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 Den tradic v Petřvaldě
bude 24. 9. 2016
 Univerzita III. věku
zahajuje výuku
 Informace k volbám

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
19. října 2016
v 16:00 hod.
v zasedací místnosti
městského úřadu.

Foto: Pavel Římánek

Petřvaldská pouť

Všem učitelům a žákům přejeme příjemný začátek nového školního roku, úspěšné
vykročení do třídy a báječné vztahy se žáky a kolegy. Doufáme, že prázdniny vám
všem poskytly dostatek odpočinku a jste připraveni na deset měsíců náročné
školní práce.
Vedení města a redakční rada

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky
říjnových
Petřvaldských novin
je 8. září 2016.

INFORMACE Z RADNICE

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
34. schůze Rady města Petřvaldu se konala 19. července 2016
dotace s Tělovýchovnou jednoRM rozhodla
tou Petřvald ve výši 30 000 Kč
 o zřízení věcných břemen na pona pořízení zahradního traktoru
zemcích města;
pro údržbu travnaté plochy fot o poskytnutí neinvestiční dotabalového areálu.
ce a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí neinves- RM projednala stížnost zaměsttiční dotace se Svazem českých nanců Mateřské školy Petřvald,
včelařů z. s., ZO Petřvald, ve výši 2. května 1654, přísp. org. - od7 000 Kč na realizaci projektu loučeného pracoviště Závodní
k ověřování postupů pro zvládá- 822, Petřvald ze dne 22. 6. 2016
ní nebezpečných vlivů prostředí, a podání rodičů dětí datované
zejména varroázy, a na zakoupe- 29. 6. 2016 a 1. 7. 2016 a rozhodní plemenáčů a dalšího materi- la o obsahu odpovědi na stížnost
a podání rodičů.
álu;
 o poskytnutí investiční dota- RM rozhodla
ce a o uzavření veřejnoprávní  o poskytnutí finančního daru
smlouvy na poskytnutí investiční
a o uzavření darovací smlouvy

o poskytnutí finančního daru ve
výši 10 000 Kč s Nadací LANDEK Ostrava na podporu projektů Nadačního programu pro rok
2016;
 o uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky mezi městem Petřvald a Římskokatolickou farností
za smluvní nájemné 300 Kč ročně, ke které bude připočtena
DPH ve výši stanovené platným
právním předpisem, na dobu neurčitou;
 rozhodla o zavedení zastávek
na znamení pro MHD Havířov
linku č. 403, a to autobusových
zastávek „Petřvald, Důl Fučík“

a „Petřvald, Pod Sokolovnou“,
s platností od 28. 8. 2016;
 v rámci stavby „Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, v k. ú. Petřvald u Karviné“
o uzavření dohody o činnosti
a umístění stavby uličních vpustí v ochranném pásmu vodního
díla č. 1564/D/KA/2016 se
společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.;
 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na svoz a zneškodnění směsného velkoobjemového
(pokračování na straně 2)
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(dokončení ze strany 1)

a tříděného komunálního odpadu a nebezpečných složek
komunálního odpadu z území
města Petřvald. Předmětem dodatku je rozšíření plnění o sběr

a odvoz kovových odpadů;
 odložit rozhodnutí o realizaci
akce „Stavba dětského hřiště
na pozemku parc. č. 3879/6
a 3879/7 na ulici Šumbarská
v k. ú. Petřvald u Karviné“ včet-

ně výběrového řízení na dodavatele stavby do doby rozhodnutí
o podané žádosti o poskytnutí
dotace;
 o změně provozní doby na hřištích sportovního areálu na ul.

Okrajová z důvodu jejich nevyužívání.
RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 6. 2016.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
PANÍ MONIKU MOLINKOVOU, KNIHOVNICI MĚSTA PETŘVALD
Bydlím v Dolní Lutyni, jsem vdaná a mám jednoho syna a dvě
dcery. Mými největšími koníčky
jsou knihy, zahrada, turistika,
kino, divadlo. Pracovala jsem
v Regionální knihovně v Karviné
a po mateřských dovolených
jsem před téměř deseti lety začala pracovat ve zdejší knihovně.
Petřvald se stal mým druhým domovem. Když hovořím o něčem
z Petřvaldu, tak většinou řeknu „u nás v Petřvaldě...“. V petřvaldské knihovně pracuji od
1. 2. 2007. Do práce se každý
den těším, hlavně proto, že přináší kromě práce s knihami i mnoho
zážitků z kulturních a vzdělá-

vacích akcí, které pořádáme.
Knihovny již dávno nejsou pouhými půjčovnami knih, jak tomu
bývalo kdysi. Knihovny by měly
plnit ve městech a obcích komunitní funkci, měly by být místem
setkávání, obývacím pokojem
města. U nás je knihovna také
tak trochu dětským pokojem,
díky nedávno zrekonstruovanému dětskému oddělení, které se
každý půjčovní den naplní malými návštěvníky. Celkem je v naší
knihovně zaregistrováno téměř
10 % obyvatel města, což je v celorepublikovém měřítku slušný
výsledek. K dispozici jim je bezmála 24 000 knih. Naši návštěv-

Omezení provozu městského úřadu
v Petřvaldě
Z důvodu odstávky elektřiny bude upravena provozní doba a úřední
hodiny MěÚ Petřvald v týdnu od 5. do 9. 9. 2016 takto:
Pondělí: 7 – 15 hod. – omezený provoz
Úterý:

8 – 17 hod. – úřední hodiny

Středa: 8 – 17 hod. – úřední hodiny

níci mohou bezplatně zabrousit
na internet, vybrat si z široké
nabídky časopisů, nebo si u nás
jen tak posedět s knihou. Do budoucna plánujeme dále zvyšovat
čtenářský komfort, koncem roku
by mělo dojít k zahájení půjčování elektronických knih pro naše
čtenáře zdarma. Plánujeme také
besedu se známým spisovatelem
(překvapení pro naše čtenáře)
a soutěže i pro dospělé. Prostě
chceme, aby se u nás návštěvníci cítili dobře, aby měli pocit, že
jdou na návštěvu, kde jsou očekáváni a vítáni. Svůj životní postoj
bych shrnula do věty: „Každý den
se počítá.“ Protože každý den je

originál, nelze jej druhý den prožít
znovu. Budeme-li se snažit každý
den prožít co nejlépe, prožijeme
dobře i celý život.

Vandalové opět v akci
Dne 20. 7. 2016 kolem 16 hodin
došlo k poškození dvou autobusových zastávek. Neznámým vandalům se tentokrát zřejmě nelíbilo
designové řešení zastávek u Penny Marketu a u Triasu (Podlesí).
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Mgr. Alžbětě Pěgřímové, Ing. Janu

Pěgřímovi a panu Jaroslavu Pěnkavovi za nezištnou pomoc při úklidu
skleněných střepů na zastávce „Do
Kopce“ (u Triasu). Tímto se předešlo případnému zranění cestujících na lince č. 403 v odpoledních
a nočních hodinách.
Ing. Jiří Lukša, starosta

Čtvrtek: zavřeno
Pátek:

7 – 13:30 hod.
Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru

ZRUŠENÍ POBOČKY
ČESKÉ SPOŘITELNY V PETŘVALDĚ
K 1. říjnu 2016 bude ukončen provoz pobočky České spořitelny na ul.
Ostravská v Petřvaldě.
Představenstvo České spořitelny a.s., rozhodlo o uzavření pobočky
v městě Petřvald z důvodu celkového zefektivnění provozu společnosti
Česká spořitelna a.s. Dle vyjádření
zástupce České spořitelny bankomat pro zadávání transakčních pří-

kazů a pro výběr hotovosti ve městě
Petřvald zůstane. Nejbližší pobočka České spořitelny bude nyní v Orlové na ul. Osvobození, č. p. 796.
Vedení města písemnou formou
požádalo představenstvo České
spořitelny a.s. o přehodnocení jejich
rozhodnutí o uzavření pobočky ČS ve
městě Petřvald.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

KOMPOSTÉRY 2016
Přijímání žádostí o kompostéry bude ukončeno 14. září 2016. Na
základě přijatých žádostí Město Petřvald požádá Státní fond životního
prostředí o dotaci na pořízení kompostérů pro občany města Petřvald.
V případě získání dotace budou pořízeny kompostéry, které budou následně (dle předpokladu na jaře příštího roku) přidělovány občanům.
O výsledku získání dotace a dalším postupu budeme občany informovat v Petřvaldských novinách a na webových stránkách města. Další informace je možné získat na tel. č. 596 542 909, Ing. Zuzana Sáňková,
nebo prostřednictvím e-mailu: sankova@petrvald-mesto.cz
Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a životního prostředí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ZÁŘÍ 2016
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
září: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
září: 15.
3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí, úterý)
září: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
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Bezplatná přeprava petřvaldských seniorů starších 70 let
Zastupitelst vo města Petřvald na svém 13. zasedání dne
29. 6. 2016 odsouhlasilo bezplatnou přepravu seniorů starších
70 let. S účinností od 1. 8. 2016
bude městem Petřvald proplácena roční jízdenka pro občany
starší 70 let v aktuální hodnotě
850,- Kč/na osobu, se kterou je
možné bezplatně cestovat po celém Moravskoslezském kraji regionálními autobusy a vlaky v rámci
ODIS. Pořizovací cena karty ODIS,

na kterou bude dopravcem nahrána roční jízdenka, je 130,- Kč. Tuto
kartu ODIS si občané vyřídí na své
náklady u dopravce např.: ČSAD
Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,
Dopravní podnik Ostrava a.s. K vyřízení karty ODIS je zapotřebí:
• vyplnit „Žádost o vydání ODISky“;
• vyplnit „Souhlas se zpracováním
osobním údajů“;
• doložit „pasovou“ fotografii;
• uhradit poplatek za vydání ODISky dle „Ceníku výdeje BČK“;

Informace k volbám
do zastupitelstev krajů

• předložit platný doklad totožnosti.
Potřebné tiskopisy si občané mohou vyzvednout u dopravce, ve
vstupní hale budovy Městského
úřadu Petřvald, popř. na podatelně, kanc. č. 102 v přízemí. Tiskopisy jsou dostupné taktéž na
webových stránkách dopravce
a webových stránkách města Petřvald v sekci pro občany.
O proplacení roční jízdenky si občané starší 70 let mohou osobně požádat v úřední dny (pondělí

a středa) na MěÚ Petřvald na adrese: náměstí Gen. Vicherka 2511,
Petřvald a to na podatelně v kanceláři č. 102, 1. NP. K žádosti je
nutno předložit občanský průkaz,
kartu ODIS a originál pokladního
dokladu o zaplacení roční jízdenky,
který si musí cestující vyžádat od
dopravce při zakoupení.
Bližší informace: Bc. Lucie Švandová, tel. 596 542 907, e-mail:
svandova@petrvald-mesto.cz
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Byli jsme blahopřát …
- paní Anně Mackové, která oslavila 85. narozeniny

V souvislosti s připravovanými volbami do zastupitelstva krajů dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se uskuteční
ve dnech 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 8. října
2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin Vás informujeme, že bylo starostou města stanoveno šest volebních okrsků, a to:
Volební okrsek č. 1 - Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
Volební okrsek č. 2 - Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
Volební okrsek č. 3 - Radnice, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald
Volební okrsek č. 4 - Středisko kulturních služeb, K Muzeu 150, Petřvald
Volební okrsek č. 5 - Základní škola Masarykova, Závodní 822, Petřvald

paní Anna Macková

Volební okrsek č. 6 - Dům s pečovatelskou službou, Ráčkova 1735,
Petřvald

Komise pro občanské záležitosti města Petřvaldu pořádá jednou za
čtvrt roku v obřadní síni v budově radnice slavnostní setkání 80.,
85., 90., 95., 100. a více letých jubilantů.

Upozorňujme voliče volebního okrsku č. 3, kteří doposud volili v budově Střediska kulturních služeb, K Muzeu 150, Petřvald, že došlo
ke ZMĚNĚ SÍDLA VOLEBNÍHO OKRSKU, a to do budovy Radnice,
náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald!!!
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se v letošním roce
v našem volebním obvodě NEKONAJÍ!
Bc. Eva Kaňová, odbor správní

V případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžete této akce zúčastnit, rádi Vám popřejeme k Vašemu jubileu doma. Stačí si jen na
matrice MěÚ Petřvald dohodnout termín návštěvy.
Kontakt: 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
Komise pro občanské záležitosti

Smaragdová svatba
V sobotu 13. 8. 2016 v obřadní
síni MěÚ v Petřvaldě za účasti
dětí, vnoučat a přátel slavnostně
a symbolicky potvrdili Anna a Jiří
Vilgusovi své manželské „ano“,
které si před 55 lety dali. Anna
a Jiří jsou důkazem toho, že spolu lidé mohou žít ve spokojeném
manželství po celý život. Pracovali
u stejného podniku Okresní správa spojů Karviná. Také se setkávali na společných akcích Českého
svazu mládeže. Tam někde přeskočila pověstná jiskra mezi dvěma
mladými lidmi. Lásku na celý život
v dobrém i zlém si slíbili u Obecního úřadu v Petřvaldě dne 12. 8.
1961. Dnes po pětapadesáti letech můžeme dosvědčit, že svůj
slib splnili, a jestliže v budoucnu
budou tak čilí a svěží jako dnes,
tak se zde zase setkáme na oslavě
dalších výročí. Jejich životní cesta
nebyla vždy jako nebe bez mráčků,
ale společnou dobrou vůlí všechny nesnáze a problémy, které život
přinášel, překonali a dnes si užívají zaslouženého důchodu v klidu

a pohodě. Svým dvěma dcerám
Pavle a Káji se snažili předat vše,
co je s láskou naučili jejich rodiče a prarodiče. Vždy také ochotně pomáhali s výchovou vnoučat
Katky, Dalibora a Ivy. Společně
trávili prázdniny a dovolené v Beskydech, kam se stále rádi vracejí.
Dědeček tam vnoučatům vštípil
znalosti o přírodě i dějinách, ale
ani dnes nezahálí a dále se vzdělává jako pravidelný návštěvník místní knihovny. Vnuci jsou jeho velkou
pýchou a společně s babičkou se
radují ze všech jejich studijních,
pracovních a životních úspěchů.
Sami oslavenci jsou aktivní, nelení, rádi vyrážejí na společné výlety a zájezdy. Pravidelně se účastní
pochodu Petřvaldský šlapáček, do
kterého se již zapojila celá rodina.
Kromě turistiky také rádi a často
jezdí na kole. Každý rok se s vnoučaty účastní plesu, kde mají příležitost si zatančit i zazpívat. Hodně
času věnují také zahrádce a těší
se spolu z bohaté úrody a dokonale zastřiženého trávníku. Anka a Ji-

řík jsou pro nás
všechny důka zem toho, že aktivní život pomáhá
udržet mladého
ducha a radost ze
života.
Drazí smaragdoví
manželé, jménem
města Petř vald
Vám ze srdce přejeme, aby krásné
dny, jež jste spolu
prožili, trvaly ještě
dlouho. Abyste ve
zdraví a v pohodě užívali radosti,
které člověku skýtá život. Ať jsou
Vaše další společná léta naplněna
vzájemným porozuměním a společnou radostí.
Za KPOZ
Mgr. Šárka Němcová
(v článku byl
použit text rodiny)

Foto: Pavel Římánek
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V měsíci červenci 2016 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Stellu Bílkovou

Foto: Břetislav Kozík

Adélu Skrzyžalovou

Foto: Pavel Římánek

Lukáše Paříka

Foto: Pavel Římánek

Máte-li také zájem o slavnostní zápis Vašeho dítěte, kontaktujte matriku: tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz
Komise pro občanské záležitosti

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

– ROZMARÝNKA

14:05

– PS DANCE

– POUTNÍCI

– OLGA LOUNOVÁ

–ROCK & ROLL BAND

15:35

16:00

17:00

18:15

OHŇOSTROJ

x moderátor akce – Jaromír Riedel * změna programu vyhrazena

–

– BUTY

20:30

21:55

– KOUZELNICE RADANA

19:45

M. WOODMANA

– Klaun Hopsalín - program pro děti

14:55

s lidovým vypravěčem

– Slavnostní zahájení

14:00

Studio BEZ KLIKY

Skákací boty

Atrakce pro děti i dospělé

Tvořivé
dílny
pro
děti
- atrakce
pro
děti
i dospělé

24. 9. 2016

září 2016
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TRASA SPANILÉ JÍZDY:

Od nové radnice dolů na kruhový objezd, rovně po ulici Závodní, kolem šachty,
dále u Kaple vpravo po ulici Šenovské, napojení na ulici Ostravskou směr
Karviná zpět na kruhový objezd, dále rovně po ulici Ostravské až na světelnou
křižovatku u Valachovce. Vlevo kolem MŠ 2. května, dále po ulici Březinské
(kolem paneláků) až zpět k nové radnici.

6
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UNIVERZITA III. 9ċ.8 – od 20. záĜt 2016
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA startuje III. roþQtk v Qašem PČVtČ
Pro všechny souþasné i budoucí zijemce dalšího roþníku pĜinišíme struþný SĜHKled
SĜHGnišek a termínĤ. Je moånost pĜihlišení nových studenWĤ.
PĜihlišky dostanete k dispozici ve stĜedisku kulturních sluåeb u p. Siudové.
Program 3. roþQtNX UQiverzity 3. vČku v PHWĜvDOGČ
První pĜedniškou SĜLblíåíme posluchaþĤm zajímavý svČW Jiåní Asie.
PĜednišející ozĜejmí zajímavosti a problémy, vysvČtlí SĜtSDdné konflikty, ale také poznatky
z vlastních cest do uvedených sWiWĤ.

PetƎvald zimní semestr: - Jŝǎní Asie
- Severní Evropa
- Andské státy
- Jihovýchodní Asie

- 20.9.
- 4.10.
-18.10.
- 1.11.

- Francie a Benelux
- Visegrádská ēƚǇƎŬĂ
- ^ƚƎĞdní Asie

- 15.11.
- 29.11.
- 13.12.

ýistka za celý roþník je 800,- Kþ pro petĜvaldského obþana. Pro mimopetĜvaldské je þistka 1200,- Kþ za roþník.
PĜedQášky se budou koQat kaådé úterý od 17.00. hodLQY zasedactPtVWQosti QDQové radQici.
Úhradu provećWe osobnČ v SKS nebo pĜevodem na úþet 19-1721679329/0800, variabilní symbol: 30
Do zSUiv pro SĜtjemce napište své jméno aSĜtjmení, rodné þíslo.

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny

Soutěž LOVCI PEREL, 4. ročník

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

KLUB HER
začíná od září každý pátek od 13:00 do 17:00 hodin
v knihovně.

KLUB MAMINEK
Milé maminky, klub vám poskytuje klidné místo ke
scházení se s ostatními maminkami a jejich dětmi.
Nabízíme k využití prostory dětského oddělení, velké množství literatury pro maminky a děti i zázemí
pro malé občerstvení. Program klubu není zajištěn,
rozhodující je vaše aktivní zapojení se.
Termíny Klubu maminek: 9:30 – 11:30 hod.
6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince

Počítačové kurzy nejen pro seniory
Paní lektorku Marii Koběrskou můžete na počítačových kurzech navštívit opět od září, vždy v pátky dopoledne 9:00-11:00 hod. Kurzy probíhají ve studovně knihovny Petřvald a jsou vhodné pro všechny, kteří
dosud s PC a internetem nepracovali. Lektorka vás naučí základy práce s počítačem, vyhledávat nejrůznější informace na internetu, jak si
dopisovat s přáteli a seznamovat se. Kurzy jsou zdarma!

Čtvrtý ročník Lovců perel startuje v září a soutěžit budeme až
do konce května 2017. Jsou pro
vás připraveny a označeny nové

perlorodky. Čím dřív začnete číst,
tím více perel nasbíráte! A pro
nejšikovnější lovce jsou nachystány krásné odměny! Soutěž připravila Knihovna města Hradce
Králové ve spolupráci s ostatními knihovnami z ČR. Bližší informace k soutěži dostanete
v knihovně.

Nabízíme zakázkovou
výrobu reklamních placek
– buttonů a magnetek
Potěšte své blízké dárkem v podobě magnetky či buttonu. Je jen na vás a vaší fantazii,
zda využijete fotky, napíšete přání, vymyslíte
logo, nakreslíte originální obrázek. Více informací
získáte osobně v knihovně a na naší webové stránce v sekci SLUŽBY.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
V knihovně jsme pro vás upravili studijní oddělení a vytvořili prostor
k odpočinku. Těšíme se na vaši návštěvu.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Petřvaldský „odpust“ a putování k posvátným místům
Dne 16. a 17. července 2016 proběhla již tradičně petřvaldská pouť…

Foto: Pavel Římánek

Petřvaldská pouť 2016, hřiště TJ Hepo Petřvald

Poutě, co by putování k posvátným místům, která se těšila přízni
pro jistý zázrak či zjevení, se staly
významnými společenskými událostmi. Poutní místa byla součástí
duchovního života diecéze či kraje. V našem regionu od 18. století
patřil k nejživějším Frýdek, který
uctíval kult P. Marie a významně
zasáhl do života petřvaldských občanů. Záznamy hovoří o roku 1707,
kdy při krupobití a vichřici byla stržena kaple, ale mariánská socha
zůstala nepoškozena. Po úmrtí císaře Josefa II. v roce 1790, který
poutě zakazoval, docházelo k pozvolné renesanci poutní tradice. Ve
farnostech karvinského děkanátu
jako Orlová a Petřvald se opět začal těšit Frýdek. Záznamy o počátku putování petřvaldských farníků
do Frýdku se nedochovaly, ale před
nedávnem žilo několik pamětníků,
kteří se s procesí do Frýdku setkali. Já jsem před více než osmdesáti lety tuto událost spatřil a je mi
známo, že po bohoslužbě v kostele sv. Jindřicha se průvod vydal do
Frýdku. V čele průvodu kráčel místní duchovní, dále kostelník, který
nesl církevní prapor a zpíval zbožné písně. U silnice, po které kráčeli
poutníci, čekali další občané, aby
se mohli k průvodu připojit. Rovněž
zde stála mládež, která poutníkům
podávala vodu i další občerstvení. Průvod se krátce zastavil u Vicherkovy a Havláskovy kapličky.
První delší zastavení se uskutečnilo u kostela Prozřetelnosti Boží
v Šenově. Po udělení požehnání se
průvod vydal do Sedliště, kde po
občerstvení putování pokračovalo
přes Hájek do poutního chrámu
Navštívení P. Marie ve Frýdku. Trasa putování měřila 24 km a trvala
až 8 hodin. Účast na poutích byla
zejména pro venkovského člověka,
upoutaného k rodné půdě, často
jedinou možností poznat jiný kraj.
Cesta na poutní místa působila na

všechny účastníky pochodu psychickým uvolněním, přerušením
stereotypu každodenního života
a dočasným odpoutáním se od
životních starostí. Sváteční atmosféra na bohoslužbách zbavovala
účastníky od tíže svědomí, což pro
mnohé mělo blahodárný vliv na životní pohodu a zdraví. Postupným
odklonem od náboženství a náboženských norem se pouť stala synonymem zábavního parku.
V paměti nám zůstává atraktivnost
programu petřvaldského odpustu,
jako zápas s medvědem, boxerská a zápasnická utkání Šokalovy
skupiny, provazochodectví, jízda
motocyklu v sudové aréně a strašidelná chodba. Na jízdu kolotočem návštěvníci museli mnohdy
čekat, neboť kapacita technického
zařízení nestačila ihned uspokojit

Petřvaldský odpust v roce 1994 v místě dnešního parkoviště Penny Marketu

děti a dospělé. Značné pozornosti návštěvníků se těšil lidový hudebník jménem Michal, který na
mandolínu, buben a činel vytvářel
nezvyklou melodičnost nepřeberných lidových písní. Za produkci
s radostí přijímal mince, které si
okamžitě odkládal do mandolíny
a její narůstající váha mu průběžně
naznačovala štědrost dárců. Prodejní stánky umístěné po stranách
kaštanové aleje směřující ke kostelu sv. Jindřicha nabízely levný textil, turecký med, malá i rozměrná
perníková srdce, která petřvaldští
mládenci jako projev lásky věnovali
dívkám, děti rodičům i babičkám.
Konání petřvaldského odpustu
bylo započato po výstavbě kapliček křížové cesty údajně v roce
1843. V uváděný rok u příležitosti svátku sv. Jindřicha vchází ve

známost petřvaldský odpust. Dle
záznamů a vzpomínek patřil mezi
světovými válkami k nejsledovanějším. Co do návštěvnosti předčil
Orlovou i okolí. V posledních letech
se již nekoná na ulici K Muzeu, která vede ke kostelu sv. Jindřicha,
a na přilehlých prostorách, jak to
dlouho bývalo, ale na Závodní ulici
u fotbalového hřiště TJ Hepo Petřvald. Tuto změnu občané, zejména
staršího věku, nepřijali rádi, neboť
v odtržení míst spatřovali oslabení tradice a identity odpustu jako
takového. Jak čas však ukázal,
nebylo možné dodržovat tradiční
místo jeho konání. Změnu místa
si vynutil vzrůstající automobilový
provoz na Ostravské ulici a úbytek
volných ploch pro instalaci stánků, kolotočů a dalších pouťových
Otakar Kochan
atrakcí.

TECHNICKÉ MUZEUM V PETŘVALDĚ
VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ
HISTORICKÝ NÁBYTEK (2. 6. 2016 – 31. 12. 2016 )
Výstava představuje nábytkářské umění v průběhu historických období. Návštěvník se seznámí se slohovými
proměnami nábytku, vhodnými materiály pro výrobu nábytkových kusů a s odbornou terminologií odvětví.
Výstava s interaktivním stanovištěm je určena také občanům se zdravotním postižením.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HISTORICKÝ NÁBYTEK
Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Ilonou Pavelkovou. Vhodné pro ZŠ a SŠ.

RÁMEČEK NA FOTKY ((20.–23. 9. 2016))
Výroba rámečku na fotku z dřevěných špachtliček. Vhodné pro MŠ a ZŠ.

NÁŠ RODNÝ KRAJ

(1.–30. 9. 2016)
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vo kategoriích: 1) od 10–18 let,
vo
2) od 19–99 let. Povídky přineste nebo pošlete do Technického muzea nejpozději
do 30. září, nejlepší povídky budou oceněny.
Na akce je nutno objednat se předem.
Vstupné: 10 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma, veřejnost dle platného ceníku MT.
TECHNICKÉ MUZEUM PETŘVALD
K Muzeu 89, Petřvald, tel. 596 541 092, e-mail: petrvald@muzeumct.cz
www.muzeumct.cz

(15. 9. 2016)
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Tenisový turnaj amatérů
Petřvald Open 2016 – 1. ročník
3. – 4. 9. 2016
víceúčelový sportovní areál v Petřvaldě
/tenisové kurty/
Přihlášky:
v den zahájení turnaje /max. počet účastníků
– 32 dvouhra, 16 čtyřhra/
Kategorie:
+ 18 let /dvouhra, čtyřhra – muži a ženy
v jedné kategorii/
Startovné:
200 Kč
Prezentace:
8.30 – 9:00 hodin
Losování:
9:00 hodin
Zahájení:
9:30 hodin
Hrací systém:
vyřazovacím způsobem dle herního plánu
na 2 vítězné sety
Pořadatel:
TK Petřvald, z. s. pod záštitou města Petřvald
Ředitel turnaje: Štefan Koóš
Občerstvení zajištěno.

Termín:
Místo:

Ing. Jiří Lukša, starosta

Zájezd s Klubem důchodců Březiny
Pod taktovkou předsedkyně organizace paní Nadi Zientkové a pana
Aleše Vínovského se autobus obsazený členy KD v časných ranních
hodinách vydal dne 4. srpna 2016
do Lískovce u Frýdku - Místku. Tam
jsme byli pozváni do krásné moderní výrobní haly medových dortů MARLENKA. Nejen dortů, ale
i dortíků, kuliček a jiných výrobků.
Sympatický průvodce nám přiblížil historii firmy, ve které probíhá
dle staré arménské receptury výroba těchto laskomin. Tak jsme
se dozvěděli, že v roce 2003 založil firmu Armén Gevorg Avetisjan
se svou sestrou. V době vzniku
měla firma jednoho zaměstnance, ale rok od roku se dynamicky
rozvíjela, a tak se společnost rozhodla v roce 2008 postavit novou
výrobní halu, která byla uvedena
do provozu v dubnu 2009. Hala
v sobě ukrývá plně automatickou
výrobní linku o délce 80 m, která
je jediná svého druhu na světě. Za
jednu hodinu vyrobí až 1 000 dortů. Postupně začala společnost
rozšiřovat svůj výrobní sortiment
o další medové výrobky podle staroarménských rodinných receptur
majitele společnosti. Po prohlídce

speciální výrobní linky jsme byli
pozváni do návštěvnického centra, kde jsme byli pohoštěni kávou
Marlenka a mohli jsme ochutnat
ze sedmi druhů výrobků této společnosti. Návštěva se nachýlila ke
svému konci a my (trochu přeslazeni) jsme se přesunuli na frýdecký zámek. Prohlídková trasa nás
zavedla přes zámecké interiéry,
vyhlídkovou věž (gloriet) a kapli
sv. Barbory do Rytířského sálu.
V současné době sídlí na zámku
Muzeum Beskyd. Po dobrém obědě jsme vyjeli na Visalaje, známé
rekreační středisko v Beskydech,
které leží mezi vrchy Travný a Lysá
hora. Dvouhodinové přestávky někteří využili k procházce, jiní se
šli podívat do lesů na hřiby a ti
unavenější si sedli ke zlatavému
moku a poklábosili si o svých zážitcích, problémech i radostech.
Přiblížil se čas odjezdu a všichni
spokojeni, naplněni novými dojmy
a zážitky odjížděli zpět do Petřvaldu. Za všechny výletníky děkuji
všem organizátorům za krásný zájezd a městu Petřvald za finanční
podporu autobusové dopravy na
tuto akci.
J. Skálová, členka KD

Zájezd se seniory do Olomouce
Cílem letošního zájezdu pro seniory nejen z DPS Petřvald se stalo
okolí Olomouce. Prvním navštíveným místem byly Loštice, hlavně
jejich Muzeum tvarůžků. Seznámili
jsme se s historií výroby, která se
datuje do 2. pol. 15 století. Na přelomu 17. a 18. stol. mají tvarůžky
pevné místo na dobovém jídelníčku, koncem 19. stol. získávají mezinárodní ocenění ve Vídni.
Prohlédli jsme si expozici prvních
ručních nástrojů na výrobu tzv. klapaček, až po nejmodernější stroje.
Tvarůžky se zpočátku zpracovávaly šlapáním tvarohu (někteří si to
vyzkoušeli na trenažéru), pak se
tvarovaly ručně. O dnešní výrobě

jsme také zhlédli krátký film. Prohlídka končila v prodejně s nepřeberným množstvím různých
tvarůžkových výrobků, někteří
ochutnali i tvarůžkovou zmrzlinu.
Následovala cesta do centra Olomouce, které je zdobeno množstvím nádherných kašen. Putování
jsme zakončili v poutním areálu
Svatý Kopeček, podívali se do
baziliky Navštívení Panny Marie,
vily Jiřího Wolkra a zoologické zahrady. Děkujeme vedení města za
zajištění a uhrazení dopravy, řidiči
firmy MMBus za vstřícnost, ochotu
a bezpečnou jízdu po celý prosluněný 30. červen 2016!
Helena Ševčíková, pečovatelka
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Okénko Domova Březiny
Nedávno jedna obyvatelka Domova Březiny prohlásila, že až
u nás začala opravdu žít. Paní je
po mozkové mrtvici a v důsledku
omezené pohyblivosti je odkázána na pohyb na invalidním vozíku,
rovněž potřebuje pomoc při některých každodenních činnostech.
Vysvětlila, že dříve, když ještě byla
zdravá a pomoc ostatních lidí nepotřebovala, nežila příliš aktivně.
Neúčastnila se společenských
a kulturních akcí, nevěnovala se
tvůrčí činnosti, nechodila na bohoslužby, nejezdila na výlety. (Mimochodem, v letošním 1. pololetí
se podařilo uskutečnit více výletů
za kulturou, nákupy, poznáním či
posezením v cukrárně, než za celý
loňský rok). Aktivní začala být až
u nás a díky nám, což je pro nás,
aktivizační pracovníky, velmi povzbudivé. Uvědomujeme si, že
úsilí vytvářet podmínky pro aktivní
přístup k životu uživatelů má smysl a přináší ovoce. Víme také, že
většina uživatelů sociálních služeb
Domova Březiny je spokojena nejen s prací našeho malého týmu.
Ti uživatelé, kteří se ze zdravotních

důvodů nemohou účastnit skupinových aktivit, oceňují aktivizační
činnosti, které jim vedle pečovatelských úkonů individuálně poskytují také pracovnice přímé obslužné
péče. Většina uživatelů je vděčna
třeba jen za krátký rozhovor na
pokoji nebo procházku v zahradě DB; ocení relaxaci ve snoezelen místnosti, bazální stimulaci,
předčítání a podobně. Domovský
jarmark, který je pro některé uživatele DB mimo jiné příležitostí setkat se s obyvateli jiných domovů
z blízkého okolí, proběhl ve čtvrtek
13. července. Mimořádně se vyda-

Zahájení výcvikového kurzu
„Základní poslušnost psa“
Pokud máte zájem sebe i svého psa něčemu naučit, poradit
s jeho výchovou, pomoci vyřešit
nějaký problém se svým psem,
rádi vás uvítáme na našem podzimním kurzu „Základní poslušnost - výchova a výcvik psa“. Kurz
začíná v neděli 11. 9. 2016 od
9.00 hodin na cvičáku ZKO Petřvald, Na Hranici 655. Vzhledem
k velkému zájmu jsme posílili

náš tým instruktorů, takže se
budeme moci vám všem plně
věnovat. Zúčastnit se můžete se
psem jakéhokoliv věku, velikosti
i rasy, začátečníci i mírně pokročilí, stačí jen mít chuť a výdrž…
Další podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz .
Petr Semanco, předseda ZKO Petřvald

řil, byť jeho uskutečnění bylo kvůli
počasí v ohrožení. Nezalekli jsme
se varování, že v plánovaném termínu akce bude pršet, důvěřovali
jsme meteorologické předpovědi.
Na zahradu DB jsme s pomocí pracovníků údržby přestěhovali množství stolů a židlí, postavili jsme
stánky, slunečníky a velký stan
pro pozvané hosty z Orlové, Havířova a Karviné. Celé odpoledne,
kdy akce probíhala, svítilo slunce
a bylo příjemně teplo! Celkový počet návštěvníků jarmarku - našich
uživatelů a jejich rodinných příslušníků, hostů z okolních zařízení, zaměstnanců DB – byl letos nižší,
ale příjemnou atmosféru to nijak
neumenšilo. Hudební a pěvecké
umění pana Kubátka z Dětmarovic opět všechny přítomné pohladilo. Nabídka již tradičních atrakcí

a sortimentu v prodejních stáncích
byla rozšířena o patchworkové výrobky paní Reclikové z Petrovic
u Karviné a bižuterii slečny Kozielové z Havířova. Nabízené občerstvení bylo opět bohaté a chutné
a všichni účastníci odcházeli evidentně spokojení. V obsluze našich uživatelů, kteří se na jarmark
přišli podívat, byly mimo pracovnice jednotlivých oddělení zapojeny
rovněž dvě zaměstnankyně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Pracovaly zde zdarma, jako
dobrovolnice programu Naše společenská odpovědnost. Děkujeme
jim i všem zaměstnancům DB, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
naší největší a nejoblíbenější společenské akce v roce.
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald

Hepo hledá nové špunty!!!
I v letošním roce se náš klub rozhodl ve spolupráci s FAČR uspořádat v září 2016 akci MĚSÍC
NÁBORŮ. V loňském roce se této
akce zúčastnilo mnoho dětí, které
mají rády fotbal, ale rádi bychom
oslovili a především pobavili větší počet dětí. Oslovili jsme proto
naši školu a společně jsme připravili větší akci, která, jak doufáme, přivede ke sportu a zdravému
pohybu další děti, které potřebují
jen impuls k tomu, aby se zapojily
do jakýchkoliv sportovních aktivit.
Jestli to bude fotbal nebo třeba
jiný sport se časem určitě ukáže. My budeme moc rádi, pokud
děti stráví třeba jen pár hodin na

čerstvém vzduchu a pobavíme je
pohybem.
V loňském roce se jim to opravdu moc líbilo a můžete se o tom
přesvědčit na našich klubových
stránkách, kde je umístěno i video
z této akce. Letos se přesný termín konání dozvíte počátkem září
na našich stránkách a prostřednictvím škol a školek. Předpokládaný
termín náboru je druhá polovina
září. Oslovíme děti předškolního
věku a děti prvního stupně ZŠ.
Budeme ale rádi, pokud dorazí
i starší děti. Mohou zvolit i jiný termín. Trénujeme již od konce srpna
každé pondělí a středy od 16:00 h.
Trenéři přípravek TJ Petřvald
(www.tjpetrvald.cz)
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Sk Slavoj Petřvald
- sezona 2016/2017 (podzim)
Tak nestačili jsme vstřebat zážitky z prázdnin a letních dovolených
a už tu máme znovu náš okresní
přebor ve fotbale. Letos budeme reprezentovat v téhle soutěži naše město jen my SK Slavoj
Petřvald, neboť TJ Hepo Petřvald
postoupilo o třídu výše. K tomuhle skvělému úspěchu gratulujeme a přejeme, aby naše město
důstojně reprezentovalo. Co dělal Slavoj o fotbalových prázdninách? Nezahálel. Zúčastnil se
turnaje v Dolní Lomné o Pohár
starostky obce, kterého se zúčastňuje pravidelně už několik
let, a turnaje Kazimira Czaického,
který pořádá Baník Fučík Orlová.
Dále náš fotbalový klub trochu

posiloval a taky se rozloučil se
sv ým v ýborným mladým hrá čem Lukášem Doležalem, který přestoupil do rakouského SK
Gallspach. Přejeme mu, ať se mu
v zahraničním angažmá dobře
daří. Na tomhle příkladu můžeme
vidět, že i z okresního přeboru se
lze dostat do zahraničního klubu.
Cíle pro novou sezonu? V první
řadě bavit svoje fanoušky dobrým
fotbalem a hrát tak, aby naši hráči mohli odcházet z trávníku se
vztyčenou hlavou! Všechny vás
zveme jak na domácí zápasy hrané na hřišti SK Slavoj Petřvald,
tak i na výjezdy na hřiště našich
soupeřů. Váš SK Slavoj Petřvald.

Den horníků 2016
Vážení přátelé hornického cechu, po roce vás opět zveme na Den
horníků v Petřvaldě, který se bude konat dne 8. září 2016 v prostorách restaurace Mokroš od 15 hodin. Zveme všechny bývalé
zaměstnance Dolu Julius Fučík na krátké posezení a setkání s kamarády, s kterými jste strávili řadu pracovních let, i příznivce hornického cechu. Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s. pro
vás připravil program i drobné pohoštění.
Karel Budin, jednatel KPHMO

NAPSALI NÁM...
Dobrovolníkem může být každý…

9. KOLO 01.10.16 15:30

SLOVAN HAVÍŘOV : SLAVOJ PETŘVALD

10. KOLO 08.10.16 15:00

SLAVOJ PETŘVALD : B. FUČÍK ORLOVÁ

…kdo má určitou míru nezdolnosti, empatie, optimismu, radosti, soucitu, zodpovědnosti,
samostatnosti a k tomu pár
hodin volného času týdně.
Přání či touha udělat něco
dobrého pro druhého člověka
přivádí lidi na myšlenku stát
se jedním ze stovek dobrovolníků ADRA v našem kraji.
„Chci pomáhat“, říkají zájemci o dobrovolnictví na prvním setkání. Pak
po několika letech dodávají s takovým laskavým a pokorným úsměvem,
že sami dostali mnohem víc. V Petřvaldu máme dva dobrovolnické programy a v obou rádi uvítáme nové zájemce. Máte hodinku volného času
týdně a chtěli byste to zkusit? Zajímá vás, jak to funguje? Ozvěte se,
někdo už na vás čeká!
Kontakty: hana.cadova@adra.cz, tel.: 732 509 400, www.adrahavirov.cz

11. KOLO 15.10.16 15:00

BANÍK DOUBRAVA : SLAVOJ PETŘVALD

Mgr. Hana Čadová, vedoucí Dobrovolnického centra Havířov

12. KOLO 22.10.16 14:00

S. HORNÍ ŽUKOV : SLAVOJ PETŘVALD

3. KOLO 20.08.16 17:00
5. KOLO 04.09.16 16:30
13. KOLO 07.09.16 17:30

Martin Frank (MCBF72)

SLAVOJ PETŘVALD : ZÁBLATÍ
MFK HAVÍŘOV B : SLAVOJ PETŘVALD
SLAVOJ PETŘVALD : GASCON. HAVÍŘOV

6. KOLO 10.09.16 16:00

SLAVOJ PETŘVALD : LOK. LOUKY

7. KOLO 18.09.16 16:00

HORNÍ BLUDOVICE : SLAVOJ PETŘVALD

8. KOLO 24.09.16 16:00

SLAVOJ PETŘVALD : BANÍK RYCHVALD

1. KOLO 29.10.16 14:00

VIK. BOHUMÍN : SLAVOJ PETŘVALD

PODĚKOVÁNÍ

2. KOLO 05.11.16 14:00

SLAVOJ PETŘVALD : FK TĚRLICKO

Vážení klienti dnes již neexistující taxislužby Taxi Luboš, tímto
způsobem vám chci poděkovat za přízeň a využívání této služby.
Velice si vážím vaší přízně. Děkuji, že jste mě podrželi. Dále mi dovolte, abych se vám omluvil za pozastavení této činnosti na dobu
neurčitou - a to z několika důvodů. Jednak to byly rodinné důvody,
zdravotní stránka a taktéž můj věk, kdy rodina si přála, abych už
skončil pracovat, čímž jsem jejímu přání vyhověl. Dále nedostatek pracovníků, kteří by měli zájem si přivydělat nějakou korunu
(příležitost pro důchodce nebo rentisty). Závěrem vám ještě jednou děkuji za podporu.

Tarokáři TJ Sokol Petřvald
i nadále v letošním roce válí
Před prázdninovou pauzou sehráli tarokoví hráči TJ Sokol další tři
turnaje mezinárodní Grand Prix.
- 28. 5. 2016 - Český Těšín - 48 hráčů - Tomáš Chrobák - 6. místo
- 11. 6. 2016 - Karviná
- 48 hráčů - Tomáš Chrobák - 7. místo
- 16. 6. 2016 - Kęty
- 52 hráčů - Václav Jurčík - 4. místo
Další klání letošního ročníku mezinárodní ligy se uskuteční v sobotu dne 3. 9. 2016 v naší sokolovně. Budeme pořádat již 13. ročník této mezinárodní česko-polské tarokové ligy. Věříme, že za
domácími stoly chlapi budou pokračovat v dosavadních úspěších.
Za TJ Sokol Petřvald – Ing. Josef Němec – starosta TJ

Václav Jurčík v polských Kętach přebírá cenu za 4. místo

Lubomír Velička

INZERCE  INZERCE  INZERCE
Dne 21. 7. 2016 uletěl náš papoušek jménem Oliver.
Jedná se o Žaka šedého. Momentálně vyškubán na
břiše. Odměna samozřejmostí. Tel.: 777 330 377
Děkuji.
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům

Dne 13. srpna 2016 oslavila své 80. narozeniny paní Marie Rohlová.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
Ti z celého srdce přejí synové Milan a Vladimír,
dcery Dagmar a Lenka s rodinami.

Jiří Cabak
Emil Dzik
Anna Janasová
Marie Rohlová
Marie Tomášová
Marta Valová

85 let
90 let
80 let
80 let
85 let
80 let

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

Dne 5. září 2016 oslaví své jubileum paní Alena Gemelová.
Štěstí, zdraví, všeho dost, vždycky důvod pro radost,
velkou lásku, dobré přátele, ať život Ti jde vesele.
Z celého srdce k narozeninám tohle přání Ti posílá manžel Jan,
syn Jaroslav, maminka, bratr Martin s rodinou a bratr Mirek.

Uzavřená manželství
Jiří Stanko
a Gabriela Hotová
Jan Schubert
a Romana Janečková

Vzpomínáme
Milovala jsi život a chtěla jsi žít, přišla nemoc a musela jsi odejít.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 16. srpna 2016 vzpomínáme 19 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička paní Anna Majdová.
Vzpomínají synové Petr, Jiří a Miroslav s rodinami.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 23. září 2016 vzpomeneme 2. 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.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti
Nela Běhalová
Šimon Kasterko
Václav Puškár
Adéla Skrzyžalová
Anna Skýbová
Barbora Skýbová
Veronika Skýbová
Ondřej Szuster
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Dne 19. srpna 2016 jsme vzpomněli
15. smutné výročí úmrtí paní Kristiny Janečkové.
Syn Robert a dcera Marta s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. srpna 2016 jsme vzpomněli nedožitých
48 let paní Pavly Fuksové. S láskou a úctou
vzpomínají dcera Andrea a manžel Jan
s rodinou.

Dne 4. září 2016 vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí pana Vojtěcha Tótha. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte, kdo jej miloval, nezapomene.
Za celou rodinu s úctou manželka Anna.

Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se mohlo zapomenout.
Dne 27. srpna 2016 uplynulo 10. výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky, prababičky
a tety paní Emílie Bartečkové. S láskou a úctou
vzpomíná vnuk Tomáš s rodinou.

Dne 19. června 2016 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí a dne 10. září 2016
vzpomeneme nedožitých 90 let naší maminky,
babičky a prababičky paní Ludmily Křístkové.
S láskou vzpomíná syn Jiří s manželkou, vnuci
Martin a Lukáš s manželkami a pravnoučata.

Snad vzpomínáte…proto Vás mám rád.
První výročí úmrtí pana Jaroslava Pavelka jsme
si připomněli dne 20. srpna 2016. S láskou
a úctou vzpomínají Jitka a Vít Pavelkovi.

Nad petřvaldským hřbitovem tichý vánek věje a k věčnému spánku Vám tichou píseň pěje.
V srdci velkou bolest máme a s láskou na Vás vzpomínáme.
Dne 19. srpna a 22. srpna 2016 by oslavili nedožité narozeniny manželé Anna a Milan Rösnerovi.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Zdeněk s rodinou, dcera Anna s manželem,
vnučka Veronika s manželem, vnuk Libor a manželkou a pravnučky Kristýnka, Nikolka a Izabelka.
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ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos
Mříže – vrata – ploty – zábradlí – schodiště – brány
a ostatní zámečnické práce na zakázku.

Tel.: 603 948 057, 728 548 768
Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž.
Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny.
e-mail: valatros@seznam.cz
http: www.zamecnictvi-valatros.cz

MASÁŽE
Převod účtu
z jiné banky
za vás vyřídíme
ZDARMA

Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
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...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki

Pořiďte si u nás
účet zdarma
 přechod k nám vyřídíme za vás a navíc od nás

získáte 300 bodů (Kč) do Světa odměn
 zrušíme a nově zavedeme vaše trvalé příkazy
 nabídneme vám účty speciálně nastavené

pro potřeby seniorů nebo handicapovaných

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199

e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

Více informací získáte na své poště.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

Infolinka 800 210 210
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Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
Kärcher
- mytí oken
mobil: 606 363 300,
731 490 561

Přijmeme
zaměstnance, popř.
brigádníky na práci
v kovovýrobě
v Petřvaldě.
Jedná se o obsluhu
strojního zařízení
a skladové operace
(příjem materiálu
na sklad, páskování
a balení materiálu,
příprava palet,
expedice, drobné
zámečnické
práce apod.).
Manuální zručnost
a dobrý zdravotní stav
podmínkou.
Informace
na tel. 597 488 223,
od 7 do 15 hod,
BKB – Technik, a.s.

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ
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IČO: 74447971,
kominictvi1@seznam.cz,
Tel.: 605 379 799. Pravidelná
kontrola spalinových cest
330,- Kč, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.
NÍZKÉ CENY
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