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 Proběhly dva turnusy příměstských táborů
 Zveme vás na Den tradic
2020, oslavu výročí Hasičského sboru Petřvald
a sraz veteránů

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky říjnových
Petřvaldských novin
je 10. září 2020.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Příměstský tábor – foto MVDr. Vilém Kačmář

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY
(vybíráme)
33. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 9. července 2020
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o prominutí nájemného nebytových prostor v Petřvaldě na ulici
Šenovská č.p. 356, nájemci MINAPERTA, z.s, za měsíc březen,
duben a květen 2020 v souvislosti s uzavřením provozovny
v důsledku krizových opatření
Vlády ČR.
 o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací:
1. Klubu českých turistů, odbor
Petřvald, ve výši 10 000 Kč.
2. ZO ČSOP Nový Jičín 70/02,
Bartošovice, ve výši 5 000 Kč.
3. Klubu Přátel Petřvaldu, z. s.,
ve výši 8 000 Kč.

 o uzavření Dodatku ke smlouvě
o odchytu a ustájení psů a koček a sběru uhynulých zvířat,
kterým se mění cena plnění.
 o poskytnutí finančního daru
a o uzavření darovací smlouvy
o poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč Nadaci Landek Ostrava.
RM schválila  
 cenový výměr za službu poskytovanou právnickým osobám
a fyzickým osobám oprávněným
k podnikání, které produkují
odpad zařazený podle katalogu
odpadu jako odpad podobný
komunálnímu odpadu a na základě písemné smlouvy s obcí
využívají systému pro nakládání
s komunálními odpady zavedeného ve městě Petřvald.
 text odpovědi na „Petici občanů
města Petřvaldu proti výstavbě
Obchodního centra v Petřvaldě
(v blízkosti ulice K Pískovně)“.

RM vyhlásila
 záměr pronájmu nebytových
prostor v 1. nadzemním podlaží objektu Kulturního domu
v Petřvaldě ul. Kulturní čp. 26,
na pozemku parc. č. 46/3 v k.ú.
Petřvald u Karviné, o výměře
31,08 m2 (šatna).
 záměr pronájmu nebytových
prostor (restaurace) v 1. nad-

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
21. 10. 2020 v 16 hodin
v Kulturním domě města
Petřvald.
zemním podlaží objektu Kulturního domu v Petřvaldě,
na ulici Kulturní č.p. 26 na pozemku parc.č. 46/3 v k.ú. Petřvald u Karviné.

Chodník kolem ZŠ Školní – úsek č. 1
Touto cestou bychom občany města
Petřvald rádi informovali o dokončené stavbě části chodníku vedeného
podél místní komunikace ul. Školní
v úseku od odstavné plochy u nemovitosti s č.p. 555 po podjezd základní školy.
Projektová dokumentace pro stavbu
chodníku je řešena od příjezdové
komunikace k čp. 245 po zpevněnou plochu před vstupem do
základní školy a dále od podjezdu
základní školy po odstavnou plochu
u nemovitosti s č.p. 555. Bohužel
nebylo možné chodník umístit i pod

podjezd základní školy, a to z důvodu nedostatečné podchodné výšky.
Prvotním záměrem bylo provést
výstavbu v plném rozsahu podle
projektové dokumentace, ale vzhledem k připravovaným rekonstrukcím a přestavbám základní školy
jsme byli nuceni realizaci chodníku
zkrátit pouze na úsek vedený podél
tělocvičny základní školy. Zbývající
část chodníku bude realizována
v návaznosti na stavební úpravy
školy.
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1
Jsme rádi, že se podařilo před zahájením školního roku částečně za-

ADRA HLEDÁ DOBROVOLNÍKY Z ŘAD
OBČANŮ MĚSTA PETŘVALDU

jistit bezpečný přístup ke školnímu
zařízení.
Ing. Petr Dvořáček
místostarosta Dobrovolnické centrum ADRA v Petřvaldě otevírá začátkem září 2020
nový dobrovolnický program pro osamělé seniory v Petřvaldě, který již několik let úspěšně funguje v okolních městech. Na své dobrovolníky se těší
také senioři z Domu s pečovatelskou službou.
Hledáme laskavé, empatické a ochotné lidi, kteří mají 1 až 2 hodiny volného času týdně. Předpokladem pro zařazení dobrovolníka do programu je
absolvování proškolení a vstupní pohovor. Na základě společné domluvy
tráví užitečně svůj volný čas povídáním si, hraním her, čtením, luštěním,
procházkou atd. ADRA koordinátoři dobrovolníků vždy pečlivě vybírají daného dobrovolníka k jednotlivým seniorům tak, aby návštěvy probíhaly
v naprosté harmonii.
Senioři se s ADRA dobrovolníky cítí velmi šťastně. Radost a potěšení je
však na obou dvou stranách. Získané životní zkušenosti a pomoc je vzájemná. „Musím se přiznat, že dobrovolnictví mi hodně dává. To, že mohu
být někomu užitečná, pomáhá i mně. Můj život opět začal dávat smysl.“, to
jsou jen střípky slov jedné dobrovolnice z programu „Dobrovolníci domů“.

Poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Chcete se přihlásit na školení? Zaujala Vás tato nabídka dobrovolnictví?
Jste osamělý senior a uvítal byste přítomnost dobrovolníka? Podrobnější
informace se dozvíte na uvedených kontaktech:
Koordinátorka dobrovolníků ADRA
Ing. Veronika Šutová
E-mail: veronika.sutova@adra.cz
Tel. číslo: 739 605 901.

Město Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje, na základě
které byla městu poskytnuta dotace ve výši 300 tis. Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny
k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují
také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních
obcí v rámci Moravskoslezského kraje.
Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města
Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která
je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně
zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.
Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci
Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované
pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.
I přes tyto nevítané změny jsme rádi, že se podařilo získat v letošním roce
finanční prostředky ze zdrojů MSK a i díky nim je možné dále udržovat
kulturní tradice, které značnou měrou přispívají k budování sounáležitosti
s městem v němž žijeme a společně se rozvíjíme.
Bc. Michal Janeček, vedoucí odboru školství,
kultury a tělovýchovy MěÚ Petřvald

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
V pondělí 20. července 2020 byl v kanceláři
starosty oceněn bezpříspěvkový dárce krve pan
Zdeněk Šafář. Ing. Jiří
Lukša, starosta města,
panu Zdeňkovi Šafářovi
osobně za tuto záslužnou
činnost poděkoval a předal finanční dar.

Referentka správního odboru města Petřvald
Bc. Ivana Rajdusová
E-mail: rajdusova@petrvald-mesto.cz
Tel. číslo: 596 542 905
Nejbližší školení pro zájemce o dobrovolnictví proběhne dne 24. září
2020 od 16:00 do 19:00 hod. v banketce Kulturního domu v Petřvaldě
na adrese Kulturní 26, 735 41 Petřvald.
Veronika Šutová
Koordinátorka dobrovolníků
Orlová / Petřvald / Studentský dobrovolnický klub
Dobrovolnické centrum ADRA Havířov
Hlavní třída 2/4, Havířov-Město 736 01
veronika.sutova@adra.cz |+420 739 605 901 |www.adra.cz

VÁŽENÍ OBČANÉ NAŠEHO MĚSTA,
POKUD MÁTE CHVILKU VOLNÉHO ČASU A CHCETE POMOCI NAŠIM SENIORŮM, KTEŘÍ SE CÍTÍ OSAMĚLE, PŘIHLASTE SE DO ŘAD DOBROVOLNÍKŮ
ADRY NA VÝŠE UVEDENÝCH KONTAKTECH.
PODMÍNKOU VÝKONU DOBROVOLNICTVÍ JE ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ DNE
24.09.2020 V 16 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V PETŘVALDĚ.
BC. IVANA RAJDUSOVÁ

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V ZÁŘÍ 2020
1. Svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a
kontejnerů):
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25.

2. Svoz žlutých pytlů (plast):
21., 22. svoz kontejnerů na plast: 9.9.

3. Svoz modrých pytlů (papír):
17., 18., svoz kontejnerů na papír:

4. Svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):
Zdeněk Šafář

1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.

Září 2020
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POZVÁNKA K SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či
oslaví v měsících
leden – září 80, 85, 90, 95, 100 a více let,
tj. narozené v roce 1940, 1935, 1930, 1925 a 1920
na letošní 1. slavnostní setkání jubilantů s představiteli města.
Setkání se uskuteční
26. září 2020 ve 13.30 hod. v sále Kulturního domu Petřvald.
Každý jubilant je zván i s rodinnými příslušníky.
Podmínkou účasti na setkání jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta
o tuto akci na matrice Městského úřadu Petřvald.
Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel: 596 542 904,
e-mail: tomkova@petrvald-mesto.cz
Výše uvedená akce se uskuteční pouze v případě, že nebude
zakázána opatřením prevence šíření onemocnění COVID-19.

Zda akce proběhne si, prosím, ověřte od 21. 9. 2020  
na matrice na tel. čísle 596 542 904.
Ivana Tomková,
referentka odboru správního

V měsíci červenci 2020 se dostavila
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-/
Elen Šárová
Foto: Pavel Víteček

Michal Zuber a Andrea Pachová

Fotografie z předchozích setkání jubilantů v obřadní síni.
Foto: Pavel Římánek

Komise pro občanské
záležitosti

Václav Hájek a Lucie Čuboňová

PLÁNUJETE I VY SVATBU?

Možná nevíte, že pro konání svatebních obřadů jsou v Petřvaldě stanoveny radou města tyto dny:
- pátek – svatební obřad cca 10 min.,
- sobota – svatební obřad s hudbou, zpěvem a přednesem.

V oba uvedené dny lze uzavřít manželství v obřadní síni
zdarma.
Podrobnější informace najdete na http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/svatebni-obrady/ popř. Vám budou sděleny na matrice.
Kontakt: tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Ivana Tomková, referent odboru správního

Karel Mikula a Miroslava Kožušníková
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STAV BEZPEČNOSTI NA TERITORIU ÚZEMÍ MĚSTA PETŘVALD za rok 2019
Na území města Petřvald zajišťuje plnění úkolů Policie ČR, obvodní oddělení Policie ČR Petřvald, na oddělení slouží celkem 15 policistů, z toho 12
v přímém výkonu venkovní služby. Dále je plnění úkolů zabezpečeno policisty Obvodního oddělení Orlová, policisty Oddělení hlídkové služby Karviná a policisty Speciální pořádkové jednotky při KŘP Msk, jejichž úkolem je
především zajistit rychlý zásah na místě činu.
Na území města vykonávají svůj výkon policisté Dopravního inspektorátu
Karviná a policisté Odboru služby dopravní policie při Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje Ostrava, kteří se zejména zaměřují
na aktivní dohled nad bezpečností a plynulosti silničního provozu. V případě nestandardních bezpečnostních situací, akcí nebo úkolů mimořádné
potřeby pak plnění úkolů podporují i jiné útvary dle potřebné specializace.
V roce 2019 se na území města Petřvald podařilo udržet bezpečnostní
standard srovnatelný
s minulými lety.
V celkové trestné činnosti v roce 2019 došlo na teritoriu města Petřvald opět k mírnému snížení trestních deliktů v porovnání s rokem 2018
i 2017. Z několikaletého srovnání nápadu trestné činnosti zpětně má tento počet stále klesající charakter. Avšak větší mírou v porovnání s rokem
2018 došlo ke snížení objasněnosti trestné činnosti. Objekty napadení
jsou zejména podmíněny charakterem druhu trestné činnosti. Vliv mají
taktéž roční období a klimatické podmínky.

HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST
Hospodářská trestná činnost je oblast, která má v posledních dvou letech mírnou stoupající tendenci. Je to trestná činnost, jež má své specifika a má návaznost na zvýšenou míru používaní IT zařízení, čímž přechází
i páchání trestné činnosti tímto směrem. Oproti roku 2018 vzrostl počet
těchto skutků o 3 na celkových 8 skutků.

PŘESTUPKY
(Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než oblast trestné činnosti, které je společensky škodlivé a jenž je výslovně za přestupek
označeno zákonem.)
Obvodní oddělení Policie (OOP) Petřvald řešilo v roce 2019 celkově 866
přestupků, z toho 607 přestupků bylo řešeno v příkazním řízení – všechny
na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu a silničního hospodářství. 204 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.
Přestupky OOP Petřvald
ALKO/TOXI
VP a občanské soužití
Majetek
BESIP a sil. hospodářství
Ostatní

2017
27
59
79
555
9

2018
26
90
62
593
26

2019
25
68
71
642
60

rozdíl
2018/2019
- 1
- 22
+ 9
+ 49
+ 34

DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA

MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST
V celkové trestné činnosti je majetková dominantní, tudíž má největší podíl
na celkové trestné činnosti. Z tohoto pomalu 41% dosahují krádeže vloupáním. V nemalé míře (35%) se vyskytují krádeže volně odložených a nezajištěných věcí. Poškození mnohdy svým chováním a přístupem k majetku
a okolí častokrát sami pachatelům usnadňují páchání této trestné činnosti
(ponechávaní volně viditelně uložených věcí ve vozidlech, volně odložená
zahradní technika na zahradě, bez dozoru otevřené nezajištěné garáže,
kůlny apod. s nářadím, jízdními koly atd.).

<

9

Na celém území Petřvaldu byly ve zvýšené míře prováděny akce, jež byly
vyhlášeny policejním prezidentem, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Územním odborem Karviná i samotným OOP Petřvald,
které byly zaměřené zejména na eliminaci dopravní nehodovosti a dodržování zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích všemi
účastníky silničního provozu. Na realizaci těchto opatření se podíleli policisté pořádkové a dopravní policie.
V teritoriu Petřvaldu nebyl evidován žádný rizikový úsek dle kritérií DI
Karviná, kterými jsou počet dopravních nehod (dále jen DN), příčina DN,
následek u DN, zvýšená intenzita DN s nezranitelnějšími účastníky (děti,
chodci, cyklisté, motorkáři). Problematika v této oblasti je značně ovlivněna lokalitou, v které se město Petřvald nachází tím, že na jeho území prochází tranzitní spojnice mezi Ostravou a Karvinou spočívající v silnici první
třídy č. 59 (ul. Ostravská). Na území města Petřvaldu došlo v roce 2019
celkem k 48 nehodám s 1 smrtelným zraněním, 2 těžkými zraněními a 33
osob bylo zraněno lehce.
Útvary Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Orlová a orgány samosprávy udržely standardy veřejného pořádku na teritoriu města
Petřvaldu. Vnitřní bezpečnost a stav veřejného pořádku ve městě Petřvald
lze hodnotit jako příznivý a stabilizovaný. V roce 2019 na území města
Petřvald nedošlo k závažnému porušení veřejného pořádku.
Důraz bude nadále kladen zejména na preventivní činnost, okrskovou
činnost a práci se zaměřením na službu veřejnosti s hlavním cílem zvýšit
objasněnost. Zároveň apelujeme na občany, aby se nebáli oznamovat protiprávní jednání, jehož jsou svědky ve svém okolí, byť i anonymně, a dále
aby nedávali pachatelům možnost snadno přijít k majetku.
npor. Mgr. Bc. Miroslav Hrbáček
vedoucí OOP Petřvald

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
PODĚKOVÁNÍ
V mateřské škole (pracoviště Šenovská) probíhalo ve dnech 7. - 8. 7.2020,
z důvodu rekonstrukce budovy, stěhování do prostor ZŠ Masarykova.
Chtěli bychom vyjádřit partě „SMERFŮ“ z MÚ Petřvald, kteří se na stě-

hování podíleli, VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za příkladnou spolupráci, vstřícnost,
ochotu a hladký průběh.
Děkujeme.
Kolektiv mateřské školy (pracoviště Šenovská)
v. uč. Darja Kempná

Září 2020
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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

Město Petřvald pořádá

Hasiči Petřvald

165 let od založení hasičského sboru

SOBOTA│ 19. ZÁŘÍ 2020 │ U RADNICE

Program

14:00 Slavnostní zahájení
14:05 Heidi Janků
15:00 PS Dance vystoupení
15:15 Poppy a Adélka
16:00 Spanilá jízda veteránů a hasičské techniky
16:15 Předání ocenění
16:30 Požární útok mladých hasičů
16:45 David Stypka
17:30 Afrikana
19:30 Ewa Farna
21:00 Laserová show

Doprovodný program

Skupina Afrikana – workshop
Dílničky pro šikovné ručičky
Speciální program pro celou
rodinu Přijel k nám cirkus
Herní zóna EKO-KOM a.s.
Koňský povoz
Malování na obličej
Atrakce pro děti

moderátor Jaromír Riedel ● občerstvení ● stánkový prodej ● změna programu vyhrazena

6

Petřvaldské noviny

KINOKAVÁRNA
V KULTURNÍM DOMĚ

ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ 2020 v 19 hodin
Kinokavárna otevřena již od 18 hodin

STŘEDA 16. ZÁŘÍ 2020 v 17 hodin
Kinokavárna otevřena již od 16 hodin

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
česká komedie
Vstupné: 50 Kč

V rámci

animovaný film
Vstupné: 30 Kč

města Petřvald

SOBOTA│ 19. ZÁŘÍ 2020 │ U RADNICE
Program
12:45
13:00
13:20
13:30

Nástup praporů u kostela Sv. Jindřicha
Žehnání praporů
Pochod praporů k soše Sv. Floriána
Dekorování praporů u sochy Sv. Floriána

Doprovodný program
Od 14h je pro návštěvníky připravena na ulici před poštou statická
ukázka hasičské techniky, a to jak historické tak moderní.

Zveme vás také k návštěvě prezentace historie Petřvaldských hasičů,
která bude k vidění v předsálí KD Petřvald.
V rámci Dne tradic bude pro Vás připraven také náš červený hasičský
stánek, ve kterém si děti mohou zasoutěžit o věcné ceny.
A další spousta zábavy v doprovodném programu Dne tradic města
Petřvald.
Program DNE TRADIC pořádaný městem
14:00
14:05
15:00
15:15
16:00
16:15
16:30
16:45
17:30
19:30
21:00

Slavnostní zahájení
Heidi Janků
PS Dance vystoupení
Poppy a Adélka
Spanilá jízda veteránů a hasičské techniky
Předání ocenění
Požární útok mladých hasičů
David Stypka
Afrikana
Ewa Farna
Laserová show

PŘEDBĚŽNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU.

Máte na své zahrádce tolik úrody, že nevíte, co s ní?
Chcete se pochlubit a podělit se svými sousedy o sezónní přebytky,
výrobky apod.?

V případě zájmu se do 9. září 2020 hlaste u paní Lucie Skrzyžalové, ve středisku kulturních
služeb, tel: 596 542 973, 725 432 095, skrzyzalova@petrvald-mesto.cz
Umožněn bude pouze jednorázový prodej „výpěstků“ a potravin (zeleniny, ovoce, květin,
bylinek, domácích vajec, medu, ořechů, sazenic atd.).
Bez nutnosti živnostenského oprávnění.

Září 2020
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Letní příměstské tábory v Petřvaldě
Krásné počasí, pestrý program a usměvavé děti…tak vypadaly oba turnusy příměstského tábora v Petřvaldě, které pořádá město Petřvald. Každodenní cesta za dobrodružstvím k jinému spolku či klubu ve městě byla
zárukou, že náš tábor nebude fádní. Navštívili jsme Klub zahrádkářů, TJ
Hepo, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek, TJ Slavoj, Kynologický
klub, Cyklistický klub FESO, zacvičili jsme jógu s paní Jolandou Burovou a
svezli jsme se na koníčcích s panem Martinem Grafem. Všem těmto spol-

„Nejvíce se mi líbili zahrádkáři a hasiči. Pak byly super soutěže a svezení
hasičským autem. Děkuji za skvělý týden. Natka C.“
„Našli jsme poklad a bylo to super. Jeli jsme na koni, dokonce jsem přemýšlel o tom, že půjdu na kroužek jízdy na koni. Tomáš V.“

kům a dobrovolníkům velmi děkujeme za krásně připravený program, za
čas, který tomuto věnovali, a tedy i za milou společnost. Rovněž děkujeme
paním kuchařkám z MŠ 2. května, které nám dodávaly každý den výborné
svačinky a obědy. Tábor se vydařil a my vám přinášíme pár fotek, které
jistě řeknou více, než prostý text.
Lucie Skrzyžalová a Taťána Čechová
kulturní referentky odboru školství, kultury a tělovýchovy

Líbilo se mi moc u hasičů, protože jsme stříkali z vodního dělat. Max P.“
Líbil se mi celý týden, protože každý den byl hezký a zábavný. Mája D.“
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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

Provozní doba od 1. září 2020:
Pondělí: 8:00 – 11:30 a 12:30-17:00
(odpoledne půjčujeme i ve skladu)

Od 1. září opět bude Klub maminek (vždy první úterý v měsíci) a klub deskových her (každý pátek odpoledne).

Úterý: 7:00 – 14:00 (pouze oddělení pro dospělé čtenáře)
Středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Čtvrtek: ZAVŘENO
Pátek: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Těšíme se na vás a prosíme nošení roušky v prostorách knihovny a o
desinfekci rukou při vstupu. .

Noc s Andersenem
25. 9. 2020 se uskuteční Noc s Andersenem, která byla na jaře zrušena
z důvodu karantény. Přihlášky podané na jaře platí!! Přijďte potvrdit svou
účast do knihovny do 15. 9. 2020. K dispozici je ještě omezený počet
nových přihlášek.

Připravujeme….
• Týden knihoven 5. – 9. 10. 2020 (výprodej knih, drakiáda, amnestie upomínek, přihlašování nových čtenářů na rok zdarma)
• Pasování prvňáčků na čtenáře
• Broučkiáda 11. 11.2020
• Den pro dětskou knihu 28. 11. 2020

Nová výstava
2. 9. – 20. 12. 2020 se v prostorách knihovny, v galerii Nad knihami,
uskuteční autorská výstava Tomáše Oslizloka. Srdečně zveme.

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková a Lucie Jurčíková

Září 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.

Šikovné ručičky

Kroužky 2020-2021
Kreativní tvoření
Kroužek je určen pro děti od 7 let. Děti se naučí základy drhání (macramé), háčkování,
drátkování, vyšívání, šití, pletení apod. Těmito způsoby si budou vyrábět zajímavé ozdoby
např. shamballa náramky, klíčenky, přívěsky atd.

Kroužek pro děti první a druhé třídy. Inspirace pro děti, jak mohou využívat věci kolem
sebe k tvoření. Děti budou vyrábět z různých materiálů (rolky, papír, víčka, plastové
nádoby, plechovky, přírodní materiály, atd.).
Hlavní vedoucí: Ivana Szotkowská
Cena kroužku: 350,- Kč/ 1.pololetí
Počet lekcí: 9
Termíny: každou lichou středu od 23. 9. 2020
Čas: Upřesníme dle zájmu
Ča

Hlavní vedoucí: Šárka Dvořáková
Cena kroužku: 750,- Kč (materiál i zapůjčení nářadí je v ceně)
Počet lekcí: 5 (z každé lekce si dítě odnese 1 nebo 2 výrobky)
Termíny: 1. 10., 5. 11., 26. 11., 17. 12. , 21. 1.
Čas: 14:30 - 16:30

TAI-CHI

Hravá jóga

Lekce obsahuje:
rozcvičku na uvolnění jednotlivých partií těla
zdravotní cvičení a dechová cvičení
čchi kung
výuku jednotlivých sestav
meditaci

Kroužek pro děti prvního stupně. Cvičení je hlavně zábavou a hrou. V jógových pozicích se
zůstává pouze krátkou dobu, ásány mají české názvy podle zvířat nebo věcí. Používají se
písničky, hádanky, jógové kartičky, cvičí se jógové pexeso.
Proč jóga? Působí na správné držení těla, učí naplno dýchat, zpružňuje a posiluje tělo,
rozvíjí pozornost a tvořivost, zvyšuje koordinaci a psychickou odolnost dětí.

TAI –CHI stylu jang vás seznámí se základy tohoto čínského cvičení, vycházejícího z klidných
mírných pohybů, které jsou charakteristické svými sladěnými, rytmickými cviky. Taoistické
cvičení Tai-chi odplaví nahromaděný stres a únavu, která činí vaše tělo opotřebovanějším a
starším. Pomůže vám tak předcházet vyčerpání a zpomalí proces stárnutí.

Hlavní vedoucí: Eva Kubisová
Cena: 750,- Kč/ 1. pololetí
Počet lekcí: 15
Termín: každý čtvrtek od 1. 10. 2020
Čas: 13:30 - 15:00 nebo 15:30 - 17:00

Hlavní vedoucí: Kateřina Juřicová
Cena kroužku: 450,- Kč/ 1.pololetí (10 lekcí)
Termín: každé pondělí od 14. 9. 2020
Čas: 14:00 - 15:00

Jóga pro děti s maminkami (tatínky):
Kroužek pro děti od 4-6 let. U cvičení se využívají pohádky, básničky, písničky, jógové
obrázky, hudba, hračky (větrníky, pírka, plyšáci). Pracuje se s nápodobou a s rytmem.
Proč jóga? Působí na správné držení těla, posiluje tělo, rozvíjí pozornost, tvořivost, zvyšuje
koordinaci.
Hlavní veducí: Kateřina Juřicová
Cena kroužku: 225,- Kč/ 5 lekcí (možno pokračovat zakoupením dalších)
Termín: každé pondělí od 14. 9. 2020
Čas: 15:30 - 16:30

Elementary English
Angličtina pro falešné začátečníky a málo pokročilé (znalost slovesa jsem a mám).
Lektorka: Kateřina Pastorková
Cena: 3000,- Kč (v ceně je i záloha lekcí + studijní materiály na internetu)
Počet lekcí: 14 (do prosince 2020)
Termín: každou středu od 2. 9. 2020
Čas: 15:00 - 17:00

Ča

DRÁTOVÁNÍ
S LEKTORKOU ŠÁRKOU DVOŘÁKOVOU

PROGRAM ZÁŘÍ

KAŽDÝ DEN PONDĚLÍ AŽ PÁTEK
OD 8:00 DO 17:00
PROBÍHÁ U NÁS
TVOŘENÍ NA TÉMA MARŤANI.

https://eshde.webnode.cz/

DOPORUČENO OD 15-TI LET

Drátovaný šperk - přívěsek stromu z chirurgické oceli
a minerálů, ke kterému je možné na místě dokoupit i řetízek
z chirurgické oceli za výhodnou cenu 60,- kč.

Kdy: 15.9.2020 od 15:00 hodin
Kde: v Domku SVČ

Cena kurzu: 280,-Kč (v ceně materiál a půjčení nářadí)

ZAČÍNAJÍ
KROUŽKY
PRO DĚTI

ZAČÍNAJÍ
KURZY PRO
DOSPĚLÉ

8.9. Mozaika na květináč
15.9. Drátování

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.PETRVALD-MESTO.CZ/O-MESTE/DOMEK/

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

K MUZEU 89, PETŘVALD 735 41, TEL.Č.: 596 541 092
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Výtvarný workshop
Struktury v akrylu

4.10.2020 9:00 -17:00
Strukturovaná malba v akrylu je poměrně jednoduchá technika, kterou
dokážete vytvořit velmi efektní obrazy. Stačí popustit uzdu fantazii,
naučit se namíchat základní odstíny barev, které budete chtít na obraze
využít, a pak už jen nanést struktury.

INÁČ

KVĚT
I
S
E
T
B
O

OZD

U struktur si navíc vypomůžeme různorodým materiálem pro zajištění
rozdílných úrovní a efektů.
Lektor kurzu: MgA. Tomáš Oslizlok
Cena: 1 500,- Kč
Cena zahrnuje tyto pomůcky: v ceně malířská deska 40 x 30 cm, latex,
akrylové barvy, papíry, struktury, akrylová média, tužky, použití štětců,
špachtlí, předlohy.

Vhodné od 8

let

Máte doma starý květináč?
Přineste ho a udělejte z něj nový a originálni kousek.
Nechte se inspirovat technikou mozaiky.

S sebou si vezměte oblečení na převlečení, přezůvky, starší prostěradlo
nebo malířskou fólii.
Uzávěrka přihlášek: 2.10.2020

Kdy : 8.9.2020
14:00 - 17:00

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM
na e-mail: domek@petrvald-mesto.cz nebo tel.: 702 286 813
TYTO KURZY JSOU URČENY PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ!

REZERVACE NA TEL. Č. : 702 286 813
K Muzeu 89, Petřvald 735 41, Tel.č. : 596 541 092

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

ŽIVOT VE MĚSTĚ
TJ SLAVOJ
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!
Letošní rok společenským a sportovním aktivitám moc nepřál.
Jak všichni víme, virová nemoc covid 19 zasáhla celý svět ve všech možných odvětvích. Nevyhnula se ani sportu. Mnoho velkých akcí v čele
s olympiádou bylo zrušených. Samozřejmě zasáhla i fotbal. Nižší soutěže
se nedohrály a lidé v mnoha městech a vesnicích přišli o svou lidovou
zábavu.
Situace se trochu uklidnila, a tak za dodržování všech hygienických zásad
nám snad konečně začne i náš okresní přebor Karviná, kde naše město
reprezentuje SK Slavoj Petřvald.
Hráči i fanoušci jsou už určitě natěšeni na fotbal a dobrou zábavu.
Slavoj zve fanoušky na své zápasy a těší se na vás. Prosíme všechny o dodržování všech zásad pro ochranu zdraví vás i hráčů.
MY JSME SLAVOJ!
Martin Frank

Den strávený s příměstským táborem na Slavoji
10. srpna 2020 jsme na hřišti Slavoje přivítaly děti, které
tady strávily den v rámci příměstského tábora. V sestavě paní Baranová, paní Kowalczyková, paní Strouhalová
a moje maličkost jsme od 8 hod očekávaly příchod dětí.
Kolem půl deváté, v čele s paní Luckou Skrzyžalovou, přišlo
19 dětí.
Dopoledne byly pro děti připraveny různé soutěže - běh
v pytli, překážková dráha, lukostřelba a mnoho dalších, děti
si také vyzkoušely chůzi na chůdách.
Také jsme jim ukázaly prostory Slavoje. Byly seznámeny
i s tím, že Slavoj má nejstarší hřiště v Petřvaldu, podívaly se
do klubovny, do místnosti pro rozhodčí, šaten hráčů a posilovny (poslední dvě místnosti byly s komentářem, že tam
hráči mají nepořádek).
Po obědě bylo pro děti připraveno překvapení - předseda
pan Pavlita zajistil zmrzlinový stroj a připravil tak žádané
ochlazení a osvěžení.
Počasí nám přálo, venku bylo přes 30 stupňů.
Odpoledne jsme si zahráli fotbálek, hráli jsme petang. Děti také měly
k dispozici prolézačky, houpačky a trampolínu.
Odpoledne jsme zakončili vyhlášením vítězného družstva, předáním sladkých odměn a přípitkem šampaňským.

Myslím, že den na Slavoji se vydařil. Největší odměnou pro nás bylo, když
paní Lucka zavelela k odchodu a z úst dětí se ozvalo: „ Ještě ne“!
Těšíme se na další společné akce.
Marie Pavlitová
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TJ PETŘVALD – HEPO
Muži
1.8. – přípravné utkání.
TJ PETŘVALD – Slavoj RYCHVALD
2:4 (2:1)
Branky: 5.´O. Kostka (as. V. Gellnar), 10.´M. Gorovič (V. Gellnar).
Sestava: J. Janča – I. Rajko, F. Marek, L. Voříšek, O. Cudrák – D. Kršák,
O. Kostka, V. Zajíček, R. Lachman – M. Gorovič, V. Gellnar. Hokejově střídali: D. Pokorný, M. Sobek, D. Šeruda, J. Gabovič, D. Kulfirst, P. Pawlas,
D. Siuda.
8. 8. – přípravné utkání.
TJ ALBRECHTICE – TJ PETŘVALD
4:0 (1:0)
Sestava: D. Pokorný – O. Cudrák, F. Marek, T. Budina, V. Matějek – R. Lachman, V. Zajíček, M. Mikulec, D. Kršák – O. Kostka, V. Gellnar. Hokejově
střídali: L. Voříšek, J. Gabovič, M. Gorovič, M. Graf, P. Pawlas.
Rozlosování I. B třídy mužů
23. 8. – 17.00 Raškovice – Hepo
29. 8. – 17.00 Hepo – Oldřichovice
6. 9. – 16.30 Věřňovice – Hepo
12. 9. – 16.00 Hepo – Řepiště
19. 9. – 15.00 Staříč – Hepo
26. 9. – 16.00 Hepo – Lok. Petrovice „B“
3. 10. – 15.30 H. Suchá – Hepo
10. 10. – 15.00 Hepo – Sedliště
17. 10. – 15.00 Hepo - Nýdek
24. 10. – 14.00 Vendryně – Hepo
31. 10. – 14.00 Hepo – Mosty
7. 11. – 14.00 Záblatí – Hepo

Trenér – M. Weiss, asistent trenéra – J. Cífka, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.

Dorost
Rozlosování krajské soutěže.
22. 8. – 10.00 Č. Těšín - Hepo
29. 8. – 14.30 Hepo – Bystřice n. / O.
6. 9. – 11.00 Dětmarovice – Hepo
12. 9. – 13.30 Hepo – Vlčovice
19. 9. – 15.00 Příbor – Hepo
26. 9. – 13.30 Hepo – Lok. Petrovice
3. 10. – 13.00 Dobrá – Hepo
10. 10. – 12.30 Hepo – Fryčovice
17. 10. – 12.30 Vendryně – Hepo
24. 10. – 11.45 Kopřivnice – Hepo
31. 10. – 11. 30 Hepo – Slavia Orlová
7. 11.
- 11.30 Staré Město – Hepo

Letní kemp na
Hepu
Ve dnech 3. – 5. července se uskutečnil na Hepu již 7. ročník letního
kempu pro přípravky a mladší žáky.
Vyvrcholením bohatého programu
bylo utkání dětí proti rodičům a předání ocenění.

CYKLISTIKA FESO PETŘVALD 2020
Mamut tour 2020
V sobotu 25. 7. uspořádal cyklistický klub Miko Přerov jubilejní
20. ročník cyklistického závodu „Mamut tour 2020“. Na startu
juniorů se sešlo 65 závodníků a na trase dlouhé 85 km obsadil Štěpán Kyjonka vynikající 2. místo. Další z našich juniorů
Vojtěch Kučera se postavil na start kategorie mužů a na trati
dlouhé 140 km mezi 145. startujícími obsadil 24. místo. Dalším startujícím v této kategorii byl Ondřej Kyjonka, který měl
obrovskou smůlu, když ho ve vedoucí devítičlenné skupině postihl 25 km před cílem defekt. I přes okamžitou mechanickou
pomoc z této skupinky vypadl a závod dokončil na 28. místě.
V hlavní kategorii mužů na 220 km zvítězil náš Petr Swaczyna
startující v letošní sezoně za nový tým CT Havířov.
Cyklistický klub FESO Petřvald pořádá v neděli 13. září 28. ročník cyklistického závodu s mezinárodní účastí „O cenu města
Petřvald“. Start prvních kategorií je v 10.00 hod. na Březinách
u klubovny cyklistiky. Srdečně zveme všechny příznivce cyklistiky!!
Z. Matasová

Žáci
Rozlosování krajské soutěže žáků (st. / ml.).
23. 8. – 10.00 / 11.45 Staré Město – Hepo
29. 8. – 9.00 / 10.45 Hepo – Albrechtice
5. 9. – 11.30 / 10.00 Slovan Havířov – Hepo
12. 9. – VOLNO (lichý počet účastníků)
20. 9. – 9.00 / 10.45 Č. Těšín – Hepo
26. 9. – 9.00 / 10.45 Hepo – Těrlicko
4. 10. – 10.00 / 11.45 Heřmanice – Hepo
10. 10. – 9.00 / 10.45 Hepo – Bohumín
18. 10. – 10.00 / 11.45 Stará Bělá „B“ – Hepo
24. 10. – 9.00 / 10.45 Hepo – Staříč
31. 10. – 9.00 / 10.45 Slavia Orlová - Hepo
V. Sobek
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Ze života farnosti
Oprava dvířek kaplí křížové cesty

pořádá

Hrad
Hukvaldy
Archeopark
Chotěbuz

26.

-Podobora

pod záštitou náměstka
hejtmana kraje pro sociální
oblast Jiřího Navrátila

Zámek
Kravaře

27.

19.
13.

Dolní
Vítkovice

ZÁ
ŘÍ

20.
Hrad
Sovinec

12.

Zámek
Nová
Horka

VOLNÉ
VSTUPY

INFORMACE
O NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
SOUTĚŽE
ZÁBAVA
HRY a další

DNY
RODIN 2020
Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje
12. 9.
13. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.

Zámek Nová Horka
Dolní Vítkovice
Hrad Sovinec
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Hrad Hukvaldy
Změna programu vyhrazena!
Zámek Kravaře

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

Koncem června jste asi mohli všimnout, že se zlepšil vzhled
kaplí křížové cesty podél cesty ke kostelu. Dvířka vyrobila stolařská dílna - Chráněné dílny Charity sv. Alexandra
z Ostravy Kunčiček. Zajímavostí je, že ač vypadají na první
pohled stejně, každý rám i dvířka musely být individuálně
přizpůsobeny. Zapravení špalet je provedeno ve spolupráci
s městem Petřvald. Zhotovení by mělo být podpořeno dotací
z Ministerstva kultury České republiky prostřednictvím obce
z rozšířenou působností Orlová. Celková suma za výrobu a
osazení dvířek činila asi 160 000,- Kč.

Benefiční koncert
Už se stalo tradicí, že se farnost připojuje ke Dni tradic
města Petřvaldu. V neděli 20. 9. 2020 v 15:00 hodin se
opět uskuteční benefiční koncert duchovní hudby, který
provedou posluchači houslové třídy Mgr. Alžběty Kolářové a Komorní orchestr Lidové konzervatoře. Všichni jste
srdečně zváni. Místo vstupného můžete přispět do zapečetěné pokladničky veřejné sbírky, která je dlouhodobě
vypsána na opravu kostela sv. Jindřicha. Případně můžete
zaslat svůj dar na účet veřejné sbírky 2800988191/2010.
Za vaši podporu děkujeme, protože bychom rádi kostel sv.
Jindřicha, jenž je dominantou našeho města, postupně
opravili do krásy, která mu patří.
Za římskokatolickou farnost
P. Vít Zatloukal

Podrobný program naleznete:

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

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

BENEFIČNÍ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

Klub Přátel Petřvaldu vás zve na:
Přednáška na téma partnerské vztahy
„Když Orel mluví s Opicí“
15.9.02020 v 17 hod

Seminář:
Kniha početí, jak lze ovlivnit pohlaví miminka a co dělat
když nepřichází…
30.9.2020 v 17 hod

v neděli 20. září 2020 v 15 hodin
v kostele sv. Jindřicha, v Petřvaldu u Karviné
Účinkují:

posluchači houslové třídy Mgr. Alžběty Kolářové
a Komorní orchestr Lidové konzervatoře
Srdečně zveme na koncert.
Výtěžek bude věnován na opravu kostela.

Prosím o rezervaci na e-mail: info@coworkcentrum.cz
(omezený počet míst)

Nebo na tel. : 770184535

Září 2020
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům   
Jarmila Chrobáková

80 let

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

Uzavřená manželství

Narozené děti

Zemřelí občané

Michal Zuber a Andrea Pachová

Magda Kultová
Matyáš Rada
Rodičům blahopřejeme k narození
děťátka.

Helena Hlawiczková

75 let

Vladimír Nezhoda

66 let

Herbert Wittek

62 let

Václav Hájek a Lucie Čuboňová
Karel Mikula a Miroslava Kožušníková
Novomanželům přejeme mnoho štěstí
na společné cestě životem.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

Blahopřání
Dne 8. srpna 2020 oslavila krásné životní jubileum
80 let paní Jarmila Chrobáková.
Milá maminko, babičko a prababičko, vše nejlepší,
především hodně zdraví do dalších let a životního
elánu Ti přejí dcera Ivana a syn Tomáš s rodinami.

Dne 23. září oslaví krásné 95. narozeniny
náš stále veselý tatínek, dědeček, pradědeček, bratr
i strýček a také pohodový soused
pan VÁCLAV PAVELEK,
celoživotní turista, cyklista a včelař.
Tak Ti všichni přejeme s humorem a úsměvem
dotáhnout další pětiletku až do stovky.

Vzpomínáme
Dne 28. července 2020 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí
pana Jana Bystřického
a 10. srpna 2020 by se dožila 75 let
paní Anna Bystřická.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 2. srpna 2020 jsme vzpomněli 4. výročí
tragického úmrtí našeho milovaného syna, vnuka,
bratra, strýce, synovce a bratrance
Martina Recmaníka.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou táta,
babička Jiřka, děda Karel, bratr Lukáš, sestra
Aneta, synovec Jirka, neteř Ema, teta Šárka,
strýc Petr, bratranci Tomáš s rodinou, Honza
s přítelkyní Kájou a teta Monika.

Kdo Tě znal, ten vzpomene. Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 4. srpna 2020 by se dožila 70 let
paní Eliška Turská.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

S láskou vzpomínáme třetí výročí, kdy nás opustil
námi milovaný pan Zdeněk Knybel.
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe
žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme – budu mít.
Manželka Libuše, rodina a přátelé.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale
vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2020 jsme vzpomněli 10. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka
pana Bronislava Bryly. Dne 1. října 2020
vzpomeneme jeho nedožité 84. narozeniny.
Vzpomínají synové Stanislav a Jaroslav
s rodinami.

Bolest léta zahojila, ale vzpomínky v srdci zůstaly…
Dne 19. srpna 2020 uplynulo 12 let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní Aleny Havlíkové.
Dne 23. srpna 2020 rok od úmrtí mého bratra pana Zdeňka Havlíka ml.
Dne 28. srpna 2020 je to již 8 let, co nás opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan Zdeněk Havlík. Zároveň jsme vzpomněli jeho nedožitých 80 let.
Stále vzpomínají dcera Dana s manželem, vnučky Markéta a Petra s rodinami.
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Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,

Vydal ses na cestu, kde
chodí
každý
jen dveře
vzpomínek
nechal jsisám,
dokořán.
jen dveře vzpomínek Jen
nechal
jsimůžeme
dokořán.
kytičku na hrob
dát,
chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Jen kytičku na hrob
můžeme
dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
uplynulo
pětnavždy
let, kdy
20. srpna 2020 uplynulo 20.
pět8. 2020
let, kdy
nás
nás navždy opustil
opustil pan Jaroslav
Pavelek.
Jaroslav Pavelek
Kdo jste ho měli rádi, pan
vzpomeňte
s námi.
kdo jste
ho
měli rádi,
Manželka Jitka
a
syn
Vít.vzpomeňte s námi,
manželka Jitka a syn Vít.

Dne 24. srpna 2020 by se dožil
pan Josef Pěgřím 100 let.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dcera Jana, vnoučata Roman a Gabriela.
s rodinami.

Na dlouhou cestu se vydal sám, v srdcích zbyla
jen láska a vzpomínka nám.
Dne 16. září 2020 by oslavil své 83. narozeniny
pradědeček, dědeček, tatínek, manžel
pan Václav Pelikán.
Nikdy nezapomeneme na jeho lásku, kterou nám
dával. Manželka Zdenka, synové Pavel a Zdenek a
dcera Libuše s rodinami.

Dne 23. září 2020 si připomeneme 30. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, bratr, švagr pan Zdeněk Čečotka.
Zároveň si 2. září připomeneme
jeho nedožitých 68 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Lenka,
dcery Monika a Petra a bratr Alois s rodinou.

„Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.“
Dne 23. září 2020 vzpomeneme na 6. 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 27. září 2020 by oslavil 100 let náš drahý
tatínek a dědeček
pan František Havlas.
Navždy nás opustil v roce 2004. S láskou a úctou
vzpomínají děti a vnoučata.

Dne 28. září 2020 by se dožil 76 let
pan Václav Kolář.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají manželka Eva, dcera Monika, syn
Radim, vnuk Erik a vnučka Nela.

Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžeme dát,
hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.
Dne 26. července by se dožila 77 let naše
milovaná maminka, babička, tchýně
paní Emílie Matúšková.
S láskou vzpomínají synové Zdeněk, Luboš,
Michal s rodinami. Nikdy nezapomeneme.

Je s námi stále v našich srdcích a vzpomínkách.
Dne 7. září vzpomeneme smutné 20. výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a tchýně
paní Evy Nedobové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Pavla, Eva a syn Tomáš s rodinami.

Poděkování
Děkujeme rodině, známým a přátelům za účast a květinové dary na posledním rozloučení s panem Vladimírem Nezhodou,
který náhle zemřel 16. července 2020. Zároveň velmi děkujeme paní Věře Blachové a Emanu Klimšovi za důstojné rozloučení se zesnulým.
Manželka a dcera.

Září 2020
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

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

KURZY
SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
PRO DOSPĚLÉ
od října 2020 v restauraci HORAKŮVKA v Šenově

www.tanecvsenove.cz

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)

tel: 732 349 087

• 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

16

Petřvaldské noviny

MASÁŽE

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

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

Tarify

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.

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).

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.

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