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 4. a 5. dubna se uskuteční
zápis do 1. tříd
 2. a 3. května bude zápis
do MŠ

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky květnových
Petřvaldských novin
je 4. dubna 2019.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
24. 4. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

Příjemné prožití velikonočních svátků přejí vedení města
a redakční rada Petřvaldských novin.

OKÉNKO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
III. kolo kotlíkové dotace v rámci krajského dotačního programu
Rád bych vám touto cestou podal
základní informace o vyhlášení III.
kola dotační výzvy v rámci moravskoslezského kraje na výměnu
kotlů v domácnostech tzv. kotlíkové
dotace.
Co dotace podporuje
Výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy)
za nový zdroj tepla, který splňuje
požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES).
Požadavky musí být splněny pro
všechna paliva a způsoby přikládání. Přepokládaný termín vyhlášení
dotačního programu moravskoslezským krajem je duben 2019

a předpokládaný příjem žádostí
v květnu 2019. Občané si žádost
o tuto dotaci budou podávat přímo
na moravskoslezském kraji.
Město Petřvald na svém 3. jednání
zastupitelstva schválilo příspěvek
moravskoslezskému kraji na výměnu kotle pro občany města Petřvaldu ve stejné výši, jaký byl v předchozích kolech. Bližší informace
ke kotlíkovým dotacím najdete
na webových stránkách MS kraje
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Typy podporovaných zdrojů
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu – automatické
a ruční přikládání
Plynový kondenzační kotel

Kotlíkové půjčky
V závislosti na vyhlášení III. kola
kotlíkové dotace je pro domácnosti v krajích zařazených do státního
programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) připraven pilotní program bezúročných
půjček na výměnu kotlů. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle,
si mohou požádat u své obce o tzv.
kotlíkovou půjčku, z níž výměnu
zaplatí. Půjčka bude poskytována
do maximální výše 200 tis. Kč.
Případní zájemci o tuto půjčku
na výměnu kotle se mohou registrovat formou e-mailu nebo písemně do 30. 4. 2019 na podatelně
města Petřvald.

Ve své žádosti prosím uveďte: jméno, adresu a variantu výměny zdroje vytápění
Kontaktní e-mail:
dvoracek@petrvald-mesto.cz
Telefon: 606 068 262
Ing. Petr Dvořáček
místostarosta města

Město Petřvald
nabízí pracovní místo:
pečovatel/ka – provádění úkonů pečovatelské služby u seniorů, osob se zdravotním a tělesným postižením popř. rodin
s dětmi, rozvoz obědů.
Bližší informace
na tel.: 596 542 902
a na www.petrvald-mesto.cz.
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Petřvald, jak ho možná neznáte

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám představil
Petřvald v podobě, ve které ho možná neznáte. Pokud však nakupujete v PENNY, tak vám tento obrázek
našeho města není cizí. Tímto článkem chci poukázat na nelidský přístup některých občanů k pořádku
v našem městě. Když se procházíte

méně frekventovanými místy, tak
se mnohdy nestačíte divit, co jsou
„lidé“ schopni v přírodě zanechat.
„Černé skládky“ vyrostou na konci
zimy jak houby po dešti. Bude to
zřejmě také tím, že listnaté stromy
a keře nemají prozatím listí, a tak
jde na všechno pěkně vidět.
Ale nejde jen o „černé skládky“.
Různého nepořádku je všude plno.
Ukázkovou odpadkovou trasou je
cesta od PENNY směrem ke škole
u kostela v osm hodin ráno, kdy
naše milé děti za sebou zanechávají pěkné stopy. Však se tam běžte
někdy podívat.

Další krásná procházka vás čeká
v lese od finských domků k restauraci „Kotelna“. A tak bych mohl
jmenovat další místa, výčet znečištěných míst je opravdu velmi bohatý. Chtěl bych vás proto touto formou požádat, abyste byli ve všem,
co děláte, svým dětem pozitivním
příkladem. Základ výchovy je vždy
v rodině, a ne ve škole, jak se někteří mylně domnívají.
I mnozí dospělí mají na nepořádku
ve městě velký podíl.
Likvidaci černých skládek požadujeme vždy po vlastníkovi pozemku,
na kterém se skládka nachází. Dle
platné legislativy ji má však likvidovat původce, který je ve většině

případů nedohledatelný. Majitel
pozemku z těchto důvodů logicky
většinou odmítá uklízet cizí odpad,
a proto z větší části likviduje tyto
skládky město, a to za vaše peníze,
které by se daly využít určitě lepším
způsobem.
Ing. Jiří Lukša
starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
6. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 7. 2. 2019
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM schválila
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Odvětrání kuchyně MŠ 2. května včetně stavebních úprav
a elektroinstalace“.
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Projektová dokumentace – Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní“.
RM rozhodla
 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
pod označením „Výměna umělého trávníku ZŠ Petřvald“.
 o uzavření smlouvy o nájmu
vývěsní skříňky mezi městem
Petřvald a KAMITU REAL s.r.o.,
za smluvní nájemné 300 Kč ročně na dobu neurčitou s datem
účinnosti od 8. 2. 2019.
 o uzavření smlouvy o umístění
reklamního poutače s nájemcem KAMITU REAL, s.r.o.
 o úhradě nákladů vzniklých
v přímé souvislosti s přemístěním bankomatu v objektu čp.
930, ul. Gen. Svobody, 735 41
Petřvald ve výši 321 tis. Kč.
 ponechat roční úhradu za služby spojené s užíváním hrobových míst ve stávající výši
30 Kč/m2.
 ponechat roční nájemné z pozemků pro hrobová místa
ve výši 12 Kč/m2.
 o prominutí úhrady za nájem
sálu v Kulturním domě Petřvald
Sboru dobrovolných hasičů Pet-

řvald při konání hasičského plesu dne 2. 3. 2019.
 o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné
energie a nosných médií mezi
městem Petřvald a společností
Veolia Energie ČR, a.s., pro objekty Dům s pečovatelskou službou, byty ul. Březinská a Kulturní dům v Petřvaldě na rok 2019.
 o uzavření darovací smlouvy
s dárcem Nadace AGROFERT
za účelem poskytnutí finančního daru ve výši 75 000 Kč
na akci „Pořízení požární motorové stříkačky pro JSDH Petřvald“.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, územnímu odboru Karviná, ve výši 10 000 Kč na obnovu vnitřního vybavení určeného
pro výkon služby hasičské stanice v Orlové.
 o udělení Pamětní plakety města Petřvald u příležitosti Dne
učitelů 2019 těmto zaměstnancům škol a školských zařízení:
asistentce ředitele ZŠ a ZUŠ
Školní 246 Petřvald, p.o. paní
Miroslavě Budinové u příležitosti odchodu do starobního důchodu za celoživotní práci; učiteli ZŠ
a ZUŠ Školní 246 Petřvald, p.o.
panu Otakaru Práškovi za dlouhodobou pedagogickou činnost
a významný přínos pro výchovu
a vzdělávání několika generací dětí; učitelce MŠ 2. května
1654 Petřvald, p.o, paní Vladimíře Blűmlové za dlouholetou
pedagogickou práci v předškolním vzdělávání.
 o spolupořádání V. ročníku mezinárodního šachového turnaje
„Open Petřvald 2019“.
RM schválila  
 změnu ve Statutu Petřvaldských
novin.

 záměr zřízení služby Hospital
taxi pro občany města Petřvald.
 podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
pro Základní školu a Základní
uměleckou školu Petřvald Školní 246, přísp. organizaci, a to
z důvodu zvýšení kapacity školní družiny na 200 žáků s účinností od 1. 9. 2019.
RM zvolila
 pana Petra Pěršalu členem dopravní komise.
RM vzala na vědomí
 vyhodnocení smluv o nájmu,
provozování a údržbě tepelného
hospodářství a na prodej tepla
za rok 2018.
 informaci o projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“.
 přehled veřejných zakázek
malého rozsahu realizovaných
městem Petřvald v roce 2018.
 výkaz o plnění rozpočtu
k 31. 12. 2018.
3. zasedání Zastupitelstva města
Petřvaldu se konalo dne 20. února 2019
ZM rozhodlo
 o úplatných a bezúplatných převodech pozemků
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1821/1 v k.ú. Petřvald
u Karviné o výměře cca 154 m2.
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1821/1 v k.ú. Petřvald
u Karviné o výměře cca 679 m2.
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 427/2 v k.ú. Petřvald
u Karviné.
 záměr prodeje pozemku parc.
č. 740/58 v k.ú. Petřvald u Karviné.
 záměr prodeje pozemku parc.
č. 740/157 v k.ú. Petřvald
u Karviné.

ZM rozhodlo o zpeněžení hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Petřvald, a to:
 pozemku parc. č. 597/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba Petřvald,
č. p. 924, pro administrativu,
o celkové výměře 686 m2,
 pozemku parc. č. 597/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez č.p./bez
č.e., garáž, o celkové výměře
23 m2,
 pozemku parc. č. 597/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez č.p./bez
č.e., garáž, o celkové výměře
23 m2,
 pozemku parc. č. 598 - zahrada,
o celkové výměře 167 m2;
 pozemku parc. č. 599 - zahrada,
o celkové výměře 412 m2;
 vše k.ú. Petřvald u Karviné, formou veřejné dobrovolné dražby
za podmínky nejnižšího podání
ve výši 1 700 tis. Kč a o uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby se společností Ostravská aukční síň s.r.o.
ZM schválila
 smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“, jejíž součástí je úmluva o spolufinancování obce poskytnout konečným uživatelům
na spolufinancování výměny
kotlů částku ve výši 4 500 Kč/
dílčí projekt konečného uživatele.
ZM rozhodlo
 zamítnout opětovné projednání
návrhu změny územního plánu
města Petřvald.
ZM vydalo
 Obecně závaznou vyhlášku
města Petřvaldu č. 1/2019
o nočním klidu.
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Informace pro občany České republiky
a pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky konaných ve dnech 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 a 25. května 2019 od 08.00 do 14.00 hodin.
Volby do Evropského parlamentu
na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“).
Hlasování pro české kandidáty
probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné
hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).
Voličem je občan ČR, který alespoň
25. května 2019 dosáhne věku 18
let. Volič může hlasovat, pokud je
zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz
a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá
omezenou svéprávnost k výkonu
volebního práva. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách
do Evropského parlamentu je zápis
voliče do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad pro
každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem.
Nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb (14. dubna 2019) zanese
obecní úřad do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu
údaje ze stálého seznamu voličů.
Tímto způsobem je každý občan
ČR, který má právo volit ve volbách
do Evropského parlamentu a má
na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České
republiky po zápisu do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019),
musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Obecní
úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo
ve dnech voleb okrskové volební
komisi ve volební místnosti v místě
nového bydliště, kde zároveň musí
prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy
a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským
průkazem s aktuálními údaji). Volič,
který se přestěhuje v rámci území
České republiky před dnem 14.

dubna 2019, nemusí činit žádný
úkon.
Pokud volič po návratu na území
České republiky ze zahraničí, kde
byl veden ve zvláštním seznamu
voličů na zastupitelském úřadě,
hodlá hlasovat ve volbách, musí
požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů. Zastupitelský úřad mu
o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo
ve dnech voleb okrskové volební
komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.
Volič si může ověřit na obecním
úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb
na území České republiky nebo
později (po 14. dubnu 2019) svůj
zápis přímo v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu
v souvislosti se změnou trvalého
pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Občané členských států EU, kteří
hlasují na území České republiky,
volí do Evropského parlamentu
kandidáty zaregistrované v České
republice.
Občan jiného členského státu
EU má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku
18 let, je ke druhému dni voleb
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu
na území ČR (tj. nejméně od 10.
dubna 2019), nemá omezenou
svéprávnost k výkonu volebního
práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví
lidu a je u obecního úřadu v místě
svého pobytu zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU,
který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR
v minulých volbách a nepožádal

od minulých voleb obecní úřad
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu
a nadále splňuje podmínky pro hlasování, je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí
nic dalšího činit.
Občan jiného členského státu EU,
který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden u obecního
úřadu v dodatku stálého seznamu
voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič
proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019
do 16.00 hodin.
Občan jiného členského státu EU,
který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského

parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí, musí projevit svou
vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu.
To učiní tak, že podá u obecního
úřadu, v jehož správním obvodu je
přihlášen k pobytu, žádost o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost
je třeba podat nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb, tj. nejpozději
14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
Žádosti je nutné podávat osobně.
Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti.
K žádosti musí být doloženo čestné
prohlášení, ve kterém žadatel uvede svoji státní příslušnost, místo
pobytu na území ČR, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro
volby do Evropského parlamentu
veden ve volební evidenci (tj., kde
hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a to, že bude
hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu pouze na území České
republiky.

Informace k vydávání voličských průkazů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 30 upozorňujeme
voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni na možnost požádat o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:
1) osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku
uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
2) podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb Městskému
úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
V obou případech Městský úřad Petřvald nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
3) Městský úřad Petřvald voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném
členském státě.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Petra Bierská
referent správního odboru

KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2020
Chtěli byste se i vy zapojit do přípravy týdenního kalendáře města
na rok 2020? Tak neváhejte a posílejte fotografie méně známých míst
a zákoutí Petřvaldu v různých ročních obdobích. Nejlepší fotografie budou vybrány a publikovány v kalendáři. Fotografie (ve vysokém rozlišení, formát JPG) je možné zasílat e-mailem: canibalova@petrvald-mesto.
cz nebo doručit osobně na Městský úřad v Petřvaldě, kanc. č. 302 –
sekretariát starosty.
Fotografie stručně popište a uveďte jméno a příjmení autora fotografie.
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Stavební úpravy chodníků
Mapa města
Petřvald

Město Petřvald informuje o provádění rekonstrukce chodníku vedeného podél silnice tř. I/59 ul. Ostravská, a to
po pravé straně ve směru na Ostravu v úseku od hranice s městem Orlová, po okružní křižovatku ve městě Petřvald. Jedná se o rozsáhlou stavbu, v rámci které dojde k omezení silničního provozu včetně přístupů a příjezdů
k přilehlým nemovitostem. Stavba bude realizována po úsecích, které budou vymezeny dopravním značením pro
odklonění dopravy a zamezení vstupu chodců do staveniště. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou o omezení
přístupu a příjezdu informováni realizační firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., v dostatečném předstihu.
Zároveň byla zahájena stavba úpravy chodníku vedeného podél místní komunikace ul. Březinská se zapažením
svahu včetně opravy povrchu místní komunikace ul. Březinská. Zde taktéž dojde k omezení silničního provozu s tím, že majitelé přilehlých nemovitostí budou o omezení přístupu a příjezdu informováni realizační firmou
STRABAG a.s., v dostatečném předstihu.
Během realizace této stavby vyzýváme řidiče o dodržování snížené rychlosti a chodce o užívání protějšího chodníku. Děkujeme všem za pochopení a zároveň vás všechny žádáme o trpělivost a shovívavost.

Aktualizovaná mapa města
Petřvald není v současné
době k dispozici. Po její aktualizaci bude zveřejněna v Petřvaldských novinách.
Redakční rada
Petřvaldských novin

Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 28. 2. 2019 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

108 420,00

108 420,00

18 504,60

11 696,00

11 696,00

1 995,45

-

-

9,86

Přijaté transfery

22 400,85

22 750,05

3 569,36

PŘÍJMY CELKEM

142 516,85

142 866,05

24 079,27

Běžné výdaje

106 134,27

110 031,27

12 174,00

41 125,15

44 788,15

896,57

147 259,42

154 819,42

13 070,57

6 665,56

13 873,36

-9 421,60

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-320,00

Prodej podílových listů

-

-

-

Operace z peněžních účtů

-

-

-1 267,10

4 745,56

11 953,36

-11 008,70

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 28. 2. 2019
Základní běžný účet

34 164 778,55 Kč

Fond rezerv a rozvoje

10 201 437,12 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 28. 2. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

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.

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.

4. Redakční rada
a) Schvaluje
- dlouhodobý tematický obsah
novin,
- definitivní podobu každého čísla novin.
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 PN již
nebudou vkládány do PN žádné
příspěvky, případně jen aktuální
informace z městského úřadu.
Tímto se ruší Usnesení schůze
Rady města Petřvaldu ze dne
19. 7. 2018 č. 85/465.

Schváleno Radou města
Petřvald dne 7. 2. 2019
č. usn. 6/36.

Duben 2019
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Ztráty a nálezy

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA DUBEN 2019

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:  

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob

• PLYNOVÁ PISTOLE ČERNO STŘÍBRNÉ BARVY, ZN. ATAK ZORAKI
Místo nálezu: Petřvald, ul. Sokolská 858 (restaurace Sokolovna)
• DÁMSKÝ ŘETÍZEK Z BÍLÉHO KOVU

Duben: 2., 9., 16., 24., 30.

2. Svoz plastů
15., (3. kontejnery)

Místo nálezu: Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511 – na schodišti
v budově městského úřadu
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského
úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru

3. Svoz papíru
11., (27. kontejnery)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Duben: 15., 23., 29.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,  příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020.
Zápis se koná 2. a 3. května 2019 od 8:00 do 16:00 hod. na hlavním pracovišti 2. května 1654.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:
•
•
•
•
•

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte.
Rodný list dítěte.
Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si
zákonný zástupce dítěte vyzvedne 11. – 12. 4. 2019, a to na vybraném
pracovišti mateřské školy v provozní době:
MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654
MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257
MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822
MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356

od 6:00 do 16:00 hod.
od 6:00 do 16:00 hod.
od 6:30 do 16:00 hod.
od 6:00 do 16:00 hod.

Upřesňující informace:
• O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
• Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné.
• Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají
místo trvalého pobytu na území města Petřvald.
• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3
do 6 let věku.
V Petřvaldě dne 4. 2. 2019
Bc. Andrea Doffková, ředitelka mateřské školy

Vážení rodiče,
Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
vyhlašuje

zápis do 1. tříd na školní rok
2019/2020
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech
4. a 5. dubna 2019
- od 9.00 hodin do 16.00 hodin (čtvrtek 4.4.)
- od 8.00 hodin do 14.00 hodin (pátek 5.4.)
(pro obě školy) na ulici Školní 246.
Zákonní zástupci obdrží v březnu 2019 obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví
c) souhlas se zpracováním osobních údajů.
Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Srdečně Vás zve
Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto
Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před
nástupem dítěte do základní školy.

Zde je několik informací o škole:
škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je
zaměřen na environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře
českému jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled
o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem
s prací na počítačích. Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské
kurzy, jsme sponzory ZOO Ostrava – tygra ussurijského, zapojujeme se
do projektů EU i různých institucí.
Škola má 29 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny moderní technikou, která je neustále inovována.
Součástí školy je školní družina, která má 6 oddělení a kterou navštěvují žáci převážně 1. – 3. ročníku.
Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 39 pedagogů, 6 vychovatelek školní družiny, školní psycholog, speciální pedagog, 9 asistentů
pedagoga,
2 hospodářsko-techničtí pracovníci, vedoucí školní jídelny a 21 správních zaměstnanců.
Nedílnou součástí školy je Základní umělecká škola, která poskytuje
vzdělávání v několika hudebních a výtvarném oboru, které vyučuje 11
pedagogů.
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Informace pro rodiče žáků 1. tříd
Vážení zákonní zástupci,
dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního roku:
všechny děti se dostaví k zápisu
do ZŠ na ulici Školní 246, dle časů,
které budou uvedeny na pozvánce.
U zápisu uvedete, na kterou školu
Vaše dítě bude chodit. Pokud budete pro dítě požadovat odklad,
vyzvednete si žádost, tu vyplníte
a odevzdáte paní učitelce. 10 dnů
po ukončení zápisu bude na vchodových dveřích školy a na webových stránkách uveden výsledek
přijímacího řízení – každý žák obdrží u zápisu číslo, pod kterým bude
uveden na výsledkové listině.
V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad
povinné školní docházky, doloží při
zápisu ředitelství ZŠ doporučující
posouzení příslušného školského
zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa, na jehož
základě bude ředitelkou školy povolen odklad povinné školní docházky.

Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy. Do které třídy dítě chodí,
se dozvíte 2. září, kdy na šatnách
1. tříd bude vyvěšen jmenný seznam žáků.

Učební plán 1. třídy:
Český jazyk

9 hodin

Matematika

4 hodiny

Prvouka

2 hodiny

Hudební výchova

1 hodina

Výtvarná výchova

1 hodina

Pracovní činnosti

1 hodina

Tělesná výchova

2 hodiny

Vyučování v první třídě začíná
v 8.00 hodin a končí zpravidla
v 11:40 hodin.
Školní družinu můžou navštěvovat
žáci 1. stupně podle zájmu zákonných zástupců. Přednost však mají
žáci prvních a druhých tříd. Pracovní doba školní družiny je od 6:00
do 16:00 hodin.

Žákovský koncert v ZUŠ
Ve čtvrtek 7. února 2019 se uskutečnil již tradiční koncert žáků ZUŠ. Svůj
soutěžní program ve hře na elektronické klávesové nástroje zde předvedl
Daniel Bura ze třídy paní učitelky Ivany Matušů, který ve školním kole získal první místo.
Přítomné posluchače potěšily známé melodie v podání žáků klavírního,
dechového, pěveckého a kytarového oddělení. Pěkné výkony více než 30
účinkujících žáků rodiče ocenili hojným potleskem.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům,
kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili hodnotný
program.
Šárka Podobová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Zápis do školní družiny proběhne
při informativní schůzce pro zákonné zástupce prvňáčků v červnu
2019 u vychovatelek školní družiny.
Aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších
problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale
také dobře připravené.
Posuďte sami, zda vaše dítě
splňuje toto DESATERO:
1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé,
vědomě ovládat své tělo,
být samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné
kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Budování dobrých vztahů ve třídě
a další aktivity na ZŠ a ZUŠ Petřvald
V rámci prevence a podpory dobrých vztahů v jednotlivých kolektivech tříd či budování povědomí
o respektu jednoho k druhému proběhla na 1. a 2. stupni naší školy
celá řada zajímavých interaktivních
akcí.
Na 1. stupni jsme naplánovali např.
besedy na téma „Na světě nejsi
sám“ a „Adam a Eva aneb nejsme
stejní“. Ti nejmenší se mohou těšit na výjezd na policejní služebnu
Městské policie Orlová s ukázkou
kamerového systému a další policejní techniky. Letos na jaře čeká
na naše čtvrťáky na krásném hřišti v Havířově – Šumbarku i jízda
na kolech spojená s dopravní teorií. V rámci tzv. peer programů jsou
žáci svými vrstevníky upozorňováni
hravou formou rovněž na nástrahy
v kyberprostoru. Je toho opravdu
hodně co jednotlivé ročníky čeká
a nemine.

Noví lektoři preventivních besed
26. 2. 2019 se škola tradičně přidala k únorové celosvětové kampani za bezpečnější internet. V loňském roce jsme vyhráli díky těmto
besedám tablet, který jsme do naší
preventivní besedy pro čtvrté ročníky letos zapojili. Besedy si připravili
noví mladí lektoři z VI. B Markéta

5. Dítě by mělo být schopné
rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě
se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně
sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky
ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost v praktickém životě

Strakošová, Dominik Szymanski
a Jakub Smieško. Děkuji za jejich
spolupráci a přípravu programu pro
mladší spolužáky.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová
školní psycholožka

U druhostupňových žáků je prevence zaměřena šířeji. Naše sedmé
třídy se účastnily vztahových besed
s důrazem na sebereflexi a osmé
třídy již podruhé tématem „Sex,
AIDS a vztahy“ upoutal svým osobitým přístupem mezi dětmi oblíbený lektor p. I. Neuvirt ze sdružení
Pavučina o.p.s. Jiné ročníky zase
upřednostní prevenci kyberšikany,
která se v současné době skloňuje
ve všech pádech. Nejstarší žáci si
rozšiřovali povědomí o nebezpečí
závislostí. Stále je třeba dětem zdůrazňovat, co je v naší společnosti
normální a neohrozí je a co už překračuje určitou mez. Dle mého názoru je prevenci a bezpečí našich
žáků na škole věnována náležitá
pozornost, a to zásluhou učitelů
i externistů.
Mgr. Jana Güntherová
metodik prevence ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, p.o.
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Lyžařský a snowboardový kurz

V termínu od 4. do 8. února 2019
základní škola pořádala lyžařský
a snowboardový kurz, který byl určen nejen lyžařům, ale i úplným začátečníkům především ze sedmých
tříd.
V pondělí 4. února jsme se ve stanovený čas sešli u obchodu Coop,
naložili zavazadla a vydali se do hor.
Nemohli jsme se dočkat, kdy už tam
budeme.
Po příjezdu do Dolní Lomné pod
ski areál Severka jsme věci přeložili na připravenou Lavinu, která
nám zavazadla, lyže a snowboardy vyvezla na „naši“ chatu Skalka.

Všude kolem nás
byl sníh, sjezdovka byla krásně
upravená, no prostě paráda. Nutný
hodinový výstup
na chatu nám
velmi rychle utekl.
Po rozdělení pokojů jsme si dali
chutný oběd, odnesli věci na pokoje a převlekli se do lyžařského.
A hurá, jdeme na to, proč jsme sem
přijeli. Začátečníci, tedy skupina tři,
se seznamovali s lyžařskou a snowboardovou výzbrojí. Ostatní se vydali
na nedaleký svah. Večer následovalo školení Horské služby s příklady
z praxe, video o lyžování, chování se
na svahu a první pomoci.
Druhý den hned po snídani jsme se
vydali na nedaleký svah. Počasí bylo
nádherné, svítilo sluníčko a všude
kolem nás byly vidět krásné hory.
Rychle to uteklo, byl tu opět večer
a zábavný program se soutěžemi
o lákavé ceny.

Ve středu jsme celý den lyžovali.
Bylo to super. Na sjezdovce bylo velmi málo lidí, u vleku jsme nečekali
a sjezdovka o délce 1270 m a převýšením 291m byla jen a jen pro nás.
Třetí skupina se učila jezdit u školského vleku a již odpoledne všichni
mírnější svah zvládli sjet s absolutní
jistotou a taky vyjet na vleku zpět
nahoru. Večer byl opět nabitý programem.
Ani jsme se nenadáli a už tady byl
předposlední den. Na jednu stranu
jsme byli smutní, tak rychle to uběhlo. Ale na druhou stranu jsme věděli, že bude závod ve sjezdovém lyžování, a všichni jsme chtěli vyhrát.
Po vydatné snídani jsme šli na to.
Rozcvičili jsme se a instruktoři nachystali závodní trať. A už to frčelo.
Vše se řádně dokumentovalo: fotky,
videa, zápisy časů či trestné body
za vyjetí ze závodní dráhy. Odpoledne jsme si ještě naposledy zalyžovali a vrátili se na chatu. Po večeři
následovalo vyhodnocení závodu
podle skupin a pak diskotéka!!! 

Poslední den jsme se nejdřív sbalili,
naložili věci do stroje jménem Lavina a pak stavěli sněhuláky a koulovali se. No prostě príma. Sluníčko
svítilo, na stromech zmrzlý sníh.
Bylo to jako v pohádce o Mrazíkovi.
Po obědě následoval sestup dolů
k autobusu a odjezd zpět do Petřvaldu k obchodu Coop. Rádi bychom ještě zůstali, ale síly už by asi
nestačily. Mnozí z nás prospali celou sobotu a neděli  Byl to skvělý
a krásný týden plný zábavy.
Děkujeme naší škole, vedoucímu
kurzu Mgr. Romanu Plutovi, DiS., instruktorce a paní učitelce Mgr. Petře
Kynclové, Mgr. Janě Güntherové, instruktorce snowboardu Mgr. Šárce
Dytkové a noční vychovatelce Janě
Kozlovské. Dále také skvělému personálu chaty Skalka a ski areálu Severka. A v neposlední řadě sdružení
rodičů za finanční podporu na dopravu a odměny pro žáky.
Očima žáků zpracoval
Mgr. Roman Pluta, DiS.
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

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

Jarní prázdniny v SKS
Ve středu 13. 2. 2019 jsme se opět sešli v SKS, kde jsme pro děti měli
nachystaný prázdninový program ve formě deskových her. Děti zaplnily
všechny připravené stoly a celé dopoledne tak strávily zábavou u „deskovek“.
Taťána Čechová
kulturní referentka

Město Petřvald
ve spolupráci se spolky, působícími na území města, pořádá

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Ve dvou termínech:
22. 7. – 26. 7. 2019
5. 8. – 9. 8. 2019
Tábor je určen pro děti od ukončeného 1. – 4. ročníku základní školy.
Denní program:		

8.00–16.00 hodin

Místo konání:		

Středisko kulturních služeb Petřvald

Cena:			
900,- Kč
Maximální kapacita pro jeden termín je 20 dětí.
V programu tábora jsou zahrnuty sportovní aktivity, poznávání přírody,
zvěře, floristika, vzdělávání, výlety, soutěže, zábavné programy, volnočasové hry.
Přihlášky budou přijímány od 8. 4. 2019
na podatelně městského úřadu.
Děti budou vybírány dle pořadí podaných přihlášek (dle razítka podatelny).
K přihlášení dítěte je třeba přinést vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaměstnání obou rodičů. Dokumenty naleznete v Petřvaldských novinách
a na webových stránkách města Petřvald.

POZVÁNKA
Zveme všechny občany k slavnostnímu položení věnců
u příležitosti 74. výročí osvobození města Petřvald, které proběhne dne 2. května 2019 v 16 hodin u Památníku rudoarmějců na ulici Gen. Svobody.

Informace:
Středisko kulturních služeb
K Muzeu 150
735 41 Petřvald
Tel.: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
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17. 4. 2019 od 15.45 hodin v KD Petřvald
15.45 hod. - zahájení
Velikonoční pásmo petřvaldských mateřských škol
Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ Školní Petřvald
16.00 hod. - 18.00 hod. - tvořivé dílny pro děti
Stánkový prodej před KD

v Kulturním domě Petřvald
25. 4. 2019 v 19 hodin

Město Petřvald srdečně zve
na farmářské trhy
před Kulturním domem v Petřvaldě.

středa 17. 4. 2019
od 10.00 - 18.00 hodin

Předprodej vstupenek v SKS

Vstupné 250 Kč



nabídka čerstvých potravin a produktů



ochutnávka zabijačkových specialit



prezentace lidové tvořivosti a dovedností



hudební a slovní doprovod moderátora



pro zákazníky soutěž o hodnotné ceny
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Přihláška na Letní příměstský tábor od …….. do …….. 2019
Provozovatel: Město Petřvald
		
náměstí Gen. Vicherka 2511
		735 41 Petřvald
Údaje o přihlašovaném dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Rodné číslo:
Základní škola a třída, kterou dítě v daném školním roce navštěvovalo:
Adresa trvalého pobytu:
Zdravotní pojišťovna:
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie):

Údaje o rodičích
Jméno a příjmení matky:
Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem:
Telefon:
E-mail:
Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele):
Datum a podpis:
Jméno a příjmení otce:
Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem:
Telefon:
E-mail:
Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele):
Datum a podpis:
Podpisem potvrzuji, že souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů. Město Petřvald se zavazuje, že údaje
nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity jen pro potřeby spojené s konáním příměstského tábora.
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Potvrzení o zaměstnání
Jméno a příjmení (matky)
Datum narození
Adresa trvalého pobytu

Potvrzení o pracovněprávním vztahu
(vyplní podpořená osoba, která má uzavřen pracovněprávní nebo obdobný vztah nebo služební poměr – tedy pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, v případě obdobného vztahu např. smlouvu o výkonu funkce nebo rozhodnutí o přijetí do služebního
poměru).

Název zaměstnavatele:

IČ:
Sídlo:

Razítko zaměstnavatele:

Jméno, funkce a podpis osoby vydávající potvrzení

Datum vydání:

Potvrzení o zaměstnání
Jméno a příjmení (otce)
Datum narození
Adresa trvalého pobytu

Potvrzení o pracovněprávním vztahu
(vyplní podpořená osoba, která má uzavřen pracovněprávní nebo obdobný vztah nebo služební poměr – tedy pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, v případě obdobného vztahu např. smlouvu o výkonu funkce nebo rozhodnutí o přijetí do služebního
poměru).

Název zaměstnavatele:

IČ:
Sídlo:

Jméno, funkce a podpis osoby vydávající potvrzení

Datum vydání:



Razítko zaměstnavatele:
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STŘEDA 10. DUBNA 2019 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

česká komedie
Vstupné: 50 Kč

SHERLOCK KOUMES
animovaná komedie USA
Vstupné: 30 Kč

V květnu hrajeme 7. 5. pro dospělé a 9. 5. pro děti.

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 

Termíny Klubu maminek:
• 2. dubna
• 7. května
• 4. června

Srdečně zveme i maminky s miminky, které se neúčastnily slavnostního vítání občánků, aby si
u nás, v rámci Klubu maminek,
vyzvedly dárkový balíček z projektu Bookstart.

Pondělky ve skladu!
Připomínáme našim čtenářům, že stále je možné každé pondělí od 13:00
– 17:00 navštívit náš sklad knih v přízemí a vypůjčit i knihy, které se nám
již nahoru do knihovny nevejdou, ale jsou stále zajímavé a čtivé.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

Čáry,máry 2019
Srdečně zveme malé i velké
čarodějnice na tradiční

Slet
Kdy: 30. dubna v 16.00
Kde: V knihovně ( K Muzeu 150, 735 41 Petřvald )
Program : zábavné soutěže,
volba Miss čarodějka,výtvarné činnosti

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice: Technické skvosty – Hrací strojky
Akce připravované na měsíc duben
 VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK (25. 3. – 5. 4.) tradiční velikonoční výtvarná soutěž. Zajíčky z různých materiálů odevzdejte do 5. 4., práce vystavíme
v muzeu, ohodnotí je návštěvníci, vyhodnocení 23. 4.
 NOČNÍ ŽIVOT ZVÍŘAT (8. – 10. 4.) přednáška Mgr. Petra Pyszka, přírodovědce Muzea Těšínska, určeno ZŠ a SŠ
 VELIKONOCE V MUZEU (11. – 17. 4.) výtvarné dílny pro školy
 NAVRHNI POHLED PETŘVALDU (1. – 12. 4.) výtvarná soutěž o ceny, návrh pohlednice současného města, určeno dětem i dospělým
Kolektivy předem objednejte na tel: 596 541 092 nebo e-mailu petrvald@muzeumct.cz
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Nová výstava Obrázky z dějin Petřvaldu v Technickém muzeu
V současné době stoupá zájem o poznání starší i nedávné minulosti měst
a obcí. Všeobecné popularitě se pak těší historická ikonografie s nezastupitelnou výpovědní hodnotou. Platí to i pro slezský Petřvald, který získal
městská práva sice až v roce 1955, ovšem předcházel tomu bouřlivý průmyslový a demografický rozvoj této původně zemědělské lokality. Intenzivní těžba černého uhlí v Petřvaldě pochopitelně rezonovala i na nejstarších
známých pohlednicích z této obce. Kromě těžních věží a hornických motivů se však námětově uplatnily i další dominanty, především farní kostel sv. Jindřicha, hasičská zbrojnice či školní budovy. Oblíbeným a dnes
sběratelsky ceněným žánrem se stala elektrická místní dráha vedoucí
od roku 1909 přes Petřvald z Moravské Ostravy do Karviné. K prvním
vydavatelům petřvaldských pohlednic patřil Karel Schwidernoch z Vídně
či Eduard Feitzinger z Těšína. Záhy se přidali petřvaldští vydavatelé jako
Josef Hassler, Josef Lejsek či proslulý petřvaldský fotograf Gustav Preč
(1898–1976). Výstava Obrázky z dějin Petřvaldu, zahájená ve čtvrtek 7.
března, přiblíží prostřednictvím nejstarších pohlednic, fotografií a uměleckých děl podobu této hornické obce především v první polovině 20. století. Celá řada snímků z bohatých sbírek Muzea Těšínska bude veřejnosti
představena vůbec poprvé, zmiňme například alba fotografií mapující život v Petřvaldu v období první republiky či v těžkých letech 1938–1945.
Autoři výstavy PhDr. Radim Jež, Ph.D. a PhDr. David Pindur, Ph.D.
Výstava potrvá do 28. 2. 2020

Obec Petřvald se snažila mírnit důsledky světové hospodářské krize různými
nouzovými pracemi. Jednou z nich, která zaměstnala na 40 živitelů rodin,
byla úprava hlavního vjezdu na hřbitov. Zvěčnila ji tato fotografie pořízená
Gustavem Prečem 18. července 1931. Práce řídil tehdejší starosta Petřvaldu, sociální demokrat Josef Grygar, jenž je na snímku označen křížkem.
O dva roky později byl starosta Grygar zastřelen nezaměstnaným horníkem.
(Muzeum Těšínska)

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÉ ZASTUPITELE
Mé jméno je Miroslava Kršáková,
za svobodna Vlčková.

Celých 45 let žiji v Petřvaldě. Mí rodiče původně bydleli v části Březiny
a v sedmdesátých letech si postavili rodinný dům, dnes téměř v centru
města na ulici Březinské, kam se
přestěhovali společně s mým bratrem. Vyrůstala jsem zde, navštěvovala základní školu a po ukončení

Marie Pavlitová

Celý můj dosavadní život je spojený s Petřvaldem. Své dětství jsem
prožila na Pokroku, provdala jsem
se na Březiny, kde žijeme s manželem dodnes. Máme tři děti, sedm
vnoučat a nyní nám největší radost
dělají naše pravnoučátka.Rodina je
u nás na prvním místě.

osmé třídy jsem nastoupila na čtyřleté gymnázium v Orlové. V roce
1993 jsem začala pracovat na dopravním inspektorátu v Karviné
jako brigádník. Postupem se získáváním pracovních zkušeností jsem
se stala občanskou pracovnicí policie. A jak šel čas a měnila se doba,
stala se ze mě referentka odboru
dopravy Městského úřadu v Bohumíně. Mou náplní práce je registr
motorových vozidel a řidičských
průkazů a hlavně každodenní práce s lidmi.
Dnes bydlím v našem městě společně se svým manželem Petrem
a skoro dvacetiletým synem Dominikem, který v letošním roce bude maturovat, a tak držím palec a doufám,
že to všechno dobře dopadne.

Město Petřvald pro mě hodně znamená. Šest let jsem byla předsedkyní Sdružení rodičů při ZŠ Školní
v Petřvaldě. Za pomoci pana ředitele Mgr. Rudolfa Torže, současné
paní ředitelky Ing. Zdeňky Kozlovské
a samozřejmě i za podpory skvělých rodičů jsme pořádali školní
plesy a různé akce pro žáky naší
školy. Strašně ráda na tyto chvíle
vzpomínám. I když to nebylo vždy
jednoduché, jsem za tuto zkušenost
ráda. Dlouhá léta se také angažuji
na hřišti fotbalového klubu TJ Hepo
Petřvald. Můj syn je odchovancem
petřvaldského oddílu, za který kope
doposud. Je hezké vidět, jak parta
dobrých lidí (trenérů) dokáže z malých nezkušených benjamínků vychovat pořádné chlapy „fotbalisty“.
Díky vám, občanům našeho města,

jsem usedla na novou židli. Stala
se ze mě členka zastupitelstva.
Byla jsem zvolena členkou komise
pro občanské záležitosti a členkou
rady Petřvaldských novin. Všechno jsou to pro mě nové věci, nové
výzvy, ale doufám, že nikoho z vás
nezklamu a budu se snažit dělat
svou práci s největším vědomím
a svědomím.
Za ta dlouhá léta, která tady bydlím, se naše město hodně změnilo,
zkrásnělo, vyspělo a zviditelnilo
se. Chtěla bych do budoucna, abychom společně v tomto pokračovali. Chtějme, aby se Petřvald stal
místem, kde budou naše děti chtít
žít a budovat další krásnou životní
etapu, nejen svou, ale i našeho
města.

Vystudovala jsem Střední zdravotní
školu v Orlové. Po jejím ukončení
jsem začala pracovat v Hornické nemocnici v Karviné (tehdejší
ZÚNZ) jako zdravotní sestra na interním oddělení. Po mateřské dovolené jsem nastoupila na radiologické oddělení této nemocnice
a doplnila jsem si vzdělání atestací
v oboru radiodiagnostika a radiofyzika. V roce 1997 jsem opustila
tento obor a nastoupila jsem jako
zdravotní sestra v Domově důchodců v Petřvaldě. I během tohoto
zaměstnání jsem si doplnila své
znalosti atestací v oboru geriatrie
a gerontologie. Před odchodem
do důchodu jsem tři roky pracovala
na oční ambulanci u MUDr. Webro-

vé. A nyní, i když jsem v důchodu,
pracuji na neurologické ambulanci
v Orlové u MUDr. Žwakové.
Mezi moje záliby patří dobrá knížka, divadlo, pěší turistika, zahrádka. V posledních letech se odměňuji poznávacími zájezdy po Evropě.
Do dění města jsem se zapojila
v době vzniku petřvaldského OF,
na jehož zrodu jsem se aktivně
podílela. V pozdějších letech jsem
byla členem školské a bytové komise, kontrolního výboru, pracovala jsem jako předsedkyně školské
rady a nyní jsem byla zvolena předsedkyní komise bytové a sociálního
zabezpečení. Snažíme se s ostatními členy komise o spravedlivé
přidělování bytů, u bytů DPS přihlí-

žíme k věku a zdravotnímu stavu
žadatelů.
Přeji všem našim občanům, aby
byli v Petřvaldě spokojeni, aby se
jim tady dobře žilo, abychom se dočkali čistějšího ovzduší, ať máme
dostatek míst ve školkách, školách,
sociálních zařízeních, aby se nemnožily černé skládky…Ale hlavně,
abychom uměli mezi sebou komunikovat. Není jen na vedení města,
jak bude naše město vypadat, my
všichni můžeme svou všímavostí,
pozorností a především svým chováním hodně věcí ovlivnit.
A na závěr jeden citát: Chatrč slámy, v níž se lidé smějí, má větší
cenu, než palác, ve kterém lidé
pláčou.

Duben 2019

13

Výroční členská zpráva Klubu důchodců Petřvald - Březiny za rok 2018
Rok 2018 byl pro
nás významným rokem. Oslavili jsme
padesáté
výročí
založení klubu důchodců. Abychom
měli trvalou památku na toto výročí, 27. dubna jsme
společně zasadili
převislou sakuru
na zahradě klubu.
Tímto jsme oslavy odstartovali. Akce se zúčastnilo cca 50 členů a zahrál
nám k tomu i pan Jiří Pěgřímek na svou harmoniku. Vyvrcholení oslav
jsme naplánovali na 1. června 2018 do prostor kulturního domu. Oslava se uskutečnila v přítomnosti cca 120 členů i pozvaných hostů. Svým
programem nás přišli potěšit Havířovské babky a také členové folklórního
souboru z přátelského polského města Strumień .Při této příležitosti jsme
ocenili za více než dvacetiletou práci paní Naďu Zientkovou, pana Jiřího
Zientka, paní Věru Podeszwovou a paní Jaroslavu Brázdovou. Naše poděkování patřilo také městu Petřvald za finanční částku 10 352 Kč, kterou
přispělo k pokrytí výdajů na akci.
V září 2018 jsme se ve dnech 7. září a 8. září zúčastnili spolkové výstavy
v kulturním domě.
Fotografie, které dokumentovaly naše akce, se líbily. Také naše koláče
všem chutnaly. Dali jsme tak na vědomí veřejnosti, že v našem klubu to
žije a členové rádi navštěvují naše akce. Vždyť oficiálně máme zapsáno
72 členů.
Kvapem se blížily oslavy Dne horníků. Na ty jsme pozvali naše členy dne
14. září 2018. Pohostili jsme je tradičně výbornými koláči a při dobrém
moku mnozí zavzpomínali na časy minulé a na to, jak se dříve pracovalo
na šachtách. A že bylo na co vzpomínat!
18.září 2018 jsme spolu s vedením Domova Březiny zorganizovali sportovní odpoledne v prostorách zahrady Domova Březiny. Dopoledne jsme
napekli jablíčkové štrúdly a odpoledne jsme šli závodit. Nevedli jsme si

Pohár vědy Beppo 2019
Letošní soutěž má zajímavý název –
Beppo. Je to vlastně jméno našeho žabáka, maskota debrujárů.
V lednovém kole jsme zkoumali různé
předměty, které žabák vylovil ze svého
rybníčku. Měli jsme zjistit, kde ty předměty v rybníčku byly (provázek, pingpongové míčky, petka, dvě plechovky,
dvě brčka, CD, dvě korkové zátky, dva
kelímky na pití, dva nafukovací balonky).
Pak jsme je měli použít na výrobu nějaké fyzikální hračky. Nejvíc se líbily
telefony z kelímků. A spoustu dalších.
Vše jsme řádně popsali, nafotili a odeslali. Výsledek byl úžasný (83/100).
V únoru jsme měli hodně napilno. Museli jsme zvládnout lyžák, jarní
prázdniny a hlavně vyřešit druhé kolo Beppa. Vyrobili jsme si informační
ceduli o našem klubu Sluníčko, vymysleli a nakreslili několik očních klamů, vyrobili periskop, krasnohled. Sestavili ze stavebnice různá zařízení,
která pomáhají člověku při některých pracovních činnostech.
Opět vše vyřešené, řádně zapsané, nafocené a v termínu odeslané. Výsledek super (93/100). A aby toho nebylo málo, stihli jsme ještě navštívit
naše kamarády ve školní družině v Dolní Lomné. Vedoucí družiny paní
Anička Szeligová a děti na nás 27. února netrpělivě čekaly.
Celé odpoledne se neslo v duchu lednového kola Beppa. Závěrem jsme
společně vyrobili kelímkový telefon, který jsme hned vyzkoušeli. A bylo
o legraci postaráno!
Už se všichni těšíme na další setkání. KMD SLUNÍČKO PETŘVALD

špatně. Vždyť naše členka Dáša Hybnerová dosáhla na stříbrnou cenu.
V závěru odpoledne jsme si v neformálním rozhovoru s vedením organizace a jejími klienty předali zkušenosti z práce v našem klubu a my se
naopak mohli podívat do prostor Domova Březiny.
Zájezd do Bučovic se uskutečnil 27. září 2018. Plně obsazený autobus se
v ranních hodinách vydal na jižní Moravu. Dopoledne jsme dojeli do Bučovic a prohlédli si zámek. Poté následoval výborný oběd a po jídle jsme
odjeli do arboreta Bílá Lhota. Odborný výklad, možnost zakoupení rostlin
a sazenic – to vše bylo na této návštěvě velmi potěšující.
A už tu bylo svatomartinské období. No a my jsme se sešli na společném
posezení 9. listopadu 2018. Je pravdou, že jsme nepodávali husu, knedlík
a červené zelí. Nicméně uzené maso se zelím a bramborem bylo hodnoceno také dobře.
V zimě jsme začali plánovat posezení s Mikulášem. Tento tradiční svátek jsme oslavili 7. prosince 2018. Je pravdou, že Mikuláš nepřijel, ale
zato čert (náš člen Mirek Otisk) řádil jako černá ruka. Svatý Mikuláš nám
po něm poslal alespoň čokoládovou figurku, kterou dostal darem každý
z přítomných.
A v závěru roku se 20. prosince 2018 sešli členové výboru s vedením
města. Cílem našeho setkání bylo zhodnocení spolupráce za rok 2018
a diskuse nad novými úkoly. Setkání se zúčastnil starosta města Ing. Jiří
Lukša, místostarosta Ing. Petr Dvořáček a sociální pracovnice města paní
Ivana Rajdusová. Ještě jednou vřelé poděkování vedení města Petřvald
za přízeň, kterou věnuje naší organizaci.
A co nás čeká v letošním roce?
Výměna podlažní krytiny za dlažbu v prostorách kuchyně a chodby, výměna staré skříně v kuchyni za novou, pořízení jedné nové skříňky do kuchyně a vymalování kuchyně a klubovny. Na naší zahradě zasadíme další
strom a zrušíme napadené keře buxusů.
A teď mi dovolte, abych vás požádala o minutu ticha za ty, kteří nás opustili v loňském roce. Jsou to: paní Špryňarová, paní Sylva Šelongová, pan Jiří
Zientek, paní Jiřina Stoličková a nedávno zesnulý pan Jiří Pěgřímek
Čest jejich památce!
Děkuje Jarmila Skálová, předsedkyně Klubu důchodců na Březinách

XIII. Retro WEGAREST ples
Druhá sobota v měsíci únoru již patří tradičně plesu, na který se chodíte opravdu bavit. Ten letošní byl v rytmu rock and rollu se skupinou
R&R band Marcela Woodmana. Již tradiční moderátor, Michal Kavalčík,
letos jako Elvis, pobavil, jak je to u něho zvykem a svým humorem si
získal všechny, z předem vyprodaného sálu kulturního domu. Úžasné
retro kostýmy byly vidět všude a ten nejlepší byl letos oceněn vstupenkami na příští rok. O program se postarali také členové taneční skupiny PS DANCE – David se Simonou. Nikdo si nenechal ujít losování
o ceny sponzorů. První cenou byl tradičně retro skútr, kterou darovala
pořádající firma WEGAREST s.r.o. Dalšími sponzory, kterým tímto velice
děkujeme, byli: Cyklo PTŠ Tomáš Šeda, Nerez výroba Jež, Pilsner Urquell, David Santarius Fol-Izol s.r.o., Pepsico, Dřevo hoby Jaromír Dronski,
Vinné sklepy Lechovice, Auto Kelly, Město Petřvald, David Skrzyžala,
Autodoprava Blacha, účetnictví DEMIKA CONSULT, Kadeřnictví Simona
Harabaszová, Factory reklama, V&C reklama, Benstar,
OPĚT JSTE BYLI ÚŽASNÍ!!! Děkujeme.
Lenka a Břetislav Hečkovi
WEGAREST s.r.o. generální sponzor plesu.
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Přehled počtu zásahů a činností
v okrese Karviná za rok 2018
Jako již tradičně na začátku roku
vydal HZS Moravsko-slezského kraje Statistický přehled činnosti HZS
MSK za rok 2018. Jednou z mnoha
uvedených statistik je také tabulka 2.12.7 „Přehled počtu zásahů
a ostatních činností jednotek PO dislokovaných na území ÚO Karviná
kategorie JPOIII-JPOVI“.
Z celkového počtu 35 jednotek
PO je naše jednotka s celkovým
počtem 89 zásahů a činností na 3.
místě. Což vzhledem k naší relativně nízké členské základně je obdivuhodný výkon. Ne vždy to bylo jednoduché, naopak ne vždy to bylo
těžké, mnohdy až banální. Ale vždy
to bylo s plným odhodláním a velkým srdcem.

A za to, a nejen to, patří velké DÍKY,
chlapi!
Ještě větší DÍKY však patří za velkou podporu a obrovskou toleranci
našim rodinám, manželkám, partnerkám, které tvoří ten pomyslný
„backstage“. Bez něho by to jednoduše nešlo.
Závěrem je potřeba poděkovat
MěÚ v Petřvaldě za navýšení rozpočtu a celkově kladný přístup při
modernizaci a doplňování vybavení
jednotky, která patří k nejstarším
v České republice.
Zdroj dat: https://www.hzscr.cz/
soubor/rocenka-hzsmsk-2018-pdf.
aspx
Za JSDH Petřvald-Březiny
Filip Heczko

TJ PETŘVALD – HEPO
Rozpis jarní části krajské soutěže starších a mladších žáků.
31. 3.
15.30 st./ 14.00 ml.
TJ PETŘVALD - Lokomotiva
				
PETROVICE
7. 4.
10.00
/ 11.45		
HEŘMANICE - TJ PETŘVALD
14. 4.
15.30
/ 14.00		
TJ PETŘVALD - Č. TĚŠÍN
20. 4.
9.00
/ 10.45		
H. ŽUKOV - TJ PETŘVALD
28. 4.
15.30
/ 14.00		
TJ PETŘVALD - TĚRLICKO
5. 5.		
VOLNO (lichý počet účastníků)
12. 5.
15.30
/ 14.00		
TJ PETŘVALD - STAŘÍČ
18. 5.
10.00
/ 11.45		
BOHUMÍN - TJ PETŘVALD
26. 5.
15.30
/ 14.00		
TJ PETŘVALD - FRÝDEK-MÍSTEK
„B“
2. 6.
10.00
/ 11.45		
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD
9. 6.
15.30
/ 14.00		
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ
V. Sobek

Starší přípravka
6. 2. - turnaj v hale orlovského gymnázia.
TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ			
0:4
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN		
2:0
Branky a asistence: A. Súdna (M. Pokorný), A. Súdna (-).
TJ PETŘVALD - DĚTMAROVICE			
0:3
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE		
0:2
TJ PETŘVALD - ORLOVÁ			
0:1
Sestava: D. Juchelka - V. Lach, V. Tomoszek, A. Tomoszek, D. Bednář - A.
Súdna, M. Pokorný, K. Skyba, D. Svoboda.

Sportovní ples
V pátek 22. února uspořádal oddíl kopané TJ Petřvald v kulturním
domě tradiční ples, jehož úvod patřil tanečníkům z PS DANCE Petřvald.
K poslechu a tanci hrálo Štístko Romana Pluty.
Výbor oddílu kopané děkuje všem pořadatelům a sponzorům, kteří
věnovali ceny do tomboly, a to: Nerez výroba p. Jež, ordinace Mírová
pan Dubový, FITNESS Petřvald, fa. WEGAREST, BALLSPORT, pizzerie
u Ryznara, město Petřvald, TAXI SIMIR, CANDY PLUS, fa. TOTAL, autovrakoviště – pan T. Kožuch, pekárna Rychvald, fa. CANIS, kadeřnictví
paní Harabaszová, fa. MATES, zahradnictví paní D. Šedová, MO KSČM
Petřvald, Květiny paní Ivana, HOKUS POKUS winebar tapos M. Nalevajka, pedikúra paní Věrka, TRANSEUROPE pan Škuta, manželé Cífkovi,
Ing. P. Dvořáček, manželé Lukšovi, manželé Pokorní, paní Kráčalíková,
manželé Gorovičovi, manželé Cudrákovi, manželé Budinovi, manželé
Strouhalovi, paní Bořilová a pan Klečka, manželé Kršákovi, I. a B. Sojkovi, P. a T. Šedovi, paní Župníková, paní I. Stablová, paní Jaglařová,
starší žáci TJ Petřvald a oddíl kopané TJ Petřvald.
P. Gorovič

9. 2. - přátelské halové trojutkání ve stonavské hale.
Hráči starší přípravky, doplnění nejlepšími hráči mladší přípravky, si zajeli
zahrát proti Albrechticím a dívkám Baníku Ostrava. Výsledky se nezapočítávaly, hrálo se jen pro radost.
J. Cífka

Taroková liga
V sobotu dne 2. března pokračovala naše společná taroková liga, Grand Prix Slezska, již třetím turnajem, tentokrát
v polském Zabrzegu. Při účasti 60 hráčů, což bylo nejvíce za několik posledních let v této soutěži, vynikl zástupce našeho města pan Václav Jurčík, který se stal celkovým vítězem. Další místa obsadili místní tarokáři pan Marek Zięć a pan
Władysław Hołyst.
Na tomto, v pořadí 3. turnaji ročníku, jsou vyhlašovány výsledky předcházejícího roku, tedy za rok 2018. Celkovým vítězem GP Slezska 2018 se stal pan Ryś Wiktor z Polska, na druhém a třetím místě se umístili Petřvalďáci pan Václav Jurčík
a pan Tomáš Chrobák. Všem tímto blahopřejeme!
Ing. Tomáš Chrobák
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SK SLAVOJ PETŘVALD
Ples Sportovního klubu Slavoj Petřvald z.s. - BLACK AND WHITE

V sobotu 23. února 2019. se v prostorách zahrádkářů
konal už 2. ročník plesu SK Slavoje Petřvald. Moderování plesu se ujal opět Vojta Šelong (fotbalista Slavoje a především výborný hráč badmintonu). Svoji práci
odvedl skvěle. Při zahájení plesu připomněl také 90.
výročí založení Slavoje, které jsme oslavili minulý rok.
Poděkoval všem, co se na přípravě plesu podíleli. Tihle
lidé odvedli fakt špičkovou práci a mají hlavní zásluhu

na tom, že ples proběhl k spokojenosti všech zúčastněných. Musíme jmenovat především
Michaelu Golasovskou, Martina Golasovského, Marii Golasovskou, Ivetu Milatovou, Niku Zapletalovou, Věru Zapletalovou, Aleše Černíka, Martinu Kotulovou, Renátu Lojkovou, Kubu Lorenčíka, Ivetu Matuškovou, Láďu Balona a Davida Pavlitu .Starali se jak o naše žaludky (kuřecí
steak s bramborem a přílohou, hovězí guláš, jednohubky, škvarková pomazánka, ovoce, různé pochutiny) a také míchali nápoje jako třeba Cuba Libre, mojito a další destiláty a čepovali
pivo. K tanci hrála skupina Furtlajf. A hrála skvěle. Jí patří také velký dík. Součástí plesu bylo
i vyhlášení fotbalisty roku 2018 SK Slavoj Petřvald, kterým se stal Petr Juchelka. Cenu mu předal fotbalista roku 2017 Lukáš Kawulok, který také slíbil, že příští rok si cenu vezme zpátky!
Neplánovaně, ještě před vyhlášením fotbalisty roku, byl oceněn klubem a panem předsedou
Davidem Pavlitou za obětavou práci pro klub pan Martin Frank. Byl mu předán tablet, který se
mu bude hodit na práci pro klub. Chvíli po půlnoci se začala losovat tombola, do které věnovali ceny David Pavlita, David Graf, Střížovi, Matuškovi, Martin Frank, Golasovští, UPC, Česká
průmyslová pojišťovna. Hlavní cenou byl pobyt v hotelu Vestina ve Wisle pro 2 osoby (na 3
dny/2 noci). Tombola obsahovala přes 30 hodnotných i úsměvných cen. Zábava pokračovala
do ranních hodin. Už teď se těšíme na další ples SK Slavoj Petřvald a věříme, že bude nejmíň
tak skvělý jako ten letošní!!! MY JSME SLAVOJ!!!
Martin Frank

NAPSALI NÁM
Nepotřebuje Petřvald také zóny bez doplatku na bydlení?
Když se projíždím Petřvaldem
na kole, nebo jdu na procházku se
svým psem a vidím ty rozházené odpadky, nepořádek u popelnic a kontejnerů, stále přemýšlím o tom, jak
zařídit, aby byl Petřvald čistější. Petřvald totiž není jen prostor kolem
radnice, ale i kolem finských domků, kolonií, ubytovny na Rychvaldské a hlavně kolem bytových domů
Residoma. Nedávno jsem četl v novinách a vlastně viděl i v televizi,
jaký „binec” napáchali nájemníci
v Ústí. Tam v bytových domech vyhazovali odpadky přímo z oken a pod
okny rostla skládka. Město Ústí zařídilo úklid, údajně desítky kontejnerů odpadu, chvíli byl pokoj a situace
se opakuje. Určitě občané, co bydlí
v těch bytových domech, berou doplatky na bydlení. Ale proč? Když to

bydlení svým chováním devastují,
způsobují městu náklady na úklid,
podílejí se na šírení potkanů a tedy
i hrozbu infekcí. Takoví by doplatky
na bydlení neměli pobírat a poslanci
by se měli postarat o změnu zákona, aby občan, který nedbá o řádné
bydlení, tedy i pořádek a klid kolem
domu, by nárok na doplatek neměl
mít.
Když jsem začátkem března procházel Porubskou ulicí, tak u domu
č. 1105 jsem měl dojem, že se tam
někdo přistěhoval právě z Ústí. Pod
okny bytového domu plno odpadků papírů, plastové láhve, a to jak pod
okny, tak u popelnic i přes cestu
na druhé straně ulice. Myslím, že
o téhle ulici a o tom domě už v Petřvaldských novinách někdo psal.
Jak je vidět, situace se nezlepšila.

Před domem stála asi čtyři auta. Že
by to dělali ti řidiči? Pochybuji. Ale určitě v domě nebydlí samí špindírové.
Tak proč ty nepořádníky nebo děcka
nenapomenou? Pak je kolemjdoucí
řadí do stejného pytle.Nebo ty nepořádníky nahlásit Residomu. To by
s takovými špindíry určitě ukončilo
nájem. Prostě si to nenechat líbit.
Nájemníci, co dělají binec, nepořádek a nemají snahu se napravit,
mezi slušnými lidmi nemají co dělat. Ať si jdou bydlet jinam, třeba
do “Ústí“. Ale pochybuji, že jinde jim
to budou tolerovat. Uvidím na příští
procházce, zda se situace zlepší.
Kéž by. Další “masakr” byl před domem č. 1107 ulice Parys. Tam zřejmě také odpadky vyhazují z oken.
Naopak musím pochválit nájemníky
z dalšího domu č. 1106. Tam byl

vždycky také nepořádek, ale asi se
tam přistěhoval někdo nový, který
o dodržování pořádku dbá. Takovým
nájemníkům fandím a v Petřvaldu
vítám. Ti se přičiňují o to, aby byl
Petřvald pěkným místem k bydlení.
A pokud bude kolem bytových domů
Residoma, či ubytovny na Rychvaldské stále nepořádek, kravál, měl
by Petřvald v těchto problémových
ulicích vyhlásit zónu bez doplatku
na bydlení. Snad by to pomohlo.
A také by obec měla zatlačit na Residomo a majitelé ubytovny, kteří
jsou z Ostravy-Pustkovce a Paskova, aby více dbali o čistotu a pořádek na svých pozemcích a své nájemníky vedli k tomu, aby dodržovali
Domovní řád č. 6 - udržovat pořádek
i kolem domu.
Ervín Suk

Bude Petřvald městem ubytoven?
Občas si prohlížím stránky Realit, zda nějaký chytrák nechce prodat
můj barák, či pole. Zatím ne, ale zjistil jsem tam zajímavou věc. Společnost Residomo nabízí k prodeji v Petřvaldu hned tři bytové domy. A sice
na Rychvaldské ulici se 6 byty, na ulici u Tesly se 4 byty a na ulici Klimšově
také se 4 byty. Ve všech domech asi 33 místností + 14 kuchyní. Myslím,
že obec by měla být na pozoru, aby domy nekoupili nějací podnikatelé
(podnikavci) a nezřídili v domech ubytovny. Do Petřvaldu by se pak mohli

sestěhovat problémoví obyvatelé vyloučených lokalit z Karviné, z jiné části republiky i Slovenska. Bylo by asi vhodné pouvažovat o bezdoplatkové
zóně. Případně dům na Rychvaldské odkoupit, zbourat a postavit na stejném místě sociální byty, na které obec může získat dotace i na zbourání,
jak komentovali nový zákon o sociálním bydlení v televizi. Místo by bylo
výhodné, protože je v blízkosti autobusové zastávky i v blízkosti obchodu.
Jen trochu popřemýšlet.
Lubomír Mixa

Informace k možnosti zřízení tzv. bezdoplatkových zón
Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, může požádat pověřený obecní úřad o vydání
opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Obec musí v žádosti identifikovat místa, ve kterých
se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, a zdůvodnit, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů, přičemž za sociálně
nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.
Toto opatření se pak týká pouze osob, které se do vyhlášené oblasti přistěhují po vyhlášení opatření obecné povahy, a dojde tak k nepřiznání doplatku
na bydlení. Vzhledem k tomu, že vyhlášení oblasti dopadá na všechny osoby, které by se do oblasti hodlaly přestěhovat (seniory, osamělé rodiče s dětmi
apod.) bez jakéhokoliv rozdílu, je nutné vymezení těchto oblastí pečlivě zvážit.
Město Petřvald v současné době zjišťuje míru výskytu sociálně nežádoucích jevů v některých oblastech města a podle výsledků pak bude rada města
rozhodovat o podání žádosti o vydání opatření obecné povahy.
Mgr. Eva Kaňová, tajemnice
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Vraťme život do krajiny
Také si všímáte při toulkách přírodou stále menšího počtu ptáků,
hmyzu a dalších zvířat v zemědělské krajině? Víte, jak vypadá čejka
nebo chocholouš? Pokud ne, není čemu se divit. Tyto původně běžné
druhy ptáků jsou dnes vzácností. Hlavní příčinou je změna hospodaření v zemědělské krajině. Z pestré mozaiky políček s různými typy
plodin, remízky a mokřady jsou dnes mnohahektarové lány bez života.
Pokud vám tento stav není lhostejný, zapojte se, prosím, do petice ČSO
a ČMMJ „Vraťme život do krajiny“ pro ministra zemědělství. Více informací a možnost podpisu na
www.birdlife.cz/petice-za-krajinu.
Marie Hánová

Hledáme předky do rodinného rodokmenu
K vytvoření rodinného rodokmenu hledám rodinné příslušníky a příbuzné
předků těchto jmen: Josef Čuřidlo, Konstantina Nižolková, Františka Olšarová, Josefína Mišáková.
Prosím všechny, kteří by měli jakékoliv informace, aby mě kontaktovali.
Děkuji
Dušan Čuřil, Petřvald, Tel. 737 021 430

Informace o změně ordinačních hodin
Ordinace MUDr. Alice Koptová, s.r.o., Ostravská 878, Petřvald
oznamuje změnu pracovní doby.
pondělí 13.30 – 18.00 • úterý, středa, čtvrtek 7.30 – 12.00
MUDr. Alice Koptová

Od března jezdí ADRA busy lákající
k dobrovolnictví
Adra Frýdek – Místek a Adra Havířov od března spouští naprosto unikátní
kampaň zaměřenou na podporu dobrovolnictví. Naši dobrovolníci zpříjemňují čas seniorům, dětem, pacientům a lidem s postižením. „Naše společnost je ráda, že může poskytnout celkem šest autobusů, na kterých budou polepy Adra Havířov a Frýdek – Místek, navíc budou moci zveřejňovat
informace přímo v našich autobusech,“ řekl při podpisu darovací smlouvy
Tomáš Vavřík, generální ředitel 3ČSAD.
Adrácké autobusy jsou v provozu od začátku března v Havířově, Karviné
a Orlové, další tři pak v regionu Frýdek – Místek. „Dlouhodobě nás oslovují další a další organizace, že by uvítaly ke svým klientům dobrovolníky.
Díky této spolupráci se zpráva o tom, že dobrovolníci jsou u nás vítáni,
dostane k dalším lidem,“ řekla Hana Čadová, vedoucí Adra Havířov. Unikátní kampaň také podpořila petřvaldská tiskárna Factory - Print, která
polepy připravila pouze za výrobní náklady. Adrácké autobusy budou jezdit
od března 2019 do března 2020. Za běžných okolností by celková hodnota pronájmu převyšovala částku 260 000 korun. To je rekordní suma
a 3ČSAD se tak stává jedním z hlavních partnerů Adry. „Obě společnosti
ADRA a 3ČSAD jsou tu pro lidi, jsem ráda, že společně můžeme lidi také
propojovat,“ dodala Hana Čadová.
V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte:
Gracián Svačina 739 605 901

Hledáme spolužáky
Spolužáci z Masarykovy školy, ročník 1942, školní docházka 1948–1956,
máte chuť se setkat? Pište sms na čísla 732 122 260, 730 851 045,
720 411 961. Sešli bychom se koncem května nebo začátkem června.
Těšíme se na společné setkání.
Markéta, Anna, Irena

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Narozené děti

Zemřelí občané

Vanda Volná

Nikol Knapčoková

Věra Albičuková

73 let

Marie Knyblová

Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Ing. Bohumír Bednář

80 let

Jiří Pětvalský

80 let

Danuše Gurecká

80 let

Olga Tomicová

91 let

90 let

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

Poděkování

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Děkujeme všem, kteří doprovodili na poslední cestě pana
Ing. Bohumíra Bednáře.
Vážíme si hojné účasti, květinových darů a projevů soustrasti.
Rodina Bednářova

Vzpomínáme

90 let

Miloval jsi život, chtěl jsi žít. Přišla nemoc zlá a musel
jsi odejít. Osud nevrátí, co kdysi vzal, vrátí jen
vzpomínky, bolest a žal, proč to tak musí být, že musí
ten nejdražší člověk odejít. V našich srdcích Tě stále
máme a není dne, kdy na Tebe nevzpomínáme.
Dne 9. února 2019 jsme vzpomněli na nedožitých
63 let našeho tatínka, dědečka a strýce,
pana Josefa Krmáška
a dne 22. února 2019 jsme vzpomněli
na 6. smutné výročí úmrtí. S hlubokou láskou
a úctou vzpomínají dcera Martina a vnuk Honzíček,
synovec Pavel s družkou Evou.
Nikdy nezapomeneme!

Děkujeme rodině, všem přátelům, známým a sousedům, že
doprovodili pana Jiřího Pěgřímka na jeho poslední cestě.
S vděčností v srdci děkujeme touto cestou mobilnímu hospicu STROM
ŽIVOTA – zejména paní Karolíně Potěšilové, která naší rodině odborně
pomáhala s veškerou péčí o našeho nemocného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana Jiřího Pěgřímka, v jeho posledních
měsících života. Děkujeme i za nedocenitelnou pomoc při zařizování
nezbytných formalit a psychickou podporu při vyrovnávání se s touto,
pro nás, velice těžkou situací. Péče mobilního hospicu STROM ŽIVOTA
nám byla k dispozici 24 hodin denně a s její pomocí jsme společně
dokázali umožnit Jirkovi důstojně odejít v klidu domova.
Rodina Pěgřímkova

Jaro už je zase tady, Ty mi chybíš do zahrady.
Pro Tvoje krásné květinky zůstanou
už jen smutné vzpomínky.
Dne 17. dubna 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
naší drahé sestry, tety a kamarádky
paní Jiřiny Pščolkové.
Děkujeme všem, co s námi uctí toto smutné
výročí. Za rodinu sestra Líba.

Duben 2019
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Dne 17. února 2019 jsme vzpomněli jeden rok
ode dne, kdy náhle zemřel
pan Tadeusz Kajstura z Petřvaldu.
Dne 11. května 2019 by se dožil 58 let.
Za celou rodinu manželka.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, ten
nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 5. března 2019 uplynulo 6 let, co nás navždy
opustil můj syn
pan Emil Kubiš.
S láskou vzpomíná maminka a celá rodina.

Dne 7. března 2019 jsme vzpomněli 7. smutné
výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka,
pradědečka a tchána
pana Karla Kozubka.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Jiřina,
syn Vratislav s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene,
a kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 10. března 2019 by se dožil 75 let náš
milovaný manžel, otec a dědeček
pan Vojtěch Tóth.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna
s celou rodinou.

Dne 8. března 2019 jsme vzpomněli 20.smutné výročí úmrtí
paní Růženy Kantorové
a 29. května.2019 si zároveň připomeneme 20. výročí úmrtí
pana Zdenka Kantora.
Vzpomínají dcera Taťána s rodinou, synové Zdenek a Gustav s rodinami a dcera Lucie

Nikdy nezapomeneme na toho,
který nám moc schází.
Dne 11. března 2019 to bylo 15 let, kdy nás
opustil náš syn
Antonín Ponča.
S láskou vzpomínají rodina a přátelé.

Dne 21. března 2019 jsme vzpomněli
35. výročí úmrtí naší maminky
paní Anny Pěgřímkové, rozené Bockové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Věra
a syn Ivo s rodinami.

Dne 24. března 2019 jsme vzpomněli
8. smutné výročí úmrtí
a zároveň nedožité 89. narozeniny naší babičky
paní Květoslavy Sasynové.
S láskou a úctou vzpomínají vnoučata Ivan
a Nikola s rodinami, zeť Jaroslav.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky
v našich srdcích žijí dál.
Dne 10. dubna 2019 uplyne 10 let, kdy nás
opustil pan Václav Talík.
S láskou vzpomínají manželka Dáša, sestra Lidka
a bratr Jan s rodinami.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, avšak nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 10. dubna 2019 vzpomeneme již 15. výročí úmrtí
pana Tomáše Volného.
Dne 22. února 2019 jsme vzpomněli rovněž 15. výročí úmrtí jeho otce
pana Libora Volného,
který by se dne 13. března 2019 dožil 65 let.
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Jménem rodiny Věra Volná.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil, ten nikdy
neodešel.
Dne 17. dubna 2019 by se dožila 90 let
paní Bronislava Rojkovičová.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 29. dubna 2019 vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás opustil
pan Otakar Kochan.
Dne 10. dubna 2019 by se dožil 91 let.
S láskou, úctou a zármutkem vzpomínají
manželka Jiřina, dcera Jana a syn Pavel s rodinou.

Úmrtí

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
V hlubokém zármutku oznamujeme všem
příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás
navždy opustil dne 5. února 2019 ve věku 91
let náš drahý otec, tchán, dědeček, pradědeček,
strýc a kamarád pan Vladislav Grzonka.
Děkujeme všem, kteří uctí jeho památku tichou
vzpomínkou. S úctou a láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Oznamujeme všem známým a přátelům, že nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jiří Pěgřímek z Petřvaldu.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
Lidická 600/1A,
736 01 Havířov – Šumbark
Tel.: +420 596 885 301,
Mobil: +420 602 741 857
E-email: info@ckvesna.cz
Web: www.ckvesna.cz

CHORVATSKO - POLSKO - FRANCIE MAĎARSKO - SLOVENSKO - RAKOUSKO
JSME CK S 20 LETOU TRADICÍ – NAŠE PRÁCE JE ZALOŽENA
NA OSOBNÍM PŘÍSTUPU KE KLIENTŮM!

Dovolená u moře – seniorské zájezdy – poznávací jedno
i vícedenní zájezdy – školní a skupinové zájezdy – adventní
zájezdy – zájezdy firemním mikrobusem s nástupním místem
v místě bydliště a s osobním přístupem průvodce - termální lázně – wellness výlety i pobyty – zájezdy na míru dle
vlastních představ.
CHORVATSKO – TROGIR – OSTROV ČIOVO – CHORVATSKO
– KRK – BAŠKA – FRANCIE – PROVENCE – PORT GRIMAUD –
SLOVENSKO –VYSOKÉ TATRY-HOTEL SOREA HUTNIK***,
GRANDHOTEL PERMON , HOTEL ELAND – SLOVENSKO – MAĎARSKO – POLSKO – OSVĚTIM – VĚLIČKA – KRAKOV – WROCLAW – ADVENTNÍ ZÁJEZDY – ČESKÁ REPUBLIKA …
VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY TO SPRÁVNÉ MÍSTO PRO ODPOČINEK, RELAX, NEBO S NÁMI NAPLÁNUJTE ZÁJEZD DLE VAŠICH
PŘEDSTAV…
CHCETE UDĚLAT RADOST SVÝM BLÍZKÝM? DARUJTE JIM POUKAZ
NA ZÁJEZD S CK VESNA TOURS ...

Pro další informace navštivte naše nové webové stránky.
www.ckvesna.cz
nebo volejte 596 885 301, 602 741 857, 776 885 414.

OBČANSKÁ A SOCIÁLNÍ
PORADNA
PhDr. Bc. RENATA POTYŠOVÁ, MBA

KOUPÍM STAROŽITNOSTI

velmi staré jízdní kolo součástky – zvonky, kapsičky, mopeda, Pionýra, vzduchovky, poplašňáky, šavle, bodáky, smalt.
Madonky, kropenky a sošky, stříbrné tabatěrky, pudřenky,
medailonky, prsteny, auto-moto plakety a odznaky, dalekohled, porcelánové sošky, drobnější nábytek a obrazy, parohy,
hornické uniformy, lampy a doplňky, hodiny a hodinky i jiné
starožitnosti

PLATÍ STÁLE tel.: 605 520 990

FRANCIE - PROVENCE - PORT GRIMAUD
01.05. – 08.05. 2019 … 7.900,-Kč

Pobytově poznávací zájezd s bohatým programem, vhodným také pro seniory,
všechna místa navštívíme s průvodcem autobusem.
Možnost také cykloturistiky s cykloprůvodcem…
Ubytování - v mobilhomech pro 4 nebo 6 osob přímo u pláže, se 2 nebo 3 oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi, kuchyní, teplou a studenou vodou, sprchou,
WC, terasou...
Stravování - vlastní, v mobilhomech jsou dobře vybaveny kuchyně, v blízkosti
je dobře zásobená samoobslužná prodejna...
Cena zájezdu - 7.900,-Kč + 350,-Kč pobytová taxa,v případě zájmu o cykloturistiku je příplatek 500,-Kč za převoz kol.
Pro informace o programu a fotogalerii navštivte
naše nové webové stránky

www.ckvesna.cz nebo volejte 596 885 301, 602 741 857, 776 885 414.

Ocitli jste se v tíživé situaci?
Nevíte, kam se obrátit pro radu a pomoc?
Nejste si jisti, jaká máte práva?

Potřebujete poradit?
Poskytujeme odborné poradenství v prostorách
Střediska kulturních služeb v Petřvaldě (objekt knihovny).

pondělí:
úterý:

14.30 – 15.30 hod
15.00 – 16.30 hod

možno sjednat individuální termín schůzky
tel.: 605 18 48 56
e-mail: rpotysova@seznam.cz

Naše kancelář vám nabízí tyto služby:
• Poradenství a administrativu v rodinném a civilním právu
• Celkovou úpravu vyživovací povinností k nezletilým a zletilým dětem
• Stanovení, zvýšení, snížení či zrušení vyživovací povinnosti
• Zpracování návrhu na rozvod manželství
• Zpracování majetkového vypořádání pro dobu po rozvodu
manželství
• Převod nemovitého majetku (darovací smlouvy, kupní
smlouvy)
• Pomoc při jednání s exekutorskými kancelářemi
• Pomoc při oddlužení

Duben 2019
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POZVÁNKA
NA ŠLÁGR
KONCERT
DUO ARAMIS
4. 5. 2019 v 15.00 hod.
Dětmarovice Dělnický dům
Vstupné 180,- Kč
Předprodej Dělnický dům
nebo tel. 777 998 912

ADRA A MĚSTO PETŘVALD
VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU OBLEČENÍ,
OBUVI, ZÁCLON,
POVLEČENÍ,
KUCHYŇSKÝCH POTŘEB…
01. 04. 2019 13:00 – 17:00
02. 04. 2019 08:00 – 12:00

SKS místnost č. 3
K Muzeu 150, Petřvald
gracian.svacina@adra.cz
tel. 739 605 901
www.adrahavirov.cz

ARBOR MORAVIA s.r.o.

NOVÉ TRVALKY, TRÁVY
Přijmeme zaměstnance, popř. brigádníky
na práci v kovovýrobě v Petřvaldě.
Jedná se o obsluhu strojního zařízení a skladové operace
(příjem materiálu na sklad, páskování a balení materiálu,
příprava palet, expedice, drobné zámečnické práce apod.).
Manuální zručnost a dobrý zdravotní stav podmínkou.
Informace na tel. 597 488 223, od 7 do 15 hod,
BKB – Technik, a.s.

OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY
VZROSTLÉ STROMY

PALIVOVÉ DŘÍVÍ: ŠPALKY 600
ŠTÍPANÉ 850,-/prms, MULČ
TVRDÉ DŘEVO, BŘÍZA
VÝPRODEJ KERAMIKY, OBALŮ
KLIMŠOVA 1878, PETŘVALD
po- pá 8:00- 17:00 so 8:00-12:00
tel. 59 654 20 98, 605 248 991
zahradnicentrum@arbormoravia.cz
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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

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.

TARIFY
SINGLE
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

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

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

Možno i zadlužený. Děkujeme.
Tel/SMS 608 370 379

DAVID

KRZYŽALA

Nabízíme vývoz žump, sep�ků
a jímek vozem o objemu 9m3.

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