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Z OBSAHU
 Spolky a kluby se vrátily ke
své činnosti
 Zveme vás na srpnové
aktivity nejen pro děti

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky zářijových
Petřvaldských novin
je 12. srpna 2020.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Přípravka HEPO boduje.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
30. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 11. června 2020
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města
RM vyhlásila
 záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 4946/1 o výměře cca
4 799 m2 v k.ú. Petřvald u Karviné.
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení pod
označením „Sdružené služby
dodávky zemního plynu pro
město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky 2021
a 2022“ a o uzavření smlouvy (po uplynutí zákonné lhůty)
s uchazečem Pražská plynárenská a.s., jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou 732 260 Kč bez
DPH.

 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo pro stavbu pod názvem
„Chodník podél ul. Závodní
v Petřvaldě“ se společností
Meccano.
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Opravu místních komunikací 2020“ se
společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Cena díla se snižuje o 49 717,62 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
4 899 115,29 Kč bez DPH.
RM schválila  
 znění Výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „Chodník podél ul. Závodní
u čp. 471 v Petřvaldě“.
 text vyjádření města Petřvaldu
k zjišťovacímu řízení záměru
„Obchodní centrum Petřvald, k.
ú. Petřvald u Karviné“ dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě
o dílo se společností Depos Hor-









ní Suchá, a.s., v němž se mění
cena za skládkovné objemného
odpadu - PALIVO, která činí 990
Kč/t bez DPH.
zrušit zadávací řízení veřejné
zakázky malého rozsahu pod
označením „HOSPITAL taxi pro
město Petřvald – II. výzva“.
o uzavření darovací smlouvy
o poskytnutí finančního daru
ve výši 5 000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., na provoz dětské krizové linky.
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5 000 Kč na rok 2020 Armádě
spásy v České republice, z. s.
na krytí provozních nákladů spojených s pobytem a službami
v Domově Přístav Ostrava-Kunčičky, občanky našeho města.
o uzavření „Dohody č. 2986/D
/KA/2019 o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury
do ochranného pásma vodního
díla“ v rámci stavby „Kanalizace
Podlesí“ se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s..

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

 povolit Muzeu Těšínska, přísp. organizaci, umístění znaku
města Petřvaldu v budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně
a v odborných a edukačních publikacích muzea.
32. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 24. června 2020
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo pro „Chodník kolem
ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě - 1.
etapa“ se společností MVEX
stavby s.r.o.. Cena díla se navyšuje o 87 631,30 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí
566 071,93 Kč bez DPH.
RM rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Chodník
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
podél ul. Závodní u čp. 471
v Petřvaldě“ a o uzavření smlouvy se společností MVEX stavby
s.r.o., která má nabídkovou cenu
bez DPH 1 193 540,42 Kč.
14. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 24.
června 2020
ZM vzalo na vědomí   
 zprávu o stavu bezpečnosti na teritoriu města Petřvald
za rok 2019.

ZM vzalo na vědomí   
 závěrečný účet Svazku měst
a obcí okresu Karviná za rok
2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
měst a obcí okresu Karviná
za rok 2019 a zápis z jednání
kontrolní komise Svazku měst
a obcí okresu Karviná.
ZM rozhodlo      
 o pojmenování nových ulic
v Petřvaldě (Hurtíkova, Slepá,
Lesní, Polní).

ZM rozhodlo

ZM vzalo na vědomí

 o úplatných a bezúplatných převodech pozemků.

 informaci o možnosti zvýšit
na území města koeficientem
daň z nemovitých věcí.

ZM vyhlásilo  
 záměr prodeje části pozemku
parc. č. 4955/73 o výměře cca
55 m2 v k.ú. Petřvald u Karviné.

Zákaz používání zábavní pyrotechniky
Na základě Obecně závazné vyhlášky města Petřvaldu č. 2/2019 je na
území města Petřvaldu zakázáno používání zábavní pyrotechniky. Tento
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 01:00
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

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Dne 8. července 2020 byli do obřadní síně radnice pozváni bezpříspěvkoví dárci krve, kterým osobně za tuto záslužnou činnost poděkoval pan Ing.
Jiří Lukša, starosta města, a předal jim finanční dar.
Do obřadní síně byli pozváni tito dárci krve: pan Aleš Jaglař a pan Patrik
Netri.

Informace k volbám do zastupitelstev
krajů ve dnech 2. – 3. 10. 2020
Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, upozorňujeme voliče, kteří
nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou
zapsáni, na možnost požádat o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:
1) osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 30. září 2020
do 16.00 hodin. Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
2) písemně - podáním doručeným Městskému úřadu v Petřvaldě,
nejpozději v pátek 25. září 2020. Toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.
Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k volbám ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského
kraje.
		

Petra Bierská,
referent správního odboru

Ztráty a nálezy
Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:
• NÁLEZ 6/2020: SVAZEK 4 KS KLÍČŮ NA KROUŽKU, VAK ŠEDÉ
BARVY
Místo nálezu: Petřvald, ul. Kovalčíkova
• NÁLEZ 7/2020: MOBILNÍ TELEFON ZN. ULEFONE ČERNÉ BARVY
Místo nálezu: Petřvald, vhozen do poštovní schránky na budově
radnice
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 SRPNU 2020
1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů):
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

2. svoz žlutých pytlů (plast):
17., 18., svoz kontejnerů na plast: 5.8.

3. svoz modrých pytlů (papír):
13., 14., svoz kontejnerů na papír: 28.8.

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):  
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.
Zleva: Aleš Jaglař, Patrik Netri
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Informace občanům II
Vážení občané,
město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyhlásilo na konci roku Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.
Program byl schválen zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019 a je vyhlášen ode dne 12. 12. 2019.

Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu probíhá
od 13. 1. 2020 do 31. 5. 2021.
Maximální výše návratné finanční výpomoci činí:
•

200.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel pouze na
biomasu s ručním přikládáním;

•

150.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je plynový kondenzační kotel.

Do června 2020 byly Zastupitelstvem města Petřvald projednány žádosti těch občanů, jejichž pořadové číslo žádosti o kotlíkovou dotaci bylo
v rozpětí od č. 1 do č. 3471.
Dle informace Moravskoslezského kraje projednala rada kraje zapojení dalších finančních prostředků do dotačního programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od data 23. 6. 2020 byla ze strany Moravskoslezského kraje zahájena příprava Smluv o poskytnutí dotace
pro projekty od pořadového čísla 3471 do čísla 8060.
Je-li pořadové číslo vámi předložené žádosti o kotlíkovou dotaci v rozpětí 3471 – 8060, je nyní možné předložit žádost o poskytnutí návratné
finanční výpomoci („kotlíkové půjčky“) na Městský úřad Petřvald, a to za předpokladu předložení žádosti o kotlíkovou půjčku včetně požadovaných příloh. Jednou z těchto příloh je i Smlouva o poskytnutí dotace, a to i v nepodepsané kopii.
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – ke stažení
Obálka – ke stažení
(smlouvu o poskytnutí NFV NEVYPLŇUJTE)
Příjemcům kotlíkové půjčky, kteří již mají výměnu zrealizovánu a mají předložené závěrečné vyúčtování Moravskoslezskému kraji, připomínáme
povinnost předložit kopii tohoto vyúčtování v plném rozsahu do 10 dní ode dne okamžiku jeho předložení Moravskoslezskému kraji i městu
Petřvald !
Ing. Petr Bura
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 6. 2020 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

110 706,00

112 183,68

49 787,95

12 075,00

12 082,00

7 347,93

-

-

2 254,46

Přijaté transfery

4 323,90

12 346,90

10 229,85

PŘÍJMY CELKEM

127 104,90      

136 612,58      

69 620,19      

Běžné výdaje

117 965,00

123 184,68

44 811,13

Kapitálové výdaje

21 571,00

41 307,00

6 109,12

VÝDAJE CELKEM

139 536,00      

164 491,68      

50 920,25      

14 351,10

29 799,10

-18 013,21

Změna stavu prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-960,00

Prodej podílových listů

-

-

-

Operace z peněžních účtů

-

-

273,27

12 431,10

27 879,10

-18 699,94

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na bankovních účtech k 30. 6. 2020
Základní běžný účet

57 806 994,33 Kč

Fond rezerv a rozvoje

11 103 146,39 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2020 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Nová data uzávěrek PN: 12. 8., 10. 9., 12. 10., 11. 11., 7. 12. 2020
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V měsíci červnu 2020 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně

Ondřej Matuszek

Adam Krupica

Adriana Žurková
Foto: Pavel Víteček

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-/

Laura Csonková

Nela Walicová

Komise pro občanské
záležitosti

Smaragdová svatba
Dne 10. 7. 1965 před padesáti pěti lety si manželé Marie a Jiří BLAŽKOVI
řekli své „ANO“.
Jsem ráda, že se s námi podělili o své životní jubileum a přišli dne
11. 7. 2020 společně s celou svou rodinou a přáteli do obřadní síně našeho
města, aby oslavili svou smaragdovou svatbu a obnovili tak svůj manželský
slib, který si tenkrát dali.
Dovolte, abych jim touto cestou jménem svým i jménem celého našeho
města poblahopřála a popřála jim hodně štěstí a pevné zdraví. Ať jsou
spolu šťastni ještě hodně dlouho, protože 55 let společného soužití je sice
dlouhá doba, ale ještě velký kus cesty mají před sebou.
Miroslava Kršáková, členka KPOZ
Foto: Pavel Víteček
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

Nejstarší petřvaldská jubilantka
Dne 17. června jsme byli blahopřát ke 100. narozeninám paní Oldřišce
Luzarové, která je nejstarší petřvaldskou jubilantkou. Oslava tohoto krásného jubilea se konala v Domově Březiny v Petřvaldě, kde oslavenkyně
v současné době žije. Popřát paní Luzarové přišli Ing. Jiří Lukša, starosta
města Petřvaldu, Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Pavel Zelek, ředitel domova a její dcera s vnuky.
Toto napsala o stoleté oslavenkyni její dcera Eva Scheibrová:
Maminka se narodila jako nejmladší čtvrté dítě. Po dokončení základní
školy šla pracovat do knihkupectví. V sedmnácti letech se vdala za vdovce, se kterým žila 62 let. Během svého života se starala o svou rodinu
a své staré rodiče. Když jsem já, jediná dcera, vdala, šla zase do práce.
Pracovala na šachtě v lampovně, kde vydávala a měnila respirátory pro
horníky. Když odešel její manžel do důchodu, zůstala doma a starala se
o něj. Ráda četla, luštila křížovky, pletla, háčkovala, dívala se na televizní

kvízy a soutěže. Byla moc dobrá kuchařka, ráda pekla. Celý život od mládí
až do doby, kdy už nemohla chodit, se věnovala cvičení. V roce 2000 byla
mamince diagnostikována stařecká demence s náznakem Alzheimerovy choroby. Vše zvládala, ale musela mít stálou kontrolu, takže jsem se
o maminku starala od roku 2010 plně. V roce 2014 měla infarkt a po něm
zůstala ležící.
Tak jak se maminka dříve starala o rodinu, tak se do dnešního dne rodina
stará o ni, jak to jen jde. Vnuci a pravnuci ji navštěvují, i když to ona už
moc nevnímá.
My přejeme oslavenkyni a její rodině pevné zdraví, hodně síly a ještě
spoustu šťastných chvil.
Ivana Tomková
referentka odboru správního
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ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ PETŘVALDSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
KE STUDIU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Přestože druhá polovina školního roku proběhla pro všechny žáky, rodiče i
učitele značně nestandardně, čekalo děti, tak jako v jiných letech, přijímací řízení ke studiu na středních školách.
Největší zájem mezi vycházejícími žáky byl i letos o čtyřleté studijní obory
ukončené maturitní zkouškou. Ke studiu těchto oborů bylo přijato 62 %
žáků devátého ročníku a nejvíce z nich nastoupí na obchodní akademie
nebo gymnázia. Zároveň se ale oproti dřívějším letům zvýšil zájem o tříleté
učební obory, na kterých získá odborné vzdělání 38 % našich deváťáků.
Jako obvykle mělo i letos nejvíce žáků zájem stát se odborníkem na práci
s automobily nebo kuchařem.

Také žáci pátého a sedmého ročníku měli možnost podat si přihlášku na
víceletá gymnázia nebo konzervatoř. A i zde byli naši žáci úspěšní, protože
jedna žákyně byla přijata ke studiu šestiletého gymnázia v Ostravě, jedna
žákyně bude studovat na Janáčkově konzervatoři a sedm žáků nastoupí
v září na osmiletá gymnázia v Orlové, Havířově nebo v Ostravě.
Studium na středních školách určitě nebude snadné, ale věřím, že pro
všechny žáky bude znamenat úspěšnou etapu v jejich životě a zároveň
bude přípravou pro další vzdělávání.
Mgr. Pavla Helbichová, výchovná poradkyně
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
14. 8. 2020 od 21.00 hod.

Areál TJ HEPO
Vstupné 80 Kč
Občerstvení zajištěno

Relaxační malování
Od 3. září 2020 do 24. června 2021 každý čtvrtek 16.00 - 19.00 hod.
Od 4. září 2020 do 25. června 2021 každý pátek 9.00 - 12.00 hod.
Náplň kurzu je zaměřen hlavně na základy kresby a malby, v programu jsou
zařazeny i lekce pro mírně pokročilé a zvládání technik kresby tužkou, uhlem,
rudkou, pastelem, akvarelovými barvami, temperou, akrylem a olejem. Cílem je poskytnout prostor pro rozvoj vašich dovedností. Na kurzu potkáte
spolužáky, které baví malování, kreativní práce a vytváření krásných věcí.
Spojte zábavu s učením a posuňte svoje umění kresby a malby dál.
Kurz Relaxačního malování je určen pro širokou veřejnost, je pro všechny, kteří mají čas věnovat se svému koníčku. Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem
individuálně upravovat.

Kurzy vede lektor a malíř MgA. Tomáš Oslizlok.
Kde: Středisko kulturních služeb města Petřvald, K Muzeu 150,
753 41 Petřvald
Cena kurzu: 6.600 Kč

Uzávěrka přihlášek 30. srpna 2020
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM na e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
Počet míst omezen
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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
Během prázdnin se nekonají kluby maminek a deskových her.
Můžete si ale k nám do knihovny přijít pohrát kdykoli v půjčovních dnech

.

Od září bude opět zpřístupněn sklad knih v přízemí budovy.
Každé pondělní odpoledne si můžete vybrat knihy, které již sice nejsou novinkami, ale stále potěší nejednoho čtenáře.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Ivana Szotkowská

Srpen 2020
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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.

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.
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Drátování
s lektorkou
Šárkou Dvořákovou
Drátovaný věšák - srdce
15:00- 17:00

31.8.2020

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

Zveme na kurz kreslení mandal, kde si na čistý papír nakreslíte
pomocí tuk, kruítka a pravítka svou mandalu. Seznámíte se
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K Muzeu 89, Petřvald 735 41, tel. č.: 596 541 092

Výtvarný workshop
Malba špachtlí

PRORAM SRPEN

16. srpna 2020 od 9.00 do 17.00 hod.
DOMEK Petřvald

3. - 14.8. TVOŘENÍ Z PLASTOVH NÁDO

NÁUŠNICE
HRAČKY
DOMEČKY
KVĚTINÁČE
A DALŠÍ KRÁSNÉ VÝROBKY

OD 3.8. DO 11.8. PROBÍHÁ SOUTĚŽ
O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VYUŽITÍ PLASTOVÉ NÁDOBY

Lektor kurzu: MgA. Tomáš Oslizlok
17. - 23.8. MANDALY

800 - 1400

MANDALY KROK ZA KROKEM
VYBARVOVÁNÍ MANDAL
TVOŘENÍ MANDAL
TVORBA MANDAL NA NETRADIČNÍ MATERIÁLY

V tomto jednodenním kurzu společně nahlédneme do tajů malby obrazů pomocí malířské špachtle
namísto štětce. Dozvíte se vše kolem akrylových barev, pláten, štětců a seznámíte se i s mícháním
barev a možnostmi jejich využití. Budeme malovat technikou Impasto, tedy velice hustou barvou,
nanášenou špachtlí. Na plátně nám tak vzniknou plastické barevné struktury. Malba špachtlí je jednou
z velmi oblíbených technik, jak v minulosti, tak dnes, vhodnou pro tvorbu expresivních, až
abstraktních obrazů.
Cena: 1 500,- Kč, formát 30 x 40 cm
Objednat si můžete i větší variantu - 40 x 50 cm + 150,- Kč

24. - 30.8. HRÁTKY S PAPÍREM

OD 24.8. DO 25.8. PROBÍHÁ SOUTĚŽ
O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ MASKU

ORIGINÁLNÍ OZDOBY
DĚTSKÉ SKLÁDANKY
MASKY
ORIGAMI

Cena zahrnuje našepsované malířské plátno natažené na rámu, olejové barvy, tužky, použití štětců,
pomocný materiál, předlohy, stojany.
Výběr varianty uveďte v poznámce platby.
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM na: DOMEK Petřvald
TYTO KURZY JSOU URČENY PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ!

16.8. MALBA ŠPACHTLÍ
20.8. ZÁKLADNÍ KURZ MANDAL
31.8. DRÁTOVÁNÍ

VÍCE INFORMACÍ NA:
https://www.petrvald-mesto.cz/o-meste/domek
nebo tel.č.: 702 286 813

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

Uzávěrka přihlášek: 7. 8. 2020
Přihlášky podávejte na domek@petrvald-mesto.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Koronavirus hatí plány i turistům
Jarní túry jsou jedny z nejhezčích. Slunce ještě tak moc nehřeje, vzduch
je svěží, lesy a louky jsou krásně zelené a všude plno květů. A o to nás letos koronavirus připravil. Začátkem března jsme uskutečnili pouze jednu,
ještě trošku předjarní, společnou akci. Šli jsme rovinatou krajinou kolem
řeky Moravy z Tovačova přes Kojetín do Chropyně. Jejím zakončením byla
prohlídka zámku, který je dějištěm pověsti o králi Ječmínkovi. A pak jsme
byli na dlouhou dobu odkázáni jen na vlastní, a to ještě hodně omezenou
iniciativu.
Jakmile bylo koncem května povoleno shromažďování se ve skupinách
do deseti osob, hned jsme toho využili a sedm lidí společně vyrazilo
na Prašivou brigádnicky pomoci při opravách a úpravách zdejší chaty.
Hned nato mohlo být ve skupině až sto lidí, a tak už nic nebránilo uskutečnění na 30. května plánované túry v Jeseníkách. Zájemců bylo tolik, že
padesátimístný autobus nestačil, museli jsme přiobjednat ještě dvaceti-

místný. Šli jsme z Bělé pod Pradědem nebo Červenohorského sedla přes
Vozku do Branné. Den byl krásný, slunečný, trasa zajímavá. Jen ty nohy
po tak dlouhém půstu se rozhýbávaly poněkud ztěžka.
Hned první červnovou sobotu jsme uskutečnili ještě jednu, trochu početnější, brigádu na Prašivé. A pak ještě dvě túry. Z Chvalčova přes Tesák
a Kelčský Javorník do Rajnochovic a z Dušné přes Bystřičku do Valašského Meziříčí.
Bohužel jsme museli vypustit všechny túry po slovenských a polských horách. A co nás nejvíc mrzelo, zrušit i už kompletně zajištěné květnové vícedenní společné putování po Nitransku a červencové v italských Alpách.
Teď si jen vroucně přejeme, aby ona nešťastná epidemie už skončila, nevracela se v dalších vlnách a netrápila všechny lidi.
M. Minková

TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Mladší přípravka

6. 6. – přípravné utkání.
Slavoj PETŘVALD – TJ PETŘVALD		
0:4 (0:2)
Branky: 31.´V. Gellnar (as. M. Mikulec), 34.´J. Frebort (T. Budina), 54.´O.
Kostka (J. Frebort), 73.´J. Frebort (V. Matějek).
Sestava: J. Janča – O. Cudrák, F. Marek, D. Knorr, V. Matějek – D. Kršák,
M. Mikulec, T. Budina, J. Frebort – O. Kostka, M. Gorovič.
Hokejově střídali: I. Goldbricht, D. Šeruda, D. Pokorný, V. Petráš a V. Gellnar.
Mužstvo v roli trenéra poprvé vedl Martin Weiss, který vystřídal Miroslava
Budinu. Mirkovi děkujeme za dlouholetou práci, kterou pro Hepo vykonal
(mj. postoupil s mužstvem do I. B třídy).
Trenér: M. Weiss, as. trenéra – J. Cífka, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.

27. 6. – turnaj na Slavoji Rychvald za účasti sedmi družstev.
TJ PETŘVALD – DĚTMAROVICE		
3:1
TJ PETŘVALD – UNIE HLUBINA			
3:1
TJ PETŘVALD – VÍTKOVICE (děvčata)		
2:2
TJ PETŘVALD – Slovan OSTRAVA		
1:5
TJ PETŘVALD – Slavoj RYCHVALD		
4:0
TJ PETŘVALD – BOHUMÍN			
1:8
Sestava a branky: K. Skýba 1 – M. Heczko 3, T. Hrankay, V. Wencel 7, O.
Hanzel – T. Hanslík, M. Kovalovský, D. Křístek, N. Strmeňová – L. Poloch
3, M. Serafín.
Družstvo Hepa na turnaji příjemně překvapilo, po výborných výkonech dokázalo vybojovat bronzové medaile za 3. místo.
Celkové umístění: 1. Bohumín, 2. Slavoj Rychvald, 3. HEPO, 4. Slovan Ostrava, 5. Hlubina, 6. Dětmarovice, 7. Vítkovice.
R. Gřibek

Dorost:
15. 6. – přípravné utkání.
VÁCLAVOVICE – TJ PETŘVALD			
4:4 (1:2)
Branky: J. Gabovič, M. Sobek, D. Lach. T. Olišar.
Sestava: D. Pokorný – D. Siuda, D. Kulfirst, P. Pavlas, J. Gabovič – K. Nguyen, M. Sobek, Z. Kandráč, D. Lach – D. Knorr, T. Olišar. Hokejově střídali:
J. Zborovský a M. Urbánek.
24. 6. – přípravné utkání, hráno na 3 x 30´.
Slavia ORLOVÁ – TJ PETŘVALD			
7:4 (3:1,4:2,0:1)
Branky: D. Pokorný, J. Gabovič, M. Sobek, vlastní.
Sestava: J. Zborovský – D. Siuda, P. Pawlas, D. Knorr, A. Durczok – D.
Kulfirst, J. Gabovič, K. Nguyen, M. Sobek – J. Berger, D. Pokorný. Hokejově
střídali: D. Lach, P. Müller, J. Kaša, K. Daniš, K. Kandráč a D. Podhorný.
K. Pokorný
28. 6. - sportovní odpoledne s Baníkem Ostrava.
Spolupráce Hepa s Baníkem Ostrava pokračuje i po vynucené přestávce způsobenou pandemií koronaviru. Na Hepu jsme proto mohli přivítat
děvčata z Baníku, která si zahrála s našimi mladšími žáky a starší přípravkou.

Mladší žáci
TJ PETŘVALD – Baník OSTRAVA (děvčata)
Branky: Š. Böhm 4, M. Pokorný.

5:1

Starší přípravka
TJ PETŘVALD – Baník OSTRAVA (děvčata)

6:10
J. Cífka

Srpen 2020
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CYKLISTIKA FESO PETŘVALD 2020
V letošním roce, vzhledem k podmínkám, které vyřadily skoro všechny sporty z činnosti, začala letošní
sezona se zpožděním – v květnu.
Prvním závodem bylo Mistrovství
Olomouckého kraje ve Vidnavě
v časovce jednotlivců pro všechny
kategorie v délce 16 km. Pořádal
ho CK Force Jeseník. Zúčastnili se
ho i tři závodníci FESA Petřvald Vojtěch Kučera – junior, který obsadil 3. místo, Štěpán Kyjonka místo
šesté a Ondřej Kyjonka v kategorii
mužů obsadil místo sedmé.
Dalším závodem 7. června byl první
závod Slezského poháru amatérů
na Morávce, a to Velká cena Frýdku - Místku v časovce jednotlivců
v délce 18 km pro všechny kate-

gorie. Tento závod pořádal Racing
Olešná, junior Vojtěch Kučera byl
na pásce čtvrtý, Štěpán Kyjonka
devátý. V kategorii mužů páskou
projel jako pátý Ondřej Kyjonka –
všichni Feso.

Praha I. závod českého poháru
mládeže, jehož pořadatelem bylo
Cyklo Mapei Kaňkovský Olomouc.
Byl to závod okružní, na startu se
sešlo 95 startujících a junioři Fesa
se umístili na místě 33. a 43.

Druhým závodem Slezského poháru amatérů byl dne 13. 6. silniční
závod v Suchdolu nad Odrou - Memoriál Aloise Dohnala. V kategorii
juniorů obsadil Vojtěch Kučera třetí
místo a
Štěpán Kyjonka místo čtvrté. V kategorii mužů byl Ondřej Kyjonka
dvacátý, třicátý osmý Jan Fierla ml.
V kategorii Masters Jan Fierla st.
skončil na místě dvanáctém.

Tentýž cyklistický klub uskutečnil
21. června 2. závod českého poháru mládeže v Olomouci.
Tento závod byl závodem silničním
v délce 115 km. Na startovní čáru
se postavilo celkem110 juniorů.
Vojtěch Kučera obsadil 32. místo.
Nevedlo se vůbec Štěpánu Kyjonkovi, který měl pád, utrpěl zranění
a závod vůbec nedokončil.

Dne 20. června se uskutečnil pod
záštitou Českého svazu cyklistiky

Třetí závod Slezského poháru pořádal cyklistický klub Hobby Bohumín
- časovku jednotlivců v délce 18 km

pro všechny kategorie. Umístění:
1. Markéta Huráčová - žákyně.
V kategorii juniorů se na třetím místě umístil Vojtěch Kučera, čtvrtý byl
Štěpán Kyjonka. V kategorii mužů
byl na šestém místě Ondřej Kyjonka a dvanáctý Jan Fierla mladší.
Závod se v Bohumíně uskutečnil
27. června.
Dne 28. června pořádal Racing
Olešná 4. závod Slezského poháru
pod názvem “Stařičská časovka“
v délce 12 km pro všechny kategorie. Kategorii žákyň vyhrála Markéta Huráčová, juniory vyhrál Vojtěch
Kučera, na 5. místě byl Štěpán
Kyjonka. V mužích skončil Ondřej
Kyjonka na desátém místě a Jan
Fierla mladší čtrnáctý.

Závody OKRESNÍ POHÁROVÉ SOUTĚŽE KARVINSKA
Prvním závodem OPS byl závod 26. 5. v Petřvaldě. V kategorii žákyň zvítězila Markéta Huráčová - FESO. V kategorii juniorů skončil Vojtěch Kučera třetí, čtvrtý Štěpán Kyjonka, v mužích se umístil Ondřej Kyjonka šestý,
Masters Jan Fierla dojel druhý.
2.závod OPS – závod okružní, bodovací se konal v Dětmarovicích 9. 6.
V kategorii juniorů zvítězil Vojtěch Kučera, jako třetí dokončil závod Štěpán Kyjonka, jeho bratr Ondřej skončil druhý v kategorii mužů, dále Petr
Javorek byl na pásce šestý a Jan Fierla mladší desátý. Jeho otec Jan Fierla
starší v Mastrech čtvrtý.
3. závod OPS - závod silniční - v Petřvaldě dne 16. června se jel za krásného slunečného počasí. V kategorii žáků 4. místo získal Robin Bláha,
junior Kučera zvítězil, na třetím místě byl na pásce Kyjonka Štěpán. V mužích skončil Štěpánův bratr Ondřej na místě pátém, Jan Fierla ml. devátý
a v kategorii Masters zvítězil Jan Fierla starší.

4. závod OPS byl okružním závodem, konal se v Bohumíně dne 23.6. Žákyně Markéta Huráčová zvítězila, dařilo se v kategorii juniorů Vojtěchu
Kučerovi, který také zvítězil, jeho soukmenovec Štěpán Kyjonka skončil
třetí. Za muže startoval Ondřej Kyjonka, dokončil závod jako třetí, na místě
šestém byl v cíli Jan Fierla ml.
V kategorii Masters obsadil třetí místo Fierla Jan starší.
5. závodem byl dne 30. června okružní závod v Dětmarovicích. V kategorii
žákyň zvítězila opět Markéta, juniory reprezentoval samozřejmě Kučera,
který byl třetí, čtvrtý projel cílem Štěpán Kyjonka, Ondřej v mužích závod
dokončil jako pátý, za ním na sedmém místě přijel Jan Fierla ml. a jeho
otec Jan v Mastrech byl druhý.
Z. Matasová
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NAPSALI NÁM
Vrátíme se zpět do doby ledové?
Bydlím ve městě Petřvald, až na éru mého studia, celý život. Když v 90. letech byla v rámci části Parcelace realizována plynofikace, všichni
jsme to přivítali s nadšením. Jednak z důvodu úspory času stráveného s přikládáním do našich kotlů či každoročního transportu tuhých paliv
do našich sklepů. Pro nás, co máme alespoň trošku ekologické cítění, to bylo vnímáno pozitivně i z pohledu ochrany životního prostředí. Nyní
je rok 2020 a většina našich sousedů se navrátila zpět ke spalování tuhými palivy, tj. do období před plynofikací. Bohužel se nejedná jen o problém čistě ekonomický spojený s cenou zemního plynu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přiznám se, že mě jako chemika občas docela
„děsí“ zápach a barva kouře linoucí se z komínů na naší ulici. Je mi zcela jasné, že se nejedná o spalování tuhých paliv jako je uhlí či koks, ale
rozkladné produkty plastů, biologického odpadů jako je tráva či listí, mokré dřevo nebo starý nábytek. V zimních měsících, když zavřu obě oči,
tak se to snad dá i pochopit, ale v létě mě to připadá už za hranou. Město Petřvald co se týče odvozů odpadů ať už biologických či komunálních
by mohlo být příkladem pro ostatní města v našem regionu. Trošku mě mrzí, že naše město vynaložilo nemalé finanční prostředky na plynofikaci
a nyní se spousta lidí navrací zpět k tuhým palivům, či snad dalším alternativním prostředkům topení založeným na principu spalování.
RNDr. Kateřina Vítková, Ph.D.
občanka města Petřvald

Vážení petřvaldští spoluobčané,
ve svém příspěvku bych vám ráda přiblížila práci pracovníků v sociálních službách.
Jako seniorka jsem v dubnu 2019 nastoupila do Domova se zvláštním
režimem Benjamín, p. o. na Hedvice. Pracuji tam 1,5 roku a velmi si
vážím toho, že mě paní Mgr. Darja Kuncová, ředitelka domova, přijala. Díky tomu jsem poznala práci v pobytové sociální službě, 40 jsem
pracovala jako učitelka.
V Benjamínu našli svůj domov lidé, kteří mají různá postižení, nemohou se o sebe sami postarat a postarat se o ně z různých důvodů nemohou ani rodiče. Pečovat o ně celých 24 hodin denně, celoročně, je
práce velmi náročná, ale také povzbuzující. Vidím díky usilovné a dlouhodobé podpoře pracovníků, svých kolegů, pokroky uživatelů v přípravě pro další život, jejich milé úsměvy, radost. A to je pro mě a všechny
zaměstnance Domova se zvláštním režimem odměnou za usilovnou
každodenní práci.

Rozhodla jsem se vám napsat proto, že od září budu jen odpočívat
doma jako řádná důchodkyně. Ale mí kolegové budou dál podporovat
uživatele, kterým je v Benjamínu
skutečně velmi dobře. Považují Benjamín za svůj domov a on tím domovem pro ně skutečně je. Podle mého názoru jsou zde spokojeni
a podporováni pro další hodnotnější život.
A já v závěru děkuji vedení a všem pracovníkům Domova se zvláštním
režimem Benjamín, p. o. za to, že mě krásně přijali do svého kolektivu,
že mi umožnili pracovat s nimi, a tím se i podílet na jejich obětavé,
zajímavé a náročné práci. Díky jim se daří všem uživatelům Benjamín
skutečně dobře.
Přeji vedení, všem zaměstnancům Benjamínu, p.o. i všem pracovníkům sociálních služeb v Petřvaldě hodně energie a sil v další práci.
Mgr. Marie Blažková

PODĚKOVÁNÍ
Před necelým rokem jsme se
s rodinou přistěhovali z Ostravy.
Tam bylo vyžití pro rodiny s dětmi „na každém kroku“. Máme
dva syny (1 a 3 roky) a pravidelně hlídáváme synovce (8 let). Při
hledání míst, kde trávit volný čas
v Petřvaldě, jsme postupně narazili na několik, které s oblibou
navštěvujeme.
První bylo dětské hřiště u silnice
Šumbarská. Je parádně vybavené a skvěle udržované. Děti se
na něm vždy vyřádí! Velký úspěch
má i hřiště u základní školy, která
je nad kostelem Také rádi chodíváme do lesa, co máme za domem.
Na deštivé dny jsme objevili dětské oddělení knihovny, které je
naprosto dokonalé. Trup lodi, dět-

ské knížky všeho druhu, bludiště
s míčkem a dvě bedýnky s hračkami – zabaví se všichni tři! Také
jsme tam chodili na vyrábění
v knihovně.
Tuším v březnu jsme s dětmi
vyrazili do Technického muzea.
Nejdříve jsme byli zklamaní, že
je muzeum zrušené, ale nakonec
jsme vůbec nelitovali! Odnesli
jsme si tři pomalované kamínky
a mohli jsme si prohlédnout celý
Domek i s podkrovím a s plakáty
tramvají. Od té doby pravidelně
sledujeme webové stránky s akcemi. Když máme volnou chvíli,
zabloudíme tam i mimo akce.
Vždycky je tam připravených několik výrobků, které si můžeme
vytvořit a odnést domů. Byli jsme
i na besedě o včelách. Pan včelař

uměl moc hezky mluvit k dětem
a starší syn si vyrobil svíčku z včelího vosku.
Moc se mi líbí, jak je vymyšleno
uspořádání Domku – „dílnička
a hernička“. V dílničce jsou stoly
a židle a vše připravené k vyrábění. A za mě ještě lepší hernička – volný prostor, pár polštářků
na sednutí a hračky pro děti. Pokaždé tam najdeme něco nového
na hraní. Když jsme byli na posledním pískování obrázků, stihli
jsme si i zahrát divadýlko a zpívat
v televizi. Úžasné je, že jsou často hračky vyrobené např. z kartonových krabic, papírových talířů nebo z dalších „odpadových
materiálů“. Posledně jsme jezdili
v autíčku, stavěli věž z dřevěných kostek, hráli golf hokejkou

a schovávali se v indiánském týpí
z krepáku. Díky těchto dvou místností je Domek opravdu vhodný
pro všechny věkové skupiny. Navíc personál je moc ochotný, paní
vše vysvětlí a ukážou. Už se těšíme na podkroví po rekonstrukci
(viděli jsme na nástěnce nějaké
vizualizace )
Dovolte mi Vám a všem zapojeným touto cestou poděkovat
za nabídku volnočasových aktivit
pro rodiny s dětmi, kterou podporujete. Moc si toho vážíme. Děkujeme.
Kateřina Hoghová s rodinou.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Michal Vymazal a Drahomíra Opielová

Eliška Vaňková
Laura Csonková
Nela Walicová
Adam Krupica
Adriana Žurková
Ondřej Matuszek
Elen Šárová
Rodičům blahopřejeme k narození
děťátka.

Danuše Káňová

73 let

Petr Králík

50 let

Libuše Puchoňová

62 let

Jiří Vrtaník a Gabriela Okenicová
David Neuwirt a Andrea Nevyjelová
Novomanželům přejeme mnoho štěstí
na společné cestě životem.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

Blahopřání
Dne 13. července 2020 oslavil
pan Jaroslav Chalúpek překrásných 70 let.
Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví,
štěstí a pohody a děkujeme za jeho velkou lásku
a věrnost. S láskou a úctou přejí manželka Anička
s celou rodinou.

24. července oslavil krásné 70. narozeniny
pan Petr Pavlita.
Všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka přejí
manželka Marie, děti Martin, David a Petra,
vnoučata, pravnoučátka, švagrová Pavla. Všichni
posílají velkou pusu a gratulaci.

Dne 29. srpna 2020 oslaví 90 let
pan Josef Procházka.
Přejeme mu, aby ho stále bavila práce na zahradě. Hodně štěstí, zdraví, spokojenost a optimismus do
dalších ve zdraví prožitých let přeje celá velká rodina, příbuzní a přátelé.

Vzpomínáme
Čas utíká a nevrací, co vzal…
Dne 1. července 2020 uplynulo 10 let od úmrtí
paní Milady Rudolové.
S láskou vzpomínají syn Břetislav s rodinou a snacha Pavla s rodinou.
Zároveň 21. července 2020 s láskou vzpomínáme nedožitých 80 let
pana Lubomíra Rudola.
Nikdy nezapomene manželka s rodinou a bratr s rodinou.

Dne 2. července 2020 by se dožila 68 let
paní Markéta Schimková.
Zároveň 23. července 2020 vzpomeneme druhé
výročí jejího úmrtí.
Dcera Magda s rodinou, syn Robert,
druh František.

Kdo zůstal v srdci těch, které opustil,
nikdy neodešel.
Dne 3. července 2020 jsme vzpomněli 30. výročí
úmrtí pana Eduarda Bělici.
S láskou vzpomínají manželka Helena, syn Petr a
dcera Lenka s rodinou.

Dne 31. července 2020 vzpomeneme nedožitých
100 let paní Libuše Zelinové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Libuše s rodinou a rodina Ďurašová.

Dne 2. srpna 2020 uplyne rok, kdy nás navždy
opustila paní Anna Poledníková.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Bedřich
a syn Jiří s rodinou.
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Kdo zůstal v srdci těch, které opustil, ten nikdy
neodešel.
Dne 4. srpna vzpomeneme nedožité
80. narozeniny pana Eduarda Bystroně
z Petřvaldu.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, dcera
Taťána a vnučka Michalka.

Dne 11. srpna tomu bude 10 let, kdy odešel od
všeho, co v životě miloval, můj manžel, tatínek a
dědeček pan Jiří Šotkovský.
S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 16. srpna 2020 vzpomeneme 23. smutné
výročí úmrtí paní Anny Majdové.
S láskou a úctou vzpomínají synové Petr, Jiří
a Miroslav s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten neodešel.
Dne 19. srpna 2020 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Ladislava Pčolky.
Vzpomíná syn Tomáš s celou rodinou a kamarádi
z Gaďoku.

Dne 23. srpna 2020 by oslavila 100. výročí
narození paní Marie Hlisníková z Petřvaldu.
S láskou a vděčností na ni vzpomíná syn Bohumír
s manželkou a celá rodina.

Čas neúprosně běží a my 25. srpna 2020
vzpomeneme již 6 let od úmrtí
pana Jindřicha Kvocha.
Stále vzpomínají manželka Bohunka, synové
Vlastimil, Stanislav, Richard, Luboš a dcera Adéla
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Těžko je u hrobu stát a tiše jen vzpomínat…
Dne 4. srpna 2020 vzpomeneme nedožitých 80 let
pana Eduarda Bystroně.
S láskou a úctou vzpomíná sestra Kristina s rodinou.

Úmrtí
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc
pan Ing. Pavel Křístek.
Zemřel v pondělí 29. června 2020 po dlouhé
těžké nemoci ve věku nedožitých 83 let.
Zarmoucená rodina.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!
Oznamujeme s velkou lítostí, že dne 1. července
2020 nás opustila paní Dana Káňová.
Odešla v blízkosti své rodiny
ve věku nedožitých 74 let.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku a rozloučení.
Za zarmoucenou rodinu dcera Šárka.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Restaurace Sokol
otevírá v srpnu kuchyň!!!
21. 8. Slavnostní otevření od 16:00
Dobré jídlo, hudba, tanec.
Telefon:734 22 32 30
Sledujte náš FB
@restaurace.sokol.petrvald

Srpen 2020
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Objednávky na čísle 720 97 57 99, nebo přímo v Kotelně u obsluhy

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

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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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

Koupíme dům nebo pozemek v Petřvaldě a okolí.

Nabízíme vývoz žump, septiků
a jímek vozem o objemu 9m3.

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

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