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POZVÁNKA

Ve středu 10. 6. 2020 jsme před radnicí přivítali peloton Josefa Zimovčáka, který tuto cyklotour pořádá již 11. rokem
na podporu onkologicky nemocných dětí pod názvem NA KOLE DĚTEM. Město Petřvald se v letošním roce připojilo
k dalším městům v republice a projekt podpořilo částkou 10 000 Kč.
Foto: Pavel Víteček

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
26. srpna 2020 v 16 hodin,
v Kulturním domě města
Petřvald.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
29. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 14. května 2020
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města
RM schválila
 znění Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce pod označením „OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ
– Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelného
signalizačního zařízení v Petřvaldě“.
RM rozhodla  
 o prominutí nájemného nebytových prostor v Petřvaldě na
ulici Kulturní č. p. 26, za měsíc

březen, duben a květen 2020
v souvislosti s uzavřením provozoven v důsledku krizových
opatření Vlády ČR nájemcům
- Wegarest s.r.o. (restaurace),
V. Liptákové (pedikúra) a G. Macháčové (kosmetika).
 o uzavření Dohody o spolupráci na mikroprojektu „Naučná
stezka u Drogomyslské cesty“
realizovaného městem Strumień z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
v rámci Programu Interreg V-A
Česká republika – Polská republika.
RM vzala na vědomí
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4. 2020.

Realizace dezinfekce ve městě
Na základě mimořádného nařízení Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje provedlo město Petřvald dezinfekci veřejných prostor v termínech 6.,7., 20. a 21. června. Byla dezinfikována dětská hřiště, zastávky autobusů, lavičky, madla a kliky
u obchodů, respektive místa se zvýšenou možností doteku osob.
Byly dezinfikovány i prostory v okolí domu s pečovatelskou službou na ul. Ráčkova, na hřbitově byly dezinfikovány prostory veřejných WC, lavičky i kohoutky pro spouštění vody.
Tímto bych chtěl poděkovat našim dobrovolným hasičům, kteří
tuto dezinfekci prováděli.
Veškerá opatření z různých nařízení v souvislosti s koronavirem,
která město realizovala, byla doposud hrazena z rozpočtu města.
Ing. Jiří Lukša, starosta
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Opravy místních komunikací

Jsme velmi potěšeni, že i v této
poněkud zvláštní době se podařilo
opravit vybrané místní komunikace
bez vážnějších problémů. Všichni jsme měli trochu obavy, jak se
bude postupovat, aby vše bylo v
souladu s vyhlášeným nouzovým
stavem, zda se podaří zkoordinovat
práce na komunikacích. I přes tyto
překážky byly v krátké době opraveny komunikace ul. U Stružky, ul.
2. května, ul. Panelová, ul. P. Bezruče, ul. Kovalčíkova a ul. Družstevní.
Chtěli bychom poděkovat zhotovitelské firmě Swietelsky stavební
s.r.o. a jejím pracovníkům za výbornou koordinaci a také za provedení
těchto prací. Chtěl bych zmínit, že
letošní opravy místních komunikací

Upozornění na nevhodné parkování

byly za posledních 5 let nejnákladnější. Celá tato akce byla vysoutěžena v rámci podlimitního výběrového řízení za cenu cca 6 mil. Kč.
Na komunikaci ul. Družstevní chceme ještě v průběhu roku ve spolupráci s SmVaK k vyměnit některé
poklopy šachtic, které vykazují poškození.
Také bychom chtěli poděkovat
občanům za jejich trpělivost a dodržování bezpečnosti při opravách
zmíněných komunikací. A přejeme si, aby nové asfaltové povrchy
nenabádaly řidiče k překračování
rychlosti v obytných zónách. Chráníte tím nejen sebe, ale i ostatní
spoluobčany našeho města.

Chtěli bychom touto cestou upozornit na opětovné problémy s parkováním v oblastech Marjánky, Holubovy kolonie a na Zaryjích. Tento
trend přetrvává již několik týdnů.
Z důvodu nevhodně zaparkovaných aut nebyly vyvezeny odpady
u některých nemovitostí na ulicích
ve zmíněných oblastech. Je třeba
si uvědomit, že špatným parkováním nepoškozujete pouze sebe
či souseda, ale také své město.
Pokud se pracovníci Deposu opě-

tovně vrací další den tento odpad
vyvézt, tak město kvůli těmto lidem
zaplatí více peněz díky projetým kilometrům. Proto vás touto cestou
žádáme o dodržování pravidel parkování v obytných zónách a upozorňujeme, že byli o těchto oblastech
informováni policisté ČR a také policisté Městské policie Orlová s žádostí o častější kontrolu parkování.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Na hřbitově s novými chodníky
I pro letošní rok jsme nezapomněli na městský hřbitov a pokračovali jsme
v opravách chodníčků kolem hrobů. V rámci výběrového řízení zvítězila firma Jankostav s.r.o., celková cena rekonstrukce byla cca 360 tis. Kč. Tato
firma se v Petřvaldě představila již loni při opravách místních komunikací. Během několika týdnů byla rekonstrukce čtyř chodníčků kolem hrobů
provedena a dnes již máme místo původních štěrkových chodníků hezké
asfaltové chodníčky. Rádi bychom firmě a jejím pracovníkům poděkovali
za kvalitně a rychle provedenou práci, jelikož práce na tomto pietním místě nejsou jednoduché.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 5. 2020 V TIS. KČ
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky půjčených prostředků
Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 31. 5. 2020
Základní běžný účet
53 124 391,49 Kč
Fond rezerv a rozvoje
11 103 053,86 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
110 706,00
12 075,00
4 323,90
127 104,90      
117 965,00
21 571,00
139 536,00      
14 351,10
-1 920,00
12 431,10

UPRAVENÝ ROZPOČET
110 706,00
12 075,00
12 013,90
134 794,90      
120 893,00
41 307,00
162 200,00      
29 325,10
-1 920,00
27 405,10

SKUTEČNOST
39 551,72
5 875,70
2 253,83
9 390,04
57 071,29      
37 454,63
5 681,41
43 136,04      
-13 345,84
-800,00
210,59
-13 935,25

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2020 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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Výměna oken a osvětlení tělocvičny
na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Během měsíce června došlo na budově tělocvičny ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246 k výměně stávajících
oken a sklobetonové fasády za novou prosklenou stěnu, která je
dělena do 17 svislých a 3 vodorovných celků. 10 spodních oken
je otevíráno pomocí elektrických
servomotorů, které jsou rozdělené
do dvou okruhů, přičemž 1. okruh
(6 oken) je spouštěn společně
s ventilátory automaticky pomocí
řídicí jednotky s teplotním a časovým čidlem. 2. okruh (4 okna)
je spouštěn pomocí manuálního
ovládače. Zasklení oken je provedeno izolačním dvojsklem s protislunečním pokovením vnějšího
skla zmírňující tepelné zisky od slunečního záření. Zároveň s výměnou
oken byla provedena modernizace
osvětlení a souvisejících silnoproudých instalací vč. 2ks ventilátorů

VZT. Nová svítidla splňují nejvyšší
normové nároky, mají zvýšenou
mechanickou odolnost, jsou výkonná a úsporná s LED zdroji. Celkově
touto modernizací dojde ke zlepšení vnitřních hygienických, klimatických a bezpečnostních podmínek
při užívaní tělocvičny ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Bc. Michal Janeček,
vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy MěÚ Petřvald

Pasování na školáky

Letošní rozloučení s předškoláky z petřvaldských mateřských
škol, které se konalo ve čtvrtek
11. 6. 2020 v sále KD, mělo trochu
jiný kabát - a to přímo kabát modré
víly Radany. Tato víla pasovala svou
kouzelnou hůlkou letošní předškoláky na školáky. Pan starosta a pan
místostarosta poté předali dětem
pamětní listy a ručně malované
kapsáře se školními potřebami
a popřáli jim hodně štěstí a odvahy
do nové životní etapy. Pasování se
nevyhnuly ani přítomné paní učitelky, a to na titul „nejlepší učitelka

třídy“, který si bezpochyby zaslouží.
Po slavnostním ceremoniálu přišel
na řadu program plný kouzel, pohádek a tance kouzelné víly Radany,
do kterého se s nadšením zapojily
i děti.
Věříme tomu, že bylo toto slavnostní pasování pro děti krásným
zážitkem. Přejeme jim ještě jednou krásné a pohodové prázdniny
plné zážitků a posléze hodně štěstí
a úspěchů ve škole.
Ivana Tomková,
referent odboru správního
foto: Pavel Víteček

Rekonstrukce
chodníku podél
ul. Závodní
V termínu od 13.7.2020 do
12.10.2020 bude probíhat rekonstrukce chodníku podél ul.
Závodní. Stavební práce budou
zahájeny od ul. Polní a ukončeny u bytového domu č.p. 1889
(nová školka). Na základě výběrového řízení bude tuto rekonstrukci, v hodnotě 2 309 tis. Kč
vč. DPH, realizovat fa Meccano,s.r.o. S žádostí o dotaci na
tuto stavbu ze Státního fondu
dopravní infrastruktury jsme
byli neúspěšní. V letošním roce
bude také realizována výstavba chodníku podél ul. Závodní
v úseku od č.p. 471 po ul. Polní.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• NÁLEZ 5/2020: PÁNSKÉ JÍZDNÍ
KOLO LINCOLN, RŮŽOVÉ BARVY
Místo nálezu: Petřvald – Březiny,
travnatá plocha poblíž fy Pegres
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

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
V ČERVENCI 2020
1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic
a kontejnerů):
1.7., 7.7., 8.7., 14.7., 15.7., 21.7., 22.7., 28.7., 29.7.

2. svoz žlutých pytlů (plast):
20.7., 21.7., svoz kontejnerů na plast: 8.7.

3. svoz modrých pytlů (papír):
16.7., 17.7., svoz kontejnerů na papír: 31.7.

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):  
6.7., 7.7., 13.7., 14.7., 20.7., 21.7., 27.7., 28.7.
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Přijímací zkoušky „na nečisto“ v době mimořádného stavu
a 1. 6. jsme pro ně připravili přijímací zkoušku „na nečisto“ a besedu, jak
pracovat s vlastním stresem a zvládnout nástrahy přijímacího řízení bez
psychické újmy.
Poděkování za přípravu všech žáků, která byla v letošním roce o několik
týdnů delší a velmi náročná svou distanční formou, patří hlavně paním
učitelkám Kocurkové, Helbichové, Cyroňové a Jiříčkové.
Žákům přeji hodně zdraví a štěstí v dalším studentském životě.
PhDr. Ing. Jana Lehnerová (školní psycholožka)

I přes uzavření škol od 11. 3. 2020 se žáci devátých ročníků připravovali
na přijímací zkoušky na střední školy. V tomto roce na to měli o dva měsíce
času více, od 11. 5. mohli chodit na prezenční konzultace do školy. 28. 5.

Ve dnech 8. a 9. 6. 2020 se konaly přijímací zkoušky na střední školy.
V pondělí se zúčastnilo 36 žáků devátých tříd a v úterý 12 žáků pátých
tříd. Většina žáků se na zvolený obor dostala. Přeji všem mnoho úspěchu
v dalším studiu.
Mgr. Pavla Helbichová (výchovný poradce)
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

Netradiční zápis na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Velkým zážitkem předškoláků a jejich rodičů bývá zápis do první třídy. Každý předškolák chce před paní učitelkou předvést, co vše už umí, a na
rodičích je vidět, jak zažívají pocity štěstí, že mají tak šikovné děti.
Tento rok byl bohužel zápis na základě mimořádných opatření koronavirové krize uskutečněn jinou formou, neosobní, bez dětí, rodičů, učitelů,
prarodičů, pěstounů atd. Zápis elektronickou a poštovní formou probíhal
v období od 1. do 30. dubna. K 30. 4. bylo škole doručeno 64 žádostí o
zapsání dítěte do prvního ročníku a 19 žádostí o odklad školní docházky. Množství žádostí o odklad školní docházky nás velice překvapilo, lze

říct, že uvedený počet žádostí o odklad byl v naší škole rekordní. Snad se
z toho nestane tradice pro příští léta. Všem žádostem o zapsání bylo vyhověno a k 31. 5. bylo na ul. Závodní zapsáno 19 dětí a na ul. Školní 45 dětí.
Doufáme, že se 1. září všichni budeme moci ve zdraví sejít a pozdravit
naše nové školáky a jejich zákonné zástupce při slavnostním zahájení nového školního roku.
Mgr. Vladimíra Lisová
zástupkyně ředitelky školy
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek. Administrace Petřvaldských novin.
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
24. 7. 2020 od 21.30 hod.
Film: Chlap na střídačku

Areál TJ HEPO
Občerstvení zajištěno

Vstupné 80 Kč

Červenec 2020
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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

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí, středa: 8:00 – 11:30
a 12:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek: ZAVŘENO

7.ČERVENCE 2020

PRÁZDNINOVÉ

Našim čtenářům již poskytujeme veškeré
knihovnicko-informační služby. Omezení,
která zůstávají (v době tisku těchto novin):

DÍLNIČKY
VYRÁBĚNÍ
Z PAPÍROVÝCH ROLEK

• mít při pobytu v knihovně roušku
• vydesinfikovat si při vstupu ruce

9:00 - 12:00

Přijďte si vypůjčit prázdninové čtení!
Půjčování ze skladu, Klub deskových her
a Klub maminek se naplno rozběhne od
září. Na podzim se také uskuteční většina akcí, které musely být zrušeny z důvodu karantény.

P
VSTU A
RM
ZDA

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

K MUZEU 150, PETŘVALD, 735 41
TEL.: 596 542 952
WWW.PETRVALD.KNIHOVNA.CZ

DOMEK – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
telefon: 702 286 813 /e-mail: domek@petrvald-mesto.cz
Otevírací doba – pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod.,
neděle od 13.00 do 17.00 hod.
Otevírací doba se bude dále přizpůsobovat probíhajícím akcím ve středisku.

OD 25.5.2020 JE SVČ DOMEK OPĚT OTEVŘEN.

DRÁTOVÁNÍ
s lektorkou Šárkou Dvořákovou

Odpoledne s indiány

ebno

všec

hny

13:00 až 18:00
(Rezervace na tel. č. 702 286 813)
13.7. až 2.8.2020
26.7.2020

Piráti
Pirátská jízda 13:00 až 18:00
(Rezervace na tel. č. 702 286 813)

VÍCE INFORMACÍ:
https://www.petrvald-mesto.cz/o-meste/domek/

hde.w

2.7.2020 13:00-18:00
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od š
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zu je
a kur

Cen

let.

://es

Léto s indiány

22.7.2020
15:00 - 16:30

https

29.6. až 12.7.2020

de.cz

ZVEME DOSPĚLÉ, DĚTI MALÉ I VELKÉ
NA LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM.

č

180 K
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n
)
e
c
d
(V
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čení n
j
ů
p
a
iz

Ozdobíte si korálky 3 drátované
ozdoby např. motýlky, čtyřlístky,
srdíčka, kolečka apod.

Rezervace na tel. č.: 702 286 813
K Muzeu 89, Petřvald 735 41, tel. č.: 596 541 092
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Výtvarný workshop

Angličtina s Katkou Pastorkovou

Malba akrylem na různé motivy
19. července 2020 od 9.00 do 17.00 hod.

Od 13.7.2020 budou v SVČ Domek probíhat kurzy angličtiny,
vždy blok 4 lekcí po 120 minutách, od 15 do 17 hodin
Cena jednoho kurzu je 1200 Kč

DOMEK Petřvald

Kurz pro začátečníky skutečné
i falešné
Elementary english Superstart
14. 7. - 23. 7. 2020 (úterý a čtvrtky)
a navazující kurz Elementary express
28. 7. - 6. 8. 2020 (úterý a čtvrtky)

Lektor kurzu: MgA. Tomáš Oslizlok
Naučíte se teorii barevného kruhu a vyzkoušíte si, jak se maluje akrylovými barvami.
Dostanete vybrat z pestrých a barevných předloh. A nemusíte se bát, že to nezvládnete.
Kurz je určen i pro ty, co nikdy nemalovali! Malování podle předlohy doplníme i malbou
abstraktu, ať už v samostatném obraze nebo v pozadí.

Poslech a úkoly související s různými
písněmi a jejich texty
Song & Music Chat Room Elementary
13. 7. - 24. 7. 2020 (pondělí a středy)

Cena: 1 500,- Kč, formát 30 x 40 cm
Objednat si můžete i větší variantu - 40 x 50 cm + 150,- Kč
Cena zahrnuje tyto pomůcky: malířské plátno, akrylové barvy, papíry, tužky, použití štětců
a špachtlí, lektorné, pronájem.
Výběr varianty uveďte v poznámce platby.
S sebou si vezměte hadry na utření štětce, oblečení na převlečení, přezůvky pro vaše pohodlí,
starší prostěradlo nebo malířskou fólii na přikrytí stolu.
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM

Kurzy pro lehce pokročilé

Song & Music Chat Room Intermediate 1
29. 7. - 7. 8. 2020 (pondělí a středy)
Song & Music Chat Room Intermediate 2
2. 8. - 21. 8. 2020 (pondělí a středy)

Aktivní angličtina pro pokročilé

na: DOMEK Petřvald

TYTO KURZY JSOU URČENY PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ!

PoBoost Your English Brain Superpower
11. 8. - 20.8. 2020 (úterý a čtvrtky)

Uzávěrka přihlášek: 8. 7. 2020
Přihlášky podávejte na domek@petrvald-mesto.cz

Více informací a rezervace na tel.: 702 286 813
K Muzeu 89, Petřvald 735 41, tel. č.: 596 541 092

u od 17:15

Keramika

omk
8.7.2020 v D

DVOUDENNÍ KURZ

TERMÍN: 16.7. a 28.7.2020 14:30-17:30
cena: 250 Kč
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Vyrobíte si a odnesete:
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2 286 813
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Rezervace na tel.č.: 702 286 813

ARMA

VSTUPNÉ ZD

K Muzeu 89, Petřvald 735 41, tel. č.: 596 541 092

K Muzeu 89, Petřvald 735 41, tel. č.: 596 541 092
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Okénko Domova Březiny
S takovým týmem boj s nákazou neprohrajeme!

Život v době COVID-19 nebyl pro naše uživatele vůbec jednoduchý. Všichni museli dodržovat
přísná protiepidemická opatření. Jedním z nich
byl dlouhodobý zákaz návštěv, uživatelům
osobní kontakt se svými blízkými velmi chyběl.
Na tuto situaci zareagovala společnost Philip
Moris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty
77 a spustila unikátní projekt „Tablet od srdce“.
Domov Březiny díky němu obdržel dva tablety,
prostřednictvím kterých rodinní příslušníci, přátelé a známí komunikují ve videohovoru s našimi
uživateli. Protože máme 3 oddělení, jeden jsme
si museli dokoupit sami, protože zájem o tuto
komunikaci byl opravdu velký a přináší radost
oběma stranám.

Tradiční akce a aktivity, na které jsou uživatele
zvyklí, pořádáme v rámci jednotlivých oddělení. Doprovázíme je při procházkách po areálu,
společně uklízíme venkovní prostory a sázíme
kytky. Nechybí ani společenské akce jako Stavění nebo Kácení máje, samozřejmě v úzkém
kruhu, s rouškami. V rámci těchto akcí a aktivit
dodržujeme veškerá protiepidemická opatření
a uživatelé z jednotlivých oddělení se na nich
nesetkávají.
A naši zaměstnanci? Musíme říct, že jsou opravdu skvělí. Plně chápou a akceptují veškerá opatření, bez jejich zodpovědnosti bychom určitě nebyli tam, kde jsme teď. Neonemocněl ani jeden
uživatel. Neměli jsme výpadek u zaměstnanců,
běžné nemocenské a pár paragrafů se podařilo
nahradit vlastními lidmi. S takovým týmem boj
s nákazou neprohrajeme!
Hodně mě překvapila solidarita našich občanů
při šití roušek a dodání dalších nedostatkových
ochranných pomůcek. Zajímavou informací je,
že jsme si sami ušili v prvním týdnu nákazy 530
plátěných roušek. Rychle reagovali také paní
Hellerová z Petřvaldu (52 roušek), Orlová sobě
(Martin Mazur) přivezli 71 roušek, petřvaldský
starosta Ing. Lukša přivezl 240 roušek (od občanů a Pergresu), paní Starostková z Petřvaldu
věnovala 132 roušek, MSK (náměstek hejtmana Navrátil) poslal 100 roušek, paní Knýblová 10 roušek, fa Steriwund (paní Buchtová)
100 ústenek, 100 rukavic, Marie Nikliborcová
z Rychvaldu 68 roušek, paní Karasová z Petřvaldu 90 roušek, bezejmenná mladá maminka
z Petřvaldu 36 roušek, pan Moravec 100 rou-

šek, paní Dagmar Bartáková z Petřvaldu 160
roušek, paní Kovaříková z Petrovic 60 ks roušek.
Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám, bylo to hektické. Celkem máme plátěných
roušek 1631 ks.
Pomoc přicházela také od institucí. Z důvodu
nedostatku ochranných pomůcek a dezinfekce nám průběžně poskytoval největší pomoc
Moravskoslezský kraj, který nám poslal téměř
10 000 jednorázových roušek, 900 respirátorů
FFP2, 14 000 jednorázových rukavic, 50 ochranných štítů a zajistil 280 litrů dezinfekce na ruce.
A pomohli např. DF Partner lihovou dezinfekcí,
Steriwund Havířov přivezl roušky a rukavice, Ivana Kosová z nadace (Křetínský) – respirátory,
PNS věnovala 180 knih. A další a další. Moc děkujeme, hlavně za naše babičky a dědečky, nemají to dnes jednoduché. Už aby to bylo za námi
a život se vrátil do starých kolejí.
Ing. Pavel Zelek, ředitel Domova Březiny, p. o.

KMD Sluníčko-Pohár vědy Focus a karanténa
Rok 2020 začal pro
náš klub velmi slibně. Přihlásili jsme se
do mezinárodní soutěže Focus -2020, oslavili 22. výročí vzniku našeho klubu Sluníčko,
byla nám potvrzena
účast v Praze na „Týden mozků“‚ s naším
projektem
,,Těžiště
a fyzikální hračky‘‘ určený pro děti i dospěláky. Stali jsme se taky
součástí delegace debrujárů na podzimní
mezinárodní výstavu
do Dubaje. Vše vypadalo velmi, velmi nadějně. Lednové i únorové kolo soutěže Focus 2020 jsme úspěšně vyřešili,
odeslali. Výsledky byly super 96/100-leden, 95/100-únor, 85/100-březen. A pak to přišlo…, z technických důvodů jsme opustili klubovnu a „přišla karanténa“. Vše se zastavilo a omezilo. Ale díky moderní technice jsme
mohli březnové kolo soutěže Focus odeslat. Sluníčka vše zvládla vyřešit,
vyzkoušet a nafotit v rámci karantény doma. Vše jsme konzultovali přes

internet. Nakonec vedení soutěže muselo Focus 2020 předčasně ukončit.
Škoda, vypadalo to velmi slibně. A tak pro 9. ročník soutěže není vyhlášeno žádné oficiální pořadí, ale všichni obdrželi čestné uznání. Už teď se
všichni těšíme na další ročník této mezinárodní soutěže, kterou vyhlašuje
AMD ČR. Přejeme všem krásné pohodové prázdniny, hodně nových zážitků.
KMD Sluníčko Petřvald

8

Petřvaldské noviny

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Mladší přípravka

23. 5. – první přípravné utkání po zákazu sportovní činnosti z důvodu
koronavirové pandemie.
TJ PETŘVALD – VRATIMOV „B“		
5:1
(1:1)
Branky a asistence: 27.´T. Budina (J. Sklepek) 1:0, 30.´ - pen. 1:1, 58.´O.
Kostka (T. Budina) 2:1, 61.´T. Budina (M. Mikulec) 3:1, 68.´D. Šeruda (T.
Budina) 4:1, 85.´V. Zajíček (D. Kršák) 5:1.
Sestava: J. Janča – V. Matějek, F. Marek, D. Knorr, J. Frebort – V. Zajíček,
M. Mikulec, T. Budina, D. Kršák – O. Kostka, M. Gorovič.
Hokejově střídali: J. Sklepek, V. Petráš a D. Šeruda.
První utkání za muže odehráli V. Matějek a J. Frebort.

Po vynucené pauze zaviněné pandemií trénují na hřišti, kromě všech mládežnických mužstev, už i naši nejmenší, a to dvakrát týdně. Tréninky jsou
dobrovolné, ale je potěšující, že si chodí zatrénovat většina dětí.
Vyzýváme proto rodiče, aby přivedli své děti mezi nás. Do svých řad nabíráme kluky a holky všech mládežnických kategorií, počínaje ročníkem 2015.
Informace můžete zjistit na stránkách klubu.
R. Gřibek

Trenér M. Budina, as. trenéra J. Cífka, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.

Dorost
3. 6. – přípravné utkání.
HORNÍ SUCHÁ – TJ PETŘVALD		
2:0 (1:0)
Sestava: D. Pokorný – D. Siuda, D. Kulfirst, P. Pawlas, K. Nguyen – M.
Sobek, Z. Kandráč, T. Olišar, J. Berger – J. Gabovič, D. Knorr. Hokejově
střídali: J. Kubíček, V. Sommer, A. Durczok, D. Lach, J. Zborovský, R. Gábor
a P. Müller.
		
K. Pokorný

Nejbližší program na Hepu:
21. 7. – letní příměstský tábor
24. 7. – letní kino od 21.30
14. 8. – letní kino od 21.00

TJ SLAVOJ PETŘVALD
OBHAJOBA SE NEZDAŘILA

Téměř přesně do roka a do dne byli
Veterans Petřvald pozváni do Štípy.
Ano, do té Štípy, kde loni dokázali vyhrát fotbalový turnaj starých
pánů. Letošní rok byl znovu skvěle
přichystán a domácí FK Štípa zaslouží velký dík a pochvalu. Nemohl

chybět ani ten, který opět dokázal,
že je mužem na svém místě. Jirka z udírny tam prostě být musel
a promiň, Jirko, jestli tě to bude
zase něco stát, ale tak už to prostě
chodí. Ale pojďme k turnaji. Zápasy hrané na zmenšeném hřišti pro

8 hráčů na každé straně slibovaly
více akcí a hlavně branek. Tak se
také stalo. Ve čtyřech zápasech
padlo na turnaji celkem 23 branek.
První utkání zahájili FK Štípa a FC
Fryšták. Domácí si se soupeřem
poradili 3-1 a postoupili do finále.

Druhý zápas mezi SK Jasenná a Petřvalďáky dopadl, po rozpačitém
úvodu, výhrou našich barev 6-0.
Souboj poražených a ziskem bronzu pro sebe rozhodla Jasenná vysokou výhrou 7-2. Finále začalo opatrně. A musíme sportovně uznat, že
domácí byli lepší a moc času jsme
na kopačkách míč neměli. Povedený útok nás sice dostal do vedení,
ale pak už nás domácí zmáčkli
a otočili na 2-1. Snaha o vyrovnání
se vyplatila a pár minut před koncem jsme srovnali na konečných
2-2. O vítězi rozhodly penalty, v níž
jsme však selhali, a přesná muška
domácích nás odsoudila k druhému místu. Nutno přiznat, že letos je
vítězství ve správných rukou (nebo
nohou), jak chcete. Ještě jednou
velký dík FK Štípa a hlavně Jirkovi
z udírny. Turnaj se povedl a snad se
příští rok vrátíme na vítěznou vlnu.
Ne, ne, chlapci Štípačtí, s námi to
nebude tak jednoduché. Tak ahoj
zase za rok.  
Kamil K8S Szlauer
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Z důvodu nevydání dvou předchozích čísel PN v tištěné podobě v době karantény uvádíme opakovaně vzpomínky i se zpožděním. Omlouváme se za zmatečnost všem, kteří včas vzpomínku podali a nebyla jim vydána.
Blahopřejeme jubilantům

Uzavřená manželství

Zemřelí občané

Vladislav Šembera
80 let
Alois Veselý
80 let
Jubilantům přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Milan Kolář a Šárka Ďobková

Magda Karkošková

50 let

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na
společné cestě životem.

František Morský

68 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Blahopřání
Ženy s přibývajícími léty nestárnou, jen se stávají
moudřejšími a elegantnějšími.
V únoru oslavila významné životní jubileum naše
maminka paní Danuše Hlůžová.
Všechno nejlepší přejí dcery Markéta a Petra
s rodinami a manžel Jindřich.

Dne 30. března 2020 oslavil
pan Josef Sobík krásných 70 let.
Celá rodina a přátelé Ti, Pepo,
přejeme do dalších let hodně zdraví.
Za všechny manželka Miluška.

Dne 20. března 2020 oslavila 88. narozeniny
paní Marie Mikšanová.
Milá teto Maruško, k Tvým krásným narozeninám Ti z celého srdce přejeme hodně zdraví, radosti, elánu
a optimismu. Ať Ti krásně rostou bylinky na zahrádce, ať si ještě dlouho můžeme pochutnávat na Tvých
skvělých koláčích a cukroví.
Stále rádi vzpomínáme i na strejdu Miroslava Mikšana, který nás opustil 20. března před pěti lety.
Gratulace a vzpomínka od neteře Šárky s celou rodinou.

Dne 7. června 2020 oslavila 90 let
paní Edita Závalská.
K tomuto životnímu jubileu jí přejeme především
zdraví, pohodu a duševní klid.
Dcera Dagmar a syn Libor s rodinami.

Dne 24. června 2020 oslavil náš tatínek
pan Milan Ožana
krásných 80 let.
Přejeme hlavně hodně zdraví a radosti ze života.
S láskou přejí manželka Zdenka a děti,
Monika s rodinou
a Vít s manželkou Danielou.

Dne 16. června 2020 se dožívá má manželka,
maminka, babička a prababička
paní Valerie Slívová, jubilejních 70 let života.
Moc jí všichni děkujeme za vše, co pro nás ve svém
životě vykonala, za všechnu lásku, starost a péči,
až do dnešního dne. Přejeme Ti, abys nadále
zůstala ještě dlouho s námi v plné duševní pohodě
a v dobrém zdraví a lásce všech, co Tě mají rádi.
Manžel Miroslav, obě dcery s rodinami
a známí a blízcí z Petřvaldu.

Jak se to mohlo stát, že tomu mládí
už je sedmdesát…
Dne 14. června 2020 oslavil své 70. narozeniny
pan Ladislav Řezníček.
K tomuto výročí mu přejeme hodně štěstí, lásky
a hlavně zdraví. Manželka Marie, dcery Lenka
s manželem a Renáta s přítelem, tchýně Zdenka,
vnučky Adrianka, Romanka a Maruška s přítelem.

Dne 17. února 2020 jsme vzpomněli druhý rok
ode dne, kdy náhle zemřel
pan Tadeusz Kajstura z Petřvaldu.
Dne 11. května 2020 by se dožil 59 let.
Za celou rodinu manželka.

Dne 8. března jsme si připomněli nedožité 79.
narozeniny
paní Aleny Salamonové.
8. dubna 2020 uplynulo již 11 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Jan,
dcera Šárka a syn Martin s rodinami.

Vzpomínáme
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Dne 23. února 2020 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí
pana Aloise Budiny
a 19. dubna 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
paní Jarmily Budinové z Petřvaldu.
Vzpomíná dcera Naďa, vnučka Marcela s manželem, vnuk Tomáš a pravnoučata Tobiáš, Ema a Matyáš.

Kdo Vás znal, ten si vzpomene, kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 2. března 2020 by se dožil 87 let pan Milan Rohel
a dne 7. března 2020 jsme vzpomněli 27. výročí jeho úmrtí.
Zároveň dne 30. března 2020 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Marie Rohlové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Lenka, zeť Ivan a pravnuk Daniel.

Rok od roku plyne dál, my vzpomínáme stále dál.
Dne 14. března 2020 uplynulo 14 let, co nás
opustil pan Milan Tomáš.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Milan
a dcera Marie s rodinou.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za
to, že jsi byla, za každý den, který jsi s námi žila.
Dne 24. března 2020 uplynul první rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka
paní Anežka Puzoňová.
S láskou vzpomínají dcera Vlasta a syn Miroslav
s rodinami.

Dne 24. března 2020 jsme vzpomněli 9. smutné
výročí úmrtí a zároveň nedožité 90. narozeniny
naší babičky
paní Květoslavy Sasynové.
S láskou a úctou vzpomínají vnoučata Ivan
a Nikola s rodinami, zeť Jaroslav.

Našim očím ses ztratil, ale v našich srdcích
zůstaneš navždy…
Dne 10. dubna 2020 jsme si připomněli již
16. smutné výročí úmrtí
pana Tomáše Volného.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají maminka, manželka, syn
i ostatní rodina.

Prázdný je domov, prázdno je v něm, chybíš nám, maminko, chybíš nám všem.
Dne 8. dubna 2020 jsme si připomněli 1. výročí, kdy nás navždy opustila naše maminka
paní Eva Sedláková.
Zároveň 19. března 2020 uplynulo 15 let od smrti jejího manžela a našeho tatínka
pana Zdeňka Sedláka.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Markéta s manželem Martinem.

Jak krásné by bylo Ti blahopřát, jak těžko je
u hrobu stát, kytici růží dát, s láskou a slzami
v očích na tebe vzpomínat.
Dne 14. dubna 2020 by se dožila 100. let
paní Olga Talíková a zároveň vzpomeneme
18. září 2020 14. výročí úmrtí.
S láskou vzpomínají: dcera Ludmila, vnoučata
Ivana, Šárka, Petra a Jana s rodinami, syn Jan
a snacha Dagmar.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe
žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 2. května 2020 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí pana Milana Káni a zároveň dne
28. května 2020 vzpomeneme
nedožité 73. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdenka,
maminka Milada, syn Pavel
a dcera Renáta s rodinami.

Dne 29. dubna 2020 jsme vzpomněli 3. výročí,
kdy nás opustil
pan Otakar Kochan.
S láskou, úctou a zármutkem vzpomíná
manželka Jiřina, dcera Jana a syn Pavel s
rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 24. dubna 2020 jsme vzpomněli nedožitých
75 let a dne 3. srpna 2020 uplyne 25 let od úmrtí
naší drahé manželky, maminky, tchýně a babičky
paní Aleny Knyblové.
S láskou vzpomíná manžel František a děti
s rodinami.

Jak krásné by bylo Ti blahopřát, jak těžko je
u hrobu stát s kyticí a láskou na Tebe vzpomínat.
Dne 22. května 2020 by se dožil 85 let
pan Ladislav Ponča.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Eva, Hana, zeť
Libor, vnučka Renáta s rodinou.

Dne 22. května 2020 jsme vzpomněli 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka, babička a prababička
paní Anna Motlochová.
Zároveň si 11. července připomeneme jejich
nedožitých 85 let.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, dcera
Anna a syn Petr se svými rodinami.
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Dne 27. května 2020 by oslavila 70 let, ale
už tady není. Navždy odešla 27. srpna 2019,
v našich srdcích zůstává.
Chybí nám maminka a babička
paní Iva Hoferková.
Vzpomíná dcera Jana s rodinou

Dne 3. června 2020 by oslavila 95 let naše drahá
a milá maminka paní Rozálie Řezníčková.
Zároveň 18. června 2020 vzpomínáme
3. výročí jejího úmrtí.
Maminko naše milá, děkujeme za lásku, že jsi
s námi byla, za každý den, který jsi s námi prožila.
Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Dcera Jana s rodinou.

Jak by mohly vzpomínky zaniknout? Jsou to perly
na mořském dně života.
Dne 9. června uplynul rok, kdy navždy odešel můj
přítel pan Antonín Pach.
S láskou vzpomíná Dagmar Šimurdová.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. června 2020 jsme vzpomněli
10. smutné výročí úmrtí
paní Ilony Brylové.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel Jaroslav s rodinou.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám. Jen dveře
vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 11. června 2020 jsme vzpomněli 9. smutné
výročí úmrtí a 18. června 2020 92 let
pana Jana Kochana z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Naďa,
syn Pavel s rodinou a snacha Marcela s rodinou.
Kdyby syn Petr žil, jistě by se připojil.

Dne 20. června jsme vzpomněli 10. smutné
výročí, kdy nás náhle opustil pan Lukáš Crlík
a zároveň by se dožil dne 17. září 45 let.
Vzpomínají manželka Jana, synové Kuba,
Filip, tchýně Alena.
Jediné srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás
milovat. Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve
se nám vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Přicházíme k hrobu a ptáme se znovu, proč srdce
Tvoje muselo přestat bít,
když ještě mělo pro koho žít.

Čas bolest zmírní, nedá se však zapomenout.
Dne 18. června 2020 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí
paní Libuše Kreuzingerové,
23. července 2020 uplyne 7 let, kdy nás navždy opustil
pan Milan Kreuzinger.
S láskou vzpomínají dcery Anna a Iva s rodinami.

S kytičkou chtěli jsme Ti k narozeninám přát. Teď s velkým žalem půjdeme k hrobu a s láskou a úctou vzpomínat.
JUDr. Miroslav Pytlík
Dne 11. 7. 2020 bychom šli přát našemu tatínkovi, dědečkovi a manželovi k 79. narozeninám. Ale osud to zařídil jinak
a 12. 3. 2020 jsme ho po krátké, těžké nemoci doprovodili na jeho poslední cestě.
Moc nám budeš chybět a nikdy nezapomeneme.
Manželka Alena, synové Jaromír a Břetislav s manželkami a vnuci Ondřej, Kateřina a Jaromír s manželkou.

Dne 17. července 2020 vzpomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
paní Božena Dziková.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel Emil a dcera Pavla
s rodinou.

Těžko je u hrobu stát a tiše jen vzpomínat…
Dne 24. července 2020 by se dožil 90 let náš
milovaný manžel a tatínek
pan Ludvík Tůma,
ředitel ZŠ v Petřvaldě.
Stále vzpomínají
manželka, děti a rodina

Milá Mařenko, život jsi měla ráda a chtěla jsi tu
s námi být. Bohužel přišla nemoc
a Ty jsi od nás musela jít.
Dne 24. července 2020 vzpomeneme 5. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a tchýně
paní Marie Pavlíková,
bývalá učitelka Základní školy v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel Mikuláš s rodinou.

S kyticí květů šly bychom Ti v dnešní den přát.
Osud však jinak to chtěl a my ti teď můžeme jen
s úctou kytičku na hrob dát. S láskou a bolestí
v srdcích vzpomínat.
Dne 25. července 2020 vzpomeneme nedožitých
87 let paní Ludmily Tyrolové.
Dne 2. 3. jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Taťána, synové
Bedřich a František s rodinami, sourozenci Olga
a Karel s rodinami, vnoučata,
pravnoučata a známí.
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Úmrtí
S bolestí v srdcích oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila paní Marie Švarná, roz.
Franková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným
a známým, že nás dne 10. 6. nečekaně navždy
opustil
pan Petr Králik.
Věnujte mu tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc pan Miroslav Marenčák
z Petřvaldu. Zesnul tiše ve středu 25. března 2020 ve věku 92 let.
Děkujeme všem, kdo uctí památku zemřelého tichou vzpomínkou.
Zarmoucená rodina.

„Na smrti není nic tragického, to jen ztrácíme fyzickou možnost navzájem se dotýkat.
Milovat ale můžeme navždy.“
V hlubokém zármutku oznamujeme přátelům a známým, že nás dne 16. 5. 2020
opustila naše dcera, manželka, maminka, sestra, švagrová, tchýně a teta paní Magda Karkošková.
Odešla v blízkosti své rodiny ve věku 50 let.
Zarmoucená rodina.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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)
• osobní podání příspěvku do PN: pondělí a středa od 9.00 do
11.30 a od 12.30
do 13.30 hodin
• objednávky inzerce:

Lucie Skrzyžalová, tel.: 596 542 973,
e-mail:petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ Rychvald přijímá NOVÉ PACIENTY.
MUDr. Karla Kostecká
Mírová 1537, Rychvad (Zdravotní středisko )
Tel: 720 988 099 , Email: ordinacemirova@email.cz,
www.ordinacemirova.cz
Profesionální péče o Vaše zdraví
- pravidelná preventivní péče pro všechny pacienty
- nadstandardní přístrojové vybavení (CRP Rychlý CRP test ke zjištění bakteriální infekce při nachlazení), EKG, Tlakový holter (24-hodinové měření krevního tlaku), INR (měření srážlivosti krve) a další pro
rychlou a přesnou diagnostiku přímo v ordinaci lékaře
-přímo v ordinaci aplikace infuzní terapie po konzultaci s lékařem
-možnost objednání na uvedený čas,preventivní pohlídky
-bezbarierový přístup, parkoviště u střediska
-spolupracujeme s odbornými ambulancemi kdy výhodou pro Vás jsou krátké čekací lhůty
Pracovně lékařské služby pro zaměstnavatele všech rizikových skupin.
Najdete nás na adrese:
MUDr. Karla Kostecká, Mírová 1537,Rychvald
Tel: 720 988 099 Email: ordinacemirova(zav)email.cz
www.ordinacemirova.cz
Rádi se postaráme o vaše zdraví

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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POZOR, PLATÍ STÁLE!
Koupím staré hračky,
vzduchovky, poplašňák,
stará kola, světla sedla a
odrazky, hornický kahan,
stříbrné i zlaté šperky,
dřevořezby, odznaky a
plakety auto-moto, hodinky kapesní, hrníčky a sošky, šavle a bodáky, moped
Pionýr a jeho součástky,
staré sklo, pečetě, české
granáty.
Je škoda nechat je v garážích a půdách!!!
tel: 605 520 990

JESLE/ŠKOLKA
SLUNEČNICE
NOVÉ JESLIČKY v Petřvaldě
Právě probíhá zápis dětí
NOVÉ soukromé zařízení pro DĚTI OD 1 ROKU
Rodinné prostředí s kapacitou 12 dětí
Docházka možná i na 2 DNY V TÝDNU
Najdete nás na ulici ZÁVODNÍ 1889

www.miniskolkaslunecnice.cz
tel. 734 141 068
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím OPZ.
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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).

Tarify
Premium

50/20 Mb

450 Kč/měs.

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Mini

Slevy

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

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.

SINGLE

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

Tel.: 605 379 799.
BEZ
ÚVAZKU

Pravidelná kontrola
spalinových cest 330,- Kč,
vložkování, frézování,
čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické
práce.

AKTIVACE
ZA 1 KČ

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/

602 324 243

/

KANCELAR@VEJNET.CZ

NÍZKÉ CENY

PRÁZDNINOVÁ SETKÁVÁNÍ KLUBU JÓGY

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

Zveme zájemce na relaxační a pohybové kratochvíle

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

v prostorách SKS Petřvald

každé úterý od 17.00-19.00 hodin
Jolanda Burová
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