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Přijďte se podívat do KD
na hru CAVEMAN

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky listopadových
Petřvaldských novin
je 7. října 2019.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

Hned druhý školní den, 3. září, jsme novým prvňáčkům připravili zábavnou hodinku v tělocvičně ZŠ s kouzelnicí Radanou…
(foto: SKS)

POZVÁNKA

INFORMACE Z RADNICE

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

má nabídkovou cenu bez DPH
1 526 804 Kč.
 zrušit zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu pod
označením „Zimní údržba místních komunikací“

řvald u Karviné, o celkové výměře 318,42 m2.
 záměr pronájmu nebytových
prostor v budově Střediska
kulturních služeb v Petřvaldě
na ulici K Muzeu č.p. 150 na pozemku parc.č. 36 v k.ú. Petřvald.

RM schválila

RM rozhodla

 znění Výzvy k podání cenové
nabídky pod označením „Zimní
údržba místních komunikací
II.“.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Stavební úpravy
chodníku a místní komunikace
ul. Březinská v Petřvaldě“ se
společností STRABAG a.s.

 o uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících se společností Green
House Invest s.r.o.
 o poskytnutí dotace ve výši
40 500 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Petřvald s Moravskoslezským
krajem.
 o zařazení 150 ks hrníčků, jako
zboží určeného k prodeji v rámci propagace města, za cenu
110 Kč/ks včetně DPH, a o zařazení 200 ks pohlednic města
Petřvaldu, jako zboží určeného
k prodeji v rámci propagace
města, za cenu 5 Kč/ks včetně
DPH.

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
14. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 15. srpna 2019
RM vzala na vědomí
 rozbory hospodaření příspěvkových organizací Mateřské školy
Petřvald 2. května 1654 a Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246
za 1. pololetí 2019.
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro „ZŠ Masarykova na ul.
Závodní č.p. 822 v Petřvaldě –
Rekonstrukce elektroinstalace
a výměna oken – dodatečné
stavební práce 2. etapa“ se společností ELEKTRO – Vajdík spol.
s r.o. Cena 2. etapy se navyšuje
o 26 162,57 Kč bez DPH, cena
2. etapy celkem po změně činí
2 289 925,80 Kč bez DPH.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Metropolitní síť – město Petřvald, I. etapa“
a o uzavření smlouvy se společností „TC servis, s.r.o., která

RM vzala na vědomí
 podpisový petiční arch pro zavedení regulativu územního plánu
týkající se minimální velikosti
pozemku pro stavbu určenou
pro bydlení a schválila text odpovědi petičnímu výboru.
RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. nadzemním podlaží Kulturního domu v Petřvaldě,
na ulici Kulturní č.p. 26 na pozemku parc.č. 46/3 v k.ú. Pet-

 o uzavření Smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání – skladu o celkové výměře
236,25 m2 – mezi nájemcem
městem Petřvald a pronajímatelem AWT Rekultivace a.s., Havířov-Prostřední Suchá za účelem uskladnění majetku města
Petřvaldu po dobu rekonstrukce
Hasičské zbrojnice Petřvald.
 o poskytnutí slevy z nájemného
ve výši 20 % nájemcům tří bytů
v domě č.p. 823.
 o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč
s Klubem Přátel Petřvaldu. Neinvestiční dotace je účelově vázána na činnost klubu.
RM schválila
 s účinností od 15. 8. 2019 nové
znění smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáží.
popkračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

RM vzala na vědomí

 znění Smlouvy o pronájmu prodejního místa nebo stánku včetně Provozního řádu – Smluvních
podmínek stánkového prodeje
pro akce pořádané městem Petřvald.

 přerušení činnosti školní družiny ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní
246, přísp. org. v době školních prázdnin ve školním roce
2019/2020.

15. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 28. srpna 2019

8. zasedání Zastupitelstva města
Petřvaldu se konalo dne 28. srpna
2019

RM schválila

ZM schválilo

 znění Výzvy k podání nabídky
v rámci veřejné zakázky pro dílo
„Projektová dokumentace – Kanalizace Podlesí“.

 zprávu o plnění rozpočtu města
Petřvaldu za 1. pololetí 2019.

RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na svoz a zneškodnění
směsného, velkoobjemového
a tříděného komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu od původců
z území města Petřvald.

ZM rozhodlo
 o bezúplatném nabytí podílů
na pozemku parc. č. 4255 v k.ú.
Petřvald u Karviné vč. komunikace formou darovací smlouvy.
ZM vyhlásilo
 záměr prodeje 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,
stavba 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.
 záměr prodeje pozemku parc.
č. 6429, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba Petřvald, č. p. 558, bytový
dům, o celkové výměře 379 m2
v k.ú. Petřvald u Karviné.

ZM rozhodlo
 o bezúplatném nabytí nemovitých věcí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to
pozemku parc. č. 7, zastavěná
plocha a nádvoří, o celkové výměře 756 m2, jehož součástí je
stavba čp. 89, občanská vybavenost, pozemku parc. č. 8, zahrada, o celkové výměře 73 m2,
pozemku parc. č. 9, zahrada,
o celkové výměře 546 m2, vše
k.ú. Petřvald u Karviné formou
darovací smlouvy.
ZM schválilo
 Zprávu o uplatňování územního plánu Petřvaldu za období
12/2014 – 05/2019.
ZM vydalo
 obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019 o regulaci používání
zábavné pyrotechniky.

Dožínky Gminne 2019
V neděli 1.9.2019 přijal starosta města Ing. Jiří Lukša pozvání na Dožinky Gminne v Strumieńiu a společně se zastupiteli města p. Mgr. Šárkou Němcovou a p. Liborem Kulínským navštívili partnerské město Strumień.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 8. 2019 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

108 420,00

109 580,34

76 050,15

11 696,00

11 936,00

8 685,20

-

-

147,25

Přijaté transfery

22 400,85

26 196,31

10 151,58

PŘÍJMY CELKEM

142 516,85

147 712,65

95 034,18

Běžné výdaje

106 134,26

117 262,86

64 960,97

41 128,15

51 971,15

23 170,49

147 262,41

169 234,01

88 131,46
-4 776,43

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech

6 665,56

23 441,36

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 280,00

Prodej podílových listů

-

-

-

Operace z peněžních účtů

-

-

-846,29

4 745,56

21 521,36

- 6 902,72

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 8. 2019
Základní běžný účet

24 660 190,68 Kč

Fond rezerv a rozvoje

15 202 100,21 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
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Prodej hmotných nemovitých věcí – budova č. p. 924 v kat. území Petřvald u Karviné
Město Petřvald nabízí k prodeji hmotné nemovité věci, a to:
•

•
•
•
•
•

pozemek parc. č. 597/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Petřvald, č. p. 924, stavba pro administrativu, o celkové výměře 686 m2,
pozemek parc. č. 597/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba bez č.p./bez č.e., garáž, o celkové výměře 23 m2,
pozemek parc. č. 597/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba bez č.p./bez č.e., garáž, o celkové výměře 23 m2,
pozemek parc. č. 598 - zahrada, o celkové výměře 167 m2;
pozemek parc. č. 599 - zahrada, o celkové výměře 412 m2;
vše kat. území Petřvald u Karviné.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Lukša, starosta
Tel: 776 348 504

Budova č.p. 924

Prodej hmotných nemovitých věcí – budova č. p. 558 v kat. území Petřvald u Karviné
Město Petřvald nabízí k prodeji hmotné nemovité věci, a to:
•
•

pozemek parc. č. 6429, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Petřvald, č. p. 558, bytový dům, o celkové výměře 379 m2,
vše v kat. území Petřvald u Karviné.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Lukša, starosta
Tel: 776 348 504
Budova č.p. 558

Zákaz používání zábavní pyrotechniky

Byli jsme blahopřát

Na základě četných stížností občanů rozhodlo zastupitelstvo města
o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou zakázalo používání zábavní pyrotechniky na území města Petřvaldu. Tento zákaz platí
od 16. 9. 2019.
Zákaz neplatí dne 31. 12. kalendářního roku v době od 17:00 hod
do 24:00 hod a dne 1. 1. kalendářního roku v době od 0:00 hod
do 02:00 hod.
Porušení této vyhlášky se postihuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích. Za přestupek lze fyzické, právnické nebo
podnikající fyzické osobě uložit pokutu do 100 000 Kč.
Věřím, že dodržováním této obecně závazné vyhlášky všichni přispějeme
k pokojnému soužití občanů našeho města.
Ing. Jiří Lukša, starosta

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ŘÍJEN 2019
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
…paní Liduši Hlistové, která oslavila 95. narozeniny. Oslavenkyně
s panem starostou Ing. Jiřím Lukšou.
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

1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.

2. Svoz plastů
21., 22., (9. - 1100 l nádoby)

3. Svoz papíru
10., 11., (25. – 1100 l nádoby)

4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.

V měsíci srpnu 2019 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně
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
Viktorie Pěčonková

Viktorie Zuberová

Jan Žaček

Foto: Pavel Římánek
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Slavnostní zahájení nového školního roku na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Dva měsíce prázdnin doslova utekly jako voda, ani jsme se nenadáli a 2.
září začal nový školní rok. V krásně vyzdobených třídách žáky přivítali
usměvavé paní učitelky a páni učitelé. Nejvíce natěšení, ale i trošku nervózní poprvé do lavic zasedli prvňáčci. S velkou pýchou je do tříd doprovodili rodiče, kteří vypadali mnohem nervóznější než jejich děti. Slavnostně
prvňáčky přivítala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní
Jarmila Uvírová, představitelé města Petřvald starosta Ing. Jiří Lukša,
místostarosta Ing. Petr Dvořáček, ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Ing. Zdeňka Kozlovská, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň Mgr. Vladimíra Lisová,
výchovná poradkyně Mgr. Pavla Helbichová, vedoucí učitelka ZUŠ paní
Šárka Podobová, regionální manažerka firmy EKO-KOM Ing. Eva Drimlová
a třídní učitelka I. C Mgr. Ivana Kutrová v první třídě na ul. Závodní. Poté
přivítání prvňáčků pokračovalo i ve dvou prvních třídách na ul. Školní, v I.A
u paní učitelky Mgr. Lenky Szendreyové a v I.B u paní učitelky Mgr. Martiny
Kempné. Všichni prvňáčci dostali od paní náměstkyně hejtmana a firmy
EKO-KOM, a.s. dárek, a to balíček ,,Třídíme se zvířátky“, ve kterém děti
našly zábavné úkoly na téma třídění odpadů, skládačku, rozvrh hodin, papírové hodiny, pastelky z recyklované lepenky apod.

Všem školákům přejeme krásný vstup do nového školního roku, hodně
úspěchů během celé školní docházky a rodičům hodně trpělivosti.
Mgr. Vladimíra Lisová
zástupkyně ředitelky
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
foto: Pavel Římánek

Nové kolektivy na druhém stupni
3., 4. a 5. září proběhly každoroční adaptační kurzy žáků 6. tříd. Celodenní
aktivity v každé třídě měly za cíl seznámit se, poznat se a stmelit nově
vzniklé kolektivy.
V letošním roce budou ve dvou šestých třídách kromě učitelů žákům pomáhat ve vyučování také asistentky pedagoga. Věříme, že i přes vzrůstající
počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami budou všichni žáci nadále kvalitně studovat, rozvíjet své vztahy a prožívat hezké zážitky.
Přeji všem šesťákům i ostatním žákům, jejich rodičům i učitelům a zaměstnancům školy hlavně mnoho zdraví a klidu, pohody, lásky a přátelství.
PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholožka)

PODĚKOVÁNÍ
V minulém školním roce začala rekonstrukce budovy Masarykovy školy. Během ní byla na celé škole vyměněna okna a začala probíhat rekonstrukce
veškeré elektroinstalace. Poněvadž po těchto pracích byla celá škola rozkopaná, bylo rozhodnuto, že současně proběhne rekonstrukce zastaralých
mycích koutků, oprava stropu v jídelně a vymalování celé budovy. Rekonstrukce mycích koutků byla provedena i v budově na ulici Školní, kde došlo
i na výměnu obložení v tělocvičně. Mycí koutky i opravu stropu jídelny provedlo Středisko údržby pod vedením pana Kusiny. Pracovníci tohoto střediska
pomáhali při přenášení těžkých břemen i všude tam, kde bylo třeba. Za to jim patří velký dík, stejně jako vedení města, Mgr. Polkové a všem správním
zaměstnancům, kteří zvládli náročný úklid po těchto pracích. Odměnou za vykonanou práci je spokojenost žáků i všech zaměstnanců, kteří si všech
těchto změn všimli hned po příchodu do školy.
Vedení školy, všichni zaměstnanci i žáci děkují za to, že město vkládá nemalé finanční prostředky do modernizace školy a vytváří tak stále lepší podmínky pro vzdělávání petřvaldských dětí.
Vedoucí školník Martin Graf
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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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

Honba za pokladem
bu za pokladem. Na celkem čtyřech stanovištích na území Petřvaldu měřily své síly a obratnost. Na každém stanovišti za splněný úkol dostaly
jeden žeton. Čtyři žetony jim pak v cíli Rudovous vyměnil za kartu na kolo
štěstí. A pak se točilo a točilo a točilo….. Až každý dostal část pokladu.
A Rudovous se může opět vydat na své loupežné cesty, aby příští rok bylo
opět oč soutěžit.
Monika Molinková, knihovnice

Na konci prázdnin, 29. srpna 2019, uschoval v SKS slovutný pirát Rudovous svůj poklad. Přestože ho stálo hodně námahy celý poklad nashromáždit, rozhodl se, že se podělí s petřvaldskými dětmi. Ale aby to neměly
tak jednoduché, musely si poklad zasloužit. V 9:30 se tedy vydaly na Hon-
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Město Petřvald ve spolupráci

se ZO ČSŽ v Petřvaldě pořádá

v Kulturním domě Petřvald

v sobotu 19. 10. 2019 u kulturního domu
od 8. 30 do 10.00 hodin
Výběr
ý
ze tří tras:
18 km p
pro nadšence
12 km pro
p průměrně
p
zdatné
5 km pro rodiče s kočárky a malými dětmi

x dekorace, ruční práce
x sportovní potřeby
x kuchyňské potřeby, spotřebiče
x porcelán, šperky, boty, kabelky
A jak
k bude
e blešíí trh
h probíhat?
?

startovné 40 Kč
děti do 15 let zdarma
ma
v ceně občerstvení
ní

u
Prodejci,, kteříí chtějíí prodávat,, dostanou
ý stůll - prodejníí místo
o za
a 50
0 Kč..
přidělený
V den
n akce
e je
e možné
é obsaditt
a od
d 7.30
0 hodin
n
prodejníí místa
a po
o ukončeníí trhu
u je
e nutno
o
o vykliditt
prodejníí místo
o 17.00
0 hodin..
nejpozdějii do
Bližší informace na tel. č. 596 542 951
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KINOKAVÁRNA
V KULTURNÍM DOMĚ
ÚTERÝ 15. ŘÍJNA 2019 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

DÁMSKÝ KLUB
komedie USA
Vstupné: 50 Kč

ČTVRTEK 17. ŘÍJNA 2019 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

ALADIN
animovaný film USA
Vstupné: 30 Kč
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 596 542 952 / e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz /
web: www.petrvald.knihovna.cz /
Dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

KLUB MAMINEK
1. 10., 5. 11. a 3. 12. se bude konat Klub maminek od 9:00
– 11:30

Pondělky ve skladu!
Každé pondělí odpoledne bude od 13:00 do 17:00 otevřen náš sklad
v přízemí a knihy staršího data si zase budou razit svou cestu ke svým
čtenářům.
Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Ivana Szotkowská

Petřvaldské noviny
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Senioři z Dolu Fučík vyjeli obdivovat krásu a majestátnost „LYSÉ HORY“

Několik málo minut před sedmou hodinou ranní 23. července náš autobus zastavil na známém místě, naproti hostince „Na Valachovci“. Část zá-

jezdníků nastoupila a autobus uháněl známou cestou, aby na křižovatce
v Šenově zaplnil poslední volná sedadla. Od ranních hodin je deštivo a přírodu neopouští ani v Raškovicích silná mlha. U hotelu „Ondráš“ jsme přestoupili do připraveného frýdeckého autobusu, který nás vyvezl na všemi
očekávanou Lysou horu. Na vrcholku Lysé hory nás „uvítala“ velmi hustá
mlha a navíc velké chladno. Z Lysé hory jsme odjížděli asi 11,15 hod. za
sychravého chladného počasí a husté mlhy. V Raškovicích u hotelu „Ondráš“ jsme přestoupili do našeho autobusu, který si to namířil co nejkratší
cestou k beskydské vesničce „Bílá“. Během cesty jsme jen litovali toho,
že mlha neklesla na Lysé hoře, alespoň tolik, jak jsme byli svědky při přestupování do našeho autobusu v Raškovicích. Kdyby tomu tak bylo, viděli
bychom z vrcholku Lysé hory alespoň nějakou okolní krajinu. V beskydské
vesničce jsme nejen poobědvali, ale i obdivovali její uspořádání i čistotu.
Při trošce vylepšeném počasí jsme pak mohli obdivovat krásu okolní přírody. V 16 hodin, plní hezkých dojmů, příjemně unavení a s profiltrovanými
plícemi čistým horským vzduchem, jsme se vraceli ke svým domovům.
Za výbor SHD Dolu Fučík, záv. 09 a 04
Bohuslav Bidlo

Cyklistika v srpnu
V průběhu tohoto měsíce startovali naši závodníci na čtyřech závodech
Českého poháru mládeže. Všechny se jely v našem regionu, což bylo pro
nás velice výhodné.
10. závod ČP 10.8. Bílovec – v kategorii mladších žáků se umístil Robin
Bláha na 10. místě, mladší žákyně Markéta Huráčová na 7. místě, starší
žákyně Dominika Rupová na 7. místě, kadet Štěpán Kyjonka na 22. a junioři Vojtěch Kučera na 7., Tomáš Swaczyna na 11. a Vojtěch Huráč na 20.
místě.
11. závod ČP 17.8. Nový Jičín – mladší žák Robin Bláha na 17. místě, mladší žákyně Markéta Huráčová na 7., starší žákyně Dominika Rupová na 8.
a junioři Vojtěch Huráč na 19. a Vojtěch Kučera na 29. místě.

12. závod ČP 24.8. Ostrava-Poruba - Memoriál Jana Veselého, Robin Bláha 10., Markéta Huráčová 7., Dominika Rupová 6., Štěpán Kyjonka 22.
a junioři Vojtěch Huráč 16., Tomáš Swaczyna 17. a Vojtěch Kučera 27.
místo.
13. závod ČP 25.8. Slatina – mladší žákyni Markétě Huráčové se podařilo
v tomto závodě zvítězit! Mladší žák Robin Bláha dojel 11., kadet Štěpán
Kyjonka na 12. místě a junioři Vojtěch Kučera na 12., Vojtěch Huráč 14.
a Tomáš Swaczyna na 23. místě.
Sezona pro nás ještě zdaleka nekončí, protože nás čekají dva závody v Polsku, závod na Slovensku a poslední dva závody Českého poháru v Terezíně.
Matasová
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Cyklistický závod o cenu města Petřvald
Jsem velmi potěšen, že i v našem městě jsou lidé, kteří umí připravit
úspěšné sportovní a kulturní akce, které by nám mohly závidět i větší města. Chtěl bych Vás informovat o události, která proběhla o prvním zářijovém dni a na úvod říct:
I letos se to povedlo, tak jako každý rok.
V neděli 1. 9. se za nádherného počasí uskutečnil v našem městě cyklistický závod, který uspořádal místní cyklistický klub FESO Petřvald-Březiny. Ono je jednoduché sice napsat, že se uskutečnil cyklistický závod,
ale mnoho lidí možná neví, kolik úsilí a času stojí připravit a zorganizovat
tak velkou akci. Závod odstartoval u požární zbrojnice v Petřvaldě, ale
cyklisté projížděli během závodu i Rychvaldem a také Orlovou. Závodu se
zúčastnili závodníci všech věkových kategorií, od mladších žáků a žaček,
přes dorost a dorostenky, kadety a kadetky až po muže a ženy. Celá akce
byla uspořádána pod záštitou města Petřvald, ale bez účasti dlouholetých
sponzorů by se tato akce sotva uskutečnila. Proto jim patří velké poděkování za jejich zájem o propagaci cyklistického sportu. Rád bych poděkoval
i zúčastněným sportovcům, kterých se z koutů naší republiky sjelo ke dvěma stovkám. Mají také můj obdiv, že v tom parném dni vydrželi a bojovali
ve stylu fair play až do konce závodu. Na všechny, kteří vydrželi až do cíle,
bylo pamatováno, a v cíli jim bylo odměnou malé občerstvení ve formě gri-

lované klobásky a nápoje. Pro ty nejlepší na bedně byl odměnou i aplaus
přihlížejících diváků. Nemohu opomenout a nezmínit hlavní pořadatele,
dlouhodobé činovníky klubu FESO, paní Matasovou a pana Matase. Také
bych chtěl poděkovat celému CK FESO Petřvald-Březiny, dobrovolným hasičům města Orlová a Petřvaldu, Policii ČR, Městské policii Orlová a dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Rád bych všem zúčastněným
popřál spoustu sil a elánu do pořádání dalších, takto úspěšných závodů.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Celkovým vítězem závodu se stal závodník kategorie mužů „B“ Tomáš Čer,
odchovanec našeho klubu, který nyní reprezentuje Future Opava.
Hlavním sponzorem závodu bylo město Petřvald, takže upřímný dík za pomoc po stránce finanční a za účast starosty a místostarosty města na tomto závodě. Jsme rádi, že se nestal ani jediný úraz a přispělo k tomu i nádherné počasí. Děkujeme také těm, kteří závod provázeli doprovodnými
vozidly, všem, kteří měli na starosti průběh závodu na křižovatkách, což
byla Městská policie Orlová a Bohumín a SDH z Orlové a Petřvaldu.
Nebyli to jediní, kteří přispěli k úspěšnému uspořádání závodu. Pomáhali
další naši bývalí závodníci, kteří odvedli dost mravenčí práce před i po závodě. Nemůžeme samozřejmě opomenout ostatní sponzory – takže díky!!!
MATASOVI

PUMPTRACKOVÉ HŘIŠTĚ
Na posledním ZM, konaném dne 28. 08. 2019, starosta Ing. J. Lukša obeznámil občany s plánovaným projektem za nákupním střediskem Penny. Jedná se o místo bývalé dočišťovací nádrže, kde je
realizován projekt na vybudování pumtrackové trati.
Ale co to vůbec je PUMTRACK?
Jedná se o jedinečný typ dráhy, složený z prvků boulí a klopených zatáček. Mimo klasického šlapání
na kole jde využít i hnací sílu svého těla, tzv. pumpování – neboli pohyby těla nahoru a dolů.
Jelikož je jízda na pumptracku nejen zábavná, ale také bezpečná, je tak vhodná pro všechny věkové
kategorie, úrovně jízdních dovedností, druhů či velikostí kol. Koho již omrzelo „pouhé“ ježdění na
rovince, tomu se to bude líbit. Je to nový směr využití jízdy na kole, který pomáhá rozvíjet nácvik rovnováhy a zlepšovat celkové ovládání kola.
Zastupitelka za Nezávislé pro Petřvald Kamila Kantorová

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Starší žáci

6. 8. - přípravné utkání.
Slavoj PETŘVALD - TJ PETŘVALD
2:7 (2:3)
Branky: T. Robenek, P. Juchelka - O. Kostka 3, M.
Gorovič 3, M. Kvasňák.

1.9. - mistrovské utkání krajské soutěže
(1. kolo).
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD
7:2 (4:1)
Branky: 15.´Š. Böhm, 65.´O. Šoch.
R. Klečka

10. 8. - mistrovské utkání I. B třídy (1.
kolo).
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
0:2 (0:1)
Skončila série 17 utkání bez porážky (naposledy
20. 10. 2018 se Slavojem Petřvald).
18. 8. - mistrovské utkání I. B třídy (2. kolo).
TJ Sokol NÝDEK - TJ PETŘVALD
4:3 (3:1)
Branky: 34.´M. Gorovič (as. O. Kostka), 59.´J.
Jiřičný (T. Budina), 69.´M. Gorovič (V. Zajíček).
Hráč V. Zajíček odehrál v dresu dospělých 100.
utkání.
24. 8. - mistrovské utkání I. B třídy (3. kolo).
TJ PETŘVALD - VENDRYNĚ
2:2 (1:2)
Branky: 32.´J. Jiřičný (as. V. Zajíček), 73.´T. Budina z přímého kopu.
31. 8. - mistrovské utkání I. B třídy (4. kolo).
Slovan ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD
3:1 (2:1)
Branka: 36.´J. Jiřičný (as. V. Zajíček).
Po čtyřech odehraných kolech jsou muži Hepa
na 13. místě s jedním bodem.
Trenér - M. Budina, asistent trenéra - J. Cífka, vedoucí mužstva - P. Šilhánek.
P. Sekera

Mladší žáci
Dorost
10. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(1. kolo).
TJ PETŘVALD - Inter PETROVICE
2:3 (1:0)
Branky: R. Blahut 2.

1.9. - mistrovské utkání krajské soutěže
(1. kolo).
TĚRLICKO - TJ PETŘVALD
7:0 (4:0)
K. Pokorný

17. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(2. kolo).
Č. TĚŠÍN - TJ PETŘVALD
6:0 (2:0)
24. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(3. kolo).
TJ PETŘVALD - STARÉ MĚSTO
1:5 (0:4)
Branka: K. Nguyen.
31. 8. - mistrovské utkání krajské soutěže
(4. kolo).
HEŘMANICE - TJ PETŘVALD
5:0 (3:0)
Po čtyřech odehraných utkáních jsou dorostenci
Hepa na posledním 14. místě tabulky s 0 body.
V. Uher

Starší přípravka, trenér J. Cífka
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SK SLAVOJ PETŘVALD

sĄǎĞŶşƐƉŽůƵŽďēĂŶĠ͕

Dětský den se Slavojem
SK Slavoj Petřvald uspořádal dne 31. 8. 2019 jako už tradičně pro děti ke konci letních prázdnin „Dětský den se Slavojem“. V sobotním parném odpoledni čekaly na malé i velké návštěvníky různé atrakce a možnosti sportovního vyžití i něco na zub a osvěžení. Namátkou uvádím
sladké palačinky, výbornou točenou zmrzlinu, grilované klobásky, krkovičku a vydatný pitný
režim pro malé i velké návštěvníky. O zábavu přítomných se starali hráči Slavoje i jejich rodinní příslušníci. Součástí zábavného dne byl i soutěžní zápas Slavoje s Viktorií Bohumín, který
skončil vítězstvím 6:1 pro Slavoj. Hráči Slavoje pak společně pogratulovali našemu hlavnímu
pořadateli Zdenku Kantorovi ke krásnému životnímu jubileu (50 roků). Přejeme mu hodně zdraví, životní pohody a hodně sil do další práce pro Slavoj i v soukromí. Vyzdvihujeme také našeho
pana předsedu Davida Pavlitu. Bez jeho obětavosti a zápalu pro Slavoj i pro různé akce pořádané na našem hřišti, za přispění města Petřvaldu, by tohle nebylo možné. Na shledanou při
dalším fotbalovém zápase nebo nějaké sportovně - kulturní akci na Slavoji. MY JSME SLAVOJ!!!!
Martin Frank

DK WĞƚƎǀĂůĚ ,ŶƵơ EK ϮϬϭϭ ǀĄƐ ǌǀĞ
Ŷ Ă  Ŷ Ą ǀ Ɠ ƚ Ģ ǀ Ƶ  W Ž Ɛ ů Ă Ŷ Ğ Đ Ŭ Ġ  Ɛ Ŷ Ģ ŵ Ž ǀ Ŷ Ǉ
WĂƌůĂŵĞŶƚƵZĂƉƌŽŚůşĚŬƵƐĞŶĄƚŶşĐŚǌĂŚƌĂĚ͘
EĂ ƐƚƎĞĚƵ Ϯϯ͘ƎşũŶĂ ϮϬϭϵ ũĞ ĚŽŵůƵǀĞŶĂ
ƉƌŽŚůşĚŬĂ ƉƌŽƐƚŽƌ ƉŽƐůĂŶĞĐŬĠ ƐŶĢŵŽǀŶǇ͕
ƐĞƚŬĄŶşƐƉŽƐůĂŶĐŝ,ŶƵơEKϮϬϭϭ͕ƉƌŽŚůşĚŬĂ
ƐĞŶĄƚŶşĐŚ ǌĂŚƌĂĚ͘ :Ğ ƉƎŝƐůşďĞŶĂ ŵŽǎŶŽƐƚ
ďǉƚŶĂũĞĚŶĄŶşƉŽƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶǇ͘
s ƉƎşƉĂĚĢ ǌĄũŵƵ ƷēĂƐƚŶŝƚ ƐĞ ƚĠƚŽ ĂŬĐĞ͕
ŶĄƐŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞ͘WŽēĞƚŵşƐƚũĞŽŵĞǌĞŶ͘
ĞƐƚŽǀŶşŶĄŬůĂĚǇƐŝŚƌĂĚşŬĂǎĚǉƐĄŵ͘
ĞͲŵĂŝů͗ŵŽ͘ƉĞƚƌǀĂůĚΛĂŶŽϮϬϭϭ͘Đǌ
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ƚĞů͘ē͘ϳϯϯϭϵϮϬϱϮ
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Moravskoslezský kraj pořádá

DEN PĚSTOUNSTVÍ
v Dolní oblasti Vítkovice
pod záštitou náměstka hejtmana
Jiřího Navrátila, MBA

12/10

2019
10–18 hodin

PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY JE VSTUP
DO SVĚTA TECHNIKY A NA BOLT TOWER

ZDARMA*

10.00

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO NÁMĚSTKA HEJTMANA JIŘÍHO NAVRÁTILA, MBA

10.20

SCIENCE SHOW, PARKOUR SHOW, TANEČNÍ SHOW PATRICKA ULMANA

13.00

KŘEST KNIHY DĚTI SRDCE A AUTORSKÉ ČTENÍ POHÁDEK ZUZANY POSPÍŠILOVÉ

14.00

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL K OCENĚNÍ
NÁHRADNÍCH RODIČŮ – PĚSTOUNŮ

VYSTOUPENÍ TOMÁŠE SAVKY
A MARTINY ŠNYTOVÉ

15.00

PARKOUR SHOW

16.00

PŘEDNÁŠKA MGR. JANA ŠPILARA
TÉMA: VÝZNAM RODINY

17.00

BESEDA MIMO DOMOV – DISKUZE
S MLADÝMI DOSPĚLÝMI, KTEŘÍ
VYRŮSTALI V DĚTSKÝCH DOMOVECH

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM: SKÁKACÍ HRADY, KLAUNI,
SKAUTI, JÍZDA NA KONI, DESKOVÉ HRY, FOTOKOUTEK A DALŠÍ.

*) Volný vstup zajištěn do jedné ze tří variant: Malý či Velký svět techniky
a na Bolt Tower (s ohledem na kapacitu zařízení pouze pro 100 osob).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Tarokový turnaj
– 1. ročník memoriálu Věroslava Nieće
Dne 7. září se uskutečnil v Kulturním domě v Petřvaldě již 16. ročník tarokového turnaje,
který je od roku 2007 součástí společné tarokové ligy Grand Prix Slezska, a to s kolegy
z Polska. Tento turnaj byl pojat jako 1. ročník memoriálu Věroslava Nieće, který nás navždy opustil v prosinci loňského roku ve věku 72 let.
Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů, vítězem se stal Andrzej Maj z Polska, na druhém a třetím
místě se umístili hráči z Přerovska - Radomír Karásek a Miroslav Podmolík. Turnaj slavnostně zahájil místostarosta města Petřvaldu ing. Petr Dvořáček, který rovněž předával
ceny účastněným aktérům. V průběžném pořadí po 9. turnaji je Václav Jurčík na 4. místě
a Tomáš Chrobák na 6. místě.
Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům turnaje – společnostem Shapesteel Ostrava a.s.,
Svar Ostrava, QT Technik Ostrava a městu Petřvald za finanční přispění i za věcné dary
na pořádání turnaje.
Za pořadatele: Ing. Tomáš Chrobák

NAPSALI NÁM
Jóga v Petřvaldě.
Obecně je známo, že cvičení jógy lze pokládat za život
velmi pozitivně obohacující. Zvláště v dnešní době, kdy
více než 80% lidí velkou část svého života prožije vsedě
v zaměstnání, cestou v autě nebo doma před televizí.
V našem městě si to obyvatelé pravděpodobně uvědomují, protože zájem o cvičení jógy stále roste.
Mě jóga přivedla k pochopení, k lepšímu zvládání denního stresu a k vyrovnanějšímu životu. Zklidnění v ásanách přináší odstranění energetických bloků, uvolňuje
napjaté svaly, prodlužuje zkrácené svaly a zmírňuje stres. Nejen ásany
v jógové praxi přinášejí harmonii, také vědomý dech se velkou měrou podílí na uvolnění. Vědomý dech má výrazně antistresový účinek. Soustředění
se na dech už samo o sobě zklidňuje a přivádí roztěkanou mysl ke klidu.
Pod tlakem životních událostí dýcháme povrchně, mělce a hrudník je stažený. Jakmile se naučíme vědomému dechu, začneme každodenní situace zvládat s nadhledem a lehkostí.

Dech se prohloubí, tep zpomalí a dojde v celém těle ke zklidnění. Tělo
i mysl se vrátí do rovnováhy.
Výdrž, sílu i pohyblivost, napětí i uvolnění, klid i dynamiku, bdělou pozornost i dýchání, zručnost a výzvu – to vše obsahuje jóga. Vznikla před více
než 3 000 lety, přesto je stále aktuální jako v době svého vzniku.
Pojďme se naučit vědomě dýchat, cítit, co se děje uvnitř sebe, ovládat
tělo i mysl. Probouzet se s myšlenkou: „Začal ten nejkrásnější den mého
života.“ Toho lze dosáhnout prostřednictvím jemného vnímání svého těla
i mysli.
Pro velký zájem otevíráme další termín cvičení jógy. Začínáme ve čtvrtek
3.10. 2019 od 18:00 – 19:30 hodin.
Informace naleznete také na
www.jogasona.cz
Zájemci mohou volat na tel. č.: 728 545 258 nebo psát na e-mail:
mila.sona@seznam.cz

Poděkování
Děkujeme vedení města, spolupracujícím spolkům a pracovnicím SKS a knihovny Taťáně Čechové a Monice Molinkové za přípravu a organizaci
příměstských táborů. Díky nim měly děti pestřejší prázdniny a my rodiče klidnější léto.
Jana Dronská (maminka)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Vlasta Kratochvílová 85 let
Dáša Tomášková
80 let
Jubilantům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

René Himlar
a Aneta Placzková

Viktor Chovanec

Zdeňka Bratková

87 let

Viktrorie Pěčonková

Zdeněk Havlík

50 let

Ivo Žaček a Renáta Veselková

Jan Žaček

Iva Hoferková

69 let

Viktor Stepek
a Andrea Brčicová

Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Arnošt Chrobok

83 let

Jarmila Zdebská

96 let

Daniel Elšík
a Markéta Matúšová

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě
životem.

Blahopřání
Dne 23.9.2019 oslavil krásných 94 let života
náš tatínek, dědeček, pradědeček, strýček, kamarád hor i chovatel včeliček
pan Václav Pavelek.
Všichni Ti přejeme pohodu, radost a zdraví... J. I. Burová

Vzpomínáme
Kdo zůstal v srdcích těch, které opustil,ten nikdy neodešel.
Dne 18. října 2019 uplyne deset let, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan Rudolf Stec.
Dne 8. října 2019 si připomeneme jeho nedožité 70. narozeniny. Nikdy nezapomeneme.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Jiřina, syn Petr s Renátou,
dcera Iveta s Richardem a vnoučata Petr, Veronika a Nikol.

To, že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 26.9.2019 by se dožil 28 let
pan Jakub Šeliga.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Tolik jsi milovala život a s námi chtěla jsi být,
ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.
Dne 18. září 2019 jsme vzpomněli nedožité 69.
narozeniny paní Ireny Budinové
a dne 29. října 2019 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 23. září 2019 jsme vzpomněli na 5. smutné
výročí úmrtí mé manželky, naší maminky, babičky,
prababičky, tety a kamarádky paní Věry Borové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Rudolf, synové
Petr, Libor, Martin s rodinami
a vnučka Petra s rodinou.

Dne 24. září 2019 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí,
kdy nás po těžké nemoci opustila
paní Věrka Mrazíková.
S láskou manžel s dětmi a celou rodinou.

„Kdo v srdci žije, neumírá.“
Dne 14. října 2019 by se dožil 65 let náš drahý
manžel, otec, tchán, dědeček, bratr a strýc
pan Milan Kitliňski.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jana,
syn Radim a dcera Jana s rodinami a švagrová
Tinka s rodinou.

Dne 16.10.2019 by se dožil 75 let
pan Hynek Dostál.
Dne 29.8.2019 jsme si připomněli
čtvrté výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka Atanaska,
dcery Pavlínka a Olga s rodinami.
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Dne 30. září 2019 uplynou 3 roky od úmrtí
manžela
pana Lubomíra Bernatíka.
S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 9. října uplyne už 5 dlouhých let, kdy nás
navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček
pan Jaroslav Hečko.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Jarmila,
dcera Miluše a syn Břetislav s rodinami.

Poslední sbohem nestačil jsi dát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
Měl jsi rád život kolem sebe a my všichni měli rádi Tebe.
Dne 3. října 2019 vzpomeneme 22. výročí úmrtí našeho milovaného
syna, bratra, strýce, vnuka a synovce pana Daniela Hermana,
který tragicky zemřel, ne z vlastní viny, ve věku nedožitých 20 let.
Stále s láskou vzpomínají rodiče Miroslav a Jiřina, bratr Mirek s manželkou Šárkou a neteří Nelinkou
a babička Terezka. Přátelům a kamarádům děkujeme za vzpomínku.

Dne 7. října 2019 vzpomeneme nedožitých 88 let naší milované maminky
paní Heleny Rohlové
a 24. října 2019 pak nedožitých 90 let našeho drahého tatínka
pana Ing. Zdeňka Rohla.
Nikdy nezapomenou dcery s rodinami.

Miloval jsi život a chtěl jsi žít, leč přišla nemoc
a Tys musel odejít.
Dne 13. října 2019 by se dožil 70 let náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Jaroslav Bužek.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta,
synové Pavel a Tomáš s manželkami, vnoučata
Verunka a Terezka.

Čas utíká a nevrací, co vzal, ale vzpomínky žijí dál
a nedovolí zapomenout na laskavého, hodného a
milovaného pana Lumíra Karkošku,
který nás náhle před 20 lety, 22. října 1999, ve
věku 66 let opustil.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Danka, syn
Luboš, vnuk Ondra a snacha Magda.

Díky za to, čím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Dne 30. října 2019 by oslavila 90. narozeniny
paní Božena Dziková.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Kdo v paměti svých drahých žije, není mrtev – jen vzdálen –
mrtev je ten, kdo zapomenut…
Dne 19.10.2019 si připomeneme nedožité 100. narozeniny
pana Ladislava Paláčka z Petřvaldu
a dne 24.11.2019 vzpomeneme nedožité 96. narozeniny jeho manželky
paní Štěpánky Paláčkové, roz. Šlachtové.
Vzpomeňte s námi. Dcera Vlasta, vnoučata Jarmila a Jiří s rodinami.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zprávu,
že nás dne 2. srpna 2019 po dlouhé a těžké nemoci opustila naše drahá manželka,
maminka, babička, teta, švagrová, tchýně,
paní Anna Poledníková z Petřvaldu.
S drahou zesnulou jsme se rozloučili dne 8. srpna 2019.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Bedřich a syn Jiří s rodinou.

Oznamujeme s velkou lítostí,
že nás dne 27. 8. 2019 ve věku 69 let
navždy opustila
paní Iva Hoferková.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku
a důstojné rozloučení.
Dcera Jana s rodinou

Oznamujeme všem přátelům a známým smutnou
zprávu, že nás dne 2.9.2019 ve věku 89 let
navždy opustila paní Ludmila Křístková.
S drahou zesnulou jsme se rozloučili
v úzkém kruhu rodiny.
Děkujeme všem, kteří uctí její památku tichou
vzpomínkou. Zarmoucená rodina.
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NEJDOSTUPNĚJŠÍ ORTOPEDICKÉ
SLUŽBY V KRAJI

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:

Můžete nás navštívit v ambulancích
na Slezské Ostravě,
v Bohumíně
a v Ostravě - Porubě.
www.ortocentrumslezska.cz
www.ortocentrumbohumin.cz
www.ortocentrumov.cz
Objednávky na tel. +420 735 743 823

petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ
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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 %

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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