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Červenec 2015

710 LET!
Tento rok slaví naše
město již 710 let!

Z OBSAHU
 Den tradic
dne 12. 9. 2015
 Letní prázdninový
program SKS

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
V týdnu od 7. 7. do 10. 7. 2015 bude úřad pro veřejnost uzavřen a proběhne
stěhování serverů, počítačů, telefonní ústředny a všech dokumentů, které není
možné přestěhovat za provozu.
Od pondělí 13. 7. 2015 již budou občané vyřizovat své záležitosti na pracovištích v nové budově radnice.

Vážení učitelé, rodiče, milé děti!
Školní rok 2014 – 2015 skončil. Přejeme vám všem klidné a energií nabíjejícíí
prázdniny plné sluníčka a pohody.
A všem dětem přejeme, aby o prázdninách zažily dobrodružství, aby prožily
krásné zážitky s rodiči, kteří si udělají čas jen pro ně. Užijte si v přírodě tu krátkou
dobu bez školních povinností.

 Knihovna o prázdninách

POZVÁNKA
Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat
26. srpna 2015
v 17.00 hod.
v kulturním domě.

d
Vedení města a redakční rada

UZÁVĚRKA

INFORMACE Z RADNICE

TERMÍN UZÁVĚRKY
SRPNOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 13. ČERVENCE 2015

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
6. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 6. května 2015
ZM schválilo
 v souladu s § 84 odst. (2) písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku města Petřvaldu.
 v souladu s § 84 odst. (2) písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb.

o obcích (obecním zřízení), ve
znění pozdějších předpisů Závěrečný účet města Petřvaldu
za rok 2014.
ZM souhlasilo v souladu s § 17,
odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, s celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok
2014, a to bez výhrad.
ZM vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný
Pokračování na straně 2.

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
v sekci
„O MĚSTĚ – SOUČASNOST“
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Pokračování ze strany 1.
celek město Petřvald za období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
a podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu za
rok 2014.
ZM vzalo na vědomí závěrečnou
zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a zřízených
příspěvkových organizací ke dni
31. 12. 2014.
ZM rozhodlo
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na
dof ina ncování p oby tov ých
sociálních služeb s Domo vem BŘEZINY, p.o. Petřvald,
ve výši 90.000,- Kč pro občany města Petřvaldu, kteří byli
umístěni do tohoto zařízení.
Na odpovídající sociální služby, které by z důvodu nedostatečného financování mohly být
omezeny.

Petřvaldské noviny
 o poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací:
- Cyklistickému klubu FESO
Petřvald – Březiny, ve výši
65 000,- Kč na činnost cyklistického klubu včetně organizačních a technických
zajištění závodů: „O cenu
města Petřvald“ dne 13. 9.
2015 a dvou závodů okresní
pohárové soutěže.
- Tělovýchovné jednotě Petřvald, ve výši 160 000,- Kč
na zajištění chodu sportovní
– fotbalové činnosti mládeže
a dospělých v sezoně 2015,
spolufinancování organizace
domácích mistrovských utkání v okresních a krajských
fotbalových soutěžích šesti
družstev, úhrada nákladů spojených s dopravou na mistrovská utkání, nákladů spojených
s inovací, opravou a údržbou
areálu hřiště, sportovního zařízení, zejména v souvislosti

s bezpečností při organizování
fotbalových soutěží a na platby za energie (elektřinu, plyn
a vodu).
- SK Slavoj Petřvald, ve výši 27
500,- Kč na činnost fotbalového klubu.
- Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald, ve výši 45 000,- Kč na
spolufinancování výdajů souvisejících s pořádáním sportovně kulturních aktivit pro
občany Petřvaldu, poplatky
týmu Florbal Sokol Petřvald,
pořádání nohejbalových turnajů a fotbalového turnaje, na
údržbu a opravy vnitřních i venkovních sportovišť, na údržbu
a opravy budovy č.p. 858, platby za energie (voda, elektřina,
vytápění).
ZM stanovilo v souladu s nařízením
č. 37/2003 Sb. o odměnách, v platném znění, za výkon funkce členům
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu

neuvolněným členům zastupitelstva
města, a to v maximální výši, s účinností od 1. 6. 2015.
ZM zrušilo usnesení č. 4/2 f) ze dne
18. 3. 2015, kterým byl navržen zástupce města Petřvaldu do představenstva společnosti DEPOS Horní
Suchá, a.s., pan Miloslav Hesek.
ZM navrhlo zástupce města Petřvaldu do představenstva společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.,
pana Petra Přečka, člena zastupitelstva města, pro funkční období
2015-2020.
ZM schválilo vznik členství Statutárního města Havířova ve Svazku
měst a obcí okresu Karviná.
ZM odvolalo pana Miloslava Heska z funkce předsedy finančního
výboru a zvolilo pana Miloslava Heska předsedou kontrolního výboru
a paní Jarmilu Skálovou předsedkyní finančního výboru.

10. schůze Rady města Petřvaldu se konala 13. května 2015
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM vyhlásila záměr pronájmu
pozemku parc. č. 4546/3 v kat.
území Petřvald u Karviné od 1. 7.
2015.
RM schválila zadávací podmínky
veřejné zakázky, kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci
a obchodní podmínky zadavatele
stanovené formou požadavků na
obsah smlouvy k veřejné zakázce
na služby „Údržba a úprava ploch
veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petř valdu“
a „Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu“
zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení.
RM rozhodla

 o uzavření smlouvy o nájmu
vývěsní skříňky mezi městem
Petřvald a Římskokatolickou
farností Petřvald za smluvní nájemné 300,- Kč ročně,
ke kterému bude připočtena
daň z přidané hodnoty ve výši
stanovené platným právním
předpisem, na dobu určitou
s datem účinností od 1.6.2015
do 31.5.2016.
 o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené
dne 27.2.2015 s KVB advokátní kanceláři s.r.o., a to v souladu s ustanovením čl. 9, odst.
9.1. e) obchodních podmínek
písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
 o uzavření dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností
vlastníků kanalizací provozně

souvisejících se společností
Petřvaldská vyhlídka s.r.o.
 o udělení Pamětní plaket y
města Petřvaldu panu Otakaru Kochanovi u příležitosti 710.
výročí založení města Petřvaldu za celoživotní práci a dokumentování historie hornictví
v Petřvaldě.
 povolit v souladu s § 34a)
odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
Základní kynologické organizaci Petřvald použití znaku města Petřvaldu na propagačních
materiálech, webových stránkách, pozvánkách, diplomech
a pohárech.
RM jmenovala pana Davida Santariuse předsedou komise pro

místní rozvoj, výstavbu a životní
prostředí a pana Rostislava Balwara členem této komise.
RM vyhlásila záměr pronájmu
části nebytového prostoru na ul.
Rychvaldské č.p. 559 na pozemku parc. č. 2670 v k.ú. Petřvald
u Karviné.
RM vzala na vědomí
 rezignaci Ing. Václava Holečka na funkci člena komise pro
místní rozvoj, výstavbu a životní prostředí a rezignaci Jaromíra Dronského na funkci člena
komise dopravy.
 přehled veřejných zakázek realizovaných městem Petřvald
v roce 2014,
 výkaz o plnění rozpočtu k 30. 4.
2015.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
PANÍ JANU JAGLAŘOVOU, ČLENKU ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) Můžete něco říci o sobě?
Mám 47 let a v Petřvaldě žiji
38 let. Jsem vdaná, se svým
manželem bydlím v rodinném
domě a máme spolu tři děti. Již
dospělé syny Tomáše (27 let),
Kubu (25 let) a dceru Lucku, která chodí do 6. třídy na zdejší ZŠ.
Vystudovala jsem Gymnázium v Orlové a v roce 1988 jsem
ukončila dálkové nástavbové
studium ekonomického směru
v Ostravě. Do narození dcery
jsem pracovala nejprve na pozici vedoucí prodejny, potom jako
obchodní zástupce v soukromé
firmě, která se zabývala prode-

jem a výrobou náhradních dílů na
automobily. Dnes pracuji jako zástupce vedoucí v Penny Marketu
v Petřvaldě.
2) Ve které oblasti se v rámci
práce pro město angažujete?
V zastupitelstvu našeho města jsem již čtvrté volební období.
Je to pro mne závazek odvádět co
nejlepší práci, kterou poděkuji za
podporu všem občanům, kteří mi
svým hlasem dávají důvěru.
V pr vním volebním období
jsem pracovala ve školské, kulturní a tělovýchovné komisi, v dalších obdobích i v tom současném

jsem členkou kontrolního a revizního výboru.
3) Jaké je vaše motto nebo životní postoj?
Vím, že zavděčit se všem
není jednoduché. A ani bych to
nechtěla. Těší mě, že občané
začali ve větším počtu přicházet
na zasedání zastupitelstva, těší
mě jejich zájem, přímé reakce
a podněty, ten aktivní přístup
k dění v našem městě. To je nejlepší cesta k tomu, aby se nám
všem tady dobře dařilo a bydlelo.
A v zájmu všech by bylo zbabělé
se neozvat.
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PANA BŘETISLAVA HEČKA, ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1) Jsem petřvaldský rodák, kořeny vytvořili mí rodiče, kteří si zde
koupili rodinný dům. Z prvního
manželství mám dnes dospělé
syny, kteří bydlí také v Petřvaldě.
Mou velkou zálibou byla hudba,
v 16 letech jsem založil kapelu, se
kterou jsme hrávali na tanečních
zábavách. Koníček však přerostl
a já jsem v 27 letech opustil profesi, které jsem se vyučil, a začal
se věnovat hudbě profesionálně.
Dalších 20 let jsem pracoval výhradně v zahraničí, s hudbou jsem
projel velkou část Evropy. Na těchto cestách jsem potkal svou dnešní ženu Lenku, se kterou mám
nejmladšího syna Tobiase.
Dnes se věnuji profesionálně
hostinské a manažerské činnosti a hudba se stala zase jen mým

vou skupinu Katapult, se kterou
dnes jezdíme po festivalech celé
ČR. Mám pocit, že z koníčka se
stává „kůň“.
2) V tomto volebním období jsem
přijal výzvu kandidovat. Díky velké hlasové podpoře Vás, občanů,
která mě překvapila a za kterou
všem děkuji, jsem se dostal do
zastupitelstva a stal se předsedou školské, kulturní a tělovýchovné komise. To je oblast, ve které

mohu zúročit své bohaté zkušenosti a kontakty, které jsem si za
léta muzicírování vytvořil.
3) Dnes jsem nejen otcem ještě
školou povinného dítěte, ale i dědečkem. Přál bych si pro nastupující generace jen to nejlepší. Jejich
bezpečí a zdraví je dnes mým největším zájmem, proto jsem se začal angažovat v těchto prioritách
– bezpečí ve školních zařízeních
a zotavovací pobyty.

PANA BOHUMILA ŠEDU, ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTA
koníčkem. Se „ starými bardy“
jsme se znovu po desetiletích
dali dohromady a založili revivalo-

ZASTUPITELÉ MĚSTA PÍŠÍ
Jako odpověď na článek pana starosty z červnového čísla Petřvaldských novin bych chtěl říci jen tolik, že osobních
útoků již bylo dost, věnujme se raději práci pro naše město.
Přeji všem občanům města pohodový měsíc.
Více informací naleznete na Facebooku ANOtohlejepetrvald.
Člen zastupitelstva Balwar Rostislav

1) Ve volném čase si jezdívám
zazávodit na terénních motorkách se synem, kterému se
mimochodem dost daří a v loňském roce se umístil na druhém
místě v celorepublikovém poháru ve vytrvalostních soutěžích.
Dále si chodívám zahrát fotbal
s kluky mého věku.
2) Do zastupitelstva jsem byl občany zvolen již ve druhém období. V tom minulém i současném
působím v komisi dopravy. Jako
její člen pomáhám při organizaci petřvaldské pouti, kontrole
stavu vozovek a řešení zlepšení
bezpečnosti dopravy.
3) Nemám žádné velké životní
motto. Důležité je snažit se žít

podle psaných i nepsaných zákonů, nebát se práce a dobře
vycházet se všemi.
Za rozhovory děkuje redakční rada.

INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 5. 2015 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

Daňové příjmy

71 700

71 700

28 248,84

Nedaňové příjmy

10 663

11 313

5 686,29

0

0

14,52

15 626,1

15 626,1

5 295,1

PŘÍJMY CELKEM

97 989,10

98 639,10

39 244,75

Běžné výdaje

82 113,00

83 246,46

24 480,10

Kapitálové výdaje

33 633,00

35 733,00

9 931,09

VÝDAJE CELKEM

115 746,00

118 979,46

34 411,19

5 157,26

7 740,71

-5 054,65

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

14 519,65

14 519,65

4 194,74

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-800,00

0,00

0,00

-3 173,65

17 756,91

20 340,36

-4 833,56

Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2015 v podrobném členění je uveřejněn na webových stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci
"Rozpočty a závěrečné účty".
Pavlína Malíková, referentka finančního odboru
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INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 3. ČTVRTLETÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob (úterý, středa)
červenec
1.,
7., 8.,
14., 15.,
21., 22.,
28., 29.,

srpen
4., 5.,
11., 12.,
18., 19.,
25., 26.,

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

2. Svoz plastů - žluté pytle (čtvrtek)
červenec
16.

srpen
13.

září
17.

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
červenec
6., 7.,
13., 14.,
20., 21.,
27., 28.,
31.,

srpen
3., 4.,
10., 11.,
17., 18.,
24., 25.,
28., 29.,

září
1.,
7., 8. ,
14., 15.,
21., 22.,

Oznámení o konání tradiční
petřvaldské pouti a jarmarku
Ve dnech 11. a 12. 7. 2015
se koná každoroční tradiční pouť
a jarmark.
Z tohoto důvodu bude v těchto
dnech ztíženo zásobování a doprava v Petřvaldě. Bude uzavřena
část ulice Závodní (od křižovatky
s ul. Na Pustkách po ul. Pod Zahradami). Dále budou uzavřeny ul.
U Hřiště a ul. U Kulturního domu.
Objízdné trasy budou vedeny po
ulicích Topolová, Hornická, Na
Pustkách, Polní, Šachetní, část
Závodní, Klimšova, Pod Zahradami a dále po silnici I/59 ul. Ostravská. Trasa linky č. 30 Dopravního
podniku a.s. Ostrava bude u bývalého Dolu Fučík l odkloněna
na ul. Pod Zahradami, kde dále
bude pokračovat po silnici č.I/59
ul. Ostravské na konečnou zastávku „Březiny“ a zpět stejnou

trasou. Odklonění trasy bude od
18,00 hod. dne 10.7.2015 do
01,00 hod. dne 13.7.2015. DPO
a.s. byl požádán o posílení autobusových spojů v době konání jarmarku a pouti.
Trasa linky č. 403 ČSAD Havířov bude nezměněna. Vzhledem
k přetížení některých spojů linky č. 403 v loňském roce, dojde
v sobotu 11.7.2015 k posílení
5-ti spojů s odjezdem z autobusového nádraží v čase 10:17, 12:17,
14:17, 16:17, 18:17 hod..
ČSAD Havířov a.s. bude v dostatečném předstihu informovat
cestující o posílení spojů prostřednictvím vývěsek umístěných
na označnících zastávek.
Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kochová,
odbor výstavby a životního prostředí

DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM NAŠE OBEC VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
V roce 2014 občané města Petřvald odevzdali k recyklaci 381
televizí, 98 monitorů a 2 791 kg
drobného elektra
Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit
vysloužilé spotřebiče. Sběr a recyklaci elektrozařízení odevzdaných
občany ve sběrném dvoru odpadů
zajišťuje společnost ASEKOL, od
které město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili

produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 381 televizí, 98 monitorů a 2 791,00 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 141,80 MWh elektřiny,
6 208,16 litrů ropy, 635,13 m3
vody a 6,00 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 32,37 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů
o 123,71 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 te-

levizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let.
Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody

a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
VŠICHNI, KTEŘÍ ELEKTROODPAD ODKLÁDAJÍ DO SBĚRNÉHO
DVORA A NEVHAZUJÍ JEJ DO POPELNICE NEBO DOKONCE DO PŘÍRODY, SI ZASLOUŽÍ OBROVSKÝ
DÍK, NEBOŤ TÍM ZÁSADNĚ PŘISPÍVAJÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ!
Z podkladů ASEKOL a.s.
připravila Ing. Zuzana Sáňková,
referent odboru výstavby
a životního prostředí

INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
Korálky sociálních služeb 2015
Dne 26. 5. 2015 se v Orlové Porubě konala akce organizovaná
Komunitním plánováním města Orlová pod vedením Mgr. Jiřinky Lízalové Korálky sociálních služeb,
na které se prezentovaly sociální
služby působící ve městech Orlová a Petřvald.
Ta t o a k c e p r o b í h a l a o d
11.00 hodin v budově Komunitního centra Maják v Orlové - Porubě,
prostory této budovy byly vyzdobeny barevnými balónky a panely, na

kterých byly prezentace jednotlivých sociálních služeb poskytovaných na území města Orlové:
Maják, Sociální služby města Orlová, Slezská diakonie-služby Eunika Karviná, Azylový dům Hannah
a Sociální asistence Karviná, Orlová, Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Futra, Nestátní denní
zařízení Duha, Domov pro seniory
Vesna, Domov pro seniory Slezské humanity, Dům seniorů Pohoda a sociální služby v Petřvaldě:

Pokračování na straně 5.
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Pokračování ze strany 4.
Benjamín-domov pro osoby se
zdravotním postižením, Domov
pro seniory a domov se zvláštním
režimem Březiny a Pečovatelská
služba města Petřvald.
Akci Korálky sociálních služeb zahájil starosta města Orlové
Ing. Tomáš Kuča, přítomná byla
místostarostka Ing. Petra Ječmionková a starosta města Petřvaldu Ing. Jiří Lukša. Akci moderoval
pan Kbelec, k poslechu hrála hudba
Duo Classic, program zajistila paní
Lucie Skrzyžalová a její tanečnice
z Petřvaldského srdce, vystoupila
i děvčata z Komunitního centra Ma-

ják. Přítomní byli jednotliví zástupci
sociálních služeb, kteří provedli prezentaci služby přítomné veřejnosti
a zastoupeni byli i uživatelé služeb.
Akce byla velice dobře zajištěna i po stránce občerstvení - každá služba měla za úkol donést
upečené koláče a jiné dobroty,
zajištěn byl i pitný režim.
Pro nepřízeň počasí se nekonal
plánovaný průvod účastníků, který
měl vyjít v 10 hodin od Městského
úřadu v Orlové směrem k zařízení
Maják. I přesto, že se akce konala ve vnitřních prostorách tohoto
zařízení a ne na prostorné přilehlé zahradě, jak bylo plánováno,
lze konstatovat, že se vydařila

ZTRÁTY A NÁLEZY
V měsíci květnu 2015 byl Městskému úřadu v Petřvaldě odevzdán tento nález:
•
rámová ruční pila na kov
Místo nálezu: Petřvald, Hornická ulice u domu čp. 691
Vlastník nalezené věci se může informovat v kanceláři č. 2
v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 905.
Bc. Ivana Rajdusová

a všichni zúčastnění se již těší na
další ročník.
Chci poděkovat děvčatům
z Petřvaldského srdce a paní Lucii Skrzyžalové za předvedené vy-

stoupení a obyvatelkám DPS paní
Věrce Bubnové, paní Marii Pazderové a pečovatelkám za aktivní
účast na tomto setkání.
Bc. Ivana Rajdusová

Upozornění pro občany - nálezce
Agendu ztráty a nálezy upravuje občanský zákoník – zákon
89/2012 Sb. v § 1051 - § 1057
a je účinný od 1.1.2014.
Znění § 1052:
(1) Ztracenou věc vrátí nálezce
tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů nálezného.
(2) Nelze-li z okolností poznat,
komu má být věc vrácena,
a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci,
na jejímž území byla nalezena,
zpravidla do 3 dnů; byla-li věc
nalezena ve veřejné budově
nebo ve veřejném dopravním
prostředku, odevzdá nálezce
nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle
jiných právních předpisů, a ne-

ní-li jich, postupuje, jako by byl
nálezcem.
Z výše uvedeného zákona je
zřejmé, že dle odstavce (1) nálezce vrací nález tomu, kdo ho ztratil
nebo vlastníkovi věci a dle odstavce (2) pak provozovateli zařízení
nebo obci.
Žádáme občany, aby se řídili
platným občanským zákoníkem
a nepředávali nálezy do poštovních schránek zaměstnanců
městského úřadu, na policii nebo
do schránky umístění u pošty, jak
se v poslední době stává. V tomto případě nemůže být nálezci
vypláceno nálezné, které činí
desetinu ceny nálezu, ani se nemůže po třech letech stát vlastníkem nalezené věci, pokud se
k ní nepřihlásí majitel nebo ten,
kdo věc ztratil.
Bc. Ivana Rajdusová

INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
Rozloučení s předškoláky
D ne 14. k větna 2015 se
v Domě s pečovatelskou službou
Petřvald slavil Den matek. Přítomným obyvatelkám přišel popřát pan
starosta Ing. Jiří Lukša, v doprovodu zástupců KPOZ, děti z MŠ Šenovská a jejich paní učitelky Darja
Sikorová a Michaela Stoklasová.
Děti předaly oslavenkyním dárek
v podobě pásma básní a písní
a v závěru oslavy rozdaly přítomným dámám kytičky a vlastnoručně
vyrobené dárky s přáníčky.

Dne 9. 6. 2015 proběhlo v obřadní síni MěÚ Petřvald slavnostní
rozloučení s předškoláky MŠ Závodní, MŠ K Muzeu, MŠ Šenovská
a MŠ 2. května. Malé předškoláky
v doprovodu jejich učitelek v úvodu
přivítali představitelé města Petřvald - pan starosta Ing. J. Lukša
a pan místostarosta Ing. P. Dvořáček. Dětem byly předány pamětní
listy a kapsáře s učebními pomůckami. Děti během předávání dárečků ukázaly, co se během své
předškolní přípravy naučily a hezkou společenskou akci zpestřily
přednášením básniček, říkánek
a zpíváním písniček.
Paní Bc. Monika Molinková
z knihovny předala dětem po-

zvánky a prospekty pro budoucí
čtenáře a pozvala je na návštěvu knihovny. Akce byla završena
poděkováním přítomným paním
učitelkám, kterým byly předány kytičky. Také bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za
hezky připravenou akci a panu
Pavlu Římánkovi za fotografické zdokumentování. Celá akce
byla zdokumentována také televizním štábem Fabex a je možné
ji zhlédnout na webových stránkách města Petřvaldu.
V závěru bych chtěl popřát malým předškolákům klidné prázdniny a hodně úspěchů na základní
škole.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Děti z MŠ Šenovská

Děti z MŠ 2. května

Stejná oslava se konala hned
následující den v Domově Březiny,
s malou změnou toho, že program
pro oslavenkyně předvedly děti z MŠ
2. května v doprovodu paní ředitelky MŠ Petřvald Mgr. Jiřiny Budíkové
a paní učitelky Vladimíry Blűmlové.
Snad se program, který děti
předvedly, všem líbil a dodal zúčastněným do života trochu sluníčka a povzbuzení.
Ivana Tomková,
referent odboru správního
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POZVÁNÍ RODIČŮ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V měsíci květnu 2015 jsme v obřadní
síni přivítali u slavnostního zápisu

Jiřího a Petera Karasovy

Terezu Válkovou

Foto Ing. Břetislav Kozík

Nelu Pečonkovou
Komise pro občanské záležitosti

Zveme rodiče čerstvě narozených petřvaldských občánků
(tj. do 5 měsíců věku dítěte)
k slavnostnímu vítání.
• vítání občánků se konají
v soboty v obřadní síni MěÚ
Petřvald
• konkrétní termín obřadu je
nutno dopředu dohodnout
na matrice:
tel. 596 542 904,
tomkova@petrvald-mesto.cz
• vítání občánků je určeno
všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Petřvaldě
• pro každé dítě je uspořádán
samostatný obřad
• děti jsou vítány zástupci města
• délka obřadu je cca 20 minut
• v obřadní síni máme pro dítě
připravenou kolébku

• spolu s rodiči se mohou
slavnostního vítání zúčastnit i další příbuzní vítaných
dětí
• během obřadu je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznamy vlastními
prostředky anebo využít i fotoslužeb, které jsou na místě k dispozici
V případě zájmu o zveřejnění údaje o narození dítěte
v Petřvaldských novinách je
nutno podepsat na matrice
MěÚ Petřvald souhlas se
zveřejněním (nutno předložit rodný list dítěte a doklad
totožnosti jednoho z rodičů).
I.Tomková,
matrikářka MěÚ Petřvald

ŠKOLSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Májové absolventské koncerty v ZŠ a ZUŠ Petřvald
Jako každým rokem i letos
v květnu patřilo v ZUŠ v Petřvaldě významné místo jejím absolventům. Všichni se představili na
veřejném vystoupení v sále ZUŠ.
A protože letos byli zastoupeni
v hojném počtu, posluchači si mohli tentokrát užít hned dva absolventské koncerty za sebou.
První absolventský koncert se
konal 14. května. Vystoupilo na
něm devět absolventů prvního i dru-

hého stupně. Zazněly tóny klavíru,
flétny, kytary i elektrických klávesových nástrojů, a to jak v sólových
skladbách, tak i ve skladbách určených pro více hráčů a nástrojů. Posluchači se mohli během koncertu
občerstvit také výtvarným uměním,
v sále byla totiž vystavena dílka
absolventky výtvarného oboru. Po
téměř dvouhodinovém koncertě následoval zasloužený potlesk přítomného publika, v němž byli zastoupeni

kromě rodičů a spolužáků vystupujících absolventů i milí hosté, jako například pan starosta Ing. Jiří Lukša
anebo bývalá ředitelka ZUŠ Petřvald, paní Pavla Kozlová. Někteří
z absolventů plánují pokračovat ve
studiu na ZUŠ ještě na dalším stupni. A tak jim přejeme mnoho vytrvalosti a také radosti, kterou uměním
mohou rozdávat druhým.
Neméně úspěšný byl i druhý absolventský koncert konaný dne 22.

května. Vystoupilo na něm pět dívek a dva chlapci. Přednesli skladby pro zobcovou flétnu, příčnou
flétnu a klavír a představili se jak
v sólové, tak i komorní hře a ve hře
na dva klavíry. Po koncertě následovaly zasloužené ovace, gratulace
a radost z dobře odvedené práce.
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
Mgr. Iva Křenková,
Mgr. Alice Bubancová

EXKURZE DO PEKÁREN SEMAG V HAVÍŘOVĚ
Byl krásný slunečný den 15. 5.
2015 a třída III. C z Masarykovy
školy se vydala na exkurzi do pekáren SEMAG v Havířově. Na vrátnici
jsme se zaregistrovali a šli jsme
do 4. patra, kde nás velmi přívětivě s otevřenou náručí přivítal pan
ředitel Ing. Ivo Tarkowski. V jednacím sále jsme se usadili a dostali
jsme svačinku v podobě koláčků,
čokoládových rohlíčků a rohlíků
se slaninou. Během svačinky nám
pan ředitel popovídal o provozu
v pekárnách, kolik se za den vyrobí rohlíků a chleba a co vše práce
v pekárnách obnáší. Bylo to velice
zajímavé, ale následující procházka po provozu byla ještě zajíma-

vější. Dostali jsme na hlavu bílou
čepičku a na tři hodiny jsme vyšli
do prostor pekárny, kde jsme vše
viděli na vlastní oči. Nejdříve jsme
se rozdělili na čtyři skupiny ke stolům, kde na nás čekalo těsto, ze
kterého jsme si mohli vyválet preclíky, housky, vánočky, splétaná
srdce, různé uzly a tvary kytiček.
No to bylo úžasné! A než se naše
výrobky upekly, mohli jsme se podívat do skladu, kde byla ohromná
sila mouky, obrovské nádrže oleje,
velké pytle droždí a soli. Pan ředitel nám vysvětlil automatizaci, jak
se vše dostane ze skladu přímo do
výroby. Pak jsme prošli výrobou
rohlíků, chleba a cukrářských vý-

robků. Po celém tomto kolečku po
pekárně jsme dostali na ochutnání
rohlík přímo z pečícího stroje. Tak
to jsme ještě nikdy nic takového
nejedli! Rohlíček byl tak křupavý,
že si to nikdo nedovedete představit. V cukrářském provozu jsme
zase dostali ochutnat marcipán.
Některým ho bylo líto jíst a mysleli si, že si svůj kousek donesou
domů, ale nakonec to nevydrželi
a vše snědli. Blížil se konec. Došli jsme znovu do jednacího sálu,
kde jsme se po dlouhém dopoledni občerstvili a počkali na naše
výrobky. Na závěr jsme panu řediteli srdečně poděkovali za úžasný
pobyt v pekárně a popřáli hodně

pracovních úspěchů. Cesta domů
byla plná zážitků a radosti z vlastních výrobků.
Mgr. Ivana Kutrová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. organizace
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Hurá, jedeme do školy v přírodě!

Naši nejmenší žáci z I.B a II.B
třídy v týdnu od 1. do 5. června prožili svůj první pobyt ve škole v přírodě v malebné horské osadě Gruň
mezi vsí Staré Hamry a rekreačním
centrem Bílý Kříž na chatě Švarná
Hanka. Doprovázely je paní učitelky Šárka Planková a Vlasta Plachá,
které se společně s paními vychovatelkami Janou Dostálovou a Lucií Zahnašovou staraly o celodenní
program. Zdravotní doprovod zajišťovala paní Lenka Kijonková, vzorně pečovala o naše zdraví a byla
nám všem nepřetržitě nablízku.
Nad naším klidným spánkem dohlížel noční hlídač Jiří Plachý.
Pobyt se nám velmi vydařil,
byl plný sluníčka. Děti byly hodné, nadšené pro každou aktivitu
a legraci, jedním slovem "úžasné".
Zažili jsme toho opravdu hodně.
Seznámili jsme se s prostředím
Beskyd, sportovně jsme si zasoutěžili, děti hledaly poklad a plnily
úkoly při zdolání Bílého kříže, stavěly lesní domečky, hrály různé hry
v lese i na louce, zatančily si na
pyžamové párty, předvedly svou
zdatnost ve sportovní olympiádě

a znalosti o přírodě ve znalostní
olympiádě, závodily na lesní stezce. Za všechno byly odměněny
cenami a diplomy. Na ceny nám
přispělo rodičovské sdružení.
Svůj pobyt jsme završili opékáním
párků, zpěvem, vyprávěním vtipů
a pozorováním noční oblohy. Pan
Tomáš Hynek z hvězdárny Beskydy
nás seznámil s astronomickým dalekohledem, s planetami Venuše,
Jupiter, Saturn, ukázal nám souhvězdí laserovým ukazovátkem,
naučili jsme se orientovat podle
hvězd, určovat světové strany,
prohlédli jsme si povrch Měsíce
v úplňku posetý krátery. Nakonec
jsme se vyfotili s hvězdnou oblohou. Byl to pro nás všechny neskutečný noční zážitek. Chtěli bychom
poděkovat rodičům Veroniky Budniakové z II.B třídy, kteří nám tuto
podívanou v oblasti s minimálním
světelným znečištěním umožnili
a finančně uhradili. Také děkuji
mamince Ivanky Grossmannové
z II.B a společnosti The Candy Plus
Sweet Factory, s.r.o, výrobci cukrovinek v Petřvaldě, díky kterým
jsme si mohli po celou dobu poby-

POHÁR ROZHLASU 2015
Tradiční atletická soutěž žáků
2. stupně základních škol proběhla 29. dubna ve sportovním
areálu ZŠ Rychvald. Naši školu
reprezentovalo 15 dívek z 6. až
9. tříd. Žákyně obou věkových kategorií (starší, mladší dívky) soutěžily v šesti disciplínách: běh na
60 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem - vrh koulí, vytrvalostní běh, štafeta 4 x 60 m.
V konkurenci osmi škol jsme
se v celkovém hodnocení umístili v obou kategoriích na 6. místě. Získali jsme jedno 1. místo
za skok v ysoký (A. Župní ko vá) a 3. místo ve štafetě 4 x

tu pochutnávat na sladkých dobrotách. I maminky paní Folvarčná
a paní Krkošková nám darovaly
další sladkosti. Žáci z druhé třídy
všechny své zážitky zaznamenali
na housenkách, které si průběžně vytvářeli a pak odvezli domů.
Všechno jednou končí a my jsme
se v pátek po obědě rozloučili
s majiteli chaty, s jejich pejskem,
který nás po celou dobu doprová-

60 m (A. Župníková, N. Kotasová, L. Giecková, N. Gelnarová).
V běhu na 800 m nám medailová pozice unikla jen o fous, když
N. Kotasová zaběhla celkově
4. nejrychlejší čas soutěže.
Všechna děvčata předvedla
slušné sportovní výkony a zaslouží si tak velikou pochvalu.
Věřím, že tato atletická středa
byla pro zúčastněné příjemně
stráveným dnem a že pro ně
bude i zároveň velkou motivací
do budoucích ročníků soutěže.
Mgr. Hynek Peter,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

zel, a vrátili se domů. Poděkování
patří všem, kteří s našimi dětmi
strávili těchto pět neobvyklých
dní. Všichni dospělí se shodli, že
největší odměnou je spokojenost,
radost a zářící oči našich dětí.
U školy jsme se rozloučili zvoláním
"Hurá, hurá, hurá" a odešli s krásnými zážitky do svých domovů.
Mgr. Šárka Planková,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 541 342 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Petřvaldská knihovna na Helfštýně
30. 5. se naše knihovna zúčastnila nultého ročníku Knižních
trhů na hradě Helfštýně. Spolu
s knihovnou z Bílovce a Přerova
jsme nabízeli naše vyřazené knihy, které se neprodaly,
na podzimním výprodeji, v hradním antikvariátě. Aby to případní
zájemci o knihu neměli
tak jednoduché, museli
si nejdříve v hradní mincovně vyrazit penízek
v hodnotě 20,- Kč a za
ten si mohli odnést
jednu knihu. Počasí
nám přálo a zájemců
bylo hodně. Někteří
to plánovali, jiní přijeli

náhodou, ale takřka všichni odcházeli s knihou. Byli jsme velmi potěšeni, že knihy, o které již
v knihovnách nebyl zájem, udělaly někomu radost. A radost měl

i pan kastelán, protože výtěžek
z prodeje knih půjde na opravu
hradu. Kromě vyřazených knih
byly na hradě i jiné aktivity, jako
živé čtení, prezentace malých nakladatelství, vyrábění
pro děti, kafírna Romana Prokeše ze Studia bez kliky, hradní
skriptorium, ve kterém
si každý mohl vyzkoušet, jak se opisovaly
knihy před vynálezem
knihtisku. A opravdový ruční tiskařský stroj
zde byl v činnosti také.
Prostě nádherná akce.
Všichni zúčastnění se
již těší na příští ročník.

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 7. do 21. 8. 2015
bude knihovna otevřena
pouze v pondělí, úterý
a ve středu.
Po, St: 9.00 – 11.30
a 12.30 – 17.00
Út:

8.00 – 14.00

POČÍTAČOVÉ KURZY
NEJEN PRO SENIORY
budou probíhat ve středy
od 9.00 – 11.00.
Lektorka p. Koběrská.
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PASOVÁNÍ ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD NA ČTENÁŘE
V rámci projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ knihovnu navštěvovali děti z prvních tříd
(1. A, 1. B, 1. C, 1. D). Celkem proběhla čtyři setkání, z toho tři besedy. Při poslední návštěvě byli žáci
slavnostně pasování na čtenáře.
První besedy s žáky proběhly 20. 1. a 22. 1. 2015. Přivítali
jsme se v knihovně, řekli si důležitá pravidla, a jak se v budově máme chovat. Ukázali jsme
si prostory knihovny a přiblížili
si, jak se starat o knihy. V další
prezentaci byly dětem nabídnuty
pro inspiraci dětské knihy, které
jim mohou jejich rodiče předčítat.
Druhá setkání proběhla 17. 2.
a 19. 2. 2015 s knihou „Hloupežníci“ – Miloš Kratochvíl. Seznámi-

li jsme se s hrdiny knihy a lehce
si přiblížili obsah. Poté jsme si
u videa zopakovali, jak se máme
v knihovně chovat a jak se starat
o své i vypůjčené knihy.
Téma poslední
besedy bylo „Kouzelná ak tovka“
- Daniela Krolupperová. Pomocí různých aktivit, hraní
scén z knihy a pantomimy jsme prošli příběhem dvou
našich hlavních hrdinů. Besedy se konaly 17. 3. a 19. 3.
2015.
Poslední setkání se neslo v duchu

pasování žáků na čtenáře, kterých
bylo celkem 84. Pasování proběhla 19. 5. a 26. 5. 2015. Ve svém
písmenkovém království děti přivítal král, který je taktéž pasoval,

a královna s princeznou, u které
musely přečíst určenou část z knihy a hromadně říct čtenářský slib.
Každý pak od královny dostal pamětní list a knihu.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 541 648 | mobil: 723 909 247 | e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

PS DANCE Petřvald letos řádilo…
Taneční soubor PS DANCE Petřvald měl i letos velmi úspěšnou
sezonu. Do své skříně slávy v SKS
dodal dalších 12 pohárů z tanečních soutěží. Každý tanec, který
letos vyrazil soutěžit, měl obrovský úspěch a nezůstal bez ceny.
Téměř poslední tečkou za super
sezonou byla dvojitá dávka tanečního koncertu, konaného v zatím
nejteplejším dni tohoto roku - a to
6. června 2015. Celkem 17 choreografií mělo možnost zhlédnout
více než 500 diváků. Ukázal se
jim opravdu celý soubor – od těch
nejmenších tříletých dětí až po dospělé tanečnice. Za celý soubor
děkuji všem divákům a fanouškům za skvělou atmosféru a ne-

stydím se napsat sama za sebe,
že jsem na své taneční děti velmi pyšná.
Lucie Skrzyžalová

Městský Den dětí
Dne 31. 5. 2015 se kolem
Kulturního domu v Petřvaldě konal Dětský den. Spoustu soutěží

a zajímavostí si připravily místní spolky (rybáři, hasiči, včelaři, myslivci, TJ HEPO, TJ FESO)
a knihovna.
Děti mohly využít dva skákací
hrady, jízdu na
poníkovi či veselou jízdu kočárem. Stěžejní námořnický
program si přip r av ila a ge n tura TOMINO.
Sladkým sponzorem akce byla
místní bonbonkárna Candy
plus, a. s.

Petřvaldský taneční pohár 2015
Dne 24. 5. 2015 proběhla v KD
Petřvald velká soutěžní přehlídka tanečních kolektivů z okolních
měst a obcí pod názvem „Petřvaldský taneční pohár 2015“. Sjelo
se přes 600 dětí z 21 tanečních
souborů. Soutěžilo se ve čtyřech
věkových kategoriích a čtyřech

disciplínách. Sladký sponzorský
dar pro každého tanečníka poskytla firma Candy plus, a. s. Akce je
pořádána v rámci udržitelnosti projektu kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury
v Jasienici a v Petřvaldě.
Lucie Skrzyžalová
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x 9. července – GRAFFITI DOPOLEDNE – od 9.30 do 11.30 před SKS.
x 14. července – DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ DĚTIČKY – od 9.00 do 11.00 hod.
v knihovně.
x 30. července – zájezd pro děti a rodiče – DĚTSKÝ LETNÍ A LANOVÝ PARK BÍLÁ
Cena za autobus pro dospělého 100,- Kč (objednávky na tel: 723 909 247)
dítě zdarma – při objednávce musí být uhrazena vratná záloha 100,- Kč
Vstupné si na místě platí každý sám – celodenní vstup 240,- Kč pro dítě – dospělí zdarma.
Odjezd v 8.00 hod. od Penny Marketu. Příjezd v cca 16.00 hodin.

x 11. srpna – DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ DĚTIČKY – od 9.00 do 11.00 hod.
v knihovně.
x 18. srpna – zájezd pro děti a rodiče – ZOO ZLÍN

Cena za autobus pro dospělého 100,- Kč (objednávky na tel: 723 909 247)
dítě zdarma – při objednávce musí být uhrazena vratná záloha 100,- Kč
Vstupné si na místě platí každý sám – celodenní vstup 80,- Kč pro dítě – dospělí 130,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod. od Penny Marketu. Příjezd v cca 17.00 hodin.

x 26. srpna – HONBA ZA POKLADEM
sraz v 9.30 hodin v SKS.

Pro více informací volejte 596 541 648, 596 541 342 nebo 723 909 247. Pište e-mail: sks@petrvald-mesto.cz

OBECNÉ INFORMACE
OBDOBÍ TÁBORÁKŮ JE TADY!
V létě mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety a k nim neodmyslitelně patří rozdělávání ohňů v přírodě.
Než si však rozděláme takovýto
ohníček, musíme si uvědomit,
že oheň v přírodě se může velice
snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné
majetkové či ekologické škody. Při
rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo
pro ohniště. To by mělo být vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v
dostatečné vzdálenosti od budov
a různých hořlavých látek. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň
jen na vyhrazených místech! Zcela
zakázáno je i rozdělávání ohně na
místech se vzrostlým porostem,
tedy i na louce nebo na strništi.
Oheň nezakládejte pod větvemi
a na kořenech stromů, na suchém
listí, jehličí nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků, apod.. Létající
jiskry nebo náhlý poryv větru totiž
velmi snadno způsobí neštěstí.
Každoročně kvůli neopatrnosti lidí
vznikají desítky požárů. Za silného
větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli
rozdělávat vůbec. Místo táboráku
je nutno i vhodně uspořádat. Při
rozdělávání ohně v přírodě ohniště
bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny,
obsypáním pískem, vyhloubením

zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který
bude zbavený veškerých hořlavin.
K zapálení nebo udržování ohně
v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi
snadno vymkne kontrole a může
způsobit i vážné popáleniny. Rovněž pamatujte, že děti by neměly
být u ohniště ponechány bez dozoru
plnoleté osoby. Oheň nenechávejte
ani chvíli bez dozoru. Nachystejte
si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal
kontrole. Nejlepší je umístit ohniště
v blízkosti vodního zdroje.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném
terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Navíc chování
ohně v lese je nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod zemí)
a podobné zásahy jsou mnohdy
časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství
jednotek požární ochrany. Pokud
již dojde k rozšíření ohně mimo
ohniště, zvažte, jestli jste schopni
danou situaci zvládnout vlastními
silami. Na uhašení ohně můžete
použít jakoukoli vodu, kterou máte
k dispozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte.

x DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA NOVÉ RADNICI
OD 14.00 DO 17.00 HODIN

x III. SRAZ VETERÁNSKÝCH VOZIDEL
sjezd od 14.30 hod. u nové radnice
16.00 – SPANILÁ JÍZDA PETŘVALDEM

x BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM

Klaun Hopsalín * Josef Zíma * Kabát revival *
Markéta Konvičková * Dalibor Janda se
skupinou PROTOTYP a další
x DĚTSKÉ ATRAKCE
x OHŇOSTROJ
x

STÁNKOVÝ PRODEJ – hlaste se na
tel. čísle 723 209 247 nebo mailem:
sks@petrvald-mesto.cz

Pokud si nejste jisti, je lepší utéci
do dostatečné vzdálenosti od ohně
a neprodleně zavolat hasiče na
linku 150 nebo 112.

por. Ing. Lukáš Rylko,
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje- územní odbor Karviná
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
TJ Sokol: Dva povedené turnaje florbalistů a tarokový report
Po měsíční odmlce se vracíme
s reportážemi z několika sportovních podniků, kterých se zúčastnili zástupci petřvaldského Sokolu.
Začneme pozitivním reportem
z prvních turnajů letošní Hornické florbalové ligy a článek bude
pokračovat reportem z dalšího tarokového klání.
Hala ve Stonavě letos opět
přivítala šest florbalových celků
z Moravskoslezského kraje, které
se utkají systémem každý s každým v několika soutěžních víkendech. V květnu se již odehrály dva
turnaje a Florbal Sokol Petřvald
tak stihl bojovat ve čtyřech utkáních. Do Hornické florbalové ligy
jsou letos zainteresovány týmy
z domácí Stonavy, Havířova, Orlové, Ostravy, Petrovic a samozřejmě z Petřvaldu. 17. května
jsme se vydali na start letní sezony a sestavu tvořili Radim Kokošínský, Přemysl Helešic, Daniel
Jirušek, Petr Lehner, Jan Lukáš,
Tomáš Tomešek, Tomáš Ptáček,
Filip Botur, Filip Kryštof a Vojtěch
Mžyk. Branku již tradičně hájil Filip Kloza. Hned na úvod nám los
přiřadil nováčka soutěže, kterým
jsou Z.F.K. Petrovice. Ty mají velké zkušenosti z ligových soutěží
a na zápase to bylo znát. Začátek
se pro nás vyvíjel poměrně slibně,
protože jsme vsítili míček jako první, ale do přestávky se síly srovnaly a následující boje byly poměrně
ostré. Ve Stonavě se hrají zápasy
na poločasy, takže druhá část byla
velmi důležitá. Petrovice dokázaly
překonat našeho brankáře hned
třikrát za sebou a naopak nám
se již nic nepodařilo. Proto jsme
se museli smířit s konečným výsledkem 3:7. Druhé utkání proti
favorizované Stonavě se vyvíjelo
naprosto odlišně a rozhodně napravilo pochroumanou náladu celému týmu. Už samotný výsledek
11:1 mluví sám za sebe a ukazuje, s jakou cílevědomostí jsme
šli do útočné třetiny a jak poctivě
jsme bránili.
O čtrnáct dní později jsme
opět vyrazili do Stonavy, tentokrát v lehce pozměněné sestavě.
Přemysl Helešic absentoval kvůli
zdravotním problémům a do týmu
přibyli Ondrej Fiam a Jan Wojnar.
Jak již bylo řečeno, v HFL hraje
šest celků a lze říct, že všechny
jsou velmi kvalitní. Proto i zápasy odehrané 31. května přinesly mnoho adrenalinu a zábavy.
Nejprve jsme se postavili proti
Slovanu Havířov, který podobně
jako Petrovice hraje v několika ligových soutěžích. Jde o komplexní a dobře sehraný celek, který na
náš tým vlétl v plné síle a dvěma

brankami odzbrojil naši motivaci.
Do druhého poločasu jsme nastoupili s pocitem, že nemůžeme
nic ztratit a dokázali jsme vyrovnat. Dvě minuty před koncem
však Slovan přidal třetí branku
a na tu již naše florbalky nenašly odpověď. Těsná prohra 2:3
mrzela více než cokoli jiného, ale
dokazovala, že se náš tým stále
zlepšuje. Následovala hodinová
pauza a souboj s Bazingou Ostrava, který přinesl vyhrocený a ne
moc hezký florbal. Nám poměrně
známý celek vyznává tvrdý a místy
až zákeřný styl hry, se kterým se
špatně bojuje. Utkání tak obsahovalo několik vyloučení, několik
zranění a infarktové okamžiky až
do poslední minuty. Svou urputností a disciplinovaností jsme
však dokázali uhrát výsledek 5:4
a odnést si z tohoto víkendu další
body do tabulky, ve které držíme
průběžné třetí místo. Další turnaj
se bude konat 28. června, což
znamená, že v následujícím čísle
těchto novin přineseme opět podrobnou reportáž.
V další části článku se podíváme na úspěšné působení jednoho z našich tarokových bojovníků.
16. května 2015 pokračovala
Grand Prix Slezska turnajem v polských Hecznarovicích. Tento podnik je sedmým v pořadí letošního
ročníku, takže se taroková klání
posunula do své druhé poloviny.
Jako vždy, i zde měl Sokol Pet-

řvald své zastoupení. Na turnaji,
kde bylo přítomno 40 účastníků,
vybojoval Věroslav Nieć (na snímku vlevo) krásné 3. místo a kromě

bodů do celoroční tabulky získal
poháry za umístění a pro nejlepšího zahraničního účastníka.
Za TJ Sokol Petr Lehner

Dětský den v sokolovně

Dne 30. 5. 2015 proběhl opět
v areálu sokolovny „Dětský den“.
Tradičně jej pořádali TJ SOKOL
Petřvald a restaurace SOKOL.
Vše vypadalo na déšť, ale nakonec se obloha vyčistila a ve
14.15 hodin vypuklo to pravé
dětské šílenství. Děti, kterých
nakonec bylo 130, si vyzvedly
lístečky a začaly plnit úkoly, aby
získaly sladkou odměnu. Úkoly

nebyly nijak lehké, protože děti
musely v pytli překonat překážkovou dráhu, překonat nástrahy
lanového centra, ze vzduchovky
trefit terč, dostat míč do určené
části florbalové branky, také se
stát na chvíli požárníky a pod vedením členů dobrovolných hasičů
si zkusit požární útok a v téměř
plné výbavě hasiče se ujmout
proudnice a zasáhnout cíl. Vy-

zkoušely si kresbu na papírové
stěně. Těm, co zbyla energie, byl
k dispozici skákací hrad. Všichni
se mohli projet na poníkovi nebo
v povoze taženém koni. Rodiče
i děti po náročném plnění úkolů
čekalo občerstvení v zahrádce
restaurace, kde byly připraveny
speciality na grilu.
Za TJ Sokol Petřvald Josef Němec
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Dobrovolní hasiči z Petřvaldu dětem

Přelom měsíce května a června věnovali petřvaldští dobrovolní
hasiči dětem. V sobotu 30. 5. se
účastnili oslav Dne dětí u sokolovny, kde byl pro děti připraven
bohatý program se soutěžemi
a atrakcemi. Děti si mohly vyzkoušet „požární útok“, který spočíval
v ustrojení dítěte do zásahového
oděvu, roztažení útočného hadicového vedení a sestříknutí plechovek vodním proudem.
V neděli probíhaly oslavy Dne
dětí u Kulturního domu v Petřvaldě. Zde byla pro děti a jejich rodiče připravena ukázka hasičské
techniky a vybavení. Všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké

je sedět za volantem hasičské Tatry za zvuků sirén a také si mohli
zkusit „hasit“ z lafety a z hadicového vedení.
Vrcholem oslav bylo uspořádání Dne dětí u základní školy.
Pro všechny děti byla připravena
ukázka hasičských vozidel nejen
hasičů z Petřvaldu, ale i dobrovolných hasičů z Doubravy a profesionálních hasičů ze stanice Orlová.
Děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet různé prostředky a vybavení a také „zaměstnat“ všechny
hasiče různými dotazy a postřehy.
Nakonec předvedli hasiči z Orlové ukázku vyproštění raněného
člověka z osobního auta. Dále

Výzva pejskařům
A už je to tady zase! Po x-té
jsem našel zaběhnutého psa. Ani
se nedivím. Všechny fenky mých
přátel, známých chovatelů a sousedů zrovna hárají, nebo už doháraly. Příroda je mocná čarodějka
a její volání je silné.
Pejsek byl úplně v pohodě.
Čistý, v dobré fyzické i psychické kondici, na krku antiparazitní
obojek a slušivý obojek s nápisem
„BE HAPPY“. Toť ale bohužel vše.
Žádná známka ani štítek s kontaktem na majitele. Je fajn, že pes
je HAPPY, ale po několikadenním
nebo i několikatýdenním pobytu
v útulku (a to je ta lepší varianta,
když se dostane do útulku) už tak
HAPPY být nemusí.

Také ma jitel nebude mo c
„HAPPY“, když bude hradit částky
za odchyt psa a pobyt v útulku. Nehledě na psychický stres …
A přitom stačí tak málo. Jakýmkoliv způsobem (např. fixem
na plátěném obojku, štítkem či
schránkou na řetízkovém obojku,
nebo slušivou výšivkou na objednávku) uvést telefonní číslo, popř.
další informace o majiteli.
PS: Nakonec vše dobře dopadlo. Pejsek přečkal noc v kotci na cvičáku, poslal jsem fotku
psa do okolních útulků s kontaktem na mě a majitel se druhý den
ráno ozval...

byla pro děti připravena ukázka
výcviku a poslušnosti psů, která
proběhla pod vedením členů Ky-

nologického klubu Petřvald.
Během všech
tří dnů bylo krásné slunné počasí a děti si tak
mohly svůj svátek náležitě užít.
Radost a úsměvy dětí byly krásnou odměnou
nejen pro dobrovolné hasiče
z Petřvaldu, ale
i p ro v š e chny
ostatní, kteří se
na těchto akcích podíleli.
Za SDH Petřvald Aleš Vicherek
a Radek Barwik

KČT Petřvald informuje
Členové KČT Petřvald v měsíci květnu absolvovali třídenní zájezd do Železných hor a na
Svitavskou pahorkatinu, výlet
do Jeseníků a na Červenohorské sedlo, brigádu na Bezručově chatě na Lysé hoře a smažení
vaječiny.
Největší zájem byl o zájezd
do Želených hor a na Svitavskou
pahorkatinu. Za účasti 53 členů
jsme postupně navštívili Toulovcovy maštale, přírodní rezervaci,
která se nachází mezi Budislaví,
Borem u Skutče a Zderazí. V důsledku větrné abraze a vodní
eroze došlo k vytvoření až 60 m
hlubokých roklí a vypreparování
skal a kaňonů bizardních tvarů,
na mnoha místech jsou prameny pitné vody. Dalšími zajímavými místy byla rozhledna Borůvka,

Rychmburk, městská památková
zóna Luže, Pivnická rokle, rozhledna Terezka, hluboké skalnaté údolí Klabáně, Šilinkův důl,
osada Ležáky a Hlinsko.
Brigády na Lysé hoře se zúčastnilo 17 členů, kteří pracovali na úklidu a dokončovacích
pracích podle potřeby. Ústředím
KČT byl dán nový termín otevření
chaty – 5.9.2015.
Výlet do Jeseníků měl dvě varianty - z Koutů nad Desnou na
Červenohorské sedlo a přes Švýcarnu zpět 20 km nebo z Koutů
nad Desnou na Dlouhé Stráně
a zpět 12 km.
Smažení vaječiny jsme obnovili po dvou letech a této akce
se zúčastnilo celkem 49 členů.
Anna Vlčková, KČT Petřvald

Za ZKO Petřvald P. Semanco

Se psem k moři
Cca před půl rokem jsem vám
slíbila, že se vynasnažím (co mi
mé vyjadřovací schopnosti dovolí) se s vámi podělit o získané dojmy a zážitky a přispět praktickou
radou z naší dovolené u moře se
psem. Tímto článkem se tedy k tomuto tématu vracím.
Příprava
Dlouhé hodiny strávené u PC
hledáním vhodného ubytování se
rozhodně vyplatily. Také návštěva
veterináře, konzultace běžných
problémů, které mohou nastat
a pečlivá kontrola pasů pro psy.

Moje rada
Při výběru ubytování si pozorně
prohlédněte okolí (na Google mapy
žádný problém), ať máte možnost
psa pořádně vyvenčit a pustit
„na volno“.
Cesta
U jednoho z našich psů se vyskytuje kontrolovaný stres z jízdy autem. Pro vysvětlení: jezdí
rád, do auta se de facto těší, ale
po celou dobu jízdy je tzv. ztuhlý.
Na doporučení známých a veterináře kupujeme uklidňující kapky
(samozřejmě pro psy) a kinedril.

Čím více se blíží termín odjezdu,
tím více se nabízí myšlenka, že si
taky „zobnu“.
Jedeme! Hodiny jízdy ubíhají
a pes je pořád ztuhlý.
Nyní již můžu zkonstatovat, že
ani jeden z přípravků nezabral.
Moje rada
Snažte se po cestě zastavovat
co nejčastěji a pokud možno na
méně frekventovaných místech.
Pokud to jen trochu jde, jeďte
v noci, nebo když je zataženo, ať
se pes nepřehřívá v autě.

Pobyt
Pokud je vaší vysněnou dovolenou lenošení na pláži, tak musím
zklamat. Na lenošení nebyl čas.
Jak probíhal den:
Ráno (nejlépe před sedmou hodinou – dokud není horko) venčení, cca
hodinu. Pak chvilka klidu na hygienu
a snídani. Následuje koupání, aportování, skoky do vody a malý odpočinek.
Vy jste však stále ve střehu, ať pes
nevyvede nějakou nepředloženost.
Pozdní oběd a siesta. Horko,
které nakonec všechny zmůže
(i naše hyperaktivní hafíky).
Pokračování na straně 12.
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Pokračování ze strany 11.
Pak zase venčení a koupání.
Po posledním koupání musíte psa
osprchovat sladkou vodou, ať není
vysolený na noc.
Večer (až poleví horko) dlouhé
venčení, asi dvě hodiny. Následně nakrmíte psy, sebe a padnete
únavou do postele s vidinou, že
vás kolem 24. hodiny čeká ještě
jedno krátké venčení.
A tak ubíhají dny – spíše letí
tryskem – jak už to na dovolené bývá.
Moje rada
Velký problém bylo pití slané
vody. Pokud jí pes vypije moc (což
se u našeho odrostlého štěněte
stalo) dostane tzv. plážový prů-

Petřvaldské noviny
jem, který je hodně úporný. Po
doporučení veterináře jsme ihned
nasadili Smectu – zásoby jsme
měli s sebou. Psy jsme neustále
hlídali, zakazovali jim pít slanou
vodu a nutili je pít vodu sladkou.
Místní obyvatele
a tolerance ke psům
Chorvaté obecně psy moc nemusí, spíše kočky. Při venčení nás
neustále někdo přísným okem sledoval. Jednou, když jsem pustila
psy na volno (nikde nikdo, bylo brzy
ráno), mi začala místní Chorvatka
z okna nadávat. Co přesně – nevím.
Chorvatsky se docela obstojně domluvím, ale nadávkám nerozumím.
Ještě se k ní přidal soused (taky vyhlédl z okna) a ten pro změnu začal
nadávat německy. Taky jsem se ne-

chytala… Do dneška jsem nepřišla
na to, o co jim šlo.
Moje rada
Opravdu velmi, velmi pečlivě
vybírat místo pobytu. Nejlépe samota (tzv. robinzonády), ať si zbytečně neznepříjemníte dovolenou
konflikty s místními.
Taky se občas vyskytují pláže,
kde je zákaz koupání psů.
Příjezd a celkový dojem
Vracíme se unavení a ani ne
moc odpočatí. Ale na poprvé jsme
vše zvládli bez ztráty kytičky.
Ráno po příjezdu mě čeká ještě jedna nepříjemná povinnost.
Vážení. Jako po každé dovolené
(ženská po čtyřicítce si už hold
musí hlídat každé kilo ).

Od té doby, co máme elektronickou váhu na deka, je to ještě krutější … Sleduji displej. Nevěřím svým
očím, mám o téměř dvě kila méně!
Co víc si můžu přát. Strávila
jsem sedm báječných dní ve společnosti naší „smečky“, zlepšila si
kondičku a ještě zhubla.
Moje rada na závěr
Pokud jste už pomalu začali
plánovat dovolenou na příští rok
a rozhodovali se co se psem, doufám, že vám můj článek alespoň
trochu pomohl v rozhodování.
Protože pocit, že je vám váš
nejlepší přítel neustále nablízku,
se nedá ničím nahradit. A obětujete pro něj mnoho. Věřte mi, zažila jsem to …
Za ZKO Petřvald Barbara

TJ PETŘVALD – HEPO
MUŽI - mistrovské zápasy okr.
přeboru.
3. 5. ALBRECHTICE „B“ - TJ
PETŘVALD 0:4 (0:1).
Branky: T. Budina 2, K. Biela, L.
Budina. Brankář P. Jonšta chytil
penaltu.
Sestava: P. Jonšta - L. Kawulok,
L. Ligocki (22.´ J. Jaglař), J. Dittrich, D. Vodák - J. Karkoška (88.´
R. Karkoschka) , O. Kostka (87.´
D. Knorr), T. Volný, T. Budina - K.
Biela (83.´ P. Bitala), L. Budina.
Brankář P. Jonšta chytil penaltu,
hráč J. Jaglař odehrál za muže
200. utkání.
6. 5. Slovan HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 0:3 (0:0).
Branky: T. Budina 2, O. Kostka.
Sestava: P. Jonšta - J. Dittrich,
D. Vodák, L. Ligocki, J. Jaglař - T.
Sobek (79.´ R. Karkoschka), L.
Kawulok, J. Karkoška, T. Budina
(85.´ O. Pytlík) - O. Kostka (81.´ P.
Bitala), L. Budina (46.´ D. Knorr).
9. 5. TJ PETŘVALD - Viktoria
BOHUMÍN 2:0 (0:0).
Branky: T. Budina, D. Knorr.
Sestava: P. Jonšta - J. Dittrich,
D. Vodák, L. Ligocki, J. Jaglař - T.
Sobek, J. Karkoška, L. Kawulok,
M. Szotkowski (59.´ O. Pytlík) - T.
Budina, L. Budina (46.´ D. Knorr).
13. 5. TJ PETŘVALD - FK TĚRLICKO 1:1 (1:1).
Branka: K. Biela.
Sestava: P. Jonšta - J. Dittrich, D.
Vodák, L. Ligocki, J. Jaglař - T. Sobek (77.´ D. Knorr), J. Karkoška,
O. Kostka (87.´ R. Karkoschka),
T. Budina (80.´ O. Pytlík) - K. Biela, L. Budina (59.´ O. Cudrák).
16. 5. L. PETROVICE „B“ - TJ
PETŘVALD 7:1 (3:0).
Branka: T. Sobek.
Sestava: P. Jonšta - J. Dittrich, L.
Ligocki, D. Vodák, J. Karkoška - T.
Sobek (85.´ M. Paluv), T. Volný, L.

Kawulok, O. Cudrák - K. Biela (77.´
P. Bitala), T. Budina (23.´ vyloučen).
23. 5. TJ PETŘVALD - VĚŘŇOVICE 2:0 (1:0).
Branky: T. Sobek, O. Pytlík.
Sestava: P. Jonšta - J. Dittrich,
L. Ligocki, D. Vodák, J. Jaglař - T.
Sobek (78.´ P. Bitala), J. Karkoška, O. Cudrák, L. Budina (46.´ D.
Knorr) - K. Biela, R. Karkoschka
(62.´ O. Pytlík).
Hráč J. Karkoška odehrál za muže
100. utkání.
TJ PETŘVALD - BOHUMÍN „B“
9:0 (3:0).
Branky: T. Budina 4, K. Biela 2,
T. Volný, D. Vodák, O. Kostka.
Sestava: P. Jonšta - J. Dittrich, D.
Vodák, L. Ligocki, J. Jaglař (46.´ J.
Karkoška) - T. Sobek (73.´ O. Pytlík), T. Volný (59.´ O. Cudrák), L.
Kawulok (65.´ R. Karkoschka), O.
Kostka - K. Biela, T. Budina (62.´
L. Budina).
Po 30. kole okr. přeboru jsou
muži Hepa na 3. místě. Za nemocného trenéra M. Sikoru mužstvo vedli P. Šilhánek a J. Vlček.
DOROST - mistrovské zápasy
okr. přeboru.
Viktoria BOHUMÍN
- TJ PETŘVALD 1:2.
Branky: J. Sztymon 2.
VĚŘŇOVICE - TJ PETŘVALD 1:5.
Branky: L. Budina 4, D. Miko. POSTUP DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE!!!
D. LUTYNĚ - TJ PETŘVALD 2:4
Branky: M. Slíva, V. Gellnar, P.
Hrachovec, V. Zajíček.
V loňské sezoně, po šestiletém
působení v krajské soutěži, sestoupil dorost do okresního přeboru. Ale hned po roční pauze se
do krajské soutěže vrátil, když po
celou sezonu 2014-15 hrál velice dobře (prohrál pouze jednou

Dorost
a jednou remizoval) a svůj postup
si zajistil již v předposledním kole
ve Věřňovicích. Nakonec soutěž
vyhrál s náskokem 5 bodů před
H. Suchou. O postup se zasloužili
tito hráči: A. Kereškeni, O. Pytlík,
D. Miko, P. Bitala ml., L. Budina,

R. Karkoschka, D. Knorr, M. Paluv, M. Slíva, J. Sztymon, V. Zajíček, L. Foltýn, P. Berka, J. Duda,
D. Durczok, D. Kršák, D. Šeruda,
V. Gellnar a P. Hrachovec.
Trenéři: M. Sekera, P. Gorovič,
Ing. P. Bitala.

STARŠÍ ŽÁCI - mistrovské zápasy krajské soutěže.
3.5.2015 FC IRP Č. Těšín - TJ Petřvald 1:1, branka D. Ševčík
9.5.2015 TJ Petřvald - MFK Havířov A 0:2
16.5.2015 TJ ČSAD Havířov - TJ Petřvald 0:3, branky B. Stoklasa 2
a V. Gellnar
24.5.2015 TJ Lokomotiva Petrovice - TJ Petřvald 2:2, branky B. Stoklasa a V. Gellnar
30.5.2015 TJ Petřvald - TJ Sokol Dobrá 3:0, branky V. Gellnar 2 a P.
Slavev
3.6.2015 TJ Petřvald - TJ Internacionál Petrovice 3:0, branky P.
Hrachovec 2 a M. Adámek
6.6.2015 FK Těrlicko – TJ Petřvald 2:2, branky J. Volný a V. Gellnar.
Starší žáci TJ Petřvald skončili v krajské soutěži na konečném krásném
2. místě.
Trenéři: M. Gorovič a Ing. P. Šeruda.
MLADŠÍ ŽÁCI
Jaro 2015
12.kolo 11.4. HEPO – Tošanovice
13.kolo 18.4. Horní Suchá - HEPO
14.kolo 29.4. HEPO - Karviná B
15.kolo 1.5. HEPO - D.Lutyně
16.kolo 3.5.
17.kolo 9.5.

Č.Těšín - HEPO
HEPO - Havířov

3:2 B:Rusoň 2x, Šebesta
9:0
2:2 B:Sobek,Šebesta
13:1 B:Klos 6x,Šebesta
3xRusoň,Sobek,
Kutáček
3:0
1:6 B:Pokorný
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červenec 2015
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

17.5.
24.5.
30.5.
3.6.
6.6.

ČSAD - HEPO
L. Petrovice - HEPO
HEPO - Dobrá
HEPO - I.Petrovice
Těrlicko - HEPO

Za HEPO nastoupilo 18 hráčů.
Milian, Čarnecký, Rusoň, Klos D.,
Kutáček, Kuzma, Pokorný, Šebesta, Knorr, Boháčová, Sobek, Oláh,
Sobek, Kačor,

4:3
14:0
1:5
2:8
18:2

B:Sobek 2x,Rusoň
B:Pokorný
B:Sobek,Kuzma
B:Kutáček, Klos D.

Lach, Kaša, Burget, Klos M., trenéři Milian, Vlček
Celkově jsme obsadili 10. místo
se 14 body.

Mladší žáci

Poděkování
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald děkuje touto cestou zastupitelům města Petřvaldu za schválení neinvestiční dotace na rok
2015 ve stejné výši jako vloni, což
znamená, že všech 5 mládežnických družstev (více než 100 dětí)
může pokračovat ve své činnosti
další rok. A čím se může mládež
Hepa vlastně pochlubit?
Dorostenci Hepa v sezoně
2014-15 zvítězili v okresním přeboru a postoupili do krajské soutěže
(potřetí v historii). Trenéři: M. Sekera, P. Gorovič, Ing. P. Bitala.
Starší žáci byli obrovským překvapením celé krajské soutěže.
Po výborných výkonech dokázali
vybojovat stříbrné medaile (podruhé v historii). Mužstvo vedl
nováček M. Gorovič - teprve jednadvacetiletý - zároveň hráč krajského přeboru v Šenově, ale vedl
si s velkým nadhledem. Oporu
měl ve zkušeném Ing. P. Šerudovi.
Mladší žáci se snažili hlavně získávat zkušenosti, protože
v týmu jsou převážně hráči st.
přípravky, ale i tak dokázali vybojovat body. Družstvo se společně
se st. a ml. přípravkou zúčastnilo

Zimní halové ligy, zimního soustředění, loni proběhl na Hepu
1. letní kemp, koncem června
proběhne kemp č. 2 pod patronací Baníku Ostrava. Během této
sezony se úspěšně zařadili do
sestavy Baníku Ostrava 2 hráči
přípravky, kde patřili k nejlepším
střelcům. Jeden mladší žák prošel výběrem a byl zařazen (1. na
Hepu) do Letní školy Petra Čecha
na Strahově! Velice dobře si počínají v naší přípravce dívky, které
se začaly prosazovat střelecky.
Vzorem pro ně je naše odchovankyně R. Šebestová hrající
v B. Ostrava (1. hráč(ka), která
to dotáhl(a) až do 1. ligy! Trenéry mladších hráčů, st. přípravky
a ml. přípravky jsou: R. Milian,
I. Vlček, J. Cífka, K. Pokorný,
M. Stavař, R. Durczok, P. Kačor,
V. Sobek a V. Strouhal.
Podrobnosti a videa ze života mládeže na Hepu najdete na
www.tjpetrvald.cz.
Dále děkujeme všem sponzorům, trenérům, funkcionářům
a rodičům za jejich obětavost ve
svém volném čase.
Výbor oddílu kopané TJ Petřvald

Z REDAKČNÍ POŠTY
„Sportovci na kolenou“?
Souhlasíme s názorem, že přerozdělit neinvestiční dotace na jednotlivé sportovní oddíly není jednoduché.
Jaký zvolit klíč?
Samozřejmě, že na oddíly s mládeží a dětmi se musí přihlížet jinak
než na ty, které mají jen dospělé.
Před rozdělením dotací se navíc dovídáte, jak se nám oddíly početně
nafoukly…! Přitom skutečný počet
členů v jednotlivých oddílech si dnes
může každý lehce ověřit. Z tohoto
pohledu si dovolíme tvrdit, že přerozdělení neinvestičních dotací sportovním oddílům dopadlo tak, jak mělo.
Proto se musíme ohradit vůči některým zastupitelům, kteří chtěli přeroz-

dělit peníze jednotně, bez ohledu na
to, kdo mládež má, či nemá! Přitom
v článku „Sportovci na kolenou“ (Petřvaldské noviny - červen 2015, str.
4) se dočteme, že peníze mají jít především na mládež. Tak proč by měly
oddíly bez mládeže dostávat stejně
jako oddíly s mládeží? Alespoň takto chtěli dotace přerozdělit někteří
zastupitelé hnutí ANO. Anebo jsme
snad byli na jiném zastupitelstvu?
Proto vyzýváme občany, aby chodili na zasedání zastupitelstva, aby si
každý sám mohl vytvořit objektivní
názor na dění v našem městě!

Poděkování PS DANCE Petřvald
V sobotu 6. června jsem, spolu s jinými hrdými rodiči, zažil nádhernou kulturní akci, která byla vyvrcholením celoroční práce s dětmi
v tanečním souboru PS DANCE. Rád bych touto cestou poděkoval
paní Lucii Skrzyžalové a celému realizačnímu týmu nejen za úžasný
scénář vystoupení, ale zejména za neocenitelnou práci s dětmi, která
vyžaduje mnoho pracovního a osobního času, obětavosti, trpělivosti
a lásky k dětem. Bez tohoto by nebyl tak krásný program možný. Děkuji všem, kteří podporují činnost souboru. Jsem rád, že město Petřvald tento soubor podporuje a investuje tak do nejmenších občanů.
Vystoupení dětí bylo odměněno neúnavným potleskem nadšených
návštěvníků. I já vyjadřuji osobní obdiv celému souboru.
Rostislav Balwar

Pavel Sekera,
člen výboru oddílu kopané TJ Petřvald

Já, občan!
Níže uvedené bylo předneseno na jednání zastupitelstva
města Petřvaldu dne 4. 3. 2015.
Volby do zastupitelstva v říjnu 2014 jsou minulostí ! Sto
dnů hájení uplynulo, je nutno
činit, neboť - jak bylo našimi
předky řečeno - „cesta do pekel
je dlážděna dobrými úmysly“.
Nasazováním „psí hlavy“ svým
předchůdcům (viz polopravdy
o zadlužování města), různých

v minulosti uzavřených smluv
(i když revize ukázaly možnosti
úspor). Znovu uvedu příměr - nikdy nevstoupíš do stejné řeky.
Předání – nepředání města mezi
předchozím a nynějším vedením atd. nic nevyřeší, nezmění. A kopírování pana Babiše už
vůbec ne!
Jako občan bych rád znal konkrétní představy o práci zastupitelstva jako celku. A když ne, tak

tedy jasnou a konkrétní koaliční
smlouvu, kterou bych mohl s odstupem času posoudit.
Pokud je vám dáno slyšet
radu, jinak je to můj názor: Proklamace o nutnosti zapojení širší
části veřejnosti do dění a společné práce pro město, to už tady je
dlouho! Jít problematice naproti,
tedy zastupitelé k občanům, je
volba obtížná, myslím si však,
že správná.

Po „personálním zemětřesení“ z jednání zastupitelstva dne
20. 4. 2015 a dalším vývoji cítím
potřebu opakovaně se vyjádřit
a připomenout všem zvoleným,
že zvoleni byli pro práci ve prospěch občanů a města, jak se
také prezentovali před volbami.
Žádám, i když vím, že sliby
jsou chyby, čiňte to, co jste slibovali!
Stanislav Žák
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KULTURNÍ RUBRIKA
Pobočka
Technické muzeum Petřvald
Stálá
expozice

Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Projekt Dvě města – jedna tradice / Dwa miasta – jedna tradycja. Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Název
Výstavy

Termín

Popis výstavy

Výstava
prodloužena
do 1.11.2015

Výstava představuje celou řadu nočních i soumračných živočichů z pohledu,
v jakém je mnozí z nás ještě neviděli. Zatemněné prostředí výstavy navozuje onu
tajemnou atmosféru a podtrhuje krásu hry světla a stínu, ke kterým dochází po
západu slunce.
Výstava byla přihlášena do prestižní národní soutěže muzeí a galerií
Gloria musaealis.

Termín

Popis akce

Velká prázdninová
soutěž

červenec - srpen

Vaše výtvarné zpracování zážitků z prázdnin ( fotky, obrázky, výrobky ) přineste
do TMP do konce prázdnin, soutěž o pěkné ceny, vyhodnocení 8. – 11. 9. 2015

Plachetnice
z polystyrenu

červenec - srpen

výroba plachetniček

Prázdninový koutek

červenec - srpen

různé aktivity pro malé i větší

Vládci noci

Název
Akce

tel.: 596 541 092
e-mailu: petrvald@muzeumct.cz

Vstup zdarma 1.7. – 31.8. 2015

PODĚKOVÁNÍ
Dne 13. 6. 2015 se u kulturního domu uskutečnil první ročník hudebního festivalu a ochutnávek piva „Petřvaldský letní otvírák“.
Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci. Tato akce se mi velice líbila.
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Technické muzeum Petřvald

Velká prázdninová soutěž
Během prázdnin nám do Technického muzea přineste v jakémkoli provedení
nejkrásnější prázdninový zážitek ( fotky, výrobky, obrázky )
a vyhrajte zajímavou cenu
Vyhodnocení
y
soutěže 8.–
–11. 9. 2015
Soutěžíme ve třech věkových kategoriích::
1) 0 - 6 let 2) 7 - 13 let 3) 14 - 99 let

Technické muzeum Petřvald, K Muzeu 89, Petřvald, tel. 596 541
41 092,
0992,, e-mail:
e-mailil:l: petrvald@muzeumct.cz
petr
pe
trva
vald
va
ld@
ld
@m
@
muzzeu
eumc
eum
mct.cz
mct
cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
Dne 3. června 2015 oslavila 90 let paní Rozálie Řezníčková.
Milé mamince přejeme hodně štěstí, pohody a hlavně pevného zdravíčka
a spokojenost do dalších let. Dcery Jana a Věra,
synové Jaroslav a Ladislav s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Blahopřejeme jubilantům
Oldřiška Luzarová
Drahomíra Stará
Alois Powiesnik

95 let
85 let
90 let

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

Uzavřená manželství
Miroslav Molnár
a Kateřina Rostášová
Dne 25. června 2015 oslavil své životní jubileum 90. let pan Vítězslav Konvička.
Do dalších let hodně zdraví přeje manželka Olga, synové Vítězslav, Jaroslav
a dcera Miluše s rodinami, 6 vnoučat a 9 pravnoučat.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti

Dne 7. července 2015 oslaví své 80. narozeniny pan Ing. Oldřich Polanský.
K tomuto výročí mu přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. Manželka
Ludmila, syn Oldřich, dcera Iveta s přítelem Radkem, vnučka Terezka, vnuk Martin
s přítelkyní Simonkou a pravnouček Sebišek.

Vojtěch Macura
Daniel Kovalovský
Marie Čondáková
Marie Matyášová
Tereza Válková
Nela Pečonková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Václav Ryšánek
Věra Szabová
Dne 7. července 2015 se dožívá krásných 80. let pan Zdeněk Jedlinský. Přejeme mu hodně
štěstí, zdraví, ať Tě stále zahrádka baví, náruč kvítí, spokojenost, dlouhé žití, přeje švagrová
Dana, neteře Martička, Bohunka, Ivanka a Marcelka s rodinami.

88 let
85 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínáme
Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. června 2015 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí paní Ilony Brylové.
S láskou s úctou vzpomínají manžel Jaroslav s rodinou.

Dne 4. července 2015
by se dožil 64 let
pan Emil Kubiš.
Věnujte mu tichou
vzpomínku.
Manželka s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 4. července 2015 bude tomu 40 let, kdy nás náhle a navždy opustil náš
hodný manžel a otec pan Ing. Zdeněk Rohel.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 19. června 2015 by oslavil nedožité 75. narozeniny pan Ladislav Skýba.
Vzpomíná manželka Zdeňka, dcera Iveta s rodinou a syn Pavel s rodinou.

Dne 26. června 2015 jsme vzpomněli nedožité 70. narozeniny
pana Bohumila Cífky. S láskou stále vzpomínají synové Bohumil
a Rostislav s rodinami.

Dne 30. července 2015
uplyne 20 let, kdy nás
opustil náš syn
Dalibor Hlisník.
S láskou vzpomínají rodiče
a sestra Šárka s rodinou.

Dne 17. července 2015
a 9. září 2015
vzpomeneme 16. výročí
úmrtí mých rodičů
Květoslavy a Ferdinanda
Molinkových.
Vzpomíná dcera Pavla
s rodinou.
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Dne 4. července 2015 by se dožil můj syn Emil Kubiš 64 let
a 7. července 2015 vzpomeneme nedožitých 87 let mého manžela,
tatínka pana Vladimíra Kubiše.
Jak krásné by bylo Vám doma blahopřát, jak těžké je však u hrobu stát a na Vás vzpomínat.
To, že se rány hojí, je jen zdání, v srdci nám zůstane bolest a vzpomínání.
Nikdy na Vás nezapomeneme, maminka a manželka s dětmi.
Dne 15. srpna 2015 vzpomeneme na 8. výročí úmrtí pana Vladimíra Kubiše.
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé role člověk ukládá a tiše popláče si.
Vzpomínají manželka s dětmi.

Čas bolest zmírní, nedá však zapomenout.
Dne 18. června 2015 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí
paní Libuše Kreuzingerové a 23. července 2015 uplynou
2 roky, kdy nás navždy opustil pan Milan Kreuzinger.
S láskou vzpomínají dcery Anna a Iva s rodinami.

Měla jsi nás ráda a chtěla jsi ještě žít, nebylo Ti však dopřáno tu s námi být.
Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechala dokořán.
Dne 19. června 2015 uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Emilie Blagové z Petřvaldu.
Stále vzpomínají synové Jiří a Ivo s rodinami.

Vzpomínka k 1. výročí
úmrtí paní Boženy Trnové.
Vzpomíná syn Jaroslav
a rodina Trnova a Černá.

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.
Dne 3. července 2015 vzpomeneme 25. výročí úmrtí pana Eduarda Bělici.
Dne 30. srpna 2015 vzpomeneme jeho nedožité 76. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka Helena, syn Petr s rodinou, dcera Lenka s rodinou
a sestra Anička.

Dnes bychom Vám přišli přát, ruku podat a vzpomínat.
Smutná je vzpomínka na den narození, vzpomínka na toho,
kdo už s námi není.
Dne 20. července 2015 vzpomeneme nedožitých 90 let
paní Anny Andilové
a dne 6. srpna 2015 vzpomeneme nedožitých 90 let
pana Štěpána Andila.
S láskou a úctou vzpomínají syn Pavel a dcery Alena,
Marie a Ivana s rodinami.

Kdo Tě znal,
ten vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 12. července 2015 by
se dožil 50. let
pan Jaroslav Blachura.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka se
synem a celá rodina.

Dne 12. července 2015 vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí
pana Eduarda Šimurdy.
Dne 14. července 2015 by se dožil 101 let.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Jarmila
s rodinou a syn Pavel.

Kdo Vás znal, ten si vzpomene, kdo Vás měl rád,
nikdy nezapomene.
V měsíci červenci si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí
paní Zdeňky Sekerové
a 10. výročí úmrtí pana Jana Sekery.
S úctou vzpomíná syn Pavel s rodinou.

Kdo Tě znal,
ten vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 7. července 2015
vzpomeneme nedožitých 90 let
pana Ing. Josefa Vítka.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka
Dagmar a dcery
s rodinami.
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SENIOŘI
OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY PETŘVALD
Letošní významné 40. výročí
zahájení provozu Domova Březiny
si připomínáme při různých příležitostech. Například slavnost
Stavění májky (29. 4.) jsme uskutečnili vzhledem k nepřízni počasí v kulturní místnosti, ale využili
jsme situace a na velkoplošné
televizi jsme přítomným promítli
fotografie z májových oslav posledních pěti let. Senioři při konzumaci chutného pohoštění se
zájmem sledovali projekci a živě
komentovali záběry z nedávné
minulosti. Jako připomínka čtyřicetileté historie našeho domova
dobře slouží také výstava 40 panelů s fotografiemi, kterou jsme
v polovině května instalovali na
chodbě spojující všechny budovy
areálu. Na fotografiích jsou zaznamenány významné i obyčejné události vždy jednoho roku,
od začátku provozu v roce 1975
až do současnosti.
V rámci oslav jubilea jsme připravili k slavnostnímu otevření
relaxační místnost snoezelen.
Speciální vybavení místnosti bylo
pořízeno díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu VÍTKOVICE
STEEL. Slavnostní zahájení provozu nastane 9. června. O této
události a dalších plánovaných
akcích souvisejících s výročím
poskytneme podrobnější informace v dalších číslech PN. V tomto příspěvku je nutno zmínit, že
28. dubna oslavila 101. narozeniny obyvatelka Domova Březiny

paní Žofie Ploticová. Gratulace
přijala od členů své rodiny, zástupců DB, Komise občanských
záležitostí města Petřvald a delegace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Připomínku
si zaslouží rovněž velice milá návštěva dětí z Mateřské školky
v Petřvaldě při oslavě Dne matek 15. května. Děkujeme! Musíme rovněž informovat, že díky
krásnému počasí se letos velmi
vydařila slavnost Kácení májky,
spojená se smažením vaječiny na
otevřeném ohni. Počasí nám přálo také 29. května při slavnosti
Dne dětí, kdy jsme na zahradě
DB pro děti zaměstnanců připravili zábavu tentokrát ve westernovém stylu, kterou si všechny děti
s radostí užívaly.
K 40. výročí Domova Březiny
připravujeme také almanach, ve
kterém budou mimo jiné zaznamenány vzpomínky pamětníků.

Pro tým pracovníků, kteří textový i fotografický materiál shromažďují, to znamená absolvovat
také rozhovory s těmi, kteří svými vzpomínkami chtějí do almanachu přispět. Pracovník údržby
v našem zařízení, který nastoupil do zaměstnaneckého poměru
v roce 1993, popisoval svůj dramatický pracovní zážitek z večera 6. srpna roku 2000. Tehdy se
městem Petřvald prohnala letní
bouře s krupobitím, přičemž kroupy byly velké jako pingpongový
míček! Následky krupobití byly
nejen v Domově Březiny hrozné
– poničené automobily, zahrady,
střechy a především rozbitá okna
velkého počtu budov, orientovaná na západ, odkud se bouře
přihnala. V našem domově byli
vyděšení uživatelé v mnoha pokojích zasypáni skleněnými střepy roztříštěných okenních tabulí
a kroupami, které napadaly i do

Den dětí v Domově Březiny - 29. 5. 2015

postelí. Naštěstí se nikomu nic
nestalo. Kolega údržbář vyprávěl, jak byl v neděli večer telefonicky přivolán na pracoviště. Ve
tmě, jen s pomocí provizorního
osvětlení, zakrývali s ostatními
pracovníky vytlučená okna „čím
se dalo“ až do rána a nevyspaní
odpracovali celou další směnu.
Opravy trvaly celý týden, protože firmy pracující na odstraňování škod v celém Petřvaldě, byly
zavaleny žádostmi o pomoc. Na
internetu lze vyhledat článek
z r. 2000 (s fotografiemi) o následcích bouře na Karvinsku; je
v něm také zmínka o Základní
škole v Petřvaldě:
ht tp://zprav y.idnes.cz/stav -ohrozeni-na-karvinsku-kvuli-kroup a m - by l - o d vola n - p ds -/d o ma ci.
aspx?c=A000807112543domaci_jpl
Petr Rokosz, instruktor sociální péče
Domov Březiny, p.o., Petřvald

Relaxační místnost Snoezelen
v Domově Březiny

Klub důchodců PS a UK závodu Fučík
Členové klubu důchodců se
zúčastnili svého prvního letošního zájezdu do Beskyd, spojeného
s návštěvou nového moderního
cukrářského závodu Marlenka ve
Frýdku-Místku.
Zájezd se vydařil, počasí nám
přálo, i když trochu pro osvěžení

zapršelo. Exkurze v závodě Marlenka byla zahájena mini ochutnávkou všech druhů vyráběného
cukroví. K tomu byla podávána
káva. Pak následovala prohlídka
výrobní linky medového dortu, od
upečení širokého plátu až po zabalení a uložení hotového dortu do

krabice. Viděli jsme, že se připravují nové výrobní linky i pro další
jejich výrobky.
Po prohlídce jsme si mohli zakoupit cukroví za sníženou cenu.
Na společný oběd jsme zajeli do restaurace hotelu Bauer
v Bílé. Po obědě všem prospě-

la procházka v horské přírodě
Beskyd.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Městskému úřadu Petřvald za
poskytnutí finančního příspěvku
právě pro tyto akce, abychom mohli aktivně prožívat seniorský věk.
Lumír Bracháček

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ
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

Informace k inzerci na

www.petrvald-mesto.cz
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NEJLEVNĚJŠÍ TAXI V PETŘVALDĚ
Fa TAXI LUBOŠ – tel. 601 521 522

NON – STOP

Sazby jízdného:
- nástupní taxa
- čekací doba
- nejnižší sazba
- senioři, držitelé ZTP a doprava k lékaři
- doprava do práce a zpět
- občanské jízdné
- cesta delší jak 15 km

ŠKODA OCTAVIA

15,- Kč
2,- Kč/min.
40,- Kč
10,- Kč/km
13,- Kč/km
17,- Kč/km
cena dohodou

Doprava nad 30 km na otoč 10,- Kč/km, cesta zpět zdarma.
Stačí prozvonit – ozvu se!

CARINO
ZDRAVÁ VÝŽIVA

Sladovna
CARINO

ZDRAVÁ VÝŽIVA

DOSTUPNÁ V PETŘVALDĚ

RESTAURACE
A PIZZERIE

JÍDLO - TO NÁS BAVÍ.

NÁKUP PŘES E-SHOP
+ Dovoz až domů ZDARMA (Petřvald)
dle individuální tel. domluvy

+ Výdejní místo PETŘVALD
Na Parcelaci 1575, Petřvald, Barbora Harvišová

www. zdrava-sladovna.cz
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
INFO: tel.: 725 638 114, baraharvis@zdrava-sladovna.cz
ZDRAVÁ VÝŽIVA SLADOVNA, HORNOPOLNÍ 933/36, OSTRAVA
Jsme tady pro Vás: po - pá 8.00 - 18.00, so - 8.00 - 12.00 hod.

Tel.: 725 638 114, 739 072 703

Krásné letní dny
s Avonem 
Zajímáte se
o kosmetiku, poslední
trendy a chcete si
objednávat se slevou?
Staňte se Avon Lady/
Avon Gentlemanem
a získávejte výhody
v podobě slev a dárků
s dovozem zboží až
k vám domů. Bez
registračního poplatku.
Nabízíme rovněž
spolupráci na pozici
Sales Leader.
Pro více informací,
objednávky, nebo
aktuální katalog
kontaktujte:
Nezávislý reprezentant
spol. AVON,
Silvie Bernatíková,
+420777189234,
email: silviebernatikova
@seznam.cz

červenec 2015

KAMENICTVÍ
PLOSZEK
Pomníky, žula, mramor,
teraso, sekání písma,
opravy a rekonstrukce hrobů,
broušení terasa, pracovní desky.

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377
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ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos

VÝROBA NÁBYTKU
kuchynČ na klíþ
vestavné skĜínČ
sklopné postele
zakázková výroba

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

KUCHYĕSKÉ STUDIO
Slezská 970, Orlová - Poruba (u Penny)
tel.: 605 060 033
www.antoszyk.cz
dveĜe
obložky

SVċT DVEěÍ

super
ceny

AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA SKUPINU „B“

Tel.: 737 615 199
e-mail: ondruch.jiri@seznam.cz

MASÁŽE
Kocourek Josef VÁM NABÍZÍ
- čištění koberců a sedacích souprav
- půjčování stroje Kärcher s rozvozem
- parní vysavač - mytí oken
mobil: 606 363 300, 731 490 561

V Petřvaldě, Odborů 1180,
provádíme regenerační a rekondiční masáže.
Masáže lze provést 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, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými
metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie,
Spinal touch, lymfatická masáž, atd...
Lze se kontaktovat na tel. čísle 777 781 811,
e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz, //www.sweb.cz/dzpc.reiki

VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ ŽUMP,
SEPTIKŮ A JÍMEK
Nyní NOVĚ možnost
většího vozu.
Skrzyžala Josef
volejte kdykoliv 739 424 311

KOUPÍM dům, chatu,
popř. parcelu.
Možno i zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608370379
PRODÁM ŠTÍPAČKU
POWERLOG8T
za 9.000,- Kč,
1x použita
Původní cena 11.000,- Kč.
Tel.: 733 686 025.
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