Dvořáček,
46 let,
místostarosta
města, ČSSD

Mgr. Šárka
Němcová,
58 let, speciální
pedagog,
ČSSD

Ing. Martina
Polochová,
DiS., 40 let,
admin. pracovnice, ČSSD

Petr Přeček,
50 let, technik
důlní dopravy,
ČSSD

Martin Graf,
53 let,
školník, ČSSD

Bc. Martin
Vojáček,
33 let,
radiologický
asistent, ČSSD

Jarmila
Skálová,
63 let,
důchodkyně,
ČSSD

Ing. Libuše
Máchová,
39 let, zástupkyně
ředitele střední
školy, ČSSD

OLTE
CELÝ
TÝM
Roman
Poledník,
41 let, OSVČ,
bezpartijní

Petra
Sodomková,
29 let, specialista
vymáhání pohledávek, bezpart.

Ivana
Powiesniková,
51 let, osobní
bankéřka,
ČSSD

Jaroslav
Rostáš, 38 let,
zaměstnanec
střediska města,
bezpartijní

Jan Piech,
66 let,
důchodce,
ČSSD

Jiřina
Piechová,
63let, OSVČ,
ČSSD

Z programu MO ČSSD na léta 2018–2022
Náš volební program najdete brzy ve svých schránkách a na facebooku.
Dnes z něj vybíráme několik bodů, které mají naši plnou podporu:
- zachování počtu mateřských škol za
- pokračování oprav místních komunikací;
současných kapacit;
- rozšiřování kamerového systému do
- činnost spolků a sportovních klubů města;
ostatních lokalit města;
- pokračování v modernizaci a úspoře
- doprava seniorů do lékařských zařízení
energií u veřejného osvětlení ve městě;
pomocí přepravy červeného kříže;

Ing. Osvald
Pencek, 80 let,
důchodce,
ČSSD

Česká stra
na
sociálně de
mok

ratická
1) Ing. Pe
tr Dvořáč
ek, 46,
místostaro
sta města
2) Mgr. Šá
speciální rka Němcová, 58
,
pedagog
3) Ing. Mar
40, admin tina Polochová, Di
istrativní
pracovník S.,
4) Petr Př
eček, 50,
technik dů
lní doprav
y
5) Martin
školník Graf, 53,
6) Bc. Mar
radiologicktin Vojáček, 33,
ý asistent
7) Jarmila
důchodky Skálová, 63,
ně

- podpora rodin s dětmi, úlevou platby za
odpady pro dítě do 4 let věku za předpokladu, že rodina nemá dluh vůči městu;
- zachování stávající zdravotní péče a dopravní obslužnosti pro občany města;
- podpora drobného podnikání v nebytových prostorech vlastněných městem;
- čerpání dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU pro investiční akce města.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřeli občané

Libor Fuchs a Lucie Ryšánková

Dobroslava Borová

Tereza Grymová

Štěpánka Pekarová

71 let

Novomanželům přejeme mnoho
štěstí na společné cestě životem.

Ing. Jaroslav Havlásek 90 let

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

MUDr. Jana Jarošová

75 let

Jiřina Pavelková

75 let

Blahopřání

Jarmila Ondruchová

90 let
90 let

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

Dne 23. září 2018 oslaví krásné 93. narozeniny
pan Václav Pavelek – turista , včelař, milovník života.
Celá rodina a všichni kamarádi přejeme
ještě hodně našlapaných kilometrů a báječných zážitků.

Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví.
Dne 27. září 2018 oslaví 70. narozeniny
pan Josef Skýba.
Hodně štěstí, zdraví do dalších let přejí manželka Alena,
synové Tomáš a Aleš s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 11. června 2018 uplynulo deset let, kdy nás navždy opustil
pan Ladislav Barteček
a zároveň jsme si dne 20. srpna 2018 připomněli jeho nedožité 95. narozeniny.
Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.
Dne 26. června 2018 jsme vzpomněli nedožité 80. narozeniny
pana Vojtěcha Bartalose.
Dne 28. srpna 2018 tomu byly dva roky, kdy nás navždy opustil.
Udělal vše, co pro nás mohl, za to mu děkují a nikdy nezapomenou manželka Jarmila
a dcera Jarka s rodinou.

Dne 2. srpna 2018 jsme vzpomněli 2. výročí, kdy tragicky zemřel náš syn, bratr, vnuk, strýc,
Martin Recmaník.
Nikdy nezapomenou táta, sourozenci Lukáš a Aneta, neteř Emička, synovec Jiřík,
babička Jiřka, děda Karel a teta Monika.

Dne 2. srpna 2018 by se dožila 85 let
paní Eva Pavelková, rozená Pacholová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu syn Rostislav.

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Září 2018
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Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechala dokořán.
Dne 13. srpna 2018 jsme vzpomněli nedožité
82. narozeniny
paní Marie Rohlové.
S láskou a úctou za celou rodinu vzpomíná dcera Lenka.

Odešlas, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 16. srpna 2018 jsme vzpomněli
21. výročí úmrtí
paní Anny Majdové.
S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2018 jsme vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
pana Bronislava Bryly.
Dne 1. října 2018 vzpomeneme
jeho nedožité 82. narozeniny.
Vzpomínají synové Stanislav a Jaroslav s rodinami.

Dne 1. září 2018 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Ivana Ciby.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie
a děti s rodinami.

Dne 5. září 2018 vzpomeneme 31 let od úmrtí
pana Františka Matušů
a zároveň 24. září 2018 by se dožil 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají synové Lubomír a Ladislav s rodinami.

Těžko se s Tebou loučíme,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 12. září 2018 vzpomeneme 8. výročí úmrtí naší milované manželky, maminky a babičky
paní Věry Budigové.
Vzpomínají manžel s rodinou.

Kdo v srdci žije, neodešel, je jen vzdálen.
Dne 15. září 2018 uplyne 5 let od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka pana Martina Sobola.
Zároveň si 21. listopadu 2018 připomeneme jeho nedožitých 81 let.
S láskou a úctou nikdy nezapomenou manželka Mária, synové Miroslav, Martin a dcera Alena s rodinami.
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Dne 15. září 2018 vzpomeneme
25. výročí úmrtí
pana Antonína Kašniara.
Vzpomeňte s námi – s manželkou Jiřinou, dcerou Pavlínou, synem Petrem a jejich rodinami.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád…
Dne 21. září 2018 uplyne rok od úmrtí
pana Antonína Poledníka,
našeho milovaného manžela, otce a dědečka.
Všichni, kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka Markéta, synové Vítězslav a Roman s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 23. září 2018 vzpomeneme na 4. smutné výročí úmrtí a nedožitých 75 let mé manželky, naší maminky, babičky,
prababičky, tety a kamarádky
paní Věry Borové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Rudolf, synové Petr, Libor, Martin s rodinami
a vnučka Petra s rodinou.

Dne 30. září 2018 uplynou dva roky od smrti mého manžela
pana Lubomíra Bernatíka.
Vzpomíná manželka s rodinou.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše družka,
maminka, babička, sestra, švagrová, teta a kamarádka
paní Markéta Schimková.
Zemřela dne 23. července 2018 ve věku 66 let.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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

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

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

Tel. 608 875 354   Magdalena Butorova
Šenov Zdravotní středisko

Září 2018
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AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

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

NÍZKÉ CENY
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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

- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648

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

Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608 370 379
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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

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

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

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ

MVDr. Hedvika Krkošková

Po – Pá:
15.00 – 18.00 hod.

Ošetření mimo ordinační
hodiny možné
po telefonické domluvě

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.

Zahradní 1552,
Petřvald
Tel: 725 573 752

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

www.veterinapetrvald.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
v bytech a firmách
Fa Skotnica Ivo
Objednávky přijímáme denně od 16 hodin

tel.: 776 611 888

HELFNU.cz

ELEKTRO
• nové elektroinstalace
• rekonstrukce, úpravy,
změny
• slaboproudé systémy
(alarmy, kamery, zvonky)
• výměna starých kabelů,
jističů atd.
TEL.: 777 677 379

helfnu@email.cz
HODINOVÝ MANŽEL
• práce hodinového manžela
• údržba nemovitostí a
zahrad
• drobné stavební práce
• montáže a demontáže
nábytku
• opravy a instalace plotů
TEL.: 736 787 991
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