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Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
30. 10. 2019 v 16:00 hod.
v Kulturním domě města
Petřvald.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
13. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 10. července 2019
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu části pozemku parc. 2668/1 o výměře cca
40 m2 v k.ú. Petřvald u Karviné.
RM rozhodla  
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro „Odvětrání kuchyně
MŠ 2. května včetně stavebních úprav a elektroinstalace“
se společnosti FATRA - Stavební
a obchodní společnost, spol. s
r.o.
RM schválila  
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením

RM rozhodla
„Zimní údržba místních komunikací“.
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.
3“ se společností SWIETELSKY
stavební s.r.o. Cena díla se navyšuje o 2 791,67 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí 7
247 693,68 Kč bez DPH.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1.p.p. domu v Petřvaldě, na ulici Březinská čp. 1615
na pozemku parc.č. 1837/7
v k.ú. Petřvald u Karviné, o výměře 18,42 m2.

 o zvýšení nájemného v bytech v
domech s pečovatelskou službou na ulici Ráčkova č. p. 1734,
1735, 1737 a 1738 s účinností
od 1. 1. 2020 takto:
 nájemné se zvyšuje z částky
20,56 Kč/m2 podlahové plochy
(ul. Ráčkova č.p. 1734, 1737)
na částku 30 Kč/m2,
 nájemné se zvyšuje z částky
30 Kč/m2 podlahové plochy (ul.
Ráčkova č.p. 1735, 1738) na
částku 38 Kč/m2.
 o zvýšení nájemného v bytech
ve vlastnictví města Petřvaldu
(mimo byty v domech s pečovatelskou službou) s účinností od
1. 1. 2020 takto:
 nájemné se zvyšuje z částky
34,30 Kč/m2 resp. z částky 35
Kč/m2 podlahové plochy na
částku 42 Kč/m2 podlahové
plochy.

 nájemné se z částky 53 Kč/
m2 podlahové plochy zvyšuje
na částku 58 Kč/m2 podlahové
plochy.
 o uzavření smlouvy o dílo se
společností Správa silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org.,
na zajištění zimní údržby místní komunikace ul. Závodní ve
městě Petřvald v zimním období
2019/2020, za cenu max. přípustnou do 300 000 Kč bez DPH.
 o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2019 sociální službě KAFIRA ve výši 10.000 Kč
na nákup pomůcek kompenzačních, stimulačních a multismyslových, které budou využívat 2
uživatelky této služby - občanky
města Petřvaldu.
RM vzala na vědomí
 výkaz o plnění
k 30.6.2019.

rozpočtu
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„Vodní plocha“ za prodejnou Penny Market
V rámci zahlazování následků hornické činnosti v krajině a životním
prostředí řeší DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA území dočišťovací nádrže bývalého Dolu Fučík
(Pokrok). Tato nefunkční dočišťovací nádrž je dlouhodobě vyschlá a je
silně zanesena sedimenty.
Na základě výsledků provedeného
geologického průzkumu není předpoklad využití předmětného území
pro vodní plochu z důvodu značné
propustnosti haldoviny, kterou bylo
území v 60. letech minulého století zrekultivováno. Funkční nádrž
by vyžadovala těsnění po celém
obvodu, včetně dna a konstrukce
výpustného hrázového objektu.
Dalším limitujícím předpokladem
je kvalita a vydatnost přítoku drob-

ného vodního toku Nová Dědina,
který by zaručoval byť minimální
průtočnost a nezávislost na atmosférických srážkách. Z provedených
rozborů vyplývá i ovlivnění přítoku
splaškovou vodou, kde nelze vyloučit možnost eutrofizace (zvyšování
produkce řas) v teplých obdobích.
V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace stavby pod
názvem „Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce“, jejímž cílem je úprava pozemků stávající nádrže Bužkovec postupným
vytvořením krajinářsky hodnotného
území se zapojením do okolní krajiny. Předmětem navržených prací
je odtěžení sedimentů z bývalé
nádrže, zásyp plochy, zatravnění
a skupinová výsadba keřů. Podél

Informace občanům

V září 2019 budou zahájeny stavební práce společnosti STASPO, spol.
s r.o., na realizaci stavby „Petřvald, Podlesí č.1 a 2 – likvidace kanalizačních výustí“ tj. výstavba kanalizace v oblasti ul. Na Svahu a ul. U Vodojemu. V rámci této rozsáhlé stavby dojde ke značnému omezení dopravy
na pozemních komunikacích, proto žádáme občany a především řidiče
o trpělivost a shovívavost.

Manželé Ing. Osvald a Anna Penckovi oslavili dne
27. července 2019 v obřadní síni svou diamantovou svatbu
– 60 let společného života.
Komise pro občanské záležitosti srdečně zve manželské
páry, které oslaví výročí svatby do obřadní síně v budově
radnice.
Termín obřadu si lze dohodnout na matrice, 1. NP – kancelář č. 104.
Kontakt na matriku: Ivana
Tomková, tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz

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

východního břehu nádrže bude
vytvořeno otevřené koryto vodního
toku, od komunikace ul. Na Návrší
bude drobný vodní tok Nová Dědina zatrubněn se zaústěním do Petřvaldské stružky.
V roce 2015 bylo zastupitelstvem
města schváleno pořízení Změny č.
1 územního plánu Petřvaldu.
S ohledem na nesoulad takto navržené stavby s územním plánem
bylo v následném roce 2016 zastupitelstvem města schváleno zadání
Změny č. 1 územního plánu, kde
mělo být mimo jiné navrženo nové
využití tohoto území v návaznosti
na navrhovanou rekultivaci území.
V roce 2018 byla zastupitelstvem
města Změna č. 1 územního plánu
Petřvaldu schválena.

Bývalá dočišťovací nádrž bude zavezena a její tvarování zohledňuje
plánované využití zájmové lokality v souladu s platným Územním
plánem Petřvaldu jako plocha ZOS
– zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovní zařízení.
Na ploše upravené kalové nádrže,
podél levého břehu nového koryta
vodního toku Nová Dědina, se navrhuje vytvořit pumptrackovou dráhu.
Předpoklad zahájení realizace
sanačně rekultivační stavby je
v druhém pololetí příštího roku.
Stavba bude hrazena z finančních
prostředků ministerstva financí,
které jsou vyčleněny na zahlazování následků hornické činnosti.
Ing. Jiří Lukša, starosta
Příloha viz obr. na str. 3

Upozornění majitelům psů
o povinném čipování
Dovolte mi, abych touto cestou
upozornil všechny majitele psů, že
podle zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů s účinností od
1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem.
Novela veterinárního zákona pojednává, že na každého psa, který
nemá čip, se bude nahlížet jako na
psa, který není naočkovaný proti
vzteklině. A to i v případě, že tento
pes má v očkovacím průkaze záznam o očkování. Jinými slovy, od
tohoto data nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných psů
úředně platné, což může činit chovatelům zvířat problémy v případě
poranění člověka jejich psem. Úkon
je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip
velikosti rýžového zrna je umístěn
v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí
do podkožního prostoru. Tam čip

setrvá po celý život psa. Výhodou
tohoto úkonu je skutečnost, že psa
lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů (www.narodniregistr.
cz/o-nas.php). V případě ztráty psa
jej pak může nálezce pomocí čipu
identifikovat a díky databázi nalézt
jeho majitele. Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi
120 – 450 Kč a závisí na typu čipu.
Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let.
Povinně by se měli čipovat všichni
psi, nejdříve však ve věku kolem
půl roku, v době prvního očkování
proti vzteklině. U svého psa můžete
nechat provést čipování již letos,
není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Výjimkou je pouze pes,
který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Změna v přijímání příspěvků do Petřvaldských novin
Od 1. 9. 2019 změna kontaktní osoby
– Lucie Skrzyžalová, kancelář SKS
Elektronické podání beze změny: petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
Osobní podání: pondělí, středa 9:00 – 11:30, 12:00 – 13:30
SKS, K Muzeu 150, Petřvald, tel. 596 542 973

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ZÁŘÍ 2019
Ilja Nekoranec
Foto: Karel Návrat

Elizabeth Sýkorová
Foto: Pavel Římánek

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

1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Září: 3., 10., 17., 24.

2. Svoz plastů
16., kontejnery 4.

3. Svoz papíru
12., kontejnery 27.

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Září: 2., 9., 16., 23., 30.

Září 2019
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Soutěž „Evropa ve škole“

V letošním školním roce se naši
žáci zapojili do soutěže vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy „Evropa ve škole“,
která má již dlouholetou tradici.

Základní myšlenkou je propagovat
mezi dětmi ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je

kladen na výchovu k evropanství,
demokratickému evropskému myšlení.
Soutěže se mohli zúčastnit žáci
ve čtyřech věkových kategoriích,

které jsou odstupňované odlišně
pro výtvarné a pro literární aktivity.
V krajském kole soutěže – v literární části se umístila na prvním
místě Amélie Poledníková z V.B,
na druhém místě Michal Bogár ze
III.C, Adamu Švancerovi ze III.B bylo
uděleno čestné uznání.
MŠMT, NIDV, Český národní komitét projektu EVROPA VE ŠKOLE,
ZUŠ Plzeň Jagellonská, udělili Michalu Bogárovi 3. místo v I. kategorii literární části 28. ročníku projektu EVROPA VE ŠKOLE.
Děkujeme výše jmenovaným žákům za reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Szendreyová
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

VYHLAŠUJE ZÁPIS
DĚTÍ NA SEZÓNU
2019/2020

Ve středu, 11. září 2019,
ve Středisku kulturních služeb,
od 15.00 do 17.00 hod.
Zápis do skupin
BABY – pro děti od 4 let - členský příspěvek 800 Kč/rok
1A – děti z prvních tříd ZŠ – členský příspěvek 800 Kč/rok
1B – děti z druhých tříd ZŠ – členský příspěvek 800 Kč/rok
HLAVNÍ – od 16ti let – členský příspěvek 1000 Kč/rok

Počet míst omezen.

25. 10. 2019 od 19.00 hodin v KD Petřvald

předprodej vstupenek v SKS od 2. 9. 2019, cena 300 Kč, tel. 596 542 951

Září 2019
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Letní příměstský tábor se konal ve dvou termínech, 22. – 26. července a 5. – 9. srpna 2019. V každém termínu se jej účastnilo 20 dětí, pro něž byly
připraveny sportovní, ale také poznávací aktivity. Děkujeme za pomoc při organizaci programu spolkům TJ Petřvald, ZO ČZS, ZKO, Mysliveckému spolku
HALDY a panu Martinu Grafovi.
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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.

Září 2019
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Město Petřvald ve spolupráci

se ZO ČSŽ v Petřvaldě pořádá

v Kulturním domě Petřvald

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

úterý 10. 9. 2019
 dekorace, ruční práce
 sportovní potřeby
 kuchyňské potřeby, spotřebiče
 porcelán, šperky, boty, kabelky



nabídka čerstvých potravin a produktů

A jak bude bleší trh probíhat?



ochutnávka zabijačkových specialit

Prodejci, kteří chtějí prodávat, dostanou



prezentace lidové tvořivosti a dovedností

V den akce je možné obsadit



hudební a slovní doprovod moderátora

prodejní místa od 7.30 hodin



pro zákazníky soutěž o hodnotné ceny

přidělený stůl - prodejní místo za 50 Kč.

a po ukončení trhu je nutno
prodejní místo vyklidit
nejpozději do 17.00 hodin.
Bližší informace na tel. č. 596 542 951

od 8.00 - 16.00 hodin
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KINOKAVÁRNA
V KULTURNÍM DOMĚ

ÚTERÝ 24. ZÁŘÍ 2019 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ 2019 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

česká letní komedie
Vstupné: 50 Kč

česká rodinná pohádka
Vstupné: 30 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM

ČERTÍ BRKO

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 

DRAKIÁDA 2019
V ÚTERÝ 1.10.

16:00-18:00

NA LOUCE ZA TECHNICKÝM MUZEEM

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

Září 2019
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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

1. 9. 2019 startuje sedmý ročník Lovců perel

Týden knihoven 2019

Připomínáme:
• 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

V týdnu 30.9. – 4. 10. 2019 se i naše knihovna zapojí do již 23. ročníku
Týdne knihoven. A na co se můžete těšit?
• 30.9. společné čtení s dětmi ze ZŠ a MŠ
• 1. 10. Drakiáda
• 30.9., 1.10., 4.10. - velký podzimní výprodej vyřazených knih za 2,- Kč
• po celý týden amnestie dlužníků a přihlašování nových čtenářů zdarma na 1 rok
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Jóga v novém
školním roce
Prázdniny jsou za námi a s počátkem školního
roku se opět budeme setkávat na společných
hodinách, ve kterých budeme spolu probádávat
tajemství zdravého těla i zdravého ducha.
Ti, co už praktikují jógu delší dobu, si na vlastní
kůži či na vlastním životě mohli ověřit, že techniky, které nám systém jógy
nabízí, ať už se týkají pohybu stravovaní, relaxačního zklidňování myšlenek
i emocí anebo způsobů prodýchávání buněk, orgánů i celého těla, jsou
funkční, velice účinné a při každodenní praxi dokáží v našich životech způsobit i převratné změny.
Od září opět začínáme ve čtyřech skupinách, z nichž ranní lekce je určená
především seniorům a odpolední úterní pak začátečníkům a lehce pokročilým.
Praktiky nejsou příliš fyzicky náročné, stále a znova se učíme především
základním principům jógy, nenásilnému zacházení s vlastním tělem, vnímání a prožívání přirozeného pohybu spojeného s dechem a pozorností.
Ten, kdo se dokáže na své tělo „nacítit“, zachytit nerovnováhu ve svém
organismu v počátcích, najít cílený pohyb, stravování či dechovou techniku
k nápravě a harmonizaci těla i mysli, je odměněn pohodou i stavem vnitřní
rovnováhy a celkového zdraví. Je to každodenní vnímavá drobná činnost
a za pomocí různých jógových technik pak lehce čelíme vnějším životním
tlakům a potížím.
Začínáme v pondělí 9. 9. 2019 od 17.30-19.00 hodin,
v úterý 10. 9. 2019 od 8.00-9.30, od 16.15-17.45, od 18.00-19.30 hodin.
Máte-li zájem se k nám přidat, ozvěte se buď SMS na č.t. 604 771 486
nebo pište na e-mail: jogalanda@email.cz
Jolanda Inka Burová

Římskokatolická farnost Petřvald
pořádá ve spolupráci s oddělením klasické hudby
Lidové konzervatoře v Ostravě

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

v neděli 22. září 2019 v 15 hodin
v kostele sv. Jindřicha, v Petřvaldu u Karviné
Účinkují:
posluchači Lidové konzervatoře pěvecké třídy
Mgr. Josefa Fryščáka
a posluchači houslové třídy Mgr. Alžběty Kolářové
a komorní orchestr Lidové konzervatoře
Srdečně zveme na koncert. Výtěžek bude věnován na
opravu kostela.

Zahájení výcvikového kurzu „Základní ovladatelnost a poslušnost psa“
Základní kynologická organizace
Petřvald zve všechny majitele pejsků na kurz „Základní poslušnost
- výchova a výcvik psa“.
Pokud máte zájem sebe i svého
psa něčemu novému naučit, socializovat jej, seznámit ho s dalšími
psy a novým prostředím, poradit
s jeho výchovou, či pomoci vyřešit
nějaký problém se svým psem, rádi
vás uvítáme na našem podzimním
kurzu, který bude probíhat každou
neděli od 9.00 do 10.00hod.

Přijďte se podívat na první ukázkovou a seznamovací hodinu v sobotu 8.9.2019 od 9.00 hod - areál
cvičáku ZKO Petřvald, ul. Na Hranici 655.
Zúčastnit se můžete se psem jakéhokoliv věku, velikosti i rasy, začátečníci i mírně pokročilí, stačí jen
mít chuť a výdrž …
Zájemci o aktivní sportování se
svým psem mají také možnost přihlásit se na kurz AGILITY- a to jak
pro začátečníky, tak pro pokročilé.

Další podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz .

Petr Semanco,
předseda ZKO Petřvald
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Cyklistika červen a červenec

Ve dnech 29. a 30. 6. se jelo v Trnavě společné Mistrovství České a
Slovenské republiky v silniční cyklistice. V sobotním závodě juniorů
na 125 km se na start postavilo 95
vybraných závodníků. Mezi nimi i tři
z Petřvaldu. V závodě zvítězil Jakub
Bittner z CK Merida Kaňkovský Olomouc. Náš Tomáš Swaczyna si dojel pro 17. místo a Vojtěch Kučera
pro 19. místo (oba v první vedoucí
skupině). Z této skupiny musel 20
km před cílem odstoupit Vojtěch
Huráč, jelikož mu upadlo sedlo!!!

A tak nejdůležitější závod sezony
nedokončil.
V nedělním závodě mužů jsme bohužel neměli zastoupení, jelikož
oba naši elitní závodníci nenastoupili. Jarda Pytel pro zranění oka a
naše hlavní želízko pro tento závod
Petr Swaczyna z důvodu infekčního
onemocnění sledoval závod na televizní obrazovce v nemocničním
pokoji !!!
Na Mistrovství České republiky kadetů, které se jelo o týden později
ve Vidnavě, se kvalifikoval z pe-

třvaldského FESA pouze Štěpán
Kyjonka, který v časovce jednotlivců na sedmnáctikilometrové trati
obsadil 33. místo z 95 startujících.
V silničním závodě na 77 km se
na start postavilo 110 závodníků
a Štěpán dojel v hlavní skupině na
39. místě.
Jelikož jsme zaregistrovaní i ve
Sdružení amatérských cyklistů ČR,
tak jsme se ve dnech 20. a 21.
července zúčastnili Mistrovství ČR
tohoto sdružení, které pořádala TJ
Lokomotiva Krnov.
V sobotní časovce na 18 km, která
se jela ve Slezské Hartě v kategorii
mládeže, obsadil 2. místo Štěpán
Kyjonka a 3. místo Vojtěch Kučera.
V kategorii nad 70 let startoval nestárnoucí Josef Muška a obsadil 7.
místo. V nedělním silničním závodě
na 70 km v Krnově dojel v mládež-

nické kategorii na 3. místě Tomáš
Swaczyna, čtvrtý Vojtěch Kučera a
šestý Štěpán Kyjonka. V kategorii
50 – 60 let dojel Jan Fierla starší
na 12. místě a v kategorii nad 70
let Josef Muška na 5. místě.
Ve dnech 2. – 4. srpna startovala
čtveřice petřvaldských závodníků
na mezinárodním čtyřetapovém
závodě juniorů „Regionem Orlicka
2019“. Na start závodu se postavilo 120 závodníků z ČR, Slovenska,
Polska, Rakouska, Německa, Belgie a Dánska. Z našich závodníků
se po čtyřech etapách umístil nejlépe na 46. místě Štěpán Kyjonka
(věkem ještě kadet), 48. místo obsadil Tomáš Swaczyna a 70. místo
Vojtěch Kučera. Vojtěch Huráč pro
zdravotní potíže ve 3. etapě závod
bohužel nedokončil.

O cenu města Petřvald 2019
Cyklistický klub FESO Petřvald pořádá v neděli 1. září 2019 již 27. ročník
cyklistického závodu „ O cenu města Petřvald 2019 “ s mezinárodní účastí. Start první kategorie je v 10.00 hod v Petřvaldě na Březinách. Srdečně
zveme všechny příznivce cyklistiky
Za CK FESO Matasová

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Starší přípravka

25. 7. – přípravné utkání.
TJ PETŘVALD – SVINOV			
2:1
(1:0)
Branky: V. Zajíček (as. T. Budina), O. Kostka (M. Gorovič).
Kvůli rekonstrukci Hepa se utkání odehrálo na Slavoji v Petřvaldě. Vedení
Hepa proto děkuje Slavoji za pomoc.
1.8. – přípravné utkání.
VRATIMOV „B“ – TJ PETŘVALD			
2:3
(0:3)
Branky: J. Goldbricht, D. Šeruda (as. O. Kostka), O. Kostka (T. Budina).

TJ PETŘVALD - Baník OSTRAVA (děvčata)		
7:7
(4:4)
Branky: M. Pokorný 2, M. Křístek 2, V. Lach, V. Tomoszek, D. Pěgřím - R.
Nachmannová, V. Vozníková, M. Perrette, A. Slavíková, V. Výtisková, A.
Súdna, D. Džuga.

6. ročník letního kempu
Fotbalisté obou přípravek a mladších žáků se sešli ve dnech 21. - 23. 6. už
pošesté, aby společně strávili víkend plný sportu a zábavy. Na tomto kempu se hráči rozloučili se sezonou 2018 - 2019, sehráli poslední přátelské
zápasy a obdrželi medaile a diplomy.
V pátek 21. 6. rodiče v odpoledních hodinách postavili dětem stany a hned
poté mohli fandit mladším žákům, kteří si to rozdali s Baníkem Rychvald.
V sobotu dopoledne se všechny děti vypravily na bazén v Bartovicích,
odpoledne je čekaly různé soutěže (např. lukostřelba pod odborným dohledem), starší přípravka (vyhrála okr. přebor) sehrála utkání s děvčaty
Baníku Ostrava.
Neděle patřila tradičnímu utkání dětí proti rodičům. Ještě před obědem
byly děti odměněny medailemi a diplomy a tím skončila další úspěšná
sezona. Po šestitýdenní pauze začíná příprava na sezonu další.
Poděkování patří všem dětem za předvedené výkony v sezoně, rodičům
za spolupráci a pomoci při organizaci kempu, členům oddílu kopané a maminkám za dobroty, které dětem přichystaly. V soutěži o vařečku roku byla
jako vítězka dětmi vybrána p. Wencelová.

Mladší žáci
TJ PETŘVALD - Baník RYCHVALD		

16:2

(4:2)

Ml. přípravka - rodiče

8:6

(4:4)
K. Pokorný

Září 2019

11

SK SLAVOJ PETŘVALD

Turnaj v malé kopané O pohár starostky Dolní Lomné 2019
SK Slavoj Petřvald se v sobotu 27. 7. 2019 zúčastnil turnaje v malé
kopané v malebném místě Beskyd v Dolní Lomné. Poté, co z pěti
zápasů čtyři vyhrál a jednou remizoval, se stal celkovým vítězem
turnaje, odvezl si domů putovní pohár a spoustu krásných zážitků.
Děkujeme našim kamarádům z Dolní Lomné a oddílu SSK Dolní
Lomná za příjemně strávený víkend a těšíme se na další ročník turnaje, kterého se náš Slavoj určitě znovu zúčastní.
Martin Frank



Vítěz poháru SK Slavoj Petřvald

2. ročník Memoriálu Jiřího Svrčiny
V sobotu 3. srpna 2019 Slavoj uspořádal už 2. ročník Memoriálu Jiřího
Svrčiny. Tento turnaj ve fotbalu je vzpomínkou na našeho dlouholetého
člena SK Slavoj Petřvald, který byl dobrou duší Slavoje. Jeho obětavost
při údržbě hřiště, starost o chod klubu, údržbu dresů, lajnování hřiště a
dalších prací spojených s chodem klubu byla k nezaplacení. Byl velkou pomocí, která ulehčila práci předsedovi klubu Davidu Pavlitovi. Nery, chybíš
nám! Tvůj Slavoj.
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva - SSK Dolní Lomná, Panteři Havířov,Veteráns Petřvald a domácí SK Slavoj Petřvald. Hrálo se 2x35 minut.
Los určil proti sobě Veteráns Petřvald a Slavoj Petřvald. Veteráns vyhrál
6:3 a postoupil do finále. Druhou dvojicí byli Panteři Havířov a SSK Dolní
Lomná. Lomná si po výhře 4:0 zajistila taky postup do finále a Panteři si
to rozdali s domácím Slavojem o třetí místo. Slavoj vyhrál 8:3. Finále bylo
jednoznačnou záležitostí, SSK Dolní Lomná porazila Veteráns Petřvald 8:3
a odvezla si domů do Beskyd krásný pohár.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Marian Martynek se čtyřmi góly
(SSK Dolní Lomná).
Pořadí: 1. SSK Dolní Lomná,
2.Veteráns Petřvald,
3. SK Slavoj Petřvald,
4. Panteři Havířov.

Po skončení turnaje si hráči i diváci pochutnali na guláši a uzených
klobáskách a koláčcích od paní Jany. Gulášek a klobásky připravil pan
předseda David Pavlita za vydatné pomoci své rodiny. Všem moc chutnalo!
Co napsat na závěr? Snad jen, za rok na shledanou!!!
MY JSME SLAVOJ!!!!
Martin Frank

Vítěz turnaje SSK Dolní Lomná
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NAPSALI NÁM
Poděkování
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali hasičům z jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald - Březiny, kteří dne 12. 07. 2019 neváhali a reagovali na naši žádost o radu při odstranění vosího hnízda v pro nás zcela
nepřístupné poloze našeho rodinného domu. U našich petřvaldských dobrovolných hasičů jsme opětovně našli nejen ochotu, vstřícnost a pochopení, ale zároveň rychlou a profesionální pomoc, kdy vosí hnízdo téhož

dne kvalifikovaně odstranili a zároveň zabránili možnosti vzniku dalšího
vosího hnízda v daném místě. Rádi bychom všem dobrovolným hasičům
města Petřvald vyslovili uznání a srdečné poděkování za jejich obětavou
práci, kterou vykonávají ve prospěch druhých, a popřáli jim hodně zdraví,
síly a energie.
S poděkováním rodina Ďurášova, ulice Šenovská, Petřvald

Není tábor jako tábor
Jak to tak bývá, rodiče pracují i o prázdninách. Proto jsme vyzkoušeli s manželem pro naši dcerku Nelu příměstský tábor u nás v Petřvaldu. Obávali jsme
se, že dcera bude nespokojená a bude nás trápit otázkou, proč nemáme dovolenou. S obrovskou radostí jsme od dcery přijali neskutečnou spokojenost
nad celodenním programem, který zajistili pořadatelé. Tím bychom chtěli všem poděkovat za jejich práci, kterou odvádějí opravdu úctyhodně. Budeme
se těšit i na příští rok a děkujeme i za dcerku, která strávila týden plný her a výletů a dodnes nám o svých zážitcích vypráví.
Šárka, Mirek a Nela Hermanovi

Poděkování
V červnu tohoto roku ukončila svou
učitelskou kariéru jedna z nejinspirativnějších osobností kulturně-uměleckého života v Petřvaldě.
Paní učitelka Blanka Ryšánková
dlouhá léta učila na naší základní
umělecké škole hlavně dechové
nástroje, ale také hudební nauku,
klavír a byla i vedoucí učitelkou.
Paní učitelka Blanka provázela
krásných 12 let mé hudební snažení při hře na flétny. Nebyla jen uči-

telkou hry na nástroj, ale také svým
příkladem rozvíjela u mnoha generací cit k hudbě, umění a kultuře
obecně, svými lidskými přednostmi
(pracovitost, skromnost, čestnost,
cílevědomost, zodpovědnost, ochota pomáhat a mnoho dalších) byla
vždy dobrým vzorem pro řadu žáků
a dnes už i rodičů dalších generací.
Věřím, že se v Petřvaldě a okolí najde mnoho jejich studentů, kolegů
a přátel, kteří se připojí k poděková-

ní za celou její učitelskou kariéru,
čas, který nám věnovala a vše, co
nám předala.
Přeji za sebe i svou celou rodinu
pohodový zasloužený odpočinek,
chvíle klidu prožité ve zdraví a nadále krásné kulturní zážitky.
Bývalá žákyně a kolegyně
Jana Lehnerová

Vandalismus
Před několika týdny jsem si čistě z nostalgie přečetla v sešitovém vázání skutečné kriminální případy tak z let 1970–75. Tehdy vycházely sešity pravidelně. A jen jsem žasla, jak přísné tresty pachatelé dostali i za „menší” porušení zákona.
Proč to vůbec zmiňuji? A předesílám, že nejsem ortodoxní zastánce předrevoluční doby.
Minulý týden jsem čekala na stanovišti autobusu linky 30 na Březinách. Není to tak dlouho, kdy tam byl zbudován hezký prosklený přístřešek s lavičkou.
Ale ten den jsem nevěřila svým očím. Lavička nikde, z obou stran spodní skleněné tabule vyražené a pohozené vedle. Na obou je zřetelně vidět, jak se
dotyčný na nich vyřádil.
Myslím si, že kdyby za i takovýto vandalismus hrozil větší trest, možná by si ničení hodně „škodíků” rozmyslelo.
Snad si toto dotyčný přečte a alespoň se zastydí. Je velká velká škoda, že si hezkých věcí vůbec neumíme vážit.
Marta Adamčíková

Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny ani dny. Naše návštěva by
se dala počítat na minuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu chvíli splnit
měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou přijely…
Vše, co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to pro
ně velmi náročné, neboť stav nemocného se zhoršoval doslova ze dne
na den. Nyní byla situace docela jiná, pacient byl úplně klidný a pomalu
končící svůj život. Nebyla potřeba žádných léků… Naše pozornost byla tedy
plně věnována pečující, milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě
odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co mohli, že
to udělali správně a v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto
ujištění z úst paní doktorky dostalo. Nemocný zemřel ještě během naší
návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do rodiny
vnesly, i za to ujištění, že vše dokázali zvládnout až do konce. Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty

i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými blízkými až
do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní sestry k pacientům
domů. Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice, psychologové
i duchovní. Pro naše pacienty jsme k dispozici 24 hodin denně. Působíme
v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji
pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní hospicový stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek,
o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329,
603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní
hospice“, do kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR.
Začíná opět Papučovým dnem. Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz.
Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Lumír Bracháček
80 let
Anna Cviková
85 let
Liduše Hlistová
95 let
Josef Motloch
90 let
Eva Obracajová
80 let
Ludmila Tomanová
80 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

Martin Bláha
a Monika Nachtneblová

Jan Kubeša

Božena Dziková

89 let

Elizabeth Sýkorová

Alena Knurová

79 let

Denis Gajdušek
a Michaela Nagyová

Viktorie Zuberová  

Marie Pazderová

79 let

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Jenovefa Šplichalová

86 let

Jan Bystřický

80 let

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě
životem.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání

Dne 23. srpna 2019 oslavil krásné životní jubileum, 90 let, pan Josef Motloch.
Milý tatínku, dědečku, pradědečku, vše nejlepší, hodné štěstí, spokojenosti, duševní pohody a hlavně zdraví do dalších let Ti ze
srdce přejí dcera Anna a syn Petr s rodinami. Davídek, Tomášek, Janička a Věruška posílají sladkou pusu.

Vzpomínáme

Postřehnout lze jenom stěží, jak ta léta rychle běží.
Přejeme tak jenom krátce, hodně zdraví, štěstí ke Tvé devadesátce.
Dne 9. září 2019 se dožívá 90 let
paní Vítězslava Kiková.
Všechno nejlepší ze srdce přejí dcery Marie a Zdeňka a syn Petr s rodinami.

Poslední sbohem jsi nestačil dát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. Měl jsi rád život kolem sebe a my všichni měli rádi Tebe.
Kdo v srdci žije, neodešel, je jen vzdálen.
Dne 2. srpna 2019 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí našeho milovaného syna,
bratra, strýce a synovce pana Martina Recmaníka,
který tragicky zemřel ne z vlastní viny ve věku nedožitých 18 let.
Stále vzpomínají s bolestí v srdci rodiče, sestra Aja, prarodiče a ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme všem za vzpomínku.

Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil, nikdy
neodešel….
Dne 27. července 2019 by se dožila 80 let
paní Vlasta Budinová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav a dcera Pavla s rodinami, vnoučata
Kamila, Tomáš, Katka, Barča, Vašek
a pravnoučata Melissa a Teodor.

Dne 2. srpna 2019 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí, kdy tragicky zemřel náš syn, bratr, vnuk,
strýc a synovec
Martin Recmaník.
Nikdy nezapomenou táta, sourozenci Lukáš
a Aneta, neteř Emička,
synovec Jiřík, babička Jiřka, děda Karel, teta
Šárka s rodinou a teta Monika.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2019 jsme vzpomněli 9. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka
pana Bronislava Bryly.
Dne 1. října 2019 vzpomeneme jeho nedožité
83. narozeniny. Vzpomínají synové Stanislav
a Jaroslav s rodinami.

Miloval jsi život, chtěl jsi žít, přišla nemoc zlá
a musel jsi odejít.
Dne 19. srpna 2019 by se dožil 75 let náš drahý
manžel, otčím a dědeček
pan Josef Ponča.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna
a dcera Martina s rodinou.

Miloval jsi život a chtěl jsi žít, ale přišla těžká
nemoc a Ty jsi už neměl sílu s ní bojovat.
Dne 19. srpna 2019 jsme vzpomněli 1. smutné
výročí úmrtí
pana Ladislava Pščolky.
S láskou a úctou vzpomínají syn Tomáš a Martina,
vnuk Lukáš a kamarádi z Gaďoku.

Dne 21. srpna 2019 uplynulo 12 let, kdy nás
opustil milovaný manžel, tchán, dědeček, strýc
a přítel pan Jiří Skýba.
S láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a přátelé.
V našich srdcích žije dál. Vzpomínejte s námi.

Žádný čas není tak dlouhý.
A zapomenout nedovolí.
Dne 30. srpna 2019 jsme vzpomněli nedožité
80. narozeniny a dne 3. července 2019 jsme
vzpomněli 29. výročí úmrtí
pana Edvarda Bělici.
S láskou vzpomínají manželka Helena, syn Petr
a dcera Lenka s rodinou, sestra Anička.

Dne 2. září 2019 by se dožila 90 let naše
manželka, maminka, babička a prababička
paní MUDr. Milada Kohanová z Petřvaldu.
Zároveň si dne 24. listopadu 2019 připomeneme
smutné 5. výročí jejího úmrtí.
Vzpomínají manžel Jan, dcera Eva, syn Jan
s rodinou a vnučka Barbora s rodinou.

14

Petřvaldské noviny

Dne 7. září 2019 tomu bude již rok, kdy nás
opustil pan Jiří Zientek,
náš milý a obětavý manžel, otec, dědeček
a skvělý člověk.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti Naďa,
Milan, Marcela a celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 15. září 2019 by se dožil 90 let
pan Gabriel Štěrba.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
dcera Pavla s rodinou
a rodiny Serafinová a Hlubková.

Již 30 let je tomu, když jsi odešel z domu.
Nechce se tomu věřit a vůbec ne zapomenout.
Dne 18. září před 30 lety odešel
pan Jan Ožana.
Vzpomíná manželka Alena s rodinou

Těžkou chvíli prožíváme, když Tě už tady nemáme.
Byla jsi nám vždy oporou, v každou chvíli
nevhodnou.
Dne 24. září 2019 by se dožila 100 let
paní Leokadie Paloncová.
Vzpomíná neteř Alena s rodinou.

Úmrtí

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 25. září 2019 by se dožil 90 let pan Miroslav Novák,
dne 29. července 2019 jsme si připomněli 6. výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka Alena, dcera Kateřina a syn Jiří
s manželkou Kristýnou, vnuci Marie a Jiří a pravnuci
Lenička, Lukášek a Elenka.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu,
že nás dne 17. července 2019 ve věku 89 let navždy opustila
paní Božena Dziková.
S drahou zesnulou jsme se na její přání rozloučili v úzkém kruhu rodiny.
Děkujeme všem, kteří uctí její památku tichou vzpomínkou.
Zarmoucená rodina.

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!!!

Září 2019
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- Kuřecí
vepřový
mini-řízeček
; kuřecí
špalíky
pečené
na
medu;
- Kuřecí
nebo nebo
vepřový
mini-řízeček
; kuřecí
špalíky
pečené
na
medu;
pečená
plec,
nebo
krkovička
vcelku;
pečené,
ovarové
nebo
uzené
pečená
plec,
nebo
krkovička
vcelku;
pečené,
ovarové
nebo
uzené
vepřové
kolínko;
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
Vepřový
guláš; hovězí
guláš;
Ohnivésalámová
maso; domácí
tlačenka;
salámová nebo sýrová
domácí
sekaná,
tlačenka;
nebo sekaná,
sýrová mísa;
domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
mísa; domácí jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
pečený
plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové, nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Dále,Pečená
něco navíc:
vcelku
s kostísele
- pečené
sele kýtaPečená
vcelkukýta
s kostí
- pečené
pečené
sele plněné
domácí
klobáskou
pečené sele plněné domácí
klobáskou
- chlebíčky,
jednohubky,
aspiky,
tatarák, koláče, zákusky...
chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...
Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648

16

Petřvaldské noviny

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 %

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

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

BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/

602 324 243

/

KANCELAR@VEJNET.CZ

NÍZKÉ CENY

Informace k inzerci v Petřvaldských novinách
Nabízíme vývoz žump, septiků
a jímek vozem o objemu 9m3.

Kvalitně odvedená práce za dobrou cenu!
Využijte našich služeb - 739 424 311.
Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

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

• 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:

Lucie Skrzyžalová, tel.: 596 542 973,
e-mail:petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
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