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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
11. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 13. června 2019
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 2402/1 o výměře cca
500 m2 v k. ú. Petřvald u Karviné.
RM rozhodla
 zrušit zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu pod
označením „Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě
III.“ a schválila znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
pod označením „Rekonstrukce
zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě
IV.“.
RM schválila   
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením
„Metropolitní síť – město Petřvald, I. etapa“.

RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Dokumentaci pro
vydání rozhodnutí o umístění
stavby Kanalizace Podlesí“ se
společností AQUA PROCON
s.r.o., kterým se mění termín
díla do 31. 8. 2019.
RM rozhodla  
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Opravu chodníku
vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 3
– dodatečné stavební práce č.
2“ se společností SWIETELSKY
stavební s.r.o.. Cena díla se navyšuje o 92 403,76 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
7 244 902,01 Kč bez DPH.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
chodníku a místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě
– dodatečné stavební práce
č. 2“ se společností STRABAG
a.s.. Cena díla se navyšuje
o 451 737,94 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
8 106 911,94 Kč bez DPH.
 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
2019, jehož účelem je zachování hornických technických a kulturních památek a tradic.
 o poskytnutí finančního daru
ve výši 5 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.na provoz dětské krizové linky.
 o vyřazení opotřebovaných a nezvěstných knih z knihovního fondu knihovny města Petřvaldu.
RM souhlasila  
 s podpisem Prohlášení o partnerství bez finančního závazku
a s uzavřením partnerství bez finančního závazku se společností Asociace chův, z.s. za účelem
zřízení dětské skupiny v objektu
na území města Petřvaldu.
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění
k 31.5.2019.

rozpočtu

6. zasedání Zastupitelstva města
Petřvaldu se konalo dne 26. června 2019

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
28. 8. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.
ZM vzalo na vědomí   
 Závěrečný účet Svazku měst
a obcí okresu Karviná za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
měst a obcí okresu Karviná
za rok 2018 a zápis z jednání
kontrolní komise Svazku měst
a obcí okresu Karviná.
ZM rozhodlo
 o úplatných převodech pozemků.
ZM vzalo na vědomí
 vyhodnocení veřejnoprávního
projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Petřvaldu.
ZM schválilo
 zadání změny č. 2 územního
plánu Petřvaldu upravené podle
výsledků veřejnoprávního projednání.
ZM vzalo na vědomí
 informaci o možnosti zvýšit
na území města koeficientem
daň z nemovitých věcí.
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OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE

Rekonstrukce ulice Březinská - poděkování

Dne 24. července 2019 byli do obřadní síně radnice pozváni bezpříspěvkoví dárci krve, kterým osobně za tuto záslužnou činnost poděkoval pan
Ing. Jiří Lukša, starosta města, a předal jim finanční dar.
Do obřadní síně byli pozváni tito dárci krve: René Hlavatý, Ing. Aleš Vicherek, Bc. Martin Miksa, Aleš Skýba, Petr Böhm, Ph.D, Tomáš Papiórek.
Karin Canibalová, odbor správní

Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří denně užívají část místní komunikace na ul. Březinská a
přilehlého chodníku, za projevenou
trpělivost a shovívavost během
uplynulých čtyř měsíců po dobu
realizace stavebních úprav na této
komunikaci. Především však řidičům, za respektování omezení silničního provozu. Hlavně díky dobré spolupráci se vše zdařilo bez větších
problémů, za což všem zainteresovaným občanům děkuji.
Touto cestou bych chtěl poděkovat i stavební firmě STRABAG, a.s. za konstruktivní jednání při řešení různých problémů během realizace zakázky,
za kvalitně odvedenou práci, a hlavně za dodržení termínu zhotovení.
Abychom předešli pochybnostem, informujeme vás, že někteří vlastníci
okolních nemovitostí si nechali opravit zpevněnou plochu před svým rodinným domem na své vlastní náklady.
Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvald

Zleva: R. Hlavatý, Bc. M. Miksa, A. Skýba,
Petr Böhm, Ph.D.

Tomáš Papiórek

Ukončení výměny povrchů
na sportovištích města Petřvald
Město Petřvald ukončilo v první polovině července plánovanou výměnu
umělých povrchů na hřišti u ZŠ Školní a v kryté hale Sportovního areálu. K
dispozici jsou tato sportoviště všem zájemcům opět od úterý 16. 7. 2019.

Ztráty a nálezy

Mgr. Lucie Polková, správní odbor

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• NÁLEZ 6/2019: SVAZEK 4 KS KLÍČŮ NA KROUŽKU S VISAČKOU
Místo nálezu: Petřvald, u KD (ul. Kulturní 26)
• NÁLEZ 7/2019: MOBILNÍ TELEFON ZN. DOOGEE, LEHCE POŠKOZENÝ
Místo nálezu: Petřvald, autobusová zastávka „Pošta“ na ul. Ostravské
(směr Orlová)
• NÁLEZ 8/2019: 1 KS KLÍČ NA KROUŽKU S VISAČKOU „MIAMI“
Místo nálezu: Petřvald, chodník mezi školkou K Muzeu a budovou
MěÚ
• NÁLEZ 10/2019: SVAZEK 7 KS KLÍČŮ NA KROUŽKU SE 3 ČIPY
Místo nálezu: Petřvald, ul. Ostravská, kruhový objezd
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

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 6. 2019 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

108 420,00

109 580,34

55 836,56

11 696,00

11 936,00

6 980,23

-

-

125,22

Přijaté transfery

22 400,85

26 063,04

9 185,20

PŘÍJMY CELKEM

142 516,85

147 579,38

72 127,21

Běžné výdaje

106 134,26

116 024,60

44 535,31

41 128,15

48 500,65

7 474,70

147 262,41

164 525,25

52 010,01    
-18 521,02

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech

6 665,56

18 665,86

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-960,00

Prodej podílových listů

-

-

-

Operace z peněžních účtů

-

-

-636,18

4 745,56

16 745,86

-20 117,20

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 6. 2019
Základní běžný účet

38 459 459,90 Kč

Fond rezerv a rozvoje

15 201 838,40 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2019 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Srpen 2019
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Setkání jubilantů v obřadní síni
Dne 15. 6. 2019 přijali členové
komise pro občanské záležitosti
v obřadní síni MěÚ jubilanty, kteří
oslavili výročí 80., 85. a 90. naroze-

nin. Všem jubilantům ještě jednou
blahopřejeme a přejeme do dalších
let pevné zdraví a životní pohodu.
Za KPOZ Mgr. Šárka Němcová

Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v září tohoto
roku.
V případě, že ze zdravotních důvodů nemůžete přijmout naše pozvání
do obřadní síně, rádi Vás navštívíme doma. Stačí si jen na matrice MěÚ
Petřvald dohodnout termín.
Kontakt: tel. 596 542 904,
e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Podrobnější informace k slavnostním 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

Sedící zprava: Ludmila Neméthová, Danuše Mojestíková, Jiří Vilgus, Alois
Valošek, Emilie Bajtková, Zdeňka Lapišová, Miloslav Čapča, Vladislav
Ševčík.
Stojící zprava: Terezie Pyreňová – přednášející, Mgr. Šárka Němcová – členka rady města, Petr Přeček – člen Komise pro občanské záležitosti, Ivana
Tomková – matrikářka.

Foto: Pavel Římánek

Byli jsme blahopřát
„…paní Zdence Bernatíkové,která oslavila 92. narozeniny.

V měsíci červnu 2019 se dostavili
k slavnostnímu zápisu do obřadní síně

Marek Budina

Viktorie Macurová

Agáta Mařecová

Tomáš Ovčáčík

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

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA SRPEN 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Srpen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.

2. Svoz plastů
19., (20. kontejnery)

3. Svoz papíru
15., (16. kontejnery)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Srpen: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

Eliška Vašeková

Foto: Pavel Římánek
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23. setkání hornických měst a obcí

Ve dnech 21. - 23. 6. 2019 se konalo tradiční setkání hornických měst
a spolků v Jihlavě pod názvem „JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ“. Protože i naše
město má dlouholetou zkušenost
s těžbou černého uhlí a právem
patříme mezi města s hornickou
tradicí, dostalo se nám pozvání
i na havíření.
Jihlava si svoji někdejší stříbrnou
slávu letos připomněla ve velkém
stylu. Město ožilo koncerty, divadly
i pouličními happeningy.
Vše začalo slavnostním uvítáním
v kostele Povýšení sv. Kříže, kde
paní primátorka Jihlavy Karolína
Koubová přivítala zástupce hor-

místostarostou Ing. Petrem Dvořáčkem a manžely Žákovými.
V sobotu ráno vypukla velká Hornická paráda – průvod krojovaných havířů ze 70 hornických měst
z České republiky i ze zahraničí.
Společně s naším městem se v hornických uniformách představili i zástupci z Ostravy, Mostu, Karviné,
Kutné Hory a dalších hornických
měst.
Musím říct, že celý víkend jsme si
moc užili, podívali jsme se také
do jihlavského podzemí, kde podle
legend straší, někteří z nás navštívili zdejší pivovar a užili si komentovanou prohlídku s místním slád-

kem. U pivovaru bylo veselo celé
sobotní odpoledne až do pozdních
večerních hodin.
V neděli dopoledne pak byla
na programu Pouť ke svatému
Jánu. V kostelíku Jana Křtitele proběhla mše a okolo kostelíku probíhal doprovodný program, kde děti
viděly kejklíře a jiné atrakce.
Pomyslný štafetový kolík pro setkání v příštím roce si s rukou paní
primátorky města Jihlavy přebralo
město Žacléř. Takže příští rok v září
v Žacléři.
ZDAŘ BŮH!
Miroslava Kršáková,
zastupitelka města

Pan starosta Ing. Jiří Lukša svým
optimistickým a povzbuzujícím
proslovem popřál žákům hodně sil
a úspěchů v dalším životě a společně s panem místostarostou Ing. Petrem Dvořáčkem předali absolventům drobné upomínkové předměty.
Žáci si připravili velmi pěkný a dojemný kulturní program, jehož součástí bylo i vřelé poděkování rodi-

čům. Ještě jednou přejeme všem
krásné prožití letních dnů a šťastná
vykročení na nová působiště v příštím školním roce.

nických měst a spolků. Celá sláva pak pokračovala na náměstí,
kde z hlubin jihlavského podzemí,
za svitu loučí a luceren, vyšel průvod jihlavských havířů v dobových
kostýmech. Perkmistr Šimon nám
představil jednotlivé havířské profese a jejich úlohu při těžbě. Viděli
jsme pregéře, proutkaře, havíře
denní i noční směny, plaviče a další a další postavy. Celý průvod se
pak vydal večerní Jihlavou i s naší
výpravou šesti zastupitelů (Pavel
Gorovič, Jana Jaglařová, Miroslava
Kršáková, Libor Kulínský, Ing. Josef
Němec, Bc. Martin Miksa), panem
starostou Ing. Jiřím Lukšou, panem

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Slavnostní rozloučení s devátými třídami

Dne 28. června 2019 se uskutečnilo závěrečné rozloučení se žáky
devátých tříd. Chlapci a děvčata,
jejich třídní učitelé, vedení školy,
zástupci města v čele s panem starostou a místostarostou, zástupci
rodičovského sdružení a předsedkyní ŠR se společně se zákonnými
zástupci sešli v prostorách KD Petřvald, aby zhodnotili celých devět

let, které společně prožili ve školních lavicích.
Celým slavnostním programem
provázela Mgr. Pavla Helbichová.
Třídní učitelé Mgr. Hynek Peter,
Mgr. Ivo Karásek představili jednotlivé žáky, předali jim vysvědčení
a pamětní listy. Mezi absolventy
bylo deset žáků, kteří prospěli s vyznamenáním.

Ing. Zdeňka Kozlovská,
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p.o.

Srpen 2019
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Městské kolo POHÁRU ROZHLASU 2019
Tradiční atletická soutěž žáků 2.
stupně základních škol byla z důvodu nepřízně počasí přeložena z 29.
4. na 6. 6. 2019. Naši školu reprezentovalo 24 dívek a hochů z 6. až
9. třídy. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích. Na starší i mladší
atlety čekalo šest atletických disciplín: běh na 60 m, skok do dálky,
skok do výšky, hod míčkem - vrh
koulí, vytrvalostní běh a štafeta 4
x 60 m.
Celé závody se velmi povedly. Spolupodílely se na tom nejen výkony
našich žáků, ale i nový sportovní
areál při ZŠ K. Dvořáčka, kde se
tato soutěž konala poprvé. Petřvaldská výprava si z Orlové odvezla celkem sedm medailí. Adéla Brudovská ze 7. B vybojovala 1. místo
v běhu na 600 m, Karolína Křístko-

vá ze 7. A získala 2. místo ve skoku do dálky a 3. místo ve skoku
do výšky, Kristián Šmahaj z 6. B si
„vyházel“ 2. místo v hodu míčkem,
Kateřina Michálková z 9. A byla
bronzová ve skoku do výšky, Martin
Sobek z 8. A si na trati 1 500 m doběhl pro bronz a třetí místo „cinklo“
i Lukáši Robenkovi z 9. A ve sprintu
na 60 m.
Všichni naši sportovci si zaslouží
pochvalu. Věřím, že tento tropický
červnový čtvrtek byl pro všechny
zúčastněné příjemně stráveným
dnem a že pro ně zároveň bude
i velkou motivací do příštího ročníku soutěže.
Hynek Peter, Petra Kynclová
učitelé TV na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, p. o.

Dopravní výchova - spolupráce školy a rodiny
Jako každý rok během měsíce května proběhly na prvním stupni ZŠ dopravně výchovné besedy, na kterých jsme s žáky opakovali pravidla silničního provozu, značky a bezpečné postupy pro pohyb v provozu. Během
besed žáci sdíleli své zážitky z dopravy jak na kole, tak s rodiči v autě.
Díky těmto zkušenostem žáků vyšlo najevo, že nestačí, co se děti dozví
ve škole, ale důležitější jsou vzory doma a také přístup rodičů k dodržování pravidel a zákonů. Ono je pak upřímně k ničemu žákům vykládat, že
helma je povinná do 18 let, když dítě v třetí třídě řekne, že mu rodiče helmu nekoupí, nebo pak jede s rodiči na kole a helmu nemá. Také informace
typu, „sedím vedle taťky“ (žák 1. třídy), „taťkovi jsem říkal, že by se měl připoutat, ale říkal, ať se starám o sebe“… apod. jsou smutné a žák ve škole
nechápe, proč by měl vedle řidiče sedět až od 12 let, 150 cm a proč by se
měl připoutat bezpečnostním pásem, když jedou „jenom kousek“, protože
doma to dělají jinak.
A tak dětem ve škole i nadále budeme vysvětlovat, co vše se má dle silničního zákona dodržovat, aby byly v bezpečí, pouštět videa z Besipu, kde
uvidí důsledky nepoužitých pásů, helem a podobně, ale stejně pro zdraví
a bohužel mnohdy i život svých dětí udělají nejvíce rodiče dobrým příkladem v rodině.

Všem žákům i jejich rodinám přeji krásné prázdniny plné bezpečných zážitků na cestách a v září šťastný návrat do školy.

Absolventi ZUŠ ve školním roce 2018/2019
Dne 16. a 22. května 2019 se konaly v koncertním sále Základní umělecké školy v Petřvaldě absolventské koncerty. Hlavním cílem těchto koncertů je slavnostní a důstojné ukončení sedmiletého nebo jedenáctiletého
studia žáků a zároveň vizitka kvalitní práce pedagogů.
V tomto školním roce absolvovalo jedenáct žáků hudebního oboru. Na koncertech si posluchači mohli vyslechnout skladby na klavír, kytaru, příčnou
i zobcovou flétnu a zastoupen byl i lidský hlas. V první části koncertů se
představili žáci sólově. Druhá část programu byla věnována komorní hře,
kde si společně absolventi zahráli se svými spolužáky a učiteli.
Ve výtvarném oboru je to trochu jinak. Letos to byly čtyři absolventky, které
své výtvarné práce představily na výstavě výtvarného oboru, jejíž vernisáž
proběhla v prostorách ZUŠ v Galerii na chodbě 25. dubna 2019.
Novým absolventům patří poděkování za práci, kterou vynaložili na přípravu koncertů a výstavy. Poděkování patří také třídním učitelům. Právě oni
jsou tou osobností, která svým přístupem, nasazením, trpělivostí a umem
vede žáky k dosažení určitého cíle. Velké díky ale patří rovněž rodičům,
kteří se starají o své děti a podporují je v jejich vzdělávání.
Všem blahopřejeme k úspěšnému absolutoriu.
Blanka Ryšánková
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

PhDr. Ing. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)
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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

Letní kino
16. 8. 2019 od 21.30 hodin
Film: TERORISTKA
česká černá komedie
Areál TJ HEPO
Občerstvení zajištěno

Vstupné 80 Kč

29. srpna 2019
v 9.30 hodin
u SKS

Srpen 2019
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14:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14:15 NADĚJE
15:00 KLAUN HOPSALÍN
15:45 PS DANCE
16:30 PLAVCI

a IRENA BUDWEISEROVÁ
18:00 HELENA ZEŤOVÁ
20:00

ČECHOMOR

21:15 OHŇOSTROJ
Tvořivé dílny pro děti
Atrakce pro děti i dospělé
Zábavné hry EKO-KOM, a.s.
Studio BEZ KLIKY
Prohlídka veteránských vozidel
od 14.00 hod.
Spanilá jízda od 16.00 hodin

Tato akce realizována v rámci projektu Dny regionální kultury je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikro projektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
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Město Petřvald ve spolupráci se ZO ČSŽ v Petřvaldě pořádá

v Kulturním domě Petřvald

� dekorace, ruční práce
� sportovní potřeby
� kuchyňské potřeby, spotřebiče
� porcelán, šperky, boty, kabelky
A jak bude bleší trh probíhat?
Prodejci, kteří chtějí prodávat, dostanou přidělený stůl prodejní místo za 50 Kč.
V den akce je možné obsadit prodejní místa od 7.30
hodin a po ukončení trhu je nutno prodejní místo
vyklidit nejpozději do 17.00 hodin.

Bližší informace na tel. č. 596 542 951

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 

Beseda s Vlastimilem Vondruškou
Dne 18. 6. 2019 se v naší knihovně konala beseda se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou. Naši čtenáři se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen z našich dějin, ale i ze zákulisí psaní románů. Pan
Vondruška je skvělý spisovatel a poutavý vypravěč, takže jsme se všichni
báječně bavili. K zakoupení byly samozřejmě i knihy, včetně té nejnovější
- Křišťálový klíč, která je první knihou ze série Falknovská huť. Tuto knihu
má naše knihovna nejen v tištěné podobě, ale i v audioverzi. Na závěr
besedy nechyběla autogramiáda.

Srpen 2019
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Vyhodnocení letošního - již 6. ročníku Lovci perel

15. června jsme slavnostně vyhlásili a odměnili účastníky celoroční
soutěže Lovci perel.

V kategorii mladších dětí se na prvním místě umístil David Nachtlebl
(42 knih), na druhém místě skon-

čili Vojta a Ondra Fričovi (20 knih)
a třetí místo patří Karin Priesnitzové (4 knihy).
V kategorii starších dětí první příčku obsadila Nela Szotkowská (61
knih), na druhém místě skončila
Natálie Vrbičanová (59 knih) a třetí místo získaly Maruška a Anička
Hejmalovy (36 knih).
Na všechny děti, nejen na prvních
třech místech, čekaly krásné odměny.
Pro ty, kdo zatím neví a soutěže by
se chtěli zúčastnit v příštím školním roce (ano, již od září startuje
nový, sedmý ročník Lovců perel),
připomínáme:

Od září…
• bude opět každé pondělí odpoledne od 13:00 do 17:00 otevřen náš sklad v přízemí a knihy staršího
data si zase budou razit svou cestu ke svým čtenářům
• 3. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 12. se bude konat Klub maminek od 9:00 – 11:30
• každý pátek odpoledne si můžete v dětském oddělení od 13:00 – 17:00 zahrát deskovky v tradičním Klubu deskových her

•
•

•
•
•
•
•
•

účastnit se soutěže je snadné

vyber si v knihovně knihu označenou na hřbetu nálepkou perly
u pultu popros paní knihovnici
o vytištění listu otázek ke knize
až knihu přečteš, vyplněný list
odevzdáš paní knihovnici
celý postup můžeš pořád opakovat
počet knih není omezen
za každý správně vyplněný list
získáš perlu
pak už jen stačí sledovat naši
tabuli soutěžících u vchodu
do dětského oddělení, jak
u tvého jména přibývají perličky

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Okénko Domova Březiny
Domovský jarmark

Dne 26. června 2019 se uskutečnil v areálu Domova Březiny „Tradiční
domovský jarmark“. Pro jeho návštěvníky byl připraven pestrý kulturní
program, chutné občerstvení a bohatý prodej tradičních výrobků. K tanci a poslechu nám tentokrát zahrála dechová kapela Akorďanka z Horní
Suché.
Jarmark zahájil ředitel domova Ing. Pavel Zelek, který přivítal naše seniory, jejich příbuzné i známé, a také hosty z Domovů Vesna z Orlové a Nového Domova z Karviné.
Kulturní program zahájil sportovní klub ITS Karviná ukázkami bojového
umění Teakewon-Do. Domovský pěvecký soubor Březiňanka nám zazpíval
známé lidové písničky a svým vystoupením nás potěšil taneční soubor
Kmit z Orlové. K tradičním atrakcím našeho Jarmarku neodmyslitelně patří jízda koňským povozem kočírovaným p. Grafem, jehož se hojně využívalo. Návštěvníci si mohli vytočit drobnou pozornost u kola štěstí nebo zkusit
svou zručnost u hodu na cíl.
Návštěvnost byla opět vysoká i přes velmi slunečné a horké odpoledne. Zchladit jsme se mohli ve stínů stromů nebo v chladící mlžné bráně,
kterou si domov pořídil. Všichni návštěvníci se dobře bavili, pochutnali

si na dobrém jídle a využili možnost koupit si něco pěkného pro radost.
V prodejních stáncích byla bohatá nabídka keramiky, pletených i ručně
šitých výrobků, na jejichž výrobě se naši uživatelé podíleli. Své výrobky
nabízeli i prodejci z blízkého okolí např. p. Beliančiová, p. Kaltenbrunnová,
p. Váňová nebo p. Piegrzymková. Uživatelé spolu se zaměstnanci napekli
frgály, medové perníčky, moravské koláčky, slané pečivo a vyrobili domácí
marmelády a sirupy. Na jarmarku nesměly chybět kuřecí řízečky, grilované
klobásy nebo párek a vše bylo možno zapít dobře vychlazeným čepovaným
pivem.
Děkujeme městu Petřvald za zapůjčení prodejních stánků, které svým
vzhledem přispěly ke správné jarmarkové atmosféře. A také děkujeme
statutárním městům Havířov, Karviná a městům Orlová a Petřvald za poskytnutí dotací na podporu akcí tohoto typu.
Další větší společenská akce nás čeká v září, kdy se v domově uskuteční
„Vinobraní“. Více informací o připravovaných nebo uskutečněných akcích
v Domově Březiny se můžete dočíst na našich internetových stránkách
www.domovbreziny.cz.
Mgr. Zuzana Fránková
vedoucí oddělení Domova pro seniory
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Vedoucí OO PČR v Petřvaldě na návštěvě v Klubu důchodců Březiny
V pátek 14. 6. 2019 jsme přivítali
v našem Klubu důchodců na Březinách nadporučíka Mgr. Martina
Dudu.
Asi padesátka přítomných členů KD
byla v živé diskusi poučena o tom,
jak se chovat bezpečně doma, jak
zvýšit své bezpečí a ochránit svůj
majetek, jak se chovat bezpečně
na ulici, jak se chránit před okradením, jak předcházet riziku přepadení, jak se vyhnout podvodu,
případně jak se chovat v silničním
provozu. Také jsme byli poučeni
o tom, že vše důležité máme nosit

v náprsních, vnitřních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoliv v neuzavíratelných vnějších kapsách. Ženy
by neměly nechávat peněženku
a jiné cennosti navrchu tašek či
kabelek. Rovněž samotné kabelky
s penězi, doklady či cennostmi nenechávat v obchodě volně v nákupním vozíku.
Dalším důležitým upozorněním
bylo to, abychom u sebe nosili jen
nezbytné osobní doklady a nezbytné množství platebních karet a finanční hotovosti. PIN od platební
karty si zapamatovat a hlavně jej

neuvádět u platební karty, v případě krádeže platební karty okamžitě
volat pobočku banky, krádež oznámit a kartu zablokovat. Kabelku
máme nosit u těla a využívat různá
zapínání a zdrhovadla, nenechávat
v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdeme-li
k baru či na toaletu.
Mgr. M. Duda nám předal mnoho
dalších rad, informací a pokynů.
Možná jedna z nejdůležitějších
byla ta, abychom neuzavírali žádné
smlouvy po telefonu a neotevírali
nevyžádané emaily. Jedna z důle-

žitých rad na závěr. V případě, že
se senior stane svědkem nějakého
konfliktu, pokud to lze, je lépe se
konfliktu vyhnout a neprodleně zavolat na linku tísňového volání 158.
My jsme pozorně poslouchali
a pevně věřím, že jsme si zapamatovali cenné rady npor. Mgr. M.
Dudy. Ještě jednou, pane vedoucí,
moc děkujeme. Celá diskuze byla
podpořena propagačními materiály
a knihou pro seniory.
Za vedení KD Jarmila Skálová

Oblíbený tým zdravotníků orlovské rehabilitace najdou lidé
na novém působišti v Ostravě
Pacienty vyhledávaný tým orlovských fyzioterapeutů pod vedením
rehabilitačního lékaře MUDr. Marka Lipowského změnil v červnu
místo svého působiště. Odborníci
jsou nově pacientům k dispozici
na Oddělení léčebné rehabilitace
Hornické polikliniky v Ostravě.
„Vzhledem k postupnému rušení
akutních lůžek v nemocnici Orlové
a jejich přesunu do okolních zdravotnických zařízení, kdy se situace
začala bohužel pomalu odrážet
i na kvalitě péče, jsem přijal nabídku Hornické polikliniky v Ostravě. Péči zde můžeme poskytovat
ve stejné kvalitě, jak jsme byli zvyklí, pouze na jiném pracovišti,“ uvádí

rehabilitační lékař MUDr. Marek
Lipowski, který do Hornické polikliniky přešel i společně s dalšími pěti
kolegy fyzioterapeuty.
Doktor Lipowski věří, že přestěhování nebude ani pro pacienty z Karvinska velkou překážkou. Lidé, kteří
byli se službami jeho týmu dosud
spokojeni, si jej najdou i v Ostravě.
„To, že jsme nyní v Ostravě, neznamená, že bychom léčili pouze
Ostravany. Dveře máme otevřené
pro pacienty ze všech regionů,“
říká MUDr. Marek Lipowski, pro
kterého je spokojenost ze strany
pacientů největší odměnou. „Měl
jsem velkou radost, když nás už během prvních dvou týdnů v Ostravě

vyhledalo deset maminek z Orlové
a Rychvaldu, které mají zájem, aby
jejich děti cvičily pod dohledem našeho týmu.“
„Jsem rád, že si MUDr. Marek Lipowski se svým týmem vybrali
z mnoha možností pravě nás. S jejich nástupem došlo k doplnění
a posílení stávajícího týmu a já očekávám, že dojde k dalšímu rozšíření stávajících služeb a jejich zkvalitnění k plné spokojenosti pacientů.
Naším cílem je být vyhledávaným
zdravotnickým zařízením, a to nejen v rehabilitačním lékařství,“ říká
ředitel Hornické polikliniky Bc. Josef Grochol, MBA. Zájemci o vyšetření u rehabilitačního lékaře, cviče-

ní pod dohledem fyzioterapeuta či
rehabilitační procedury se mohou
na Hornické poliklinice objednávat
na čísle 597 454 111. Poliklinika
může zájemcům aktuálně nabídnout velmi krátké objednací termíny.
Hornická poliklinika se nachází
v těsné blízkosti centra Ostravy
na ulici Sokolská 2587/81. Přímo
před budovou se nachází zastávka městské hromadné dopravy,
parkování je možné na parkovišti
přímo u polikliniky. Více informací
na webu hornickapoliklinika.agel.cz.
Mgr. Radka Miloševská,
tisková mluvčí AGEL a.s.

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
1.6. - mistrovské utkání okr. přeboru.
Slavoj PETŘVALD - TJ PETŘVALD		
1:4
(0:1)
Branky: 12.´ M. Gorovič - 0:1, 49.´ T. Robenek - 1:1, 53.´ O. Kostka - 1:2,
66.´ O. Kostka - 1:3, 78.´ D. Durczok - 1:4.
8. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru.
TJ PETŘVALD - Viktoria BOHUMÍN		
11:0
(3:0)
Branky: O. Kostka 3, M. Gorovič 3, M. Nalevajka 2, P. Bitala, F. Marek, T.
Budina.
Mužstvo Hepa vyhrálo okr. přebor (59 bodů) s patnáctibodovým náskokem před B. F. Orlová a postoupilo do I. B třídy.
Trenér - M. Budina, asistent trenéra - J. Cífka, vedoucí mužstva - P. Šilhánek.
P. Sekera
Rozlosování I. B třídy mužů.
10. 8.
18. 8.
24. 8.
1. 9.
7. 9.
15. 9.
21. 9.
29. 9.

17.00
17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30

TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
NÝDEK - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - VENDRYNĚ
ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - Lokomotiva PETROVICE „B“
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - SEDLIŠTĚ
HNOJNÍK - TJ PETŘVALD

5. 10.
13. 10.
19. 10.
26. 10.
3. 11.

15.00
15.00
14.00
14.00
14.00

TJ PETŘVALD - OLDŘICHOVICE
RAŠKOVICE - TJ PETŘVALD
H. SUCHÁ - TJ PETŘVALD
TJ PETŘVALD - MOSTY
STAŘÍČ - TJ PETŘVALD
V. Sobek

Dorost
Mistrovská utkání krajské soutěže.
KOPŘIVNICE - TJ PETŘVALD			
11:0
(5:0)
TJ PETŘVALD - H. ŽUKOV			
1:4
(0:1)
Branka: B. Stoklasa.
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ			
2:6
(1:3)
Branky: D. Pokorný, B. Stoklasa.
Dorostenci Hepa se umístili na 13. místě a udrželi se v krajské soutěži.
V. Uher

Starší žáci
Mistrovská utkání krajské soutěže.
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD			
Branky: D. Lach, V. Sommer.
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ			
Branky: Z. Kandráč, V. Sommer, F. Lakatoš.
St. žáci Hepa se umístili na 8. místě.

5:2

(2:0)

3:4

(2:0)

R. Klečka
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Mladší žáci
Mistrovská utkání krajské soutěže.
STARÉ MĚSTO - TJ PETŘVALD			
11:1
Branka: 58.´Š. Bitala.
TJ PETŘVALD - Slavia ORLOVÁ			
3:4
Branky: 22.´J. Šustek, 37.´J. Skýba, 47.´Š. Böhm.
Ml. žáci Hepa skončili na 10. místě.

(6:0)
(1:2)

K. Pokorný

Starší přípravka

Ročníky 2010 - 2011
TJ PETŘVALD - HLUČÍN			
4:2
TJ PETŘVALD - MARKVARTOVICE		
0:1
0:4
TJ PETŘVALD - FC VÍTKOVICE (2011)		
TJ PETŘVALD - TŘINEC			
1:7
TJ PETŘVALD - FC VÍTKOVICE (2010)		
6:1
TJ PETŘVALD - OSTRAVA-Jih				
2:0
Branky: D. Juchelka 5, V. Wencel 2, E. Ševěček 2, A. Tomoszek 1, V. Dorňák 1, M. Nestor 1, K. Skýba 1. Hráči Hepa se umístili na 4. místě, zvítězil
Třinec.

6. 6. - mistrovské utkání okr. přeboru.
Sokol D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD		
8:12
(6:6)
Sestava a branky: A. Sušila - V. Wencel 1, V. Lach, M. Pokorný 1, A. Tomoszek, D. Sobita 1 - D. Bednář 1, V. Kuzma 3, K. Skýba, M. Křístek 2, V.
Tomoszek 1 - D. Svoboda 1, D. Pěgřím 1. Výborný výkon.
Fotbalisté st. přípravky se stali celkovými vítězi okr. přeboru! Gratulujeme.
J. Cífka

Mladší přípravka
3.6. - mistrovská utkání okr. přeboru - turnaj č. 12 - hráno na Hepu.
TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV „A“		
1:7
1:5
TJ PETŘVALD - MFK KARVINÁ „A“		
TJ PETŘVALD - Bospor BOHUMÍN		
10:2
Sestava a branky: A. Skutek 1 - D. Bednář 1, M. Heczko, M. Patoraj 2, E.
Ševěček 2, A. Tomoszek 3 - V. Wencel 2, M. Pastor, K. Skýba 1. Výborný
výkon.
R. Gřibek
9. 6. - Hepo se zúčastnilo velkého turnaje
v Markvartovicích.
Ročníky 2012 a mladší.
TJ PETŘVALD - VRATIMOV			
TJ PETŘVALD - POLANKA n./O.			
TJ PETŘVALD - OSTRAVA-Jih			
TJ PETŘVALD - NOVÝ JIČÍN „B“			
TJ PETŘVALD - NOVÝ JIČÍN „A“			
TJ PETŘVALD - NOVÝ JIČÍN „C“			
Hráči Hepa skončili na 5. místě.

Turnaj v nohejbale
Naše malá Tělocvičná jednota Sokol Petřvald uspořádala v neděli 16. 6. 2019
za krásného počasí turnaj v nohejbale. Zúčastnili se ryze amatéři ze Stonavy, Havířova, Orlové a domácího TJ Sokol Petřvald.
Hráli jsme systémem každý s každým a to dvoukolově. Nejlépe na tom nakonec
byli borci reprezentující tým Orlové. Myslím, že se nám neděle vydařila.
Za TJ Sokol Petřvald Ing. Josef Němec,
starosta TJ

přípravek a ml. žáků

3:1
3:5
6:8
1:6
4:1
2:4

Ročníky 2007 - 2008.
TJ PETŘVALD - Baník OSTRAVA			
3:2
2:2
TJ PETŘVALD - STARÁ BĚLÁ			
TJ PETŘVALD - NOVÝ JIČÍN			
3:2
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV „A“		
1:2
0:2
TJ PETŘVALD - BENEŠOV			
TJ PETŘVALD - Slovan HAVÍŘOV „B“		
5:2
2:0
TJ PETŘVALD - FC VÍTKOVICE			
Branky: Š. Böhm 5, M. Křístek 3, J. Šustek 3, V. Tomoszek 2, Š. Bitala 2,
M. Pokorný 1.
Hepo se umístilo na krásném 3. místě, zvítězil Benešov.
K. Pokorný
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Petřvaldská olympiáda

Dne 19. června se na celém světě konal Olympijský běh a žáci ZŠ a ZUŠ
v Petřvaldě se již počtvrté zúčastnili této akce pod názvem Petřvaldská
olympiáda. Slavnostně ji zahájil pan starosta města Ing. J. Lukša.
Hned v úvodní disciplíně - štafetě 20 x 75 m - pokořili žáci naší ZŠ a ZUŠ
v Petřvaldě světové rekordy: štafeta chlapců překonala rekordní čas Stanislava Jungwirtha na 1500 m (3.38,1) o 1,5 vteřiny, štafeta dívek překonala čas světového rekordu Jaroslavy Jehličkové na 1500 m (4.10,7)
dokonce o 10,5 vteřiny!
Poté se nejlepší sportovci školy utkali v atletickém čtyřboji, souběžně probíhal turnaj v přehazované a na mnoha stanovištích probíhaly soutěže
mezi třídami.
Výsledky olympijského čtyřboje dvojic.
Mladší žáci:
1. L. Beran, J. Skyba			
2. A. Súdna, R. Zeman			
3. E. Šochová, J. Ročkár			
4. K. Šedová, O. Hodás			
5. N. Duníčková, M. Vrána			
6. N. Šolcová, V. Kuzma			
7. L. Hanáková, V. Lach			
8. N. Swaczynová, P. Milo			
9. K. Šajbanová, P. Massaniec			
10. A. Wenclová, A. Trojovský			

75 bodů
50
40
35
26
24
21
18
12
11

Starší žáci:
1. A. Brudovská, M. Sobek			
2. K. Klimecká, A. Zamazal			
3. N. Lorenčičová, D. Drögsler			
4. K. Michálková, V. Gargulák			
5. E. Kačeriková, J. Smieško			
6. T. Pilařová, L. Robenek			

80 bodů (plný počet)
52
40
40
28
28

Jménem výboru oddílu kopané TJ Petřvald bych chtěl poděkovat za organizaci olympiády paní ředitelce ZŠ a ZUŠ v Petřvaldě Ing. Z. Kozlovské,
všem petřvaldským pedagogům, kuchařkám, p. M. Grafovi, p. Mgr. R. Plutovi, vedení města - p. Ing. J. Lukšovi a p. Ing. P. Dvořáčkovi, pracovníkům
údržby města Petřvaldu, manželům Šedovým, p. Římánkovi, p. Čechové
a Starečkové, televizi FABEX, Městské policii v Orlové, studentům gymnázia v Orlové, p. Mgr. J. Sekerové, p. Ing. B. Bitalové, p. Ž. Gorovičové,
p. Ing. P. Šerudovi, p. Ing. P. Bitalovi, p. K. Pokornému, p. R. Gřibkovi, p. M.
Budinovi, p. D. Šerudovi, p. P. Sekerovi a p. V. Sobkovi.
P. Gorovič - předseda oddílu kopané TJ Petřvald

Srpen 2019
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NAPSALI NÁM
Nežádoucí Technoparty
Je čas prázdnin, diskoték, technoparty a jiných hudebních akcí.
My, kteří bydlíme v ulicích Parys, Porubská, kolonie Marjánka, či jsme
klienti Domova důchodců Březiny,
„máme to štěstí”, že nemusíme
nikam dojíždět. V této oblasti totiž
bydlí asi ve dvou bytech milovníci
hlasité hudby, hlavně večer. Když je
to popadne, tak v pátek a o víkendu od večerních hodin do 22.00
jsme nuceni poslouchat hlasité
vyhrávání v autě před domem, či
z reproduktoru v okně. To duc, duc,
duc vám po chvíli leze krkem i ušima a člověk by byl schopen všeho…
Těm „diskžokejům” nedojde, že
v okolí bydlí i - div se světe - pracující i o víkendu, nebo jsou po odpolední směně, chtějí si odpočinout,

ale nemohou, stejně jako my ostatní v asi 50 bytech v okolí. Je horko,
musí být otevřená okna, kterými se
celý večer hrne hlasité duc, duc,
duc. Oni „diskžokejové” asi nepracují, tak příští den budou chrápat
do 11. hodin a je jim to tedy fuk.
Je škoda, že policie, která přijede
na zavolání, nekoná, jak by měla.
Je pravda, že ještě není noční klid,
ale jde o nadměrný hluk, když je
hudbu slyšet večer v dalších ulicích.
Je to možné přirovnat k veřejné produkci, kde se vyžaduje povolení.
Policie může nařídit „diskžokejům”,
aby hudbu ztišili, což většinou provedou, ale po odjezdu policie často
na intenzitě přidají. Pokud se po-

licie vrátí a hudba je opět hlasitá,
měla by policie učinit opatření k zahájení řízení o přestupku za neuposlechnutí výzvy úřední osoby a věc
předat městskému úradu ke správnímu řízení. Zde může být „diskžokeji” uložená pokuta až 10.000 Kč.
Pak by si asi rozmyslel, zda vyhrávat dál. A kdyby to bylo několikrát
za sebou, mohl by očekávat exekutora a o to „vyhrávající auto” i přijít.
A byl by utrum. Občané z 50 bytů
a senioři z domova důchodců by si
oddechli a večer by byl božský klid
a spokojenost. A kdyby to tak řešila
policie i na jiných místech Petřvaldu, byl by klid po celém městě.
A pokud nepomůže ani to, pak by to

mělo řešit RESIDOMO pro soustavné porušování Domovního řádu,
čl. 11- první věta. Zde se hovoří
o tom, že nájemník a členové jeho
domácnosti jsou povinni se trvale
chovat tak, aby ostatní neobtěžovali nadměrným hlukem. Pokud naši
„diskžokejové” neví, tak slůvko trvale znamená pořád - po celý den.
V době nočního klidu pak nesmí
hlučet vůbec. Takže pokud vyhrávají pro více ulic, tak to nadměrný
hluk je a budeme žádat Residomo, aby to urychleně řešilo, třeba
i ukončením nájmu.
Lubomír Mixa

Vandalismus a bezohlednost na petřvaldských dětech
V nedávné době měla Mateřská škola 2. května možnost udělat krásný nový plot pro děti, což jistě ocenili i všichni rodiče, jak to vypadalo hezky
a barevně.
Toto nové oplocení je však trnem v oku petřvaldským vandalům, kteří již několikrát plotová pole poničili, poohýbali a zkoušeli jeho limity. Nechápu,
kde se v těch lidech bere taková touha něco ničit. A navíc, co je nejhorší, ničit něco, co je pro děti. Starý rezavý plot nikomu nevadil. Nejsou asi legální
nástroje v této době, jak tomuto chování zabránit.
Můžeme být jen my rodiče a obyvatelé města více všímaví a třeba někoho podezřelého nahlásit.
Romana Sojková

Vážený pane starosto,
dovolte mi Vaší cestou poděkovat paním učitelkám a provozní pracovnici
Mateřské školy Petřvald, pracoviště Šenovská. Během tří let se plně věnovaly mé dceři Darji i dalším dětem. Jejich přístup k nim je obdivuhodný,
dokážou si získat dětskou důvěru, být pro děti vzorem. Dokonce umí ráno
vyloudit úsměv na rozmrzelém obličeji dítěte a mnoho dětí nechce odpoledne odejít domů. Ve školce děti nejenže poslouchají a mají respekt, ale
bez odmlouvání a smlouvání si po sobě uklízí hračky a starší pomáhají
menším dětem. Přestože vše, co jsem uvedla, vypadá přirozeně a samozřejmě, každý rodič ví, kolik ho to stojí úsilí a vlastního sebezapření.
Profesionální a vstřícný přístup všech tří žen je vidět na rozvíjejících se
schopnostech a dovednostech dětí. Pokroky dětí jsou znatelné nejen v koordinaci pohybů, jemné motorice, ale zejména v množství písniček a básniček, které umí reprodukovat, a to nejen rodičům na besídkách. Osobně
jste se přesvědčil, že děti z této mateřské školy umí „profesionálně“ zahrát
pohádku a potěšit tím babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou. O to větší poděkování patří paním učitelkám, neboť prostřednictvím
dětí rozdávají radost.
Děti během těch tří let zažily spoustu dalších aktivit, ať už to byly lyžařské
kurzy, kurz plavání, návštěvy solné jeskyně, a nesmím zapomenout ani
na každoroční výlety, či divadelní představení. Stopu v dětské duši zanechali i hosté v podobě psích kamarádů nebo kouzelníka Aleše.
Vážený pane starosto, mé poděkování patří vedoucí učitelce paní Darji
Kempné, učitelce paní Michaeli Stoklasové a provozní pracovnici paní
Janě Chriašteľové. Věřím, že budete mít příležitost vyjádřit jim mou hlubokou poklonu a úctu za jejich odvedenou práci a popřát jim do dalšího
profesního i osobního života hodně sil a zdraví.
S úctou
Ing. Petra Nevrlá

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

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

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

Mobilní rozhlas
Město Petřvald zavádí moderní
službu – Mobilní rozhlas, díky které
budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete
ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic,
pozvánky na kulturní i sportovní
události a mnoho dalšího, pohodlně do vašeho telefonu či e-mailu.

Registrujte se:
Přes registrační formulář na
adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Jindřiška Kožušníková 85 let

Michal Lipovský
a Monika Klimčíková

Marek Budina
Viktorie Kouřilová
Bruno Ligocki
Elen Maslovská
Ilja Nekoranec
Tomáš Ovčáčík
Nikola Paškuliaková

Vladislav Gaszczyk
Božena Matušková
Ervín Nowak
Milada Nowaková
Antonín Pach
Josef Toman
Aleška Vaňková

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Věra Michálková

85 let

Ing. Milan Šimko

80 let

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

Blahopřání

Martin Sloniowski
a Markéta Woźniaková
Bartoloměj Ferko
a Lucie Malinová
Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě
životem.

Milý Jirko, tak koukej, už je to tady, těch Tvých 75…
Hezky to oslav, pevné zdraví a zvesela vykroč
do dalších let!
Dne 2. července 2019 oslavil své 75. narozeniny
pan Jiří Sklepek z Petřvaldu.
Vše nejlepší přejí manželka Milada, syn Petr a dcera
Jana s rodinami, sestra Věra a Otmar.

Dne 16. července 2019 oslavila 90 let
paní Helena Bartečková.
Milá maminko, ze srdce Ti přejeme hodně zdraví,
hodně štěstí, lásky a pohody do dalších let. Dcery
a syn s rodinami.

Dne 29. července 2019 vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás tragicky opustil pan Bohuslav Volný.
Zároveň jsme dne 15. ledna 2019 vzpomněli jeho
nedožité 65. narozeniny.
Vzpomínají manželka Hana, dcery Radka
a Kateřina, bratr Josef s rodinami, tchýně Věra
a kamarádi z Nové Dědiny.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 4. srpna 2019 by oslavil 80. narozeniny
pan Rudolf Kožuch.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
dcery Svatava a Šárka s rodinami, vnoučata
Kamila, Tomáš, Jana a Mirek a pravnoučata
Melissa a Mareček.

Dne 7. srpna 2019 uplyne jeden rok ode dne, kdy
nás opustil náš milý, obětavý a nenahraditelný
předseda, kamarád a skvělý člověk
pan Miroslav Šebesta.
Mirku, vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Členové Klubu českých turistů Ferda mravenec,
Petřvald.

Osud je někdy krutý, nevrátí, co právě vzal…
Zůstanou jen vzpomínky a v srdci žal.
Dne 11. srpna 2019 vzpomeneme 10. výročí
od tragického úmrtí našeho syna
Petra Masláka.
Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínáme

Kdo Vás znal, ten si vzpomene,
kdo Vás miloval, ten nikdy nezapomene.
Dne 9. srpna 2019 by se dožila 100 let paní Marie Hrušková
a dne 6. listopadu 2019 by se dožil 95 let pan Karel Hruška.
S láskou a úctou vzpomínají syn Bohumil, dcera Květoslava a vnučka Pavla s rodinou.

Dotlouklo Tvé srdce, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 28. srpna 2019 si připomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás náhle opustil
pan Oldřich Valečko.
S láskou vzpomínají manželka Kája, dcera Petra
s Ondrou, dcera Lenka s Jirkou a vnoučata
Danielka, Verunka, Vojtík a Nelinka.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Kdo však
zůstal v srdcích těch, které opustil – ten nikdy
neodešel.
Dne 24. července 2019 by oslavil své 65.
narozeniny pan Vlastimil Golasovský.
S láskou vzpomíná manželka Anna s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 30. července 2019 by se dožil 85 let
pan Radomír Mynář.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Dagmar,
dcera Radmila a vnuk Kája.

Miloval jsi život a chtěl jsi žít, ale přišla těžká
nemoc a Ty jsi už neměl sílu s ní bojovat.
Dne 25. srpna 2019 vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí pana Jindřicha Kvocha.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Bohunka,
synové Luboš, Richard, Vlastík, Standa a dcera
Adéla s rodinami.

85 let
95 let
78 let
76 let
79 let
85 let
95 let

Srpen 2019

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 16. srpna 2019 vzpomeneme 22. smutné
výročí úmrtí paní Anny Majdové.
S láskou a úctou vzpomínají synové Petr, Jiří
a Miroslav s rodinami.
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Dne 24. srpna 2019 uplynou už 3 roky, co odešel milý syn
pan Zdeněk Slíva.
S láskou a velkou bolestí vzpomínají maminka Anežka S.,
sestry Katka a Vlaďka.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Úmrtí

Tak nestůj na mým hrobem, zadrž svůj žal, vždyť já jsem nezemřel, já žiju dál.
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 9. června 2019
navždy opustil ve věku 79. let pan Antonín Pach.
Děkujeme za tichou vzpomínku a důstojné rozloučení. Děkujeme pohřební službě - paní Blachové za krásný obřad a panu
doktoru Chudobovi za dlouhodobou vzornou péči.
Za rodinu přítelkyně Dagmar Šimurdová.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Tepelná čerpadla vzduch-voda TnG-Air

TnG-Air

R

Pro vaše pohodlí,
pro vaši úsporu.
Výrobek pro kotlíkové dotace
Kompletní záruka 7 let
Tel. 737 238 759

www.zatopime.cz
Moderní, kvalitní a úsporná
Česká tepelná čerpadla

Vyrobeno v OSTRAVĚ!!!

Výměna zipů u bund, kalhot, sukní, džínů, zkracování délek
a zužování kalhot i sukní, zužování a zkracování
rukávů, opravy poškozených oděvů, šití
záclon, dekoračních látek, polštářů...

Zdeňka Abendrothová

opravy a úpravy oděvů
U Kulturního domu 254, 735 41 Petřvald
mobil: 731 725 155

www.opravujiodevy.cz
e-mail: zdeniabe@seznam.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 (i v klidu vašeho domova).

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
IČO: 74447971
kominictvi1@seznam.cz,

SINGLE
Premium

50/20 Mb

450 Kč/měs.

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Mini

Slevy
Senior (příjemce starobního důchodu)

50 %

Držitel ZTP/P průkazu

70 %

Tel. : 605 379 799.
Pravidelná kontrola
spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování,
čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické
práce.

NÍZKÉ CENY

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.
Petřvaldské noviny, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník,
náklad 3.000 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134.
Vydává město Petřvald pro město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511,
735 41 Petřvald, IČ: 00 297 593. www.petrvald-mesto.cz.
Předsedkyně redakční rady: Radmila Kulínská, tel. 602 707 181.
Příspěvky a inzerci lze podávat nejpozději do uzávěrky.
Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu WORD, popř. v listinné podobě. Kontakt: tel. 596 542 973, petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz. Redakce
si vyhrazuje právo na event. redakční úpravy příspěvků (krácení a gramatické korektury). Názory dopisovatelů nemusejí odpovídat mínění redakce. Grafika, sazba a tisk:
© JENA, Hlavní tř. 3,787 01 Šumperk, www.jenasumperk.cz.

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

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

O dostupnosti se informujte v kancelářích. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

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

Tarify

