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

Z OBSAHU
 12. 9. 2015 Den tradic
 14. 9. 2015
Nábor nových členů
do PS Dance Petřvald
 15. 9. 2015
Začíná kurz tance v KD
 26. 9. 2015
Soutěž Petřvaldská
buchta v SKS

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

UZÁVĚRKA
Milí žáci a učitelé!
Je konec letních prázdnin roku
2015. Měsíc září ohlašuje pro
vás všechny povinnost docházet
do školy, ve které se máte naučit
mnohému, co budete potřebovat pro život. Přejeme vám dobrý
start, výborné pedagogy, nejlepší
kamarády, zajímavé zážitky a pře-

devším, aby se vám v našich školách líbilo. Zároveň bychom rádi
popřáli pedagogům, aby práce
s dnešní mládeží byla pro ně více
zábavou než povinností. Aby do
práce chodili rádi a naplňovali tak
poslání učitele. Rodičům bychom
rádi popřáli trpělivost a připomněli

jim, že kdysi taky chodili do školy, a že to pro mnohé nebyla vždy
procházka růžovým sadem.
Vzájemné porozumění, spokojenost s vykonanou prací a dobrou pohodu po celý rok vám všem
přeje vedení města a redakční
rada.

TERMÍN UZÁVĚRKY
ŘÍJNOVÝCH
PETŘVALDSKÝCH NOVIN
JE 8. ZÁŘÍ 2015
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
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INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
14. schůze Rady města Petřvaldu se konala 15. července 2015
RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
RM zřídila hodnotící komisi pro
nadlimitní veřejnou zakázku na
služby „Svoz a odstranění odpadu pro město Petřvald“ a pověřila
hodnotící komisi otevíráním obálek s nabídkami podanými v rámci zadávacího řízení a posouzením
kvalifikace dodavatelů.
RM schválila zadávací podmínky
veřejné zakázky, kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci,
návrh smlouvy o dílo a odůvodně-

ní veřejné zakázky na služby „Zajištění provozu veřejného osvětlení
a světelného signalizačního zařízení
na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných
opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických elektrorevizí svěřeného
zařízení, doplnění a vedení pasportu VO“ a pověřila v souladu s ustanovením § 151 odstavec 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, výkonem
zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky společnost RECTE. CZ, s.r.o.

RM rozhodla
 o uzavření smlouvy o dílo na řádné udržování výtahu ve funkčně
a technicky vyhovujícím stavu
(servis výtahu) v budově Radnice Petřvald s firmou Výtahy
– Elektro Žižka spol. s r.o., za
měsíční paušální cenu 700,- Kč
bez DPH.
 o uzavření darovací smlouvy
o poskytnutí finančního daru
ve v ýši 7.000,-Kč s Nadací
LANDEK Ostrava. Finanční dar
je určen k realizaci Nadačního
programu na rok 2015.
 o uzavření smlouvy o poskyt-

nutí neinvestiční dotace ve výši
32.000,- Kč s SK Slavoj Petřvald. Neinvestiční dotace je určena na organizaci dvou turnajů
veteránů v termínech 20. 6.
2015 a 26. 9. 2015 a na Dětský
den konaný dne 13.6.20105 na
hřišti SK Slavoj Petřvald.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Novému
domovu, p.o. Karviná na canisterapii pro občanku města Petřvaldu ve výši 5.000,-Kč.
RM vzala na vědomí výkaz o plnění
rozpočtu k 30. 6. 2015.

ZASTUPITELÉ MĚSTA PÍŠÍ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s řešením položky v rozpočtu města
§1014 – Ozdravování hospodářských zvířat. Tato položka v rozpočtu města na výdajové straně je
doposud dost výrazná. Jedná se
o částku ve výši přibližně 700 tis.
Kč ročně, která se dává na odchyt
volně pobíhajících zvířat, u nás
v Petřvaldě hlavně psů, a jejich
ustájení v útulku a veterinární ošetření v útulku.
Prvním krokem ke snížení této
částky v rozpočtu bylo v lednu dojednání slevy v dětmarovickém
útulku z částky 110Kč na 100Kč
za den ustájení jednoho zvířete.
Tato sleva by měla městu ušetřit
cca 40 tis. Kč ročně.
Jako radní jsme dále hledali další cesty k úspoře. Vzhledem k dubnové výměně radních tato cesta
trvala delší dobu, neboť bylo nutné
seznámit se situací nové členy rady
města a najít vhodný konsenzus.
Věřím, že je mezi vámi dost milovníků čtyřnohých přátel a snad
některé námi navržené body přivítáte. Návrhy, které vás vybídnou
k tomu, že si některého pejska vezmete k sobě.
Musím vás ale upozornit, že
prezentované pobídky se budou
týkat pouze pejsků odchycených
na našem území města a zároveň
ustájených v útulku (v současné
době v dětmarovickém útulku firmy Mirpal). Samozřejmě, že pokud
si vezmete pejska z jiného útulku
a poskytnete domov ubohému zvířátku, uděláte taky dobře. Zachráníte jednu smutnou psí dušičku.
V tomto případě ale nedostanete
benefit, který byste obdrželi u petřvaldského pejska.
V současné době město poskytuje jedinou pobídku - a tou je věcný
dar (krmivo pro psy ve výši 1 000 Kč).

1. Nově se tato částka za jednorázový věcný dar (krmivo) zvedne
na 1 500Kč. Chovatel může po
6 měsících, kdy má psa v péči,
požádat město Petřvald o poskytnutí tohoto věcného daru za
předpokladu, že doloží protokol
o převzetí psa do péče, vystavený útulkem a doklad o přihlášení
psa a zaplacení poplatku - mimo
občana Petřvaldu - viz. Bod 3.
Žádost bude projednána vždy na
nejbližším zasedání rady města.
2. Další položkou je jednorázový
příspěvek až do výše 500Kč na
uhrazení očkování, čipování, veterinární ošetření po předložení
dokladu /na vámi vybranou položku/. Je potřeba uplatnit na
službu do 6 měsíců od převzetí
psa z útulku. Předložený a jasně vyplněný doklad nesmí být
starší než 1 měsíc.
Předešlé návrhy se týkaly petřvaldských pejsků, které si
vyzvednou nejen občané Petřvaldu ale i občané jiných obcí.
Další návrhy – bonusy slouží jen
pro petřvaldské občany.
3. Osvobození od placení místního poplatku ze psů po celou
dobu poplatkové povinnosti!
Od 1. 10. 2015, pokud dojde
ke schválení nové obecně závazné vyhlášky.
4. Poradenství a možnost zdarma
absolvování kurzu - Základní
kurz poslušnosti psa u Základní kynologické organizace Petřvald. Kurzy probíhají od března
do června a od září do listopadu.
Dále vám umožníme VIRTUÁLNÍ ADOPCI - adopci vámi vybraného pejska. Tento pejsek bude na
webových stránkách města ozna-

čen jako adoptovaný (bude označen i vaším jménem). Poplatek
- sponzorský dar, který uhradíte za adopci, je pevně stanoven
na 2 000 Kč za rok. Tato finanční částka bude městem použita
na financování odchytu toulavých
a opuštěných zvířat na území města Petřvald a jejich ustájení v útulku fi Mirpal. Svého adoptovaného
pejska můžete mít i nějakou dobu
doma. Formuláře k adopci a informace na Městském úřadě - odbor
výstavby a ŽP.
Budeme se snažit v maximální
míře využít televizi FABEX Media
k pravidelnému pořadu o odchycených psech. Tento spot bude
umístěn na webových stránkách
města.
Určitě vás napadla myšlenka,
proč nemáme v plánu čipování
psů. Tuto variantu jsme také zvažovali. Bohužel jsme nakonec našli více negativ, které nás odradily
od tohoto kroku. Drtivá většina
radních čipování odmítla. Veřejnost je v současnosti v tomto směru velmi rozštěpena. Například
v Ostravě probíhá velká protestní akce proti povinnému čipování
psů. A naopak by se určitě zase
našla velká skupina, která bude
čipování obhajovat.

Ono ani povinné čipování bohužel nezaručí plnou pročipovanost
všech psů. A to ani v případě, kdy
město mělo v plánu hradit podstatnou část nákladů. Jsou totiž města, kde i přes povinnost čipování
zůstala třetina psů neočipovaná.
A to je již velký problém, kde stejně
město dále hradí odchyty a ustájení. Dalším problémem je kontrola
čipování. Ve velkých městech toto
dělá městská policie, která vlastní
čtečky čipů. U nás bohužel městskou policii nemáme, takže stejně
by musela dorazit odchytová služba. A další nedostatky - čipy mohou být někdy nečitelné, nemusí
být zaneseny v registru a také se
může stát, že i vyhledaný majitel
dle čipu si svého psa nevyzvedne.
Proto v současné době o čipování
vůbec neuvažujeme.
Město dále zamýšlí koupi odpadkových košů na psí exkrementy. Jejich umístění vytipuje
Kynologický klub Petřvald.
V říjnu by měla proběhnout
akce u radnice, na které budou
představeni pejsci odchycení v Petřvaldě, a Základní kynologická
organizace Petřvald předvede několik ukázek z výcviku psů.
Mgr. Pavel Marenčák – KSČM, člen
Rady a Zastupitelstva města Petřvald

INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU
Město Petřvald nabízí k pronájmu pozemek parc. č. 4546/20
a části pozemků parc. č. 4546/1 a č. 4549, vše v kat. území Petřvald
u Karviné, o celkové výměře 143 m2 a pozemek parc. č. 4546/3
o výměře 100 m2 v kat. území Petřvald u Karviné. Pozemky se nacházejí v oploceném areálu zahrádek u bytového domu s č. p. 1657,
1658 a 1659 na ul. Závodní.
Další informace je možné získat na finančním odboru Městského úřadu Petřvald v kanceláři č. 312 nebo telefonicky na čísle
596 542 916.
Ing. Šárka Lehnerová, vedoucí finančního odboru
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INFORMACE ODBORU SPRÁVNÍHO
PRODEJ PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ
MĚSTA PETŘVALD

INFORMACE ODBORU VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA ZÁŘÍ 2015
1. Svoz odpadů ze 110 l
(1100 l) nádob (úterý,
středa)
září
1., 2.,
8., 9.,
15., 16.,
22., 23.,
29., 30.,

Na podatelně MěÚ v Petřvaldě (v kanceláři č. 102 v přízemí)
a v knihovně je možné si zakoupit propagační předměty města
Petřvaldu:

-

hrníček (110,- Kč)
klíčenka (40,- Kč)
pohlednice města Petřvaldu (5,- Kč)
mapa Petřvaldu (50,- Kč)

3. Svoz biologicky rozložitelných odpadů - černé pytle
(pondělí-úterý)
září
1.,
7., 8. ,
14., 15.,
21., 22.,
28., 29.,

2. Svoz plastů - žluté pytle
(čtvrtek)
září
17.

INFORMACE Z KOMISÍ RADY MĚSTA
V měsíci červenci 2015 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu

Elen Kultovou

Marii Čondákovou

Natálii Janečkovou

Dominika Strapinu

Marii Matyášovou

Foto Pavel Římánek a Libor Kulínský

KPOZ

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
Milí čtenáři a naši příznivci,
přinášíme vám informace o dění v naší/vaší knihovně 
Prázdniny jsou u konce a knihovna je pro vás opět otevřena i v pátky. Věříme, že jste si období dovolených náležitě užili a těšíme se na
vaši návštěvu.

tel: 596 541 342

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

knihovna@petrvald-mesto.cz

9.00-11.30
8.00-14.00
9.00-11.30
ZAVŘENO
9.00-11.30

facebook:
Knihovna Petřvald

12.30-17.00
jen oddělení pro dospělé

12.30-17.00
12.30-17.00

PRO ZAJÍMAVOST
Významné světové a mezinárodní dny související s činností knihoven

ZÁŘÍ
8. 9.

Mezinárodní den gramotnosti (UNESCO)

9. - 11. 9. Dny evropského kulturního dědictví
26. 9.

Evropský den jazyků

30. 9. Mezinárodní den překladatelů
30. 9. Svátek sv. Hieronyma, patrona tlumočníků, překladatelů,
knihovníků, učenců a archeologů.
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HLAVOLAMY A MODERNÍ DESKOVÉ HRY

POČÍTAČOVÉ KURZY NEJEN PRO SENIORY

KLUB MAMINEK

NABÍZÍME ZAKÁZKOVOU VÝROBU
REKLAMNÍCH PLACEK – BUTTONŮ A MAGNETEK.

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.
Klub maminek - termíny:
od 9.30 – 11.30
• 1. září
• 29. září
• 3. listopad
• 1. prosinec

Galerie Nad knihami
O d 1. 9. a ž d o ko n c e ř í jna
v galerii představí své obrazy paní
Mgr. Alena Mixová.
Srdečně vás tímto zveme na výstavu.

Soutěž LOVCI PEREL,
3. ročník
Třetí ročník soutěže Lovci perel startuje v září a soutěžit budeme až do června 2016. 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!

Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková
a Radka Haichlová
Tel.: 596 541 342
E-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
Web: www.petrvald.knihovna.cz

Potěšte své blízké dárkem v podobě magnetky či buttonu. Je jen na
vás a vaší fantazii, zda využijete fotky, napíšete přáni, vymyslíte logo,
nakreslíte originální obrázek. Více informací získáte osobně v knihovně a na naší webové stránce v sekci SLUŽBY.
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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

tel: 596 541 648
723 909 247

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

sks@petrvald-mesto.cz

9.00-11.30
9.00-11.30
9.00-11.30
9.00-11.30

facebook:
Kultura Petřvald

12.30-17.00
12.30-17.00

KURZY JÓGY
v SKS 2015-2016
lektor Jolanda Inka Burová
zahajujeme 8. září 2015
každé úterý
senioři 8.15 - 9.45
ostatní 16.15-17.45
18.00-19.30
omezený počet míst
přihlášky na
jogalanda@email.cz
nebo SMS na 604 771 486

Připravujeme…
1. 10. 2015 – DEN PRO PSY
– představení psů z útulku
+ ukázka agility

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Váš spoluobčan, člověk, velký fanda a nejlepší chovatel zpěvných harckých
kanárů Rudolf Scholz se dožívá právě v těchto dnech krásných osmdesáti let
Před sedmdesáti lety, kdy mu
bylo deset let, ho vzal tatínek vlakem do Bohumína, kde mu koupil
dva páry zpěvných kanárů. Jejich
kvalita byla nevalná, však láska
k nim zažehnuta. Takto začal kanárkářský vztah, povýšený na
lásku. A ten přerostl v poslání.
Darem z nebe je bezchybný kanárkářský sluch, který rozlišuje
i dnes tak drobné jemnosti jejich zpěvu. Jeho „šmírky“, výraz
originální, které jiní neslyší, nutí
člověka k takové pozornosti, až
začne bolet hlava.
Když mu bylo asi 18 let, přijel posuzovatel z Prahy a chybně ohodnotil kanáry. Ale už to,
že se mladý chovatel ozval, bylo

považováno za velmi troufalé.
Při závěrečné prezentaci kanárů
byl posazen vedle posuzovatele,
všichni ostatní v nastalém hrobovém tichu nešli ani blíže. A posuzovatel chybu uznal, bodovací
listinu přepsal, protože ty píšťaly tam byly!!
Po provedených náročných
zkouškách získal kladné vysvědčení k posuzování v Nizozemí.
Sám pak celých sedmadvacet
let vedl posuzovatele v naší zemi
a učil naslouchat a rozumět zpěvu. Dál posuzoval po celém Československu i v zahraničí. Velmi
rád zajížděl do Polska, kde má
přátele, byl i ve Španělsku. Na
posuzování v této zemi však ne-

rad vzpomíná, hned vzápětí po
příjezdu mu byly odcizeny veškeré peníze. Od té doby věděl, co je
to žít o jednom rohlíku celý den
po celý měsíc a zná prožitek, kdy
musíte prodat vynikající kanáry
kvůli přežití.
Poprvé vyhrál národní soutěž v roce 1970. Díky vždy vysoké kvalitě jeho chovu se to pak
opakovalo ještě šestnáctkrát.
Nádhernou vícehodnotou bylo
čtvrté místo v Rotterdamu, vícemistrem se stal v roce 1979 ve
francouzské Bredě a mistrem
světa v roce 1980 v Olomouci.
Jeden z nejkrásnějších životních
a chovatelských okamžiků však
prožil na 77. mezinárodní mis-

trovské soutěži v roce 2013 ve
Frýdku – Místku, kde naposledy
zvítězil, byl aplaudován ve stoje
a přítomní přátelé mu zpívali národní hymnu. Bylo to neskutečně
velké pohlazení a uznání. Dodnes
je to pocit velmi hřejivý a rád na
něj vzpomíná.
Přejeme Vám, pane Rudolfe
Scholzi, klidné dny, radost ze
svých kanárů, potřebnou sílu,
protože spanilá jízda přeci ještě
neskončila. Děkujeme zároveň za
vše, co jste udělal pro tuto zemi.
Přejí členové Základní organizace chovatelů zpěvných kanárů
Petřvald u Karviné
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TJ PETŘVALD – HEPO

Fotbalista sezony 2014 - 15

Rozpis mistrovských zápasů okresního přeboru mužů
pro podzim 2015

Tabulka řazena podle odehraných minut v mistrovských zápasech.
Celkem: 32 mistrovských utkání při skóre 116:36. Vlastních gólů: 2.
Vítěz ankety P. Jonšta odehrál jako jediný plný počet minut (2 880).

kolo datum

den

čas

Soupeři HEPA

15. 8.

sobota

17:00

SN Havířov - TJ Petřvald

Pořadí

Jméno

1.

Odehrané
minuty

2.

22. 8.

sobota

17:00

TJ Petřvald - Sporting Orlová

1.

P. Jonšta

2 880

L. Ligocki

2 534

Počet
zápasů

Počet
gólů

Poznámka

32

0

3.

29. 8.

sobota

17:00

SN Louky - TJ Petřvald

2.

4.

5. 9.

sobota

16:30

TJ Petřvald - Doubrava

3.

J. Dittrich

2 430

29

0

4.

J. Karkoška

2 122

29

1

5.

9. 9.

středa

17:30

H. Bludovice - TJ Petřvald

6.

13. 9.

neděle

16:00

F.Orlová - TJ Petřvald

7.

19. 9.

sobota

16:00

TJ Petřvald - Sl. Petřvald (DERBY)

8.

26. 9.

sobota

16:00

SJ Rychvald - TJ Petřvald

9.

3. 10.

sobota

15:30

TJ Petřvald - Těrlicko

10.

10. 10.

sobota

15:00

Albrechtice „B“ - TJ Petřvald

11.

17. 10.

sobota

15:00

TJ Petřvald - Vikt. Bohumín

12.

24. 10.

sobota

14:30

SN Záblatí - TJ Petřvald

13.

28. 10.

středa

14:30

TJ Petřvald - Věřňovice

14.

31. 10.

sobota

14:00

Bohumín „B“ - TJ Petřvald

15.

7. 11.

sobota

14:00

TJ Petřvald - B. Rychvald

16.

14. 11.

sobota

13:30

TJ Petřvald - H. Bludovice

Jarní derby Slavoj v. Hepo přineslo mnoho zajímavých fotbalových
okamžiků, to podzimní se hraje na Hepu 19. 9. v 16.00. Zveme širokou veřejnost na fotbal, zábavu pro děti a na pozápasovou diskotéku.
Za výbor oddílu kopané TJ Petřvald - P. Sekera

Krajská soutěž - dorost - podzim 2015

29

4

5.

D. Vodák

2 069

24

3

6.

O. Kostka

1 963

23

5

7.

L. Chromik

1 903

23

22

8.

T. Budina

1 877

27

16

9.

T. Sobek

1 858

27

7

10.

O. Cudrák ml.

1 760

26

4

11.

K. Biela

1 616

23

17

12.

P. Hlavinka

1 548

19

4

13.

T. Volný

1 136

14

13

14.

L. Budina

962

18

7

15.

S. Kostka

937

14

1

16.

J. Jaglař

860

14

1

17.

J. Kolek

788

12

5

18.

D. Knorr

640

15

2

19.

L. Kawulok

577

7

0

Král střelců

dorostenec

dorostenec

20.

O. Pytlík

198

11

1

dorostenec

21.

R. Karkoschka

193

7

0

dorostenec

22.

M. Szotkowski

184

8

0

23.

R. Müller

169

9

1

24.

M. Klimek

154

5

0

25.

P. Bitala

51

5

0

dorostenec

26.

V. Zajíček

40

3

0

dorostenec

27.

D. Miko

33

2

0

dorostenec

28.

L. Foltýn

30

1

0

dorostenec

29.

J. Kičerka

22

3

0

30.

J. Sklepek

22

2

0

31.

A. Kereškeni

22

1

0

32.

J. Levánszký

8

1

0

33.

M. Paluv

5

1

0

34.

J. Režňák

3

1

0

dorostenec
dorostenec

kolo datum

den

čas

Soupeři HEPA

1.

15. 8.

sobota

14:45

TJ Petřvald – Havířov „B“

2.

23. 8.

neděle

14:45

I.Petrovice - TJ PETŘVALD

3.

29. 8.

sobota

14:00

Vendryně - TJ PETŘVALD

4.

5. 9.

sobota

14:15

TJ PETŘVAL - Mořkov

kolo datum

den

čas

Soupeři HEPA

5.

13. 9.

neděle

13:30

Frýdlant n. Ostr. - TJ PETŘVALD

1.

3. 9.

čtvrtek

17:00

Těrlicko - TJ PETŘVALD

6.

19. 9.

sobota

13:45

TJ PETŘVALD - Fryčovice

2.

10. 9.

čtvrtek

16:30

Č.Těšín - TJ PETŘVALD

7.

26. 9.

sobota

14:00

Bohumín - TJ PETŘVALD

3.

17. 9.

čtvrtek

16:30

TJ PETŘVALD - Sn.Havířov „A“

8.

3. 10.

sobota

13:15

TJ PETŘVALD - Albrechtice

4.

24. 9.

čtvrtek

16:30

Sl.Orlová „A“ - TJ PETŘVALD

9.

11. 10.

neděle

10:00

Brušperk - TJ PETŘVALD

5.

1. 10.

čtvrtek

16:30

TJ PETŘVALD - Havířov „A

6.

8. 10.

čtvrtek

15:30

Bohumín „A“ - TJ PETŘVALD

vlastní

2

Okresní soutěž - st.přípravka - PODZIM 2015

10.

17. 10.

sobota

12:45

TJ PETŘVALD - Skotnice

11.

24. 10.

sobota

11:45

Sedliště - TJ PETŘVALD

7.

15. 10.

čtvrtek

15:30

TJ PETŘVALD - H.Suchá „A“

12.

31. 10.

sobota

11:45

TJ PETŘVALD - St.Město

8.

22. 10.

čtvrtek

15:30

H.Žukov - TJ PETŘVALD

13.

8. 11.

neděle

12:00

Č.Těšín - TJ PETŘVALD

9.

29. 10.

čtvrtek

15:00

TJ PETŘVALD - I.Petrovice

7

září 2015

Krajská soutěž žáků - PODZIM 2015
kolo

datum

den

čas

Soupeři HEPA

1.

23. 8.

neděle

9:30 (st), 11:15 (ml)

L. Petrovice - TJ PETŘVALD

2.

29. 8.

sobota

9:00 (st), 10:45 (ml)

TJ PETŘVALD - Havířov „B“

3.

5. 9.

sobota

9:00 (st), 10:45 (ml)

H. Suchá - TJ PETŘVALD

4.

12. 9.

sobota

9:00 (st), 10:45 (ml)

ČSAD Havířov - TJ PETŘVALD

5.

19. 9.

sobota

9:00 (st), 10:45 (ml)

TJ PETŘVALD - I. Petrovice

6.

27. 9.

neděle

9:00 (st), 10:45 (ml)

Karviná „B“ - TJ PETŘVALD

7.

3. 10.

sobota

9:00 (st), 10:45 (ml)

TJ PETŘVALD - Těrlicko

8.

11. 10.

neděle

9:00 (st), 10:45 (ml)

Č. Těšín - TJ PETŘVALD

9.

17. 10.

sobota

9:00 (st), 10:45 (ml)

TJ PETŘVALD - Tošanovice

10.

24. 10.

sobota

9:00 (st), 10:45 (ml)

TJ PETŘVALD - H. Žukov

11.

1. 11.

sobota

10:15 (st), 12:00 (ml)

Dobrá - TJ PETŘVALD

12.

31. 10.

sobota

11:45

TJ PETŘVALD - St.Město

13.

8. 11.

neděle

12:00

Č.Těšín - TJ PETŘVALD

VÝZVA
V následujícím vydání Petřvaldských novin bychom
chtěli zveřejnit informace
o spolcích, které se nacházejí
popř. působí na území našeho města.
Žádáme představitele těchto spolků o doručení těchto
údajů: název spolku, sídlo,
kontaktní spojení a stručný popis činnosti. Doručte, prosím, osobně Bc. Lucii
Švandové, kancelář č. 102
p ř íze mí n e b o e - ma ile m:
svandova@petrvald-mesto.cz
v termínu do 4. 9. 2015.
Komise pro občanské záležitosti

Za výbor oddílu kopané TJ Petřvald V. Sobek

TJ Sokol: Tarokáři nezahálejí a florbalisté míří k historickému úspěchu
V červenci pokračovala po měsíční přestávce Grand Prix Slezska
osmým podnikem, který se uskutečnil dne 18. 7. 2015 v polském
městě Kety. Turnaje se zúčastnilo 48 příznivců tarokové hry. Z našich zástupců se tentokrát nejlépe
umístil Václav Jurčík, který obsadil
4. místo a Věroslav Nieć, jež se
probojoval na 9. místo. Dodejme,
že se blíží tarokový turnaj pořádaný v naší sokolovně. Jedná se
o 12. ročník. Všichni příznivci taroků jsou zváni.

Co se týče florbalového sportu, můžeme konstatovat, že se
náš tým Florbal Sokol Petřvald
stará o povzbudivé výsledky. Na
Hornické florbalové lize, která se
koná již třetím rokem ve Stonavě,
se průběžně drží na třetím místě.
Na předposledním turnaji letošního ročníku jsme bojovali s velkým
favoritem Slovanem Havířov a také
s domácím celkem Florbal Stonava. V první části se FSP drželo velmi dobře. Slovan sice vedl 2:0, ale
do pauzy se stav srovnal. Poměrně

vyhrocené pokračování se spoustou vyloučení přineslo nepříznivý
konec a Petřvald prohrál 3:7.
Druhý zápas se nesl v podobně
nervózním duchu, kdy domácí Stonava urputně bojovala o každý metr
hřiště. Nakonec se nám však podařilo vybojovat další vítězství se skórem 4:3 a pojistit si dobrou výchozí
pozici před posledním turnajem
ligy. Ten se uskutečnil po uzávěrce
novin, konkrétně 16. srpna, takže
na webových stránkách fspetrvald.
webnode.cz můžete nalézt konečné

výsledky. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že průběžnou první příčku
drží Slovan Havířov s 15 body, druhé jsou Z. F. K. Petrovice s 11 body,
FS Petřvald sídlí na třetím místě
s 9 body, následují Orlovští ležáci
s 6 body, páté místo s 5 body drží
Florbal Stonava a tabulku uzavírá
Bazinga Ostrava se 2 body. V každém případě máme jisté 4. místo i s
šancí na druhou příčku, což z tohoto ročníků dělá naši nejúspěšnější
akci na této úrovni.
Za TJ Sokol Petr Lehner

BYLO TO POPRVÉ A BYLO TO SUPER...
18. 7. - 25. 7. 2015 jsme se zúčastnili ESI-BRUSEL 2015. Byla to
již desátá výstava, kde jsme mohli
prezentovat činnost našeho klubu
„SLUNÍČKO“, ale bylo to poprvé,
kdy jsme náš projekt „HRAVÁ FYZIKA PRO DĚTI“ mohli prezentovat
v plném počtu 1+3, to znamená Hanka Kroupová, Katka Křižáková,
Nikola Kovalová a vedoucí Ilona
Křižáková.
Děvčata byla během celé výstavy skvělá - Hanka perfektně
zvládala vše komentovat anglicky, překládat dotazy apod. Nikolka
a Kačka zase dokonale předváděly
pokusy z projektu.
Na stánku se střídali návštěvníci všech kategorií - od těch nej-

menších až po ty dříve narozené.
A všichni se náramně bavili, což
dokazují i zápisy do naší „KNIHY
NÁVŠTĚV“, kterou jsme si letos na
stánku pořídili. Také poprvé!
Návštěvníci oceňovali náš projekt, že již malé děti mohou hravou formou pronikat do tajů fyziky,
chemie a přírodních věd. A tyto vědomosti pak zúročit v pozdějším
věku. No a dospělí si určitě zase
zavzpomínali na své dětství!
Během výstavy jsme získali
spoustu kamarádů, nových poznatků, nové kontakty z celého světa.
Česká delegace „MALÝCH
DEBRUJÁRŮ“ v počtu 7 dospělých a 21 žáků a studentů sklízela na výstavě spoustu kladných
hodnocení z řad návštěvníků / STŘÍBRO,
NYMBURK, UHERSKÝ
BROD, FRÝDEK-MÍSTEK, PETŘVALD /.
Velké poděkování
za skvělou prezentaci
našeho klubu „SLUNÍČKO“ a taky ČR patří
HANCE KROUP OV É, K ATCE K ŘI Ž Á KOV É, N IKO LC E
KOVALOVÉ.

Holky, byly jste opravdu skvělé - dík!
Poděkování všem SPONZORŮM, kteří finančně podporují činnost našeho klubu „SLUNÍČKO“.
Děkujeme!
Ilona Křižáková, vedoucí klubu

Program ESI-BRUSEL 2015
neděle 19. 7. příprava projektů
pondělí 20. 7. 14:00 – 15:30 slavnostní zahájení
15:30 - 20:00 výstava
úterý 21. 7.
9:30 – 11:00 konference – Rozvoj racionálního poznání od Galilea až po současnou fyziku (Francois
Englert, laureát Nobelovy ceny za fyziku 2013)
11:00 – 18:00 výstava
18:00 – 22:30 Bruselská noc
středa 22. 7. 9:00 – 12:30 výstava
11:00 – 12:30 konference – Digital Expo-sciences
14:00 – 19:00 výprava za poznáním Bruselu
čtvrtek 23. 7. 9:00 – 12:30 výstava
9:00 – 12:30 konference – Jak motivovat mladé lidi,
aby se vydali cestou vědecké kariéry
14:00 – 17:30 návštěva Muzea přírodních věd nebo
Parlamentaria
17:30 – 23:00 kulturní večer
pátek 24. 7. 8:00 – 18:00 exkurze do Mons – evropské město kultury 2015
18:00 – 19:30 slavnostní zakončení
20:00 párty na rozloučenou
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Bandočí psí školka

Vážení přátelé,
rok s rokem se schází a náš Klub přátel Hornického muzea v Ostravě se obrací k příznivcům hornického cechu,
et
bývalým zaměstnancům Dolu Julius Fučík i jiných šachet
v našem revíru. Chceme vás pozvat na setkání u příležitosti „Dne
horníků“ do areálu HEPO Petřvald, kde dne 10. září 2015 od 15,00
bude pro vás připraven doprovodný program ve formě promítání
filmu ze života na našem Dole J. Fučík, připomeneme si minulá
setkání. Přijďte si s námi zavzpomínat a hlavně setkat se s přáteli,
s kterými jste společně prožili spoustu let na naší šachtě. Občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou a snad bude i dobré počasí.
Za Klub přátel Hornického muzea v Ostravě vás zve Karel Budin

„SKOK Z PRÁZDNIN”
6UGHêQò YiV ]YHPH QD WUDGLêQt GòWVNp RGSROHGQH
3URJUDPMHXUêHQYÓHPGòWHPNWHUØPVNRQêLO\SUi]GQLQ\

1DFRVHPĊÕHWHWòÓLW"
VRXWòÕH
SURGòWL
SLYR]D.ê
SUYQtFKSLY
OLPRQiGDSURGòWL
RSpNiQtSiUNĊ
Mt]GDYNRêiĂH
WDÕHQpPNRQtN\

$NFHVHNRQi
]DNDÕGpKRSRêDVt
6RERWD]iĂtRGKRGLQ
+ĂLÓWòXSDQHORYØFKGRPĊ
7òÓtVHQDYiVêOHQRYp02é66'3HWĂYDOG

Přes prázdniny bývá obvykle
na našem cvičáku klid. Jen pár
skalních nadšenců si občas zajde
na obrany, trošku pocvičit poslušnost a pokecat. Většina trénuje na
prázdninových kurzech a táborech
(výcvikové tábory se psy).
Tento rok je ale vše jinak. Na
svědomí to má jedna krásná, pohodová (a především plodná) fenečka plemene Bandog. Té se časně
z jara narodilo 13!!! krásných štěňátek. A protože byla většina majitelů
bandočích štěňátek z blízkého okolí a přistoupili k výchově a výcviku
zodpovědně, tak se dohodl výcvikový kurz pouze pro ně.
A tak je tu máme - 8 stříbrných
macků (psí plemeno bandog váží
v dospělosti až 50kg...).
Takže žádní drobečkové, už teď
mají kolem 20-25kg. Ani se nedivím
majitelům, že je chtějí mít vychované a pod kontrolou. U takové váhy
se silou nic nezmůžou.
První lekce. Fakt zážitek. Všichni
se nám pletou dohromady. Vidíme
šedostříbrně 
V následujících lekcích se vše
zlepšuje, začínáme se socializací,
základními cviky a učíme majitele,
co na pejsky platí a jak být jejich důsledný a spravedlivý vůdce smečky.
Ještěže jsme čtyři výcvikáři. Nikdy bychom nevěřili, že skupina
stejně starých psů dá tak zabrat.
Zároveň sledujeme, jak se začínají formovat jednotlivé psí osobnosti.
Přestože se jedná o štěňata jednoho
vrhu, každé má zcela jinou povahu.
Také na každého platí něco jiného.
A protože jsou tyto prázdniny
opravdu horké, navrhujeme další
aktivitu. Co se takhle zajet s ban-

dočí školkou svlažit k rybníku. Návrh je jednomyslně přijat. Můžu
vám říct, že vidět dovádět u vody
hromadu bandočích rošťáků, učit
je nebát se vody nebo je naopak
tahat z vody ven, plácat je tlapami
do vody kolem sebe, je opravdu zážitek. Myslím, že jsme si to všichni
perfektně užili, však jsme také byli
mokří úplně všichni...
Nicméně kurz se pomalu blíží ke
konci a my doufáme, že všem zúčastněným přinesl mnoho nových
poznatků a posunul je velký krok dopředu. Těšíme se, že se s mnohými
z vás (ne-li se všemi) ještě potkáme
a budeme pokračovat v našem úsilí
o hledání společné cesty k porozumění mezi člověkem a psem.
Děkujeme majitelům bandočků,
že nám dali důvěru a mohli jsme
alespoň částečně přispět k výchově jejich štěňátek. Sledovat jak
rostou a vyvíjejí se, to byl zcela
neopakovatelný zážitek. Už teď se
nám stýská! Nyní záleží jen na nich
(páničcích), jak budou své psy dále
formovat.
Přejeme pejskům hodné, starostlivé a ve všech situacích důsledné a klidné páničky, pevné
zdraví a pohodový psí život, který
mají celý před sebou.
Tak si ho společně užívejte plnými doušky!
Zároveň si dovolíme touto cestou oslovit zájemce o podzimní
výcvikový kurz základní poslušnosti a oznámit jim, že kurz začíná
v neděli 6. 9. 2015 od 9.00hod,
podrobnosti a přihlášku najdete
na našich webových stránkách
www.kkpetrvald.cz
Za ZKO Petřvald Petr Semanco

Z REDAKČNÍ POŠTY
Doplatek na bydlení
- nástroj ke spokojenému soužití
Chtěl bych navázat na příspěvek
pana Mixy v minulém čísle Petřvaldských novin. Je správné, že obce
se nově vyjadřují k doplatkům na
bydlení, že zohledňují i chování žadatele v bydlišti.
Všichni, kdo jej pobíráme, si musíme uvědomit, že od státu bereme
peníze na bydlení. Jsme proto povinni se v bytech chovat tak, abychom
svým chováním neobtěžovali ostatní. Zejména v bytech RPG, nebo kdo
je teď vlastní, a kterých je v Petřvaldu hodně. Ti, kdo dělají v bytech
hluk pouštěním hlasité hudby v rádiu v zaparkovaných autech, hlučným chováním, vždy operují nočním
klidem. „Ještě není noční klid, tak
si mohu dělat, co chci!” To jsou
na velkém omylu, měli by si řádně
přečíst Domovní řád čl. 11, první
větu. Dle Domovního řádu se celý

Poděkování

den musí chovat tak, aby ostatní
neobtěžovali nadměrným hlukem.
V době nočního klidu pak musí být
zcela nehluční. Na doplatek na bydlení může mít vliv i udržování pořádku kolem bydliště. To by si měli
uvědomit ti, kteří stále kladou k popelnicím různé věci. Popeláři to, co
není v popelnici, neodvezou. Pak
u popelnic leží různé krabice a pytle se vším možným delší dobu, je
to jen ráj pro krysy a hlodavce, kteří
se u bytů RPG stále množí.
Važme si, že nám stát přispívá
na bydlení. A podle toho se chovejme. Vždy si musí každý uvědomit,
jak by to vypadalo, kdyby to dělal
každý - choval se hlučně, dělal nepořádek. Jak bychom potom žili,
v takovém rámusu a špíně. A to jistě nikdo nechce.
Ervín Lapiš

Letos v červnu ukončil náš
syn docházku v MŠ Šenovská
na Nové dědině.
Do zdejší školky chodil tři
roky velmi rád. Vždy se tam těšil, stejně jako jeho starší sestra před pár lety.
A proč také ne? Vždy tam
vládla přátelská a vstřícná atmosféra, ve školce se stále
něco zajímavého dělo.
Divadelní představení, drakiáda, kouzelník, besídka vánoční
a ke Dni matek, plavecký kurz,
školní výlet, oslavy Dne dětí
a letos dokonce novinka v podobě lyžařského výcviku na Bílé.
Mezitím hry a zábavy s kamarády, trochu učení pro předškolák y, chystání dáre čků
a pohoštění na besídky, ale
také příprava krásných a ná-

ro čných kulturních progra mů plných písniček, tanečků
a scének, které vždy měly velký
úspěch nejen mezi rodiči a prarodiči ve školce, ale i u obyvatel
DPS, které děti MŠ pravidelně
navštěvují.
Za tím vším je třeba vidět
každodenní nelehkou práci vykonávanou s láskou, obětavostí
a velkým nasazením.
Děkujeme proto touto cestou paní vedoucí učitelce Darji
Sikorové, paní učitelce Míši Stoklasové i jejich skvělé pomocnici paní Janě Chriaštelové za
vše, co pro ty nejmenší dělají.
Přejeme jim do další práce
nadále skvělé nápady, hodně
trpělivosti a elánu a také mnoho hodných dětí.
Rodiče Honzíka Kmetě

září 2015
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SENIOŘI
Prázdninový výlet
Klub důchodců na Březinách,
jehož zřizovatelem je město Petřvald, se dlouhodobě připravoval
pod vedením předsedkyně klubu
paní Nadi Zientkové na prázdninový zájezd pro své členy. Nakonec
padlo rozhodnutí navštívit zámek
Vizovice. Bylo to 23. 7. 2015.
Za krásného slunečného počasí obsadili autobus členové klubu
se svými hosty v počtu třiceti devíti osob.
Nálada dobrá, všichni se dostavili včas. A tak mohl všechny v úvodu jízdy přivítat pan Aleš Vínovský,
který zároveň všechny seznámil
s programem, který pro všechny
přítomné připravil výbor „Klubu důchodců“. Obzvlášť srdečně přivítal
vedení města v zastoupení starosty města Ing. J. Lukši a místostarosty Ing. P. Dvořáčka.
První zastávkou byl tedy zámek
Vizovice. Z úst průvodkyně jsme
se dozvěděli, že zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět olomoucký kanovník
a pozdější biskup královehradec-

ký Heřman Hanibal z Blümengenu. Stavbou pověřil význačného
brněnského architekta Františka Antonína Grimma, který pojal
stavbu zámku v tehdy moderním
francouzském stylu. Současně se
zámkem byla založena i zámecká
zahrada, také ve francouzském
stylu. Na počátku 19. století přešlo panství příbuzenskou linií na
rod Stillfriedů. Ti vlastnili zámek
až do roku 1945. Po druhé světové válce přešel zámek do státní
správy a od roku 1948 je přístupný veřejnosti. Unikátem na tomto zámku je množství původního
nábytku s originálními potahy, tři
sedací soupravy s gobelínovými
potahy. Unikátní sedací soubor
potažený francouzskými gobelínovými potahy s motivy z La Fountainových bajek je jediným na světě.
Po prohlídce zámku jsme odjeli do města Uherské Hradiště.
Zde si mohli členové klubu a jeho
hosté individuálně prohlédnou
město a spojit prohlídku města
s obědem.

V odpoledních hodinách jsme
přijeli do městyse Polešovice, kde
nás srdečně přivítal občan Polešovic a majitel vinného sklípku pan
František Bartošík. Jemu jsme vděčili za pohoštění a zchlazení se ve
sklípku při dobrém révovém moku.
Zajímavostí je to, že pan Bartošík
pracoval na šachtě a poté se odstěhoval do tohoto kraje. Ochutnávka vína byla velmi příjemná
(venku v té době bylo 38°C a ve
sklípku příjemně chladno), svačinka byla vydatná, ale nastala doba
odjezdu zpět do našeho města.

Odpočinutí, občerstvení a příjemně unavení jsme se vraceli ve
večerních hodinách zpět k našim
domovům. A zase zvítězilo ono
okřídlené rčení „Všude dobře,
doma nejlíp".
Za všechny spokojené výletníky bych chtěla poděkovat výboru Klubu důchodců na Březinách
v zastoupení paní Nadi Zientkové
a pana Aleše Vínovského za velmi
kvalitně připravený program. Městu Petřvald za finanční podporu
této poznávací cesty.
J. Skálová

Okénko Domova Březiny
Domnívám se, že značná
část čtenářů tohoto článku
bude souhlasit, když k popisu
letních měsíců tohoto roku použiji známý výrok: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným." Nynější léto je
příliš horké a příliš suché. V Domově Březiny jsme očekávali,
že v letních měsících budeme
s uživateli často venku - v atriu,
altánku, pod pergolou a na lavičkách ve stínu stromů nebo Návštěva ZOO Ostrava
slunečníků, ale když se teplota vzduchu blíží téměř k 40 °C,
stínu, který po téměř celé trase
není posezení venku příjemné ani prohlídky poskytovaly vzrostlé
pro uživatele, ani pro zaměstnan- stromy, byla procházka areálem
ce, kteří je doprovázejí. Nejedno ZOO vcelku příjemná. Dbali jsme
společenské setkání nebo sku- na dostatečný příjem tekutin,
pinové terapie, které jsme pů- pomalé tempo chůze a časté
vodně chtěli provést venku, jsme přestávky, protože teplota už přes ohledem na věk a zdravotní sahovala 30 °C.
stav našich uživatelů nakonec
Devátého července jsme se
uskutečnili v kulturní místnosti, skupinou šesti mužů vyjeli k nákterá se nachází v suterénu pa- vštěvě restaurace Food and
vilonu P2. Tam je příjemně chlad- Cafe, která se nachází v parku
né prostředí.
města Bohumín. Zde podávají,
Letní olympiádu 1. července mimo jiné, vynikající čepované
jsme uspořádali jako každý rok - pivo Skřečoňský žabák – důvod
v prostoru mezi pavilony P2 a P3. a cíl našeho výletu. Počasí opět
Zúčastnilo se jí 30 „sportovců“, „ nezklamalo“ – prudká dešťová
přestože svítilo ostré slunce přeháňka nás vyhnala z venkova teplota vystoupala na 28 °C.
ního posezení, na které jsme se
Následující ho dne (2. čer- tolik těšili, do vnitřního prostoru
vence) jsme se sedmi uživateli restaurace. Přesto byli všichni
podnikli v dopoledních hodinách účastníci výletu spokojeni – nevýlet do ostravské ZOO. Jen díky příznivé počasí jim nezkazilo

Domovský jarmark
dobrou náladu při rozhovorech
a popíjení lahodných nápojů.
Nejvýznamnější a největší
akcí měsíce července, ale i celého roku, která proběhla v Domově Březiny, byl Domovský
jarmark. Letos se konal dne 17.
července, jako součást oslav
40. výročí zahájení provozu našeho zařízení. Tropická teplota přesahující 35 °C neodradila
od účasti na slavnosti více než
100 návštěvní ků – uživatelů
a jejich rodinných příslušníků,
zaměstnanců DB a dobrovolníků z organizace Adra, hostů
z Domova Vesna z Orlové, Nového Domova z Karviné, DS Luna
z Havířova a Benjamínu z Orlové
a Petřvaldu. Přivítání návštěvníků s krátkým připomenutím
historie našeho domova se ujal
pan ředitel Ing. Zelek. K posle-

chu a tanci hrál a zpíval pan Kubátko z Dětmarovic. TV Polar na
našem jarmarku pořídila krátkou reportáž; na internetu je zaznamenána na adrese - http://
tvportaly.cz/orlova/37072-orlovsky-expres-21-7-2015
30. 7. jsme uskutečnili pro 6
uživatelů výlet do Havířova. V Relax centru jsme navštívili solnou
jeskyni a potom cukrárnu Italka
v centru města. O dva dny dříve
se patnáct uživatelů zúčastnilo
v kulturní místnosti DB cestopisné přednášky. Vedoucí kuchyně
Bc. Lucie Stočesová poutavě vyprávěla své zážitky z pobytu na
Havajských ostrovech. Povídání doplnila projekcí nádherných
fotografií.
Petr Rokosz,
instruktor sociální péče
Domov Březiny, p. o.
Petřvald
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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

Vyhodnocení Velké
prázdninové soutěže

8. – 11. 9. 2015

Vyhodnocení Vašich prázdninových prací, předání cen v TMP

Kuličková dráha

10. – 18. 9. 2015

Zábavné tvoření pro děti, pro ZŠ

Šnečci

22. 9 . 2015

Zdobení ulit, pro ZŠ

Obrázek od Popelky

29. 9. – 8. 10. 2015 Výroba obrázků z přírodnin, pro MŠ, ZŠ a veřejnost

Vládci noci

Název
Akce

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

Na akce se prosím předem objednejte • tel.: 596 541 092 • e-mailu: petrvald@muzeumct.cz

3D6 3URGXFWLRQ

3D6 3URGXFWLRQ
D
D
Divadelní spolek
FRÍDA
Divadelní spolek FRÍDA

uvádí komedií

uvádí komedií
ZZZIULGDF]
ZZZIULGDF]

+UDMt
+UDMt
%iUD0XQ]DURYi0DUWLQ7UQDYVNø0DULND3URFKi]NRYi5DGLP1RYiN

Prosíme proto zájemce,
aby podali závaznou objednávku
e-mailem: info@kdpetrvald.cz do 11. 9.

%iUD0XQ]DURYi0DUWLQ7UQDYVNø0DULND3URFKi]NRYi5DGLP1RYiN

6RERWDĢtMQD
6RERWDĢtM


=DĆiWHNRG KRG

=DĆiWHNRG KRG

.XOWXUQtGĪP3HWĢYDOG

.XOWXUQtGĪP3HWĢYDOG
9VWXSQp .Ć

9VWXSQp .Ć
9VWXSHQN\YSĥHGSURGHMLY.XOWXUQtPGRPĕY3HWĥYDOGX

9VWXSHQN\ Y SĥHGSURGHML
SURG
RGH
HML Y .
.XOWXUQtP
XOWWXUQ
XUQ
UQtP GR
GRPĕ Y 3HWĥ
3HWĥYDOGX
WĥYDOG
DOGX
X

Kurzy budou v úterky od 15. 9. od 19:30 hodin
Cena deseti lekcí je 990,- Kč na osobu
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KRÁSNÁ KNIHA Z ALISY
Hned p ět autorů z naše ho města představí svá dí la
v právě v ydaném almanachu
„Básníci třetího tisíciletí 3“. Půvabnými a líbivými verši o lásce a přírodě se uvádějí Anna
Kapustková a Jarmila Spáčilová, zatímco tvorba Jana Káni
je přímější a humornější, někdy
v místním nářečí. Vedle nich najdete v almanachu dosud nezveřejněné básně loni zesnulého
profesora Leona Juřici, který byl
dlouholetým hlavním porotcem
v literárních soutěžích pořádaných Alisou. Spisovatel Vladimír
Kostiha představí ze své rozsáh-

lé tvorby nejen básně, ale i dramatickou a navýsost aktuální
povídku „Noc v bunkru“ a strhující ukázku z připravovaného
románu „Žár graka“. V almanachu je tentokrát oproti tradici
několik desítek fotografií kmenových autorů.
Alma na ch má 3 3 6 stra n,
obálku navrhl Jan Suchý a ilustracemi doprovodil Jindřich Oleš,
oba z Valašského Meziříčí. Cena
publikace je 253 Kč, koupíte-li ji
přímo v nakladatelství, odečtou
vám čtyřicetiprocentní obchodní
marži knižní distribuce.

Letošní výroční
setkání kmenových
autorů nakladatelství se uskutečnilo
už počtvr té v Že livě u Humpolce,
v krásném prostředí tamního kláštera. Jako každý rok
byli oceněni nejúspěšnější autoř i,
jejich dí la hodnotili čeští a slovenští porotci, kteří se
v zájmu objektivity
navzájem neznali.
Absolutním vítězem

se stal už poněkolikáté Petr Šulista
ze Strakonic, který
obsadil první, třetí a sedmé místo.
Na druhou pozici
se vyšplhala Věra
Dvořáčková z Žabčic na Brněnsku,
čt vr tá byla Jitka
Košťálová z Jindřichova Hradce, pátá
a šestá Petra Dočkalová z Velkého
Meziříčí.
(vx)

OBECNÉ INFORMACE
EUNIKA podporuje a pomáhá
Slezská diakonie středisko
EUNIKA nabízí sociální služby:
denní stacionář a ranou péči.
Na zařízení se mohou obracet
osoby se zdravotním postižením
a jejich rodiny.
Pe č u jící ma jí m ož n ost si
odpočinout a přenést starost
o děti a dospělé od 2 do 45 let
se zdravotním postižením na
pracovníky denní ho stacionáře. Služba se nabízí denně od
7:00 hod. do 16:00 hod. Odborný personál se snaží aktivizačně působit na uživatele

služby a podporuje je v jejich samostatnosti. Každodenní úkony
jsou mnohdy pro osoby se zdravotním postižením nepřekonatelným úskalím, což dosvědčuje
příběh klienta, který do svých
16 let neuměl uchopit lžíci. Postupnými kroky se pod odborným vedením personálu naučil
lžíci užívat.
Poradce z Poradny rané péče
jako terénní pracovník dochází
do rodin, kde podporuje rodiny
s dětmi se zdravotním postižením, nebo ohroženým vývojem

ve věku od narození do 7 let. Poradce posiluje schopnosti celé
rodiny, aby dítě mohlo navštěvovat školu, vyrůstat v rodině
a začleňovat se do přirozeného
sociálního prostředí. Díky podpoře pracovníka rané péče se
podařilo u nemluvícího tříletého
chlapce s autismem nastartovat
komunikaci prostřednictvím obrázků, kterými si může říci např.
na co má chuť. Komunikace pomocí obrázků u něj snižuje napětí z neporozumění okolí a zažívá
radost ze sdělení svých přání
ostatním.

Kromě péče o zdravotně postižené děti stř. nabízí také možnost hlídání dětí od 2 do 10 let,
u kterých rodiče nemají možnost
zajistit školku či hlídání pomocí
příbuzných a přátel.
Zájemci o služby Slezské diakonie, EUNIKA Karviná, denní
stacionář a Poradna rané péče
EUNIKA, hlídání dětí mohou získat na adrese: Horova 654, Karviná – Ráj, nebo tel. 731 670 761,
případně e-mailem: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz

JAK NA BODAVÝ HMYZ
Letošní počasí má za následek zvýšený výskyt vos a sršňů.
Příčinou je mírná zima, dí ky
které přežilo více oplodněných
samic, které mohly zjara založit více hnízd. Navíc s teplým
a suchým počasím se zvyšuje
jejich aktivita.

Hasičský záchranný sbor ČR
tato oznámení zpravidla předává jednotkám dobrovolných hasičů příslušné obce, které mají
s likvidací zkušenosti a potřebné vybavení. Likvidace se provádí v ochranných oblecích (kukla,
kombinéza, rukavice) pomocí
speciálního postřiku, který likvidovaný hmyz roznese do svého
hnízda a tím způsobí vyhubení
roje. Běžně prodejné postřiky
nepůsobí na stejném principu,
ale na bázi aerosolu, který pouze zahubí bezprostředně zasažený hmyz.

Vosí i sršní hnízda můžete
najít v různých štěrbinách, mezi
okenními rámy, mezi fasádou
a zateplením, pod podlahami,
ve střešních štítech. Často je
najdete na půdách i v zemi. Ojediněle se s hnízdy můžete setkat
i v komínech sezonně provozovaných objektů. Společné pro
všechny tyto prostory je to, že
nejsou moc využívané, a tak tam
má hmyz při budování hnízd klid.
Bodnutí sršněm nebo vosou
pro zdravého dospělého člověka není nebezpečné. Ohrožené
jsou zejména osoby alergické
na bodnutí. V každém případě
je ale velice bolestivé.

Za SDH Petřvald Radek Barwik

SDH Petřvald tradičně v letních měsících zaznamenává
zvýšený počet zásahů při likvidaci bodavého hmyzu. Tato činnost se nedoporučuje provádět

vlastními silami, je lépe zavolat
odbornou firmu nebo v případech ohrožujících život a zdraví
linku Hasičského záchranného
sboru ČR.
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NOVÝ DOMOV V KARVINÉ OCENĚN V PÉČI O LIDI S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
Nový domov, příspěvková organizace, v pobytové sociální
službě domova se zvláštním režimem obhájil dne 22. 7. 2015
ocenění kvalitní služby „Certifikát Vážka“ pro dvacet devět
osob s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. V Novém domově
v Karviné jsou služby také poskytovány dvěma občanům města
Petřvaldu, kterým jsou pravidelně
poskytnuty finanční prostředky
na canisterapii (terapii pomocí
psa) z rozpočtu města Petřvaldu.
Tato sociální služba prošla
úspěšně již druhým auditem Čes-

ké alzheimerovské společnosti,
která hodnotila nejen péči, ale
i prostředí poskytované služby
včetně důstojných podmínek
pro uživatele s demencí. Pracovníci se dlouhodobě a s velkým zájmem připravovali, aby
úspěšně obhájili kritéria, která
ukládá Česká alzheimerovská
společnost. Certifikát Vážka ale
není jen o kritériích, ale hlavně
o lidském přístupu pracovníků,
strategických cílech organizace a úzké spolupráci a podpoře
zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj.

Nový domov v Karviné tak
může zájemcům a lidem s demencí nabídnout službu, která
je na velmi dobré úrovni a zastřešená kvalitní péčí s certifikátem České alzheimerovské
společnosti.
Pracovníci i vedení Nového
domova jsou hrdí na obhájení
ocenění a i nadále budou poskytovat kvalitní péči a zaměří se
na získání dalších ocenění, kte-

rá budou vypovídat o tom, že poskytované služby jsou na vysoké
úrovni kvality.
V případě zájmu o další informace týkající se této sociální služby kontaktujte vedoucího
pro kvalitu a sociální práci, Mgr.
Rostislava Mrlinu, DiS., e-mail:
r.mrlina@ndkarvina.cz, nebo vedoucí služby-sociální pracovnici: Bc. Hanu Rosůlkovou, e-mail:
h.rosulkova@ndkarvina.cz

SOS MaS, z.s. – POZOR NA TO, KDO VÁM VOLÁ!
Tisková zpráva ze dne 30. 7.
2015
Mobilní telefony již dávno neslouží pouze ke komunikaci s rodinou či přáteli. Telefony jsme
si zvykli využívat k různým účelům. Posíláme textovky, fotíme,
posloucháme hudbu a někdo
i „brouzdá“ po internetu. Přes
telefon nakupujeme či platíme
účty. Mohou však být také prostředkem různých podvodů či nekalých jednání. Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska,
z. s. varuje všechny spotřebitele.
Pokud vám volá neznámé číslo,
zpozorněte!
Tzv. telemarketing je k uzavírání smluv hojně využíván nejen
velkými společnostmi, jako jsou
telefonní operátoři, banky nebo
dodavatelé energií. Na spotřebitelské poradny SOS MaS, z. s.
se poměrně často obracejí spotřebitelé, kteří si tímto způsobem
objednali různou kosmetiku, výživové doplňky nebo holítka. Lidé,
a zejména senioři, se často domnívají, že smlouvu takto po telefonu uzavřít nelze, a že v hovoru
dávají pouze jakýsi předběžný
souhlas se zasláním nabídky. To
však nemusí být pravda. I jediné
nerozvážné „ano“ vyřčené do telefonu, může vést k tomu, že ne-

vědomky uzavřete smlouvu nebo
dodatek ke své stávající smlouvě.
Písemná forma smlouvy ve většině případů není vůbec potřeba.
Souhlas vyslovený po telefonu je
pro strany závazný a vymahatelný! Nový občanský zákoník přesto
spotřebitele do jisté míry chrání
tím, že stanoví spotřebiteli právo
od smlouvy uzavřené po telefonu tedy tzv. na dálku bez sankce
a bez uvedení důvodu odstoupit
a to do 14 dnů od uzavření takovéto smlouvy. V případě smlouvy
kupní lhůta běží od převzetí zboží
či první zásilky.
Nejen různí obchodníci, ale
i pachatelé různých podvodů,
totiž často kontaktují svou oběť
telefonicky. Způsobů, jak svou
oběť podvést a připravit o peníze díky telefonu, je celá řada.
Senioři jsou v tomto ohledu velmi zranitelní. Volající přitom využívá momentu překvapení, lidské
neznalosti, zvědavosti, potřeby
pomáhat nebo touhy využít „výhodné nabídky, která se zaručeně nebude opakovat“.
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s. se dlouhodobě zasazuje za práva seniorů.
Realizujeme řadu projektů zaměřených na prevenci kriminality

páchané na této zvlášť zranitelné skupině spotřebitelů. V rámci
našeho dlouhodobého projektu s názvem Neotvírejte a nejezděte! seznamujeme seniory mj.
s tím, jak takové podvodné telefonáty mohou vypadat.

Letáček ke stažení a další informace k problematice kriminality na seniorech jsou k dispozici
jak v poradnách, tak na webových stránkách SOS MaS,z.s.
www.neotvirejte.cz

Policie eviduje v posledních
měsících desítky případů napříč
republikou, kdy podvodníci uspěli s tzv. legendou vnuk/vnučka.
Podvodník se představí jako rodinný pří buzný, často vnuk či
vnučka, a žádá naléhavě zapůjčit
peníze, jelikož se ocitl v krizové
situaci. Jelikož senior cítí strach
a má potřebu svému příbuznému
v nouzi pomoci, udělá v tu chvíli prakticky cokoliv. Má to však
háček, příbuzný si nemůže pro
peníze přijít osobně, a proto pošle kamaráda. Skutečný příbuzný
však o ničem nemá ani tušení.
V okamžiku, kdy senior peníze
předá tomuto cizímu člověku, byl
podveden.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z.s.
Internetové stránky:
www.sos-msk.cz
Tel/fax.596 111 252,
mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz,
tel. 602 722 584

Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme vydali varovný letáček Pozor na to,
kdo Vám volá!, určený zejména
seniorům, které tímto varujeme
před různými nástrahami, které
na ně tzv. „na druhé straně drátu“ číhají.

Bohumín: Út: 9 – 12 hodin,
Čt: 14 – 17 hodin

Poradní dny:
Ostrava: Po: 13 – 17 hodin,
Út: 14 - 17 hodin,
Čt: 9 - 12 hodin,
tel. 596 111 252

tel. 605 801 362
Český Těšín: St: 13 – 17 hodin
– každou první středu v měsíci,
tel. 558 712 695, 723 692 166
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům

Dne 2. září 2015 oslaví své 70. narozeniny paní Růžena Mohylová.
Hodně štěstí, zdraví, lásky a životního elánu do dalších let přejí manžel Václav,
dcery Růžena, Dana a Radka s rodinami.

Helena Heczková
Ludmila Křístková
Vlasta Strauchová
Josef Procházka

85 let
85 let
85 let
85 let

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

Uzavřená manželství
David Jež a Jana Turoňová
23. září 2015 prošlápne pan Václav Pavelek cílovou pásku devadesátky.
Ať Ti to dále šlape na kole i pěšky s úsměvem na rtech, ať Tě život baví jako
dosud. Přeje celá rodina, kamarádi, turisté, včelaři i čarodějky.

Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Narozené děti

Vzpomínáme
Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít v nás.
Dne 17. srpna 2015 jsme vzpomněli na 5. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
pana Bronislava Bryly. Dne 1. října 2014 vzpomeneme jeho nedožité
79. narozeniny. Vzpomínají synové Stanislav a Jaroslav s rodinami.

Veronika Bartusková
Viktorie Śpiwoková
Jakub Krmášek
Dominik Strapina
Sofie Krausová
Filip Csonka
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Anna Gawlasová
Marie Pavlíková

69 let
76 let

Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Dotlouklo Tvé srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na Tebe bude žít dále v nás.
Dne 16. srpna 2015 vzpomínáme 18. výročí úmrtí maminky, babičky a prababičky
paní Anny Majdové. S láskou a úctou vzpomínají synové Petr,
Jiří a Miroslav s rodinami.

Utichlo Tvé srdce, utichl Tvůj hlas, jen láska a vzpomínky v nás žijí dál.
Dne 15. září 2015 si připomeneme 2. výročí úmrtí našeho pradědečka, dědečka,
tatínka a manžela pana Martina Sobola. S láskou na něj vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Mária, synové Miroslav a Martin, dcera Alena, snacha
Marta a zeť Jan, vnoučata Jarek, Michal, Tomáš, Petr, Martina a pravnoučata
Sebastián a Sára.

Dne 2. září 2015 vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana Miroslava Sládka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Od života pro sebe jsi nic nežádal, jen pro své děti a rodinu jsi srdce dal.
Dne 4. září 2015 vzpomeneme 9. smutné výročí milovaného manžela, tatínka
a dědečka pana Vojtěcha Tótha. S láskou a úctou nikdy nezapomene manželka
Anna, synové Milan, Vojtěch a dcera Lenka s rodinami. Vzpomíná rodina Klichova
a maminka paní Marie Bydlinská.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 30. srpna 2015 jsme vzpomněli 20. smutné výročí úmrtí
pana Václava Tomáše. S láskou a úctou vzpomíná syn Zdeněk s celou rodinou.

V neznámý svět jsi odešla
spát, zaplakal každý,
kdo Tě měl rád. Ta rána
v srdci bolí a zapomenout
nedovolí.
Dne 12. září 2015
vzpomeneme 4. výročí
manželky a maminky
paní Věrky Budigové.
Syn a dcera s rodinou,
manžel František.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechala
jsi v nás. Vzpomínky na Tebe
v srdcích si zachovají, kdo
rádi Tě měli, tak jako my,
stále vzpomínají.
Dne 23. září 2015 vzpomeneme na 1. smutné výročí
úmrtí paní Věry Borové.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Rudolf, synové Petr,
Libor a Martin s rodinami,
vnučka Petra s rodinou,
babička Anička z Bohumína.
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Úmrtíí
Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne 25. července
2015 zemřel náhle ve věku 77 let pan Vítězslav Keller.
Děkujeme všem, kteří na něho vzpomenou.
Manželka, syn a dcera s rodinami.

Poděkování

S hlubokým zármutkem oznamujeme přátelům
a známým, že dne 24. července 2015
zemřela ve věku 76 let naše drahá manželka,
maminka, babička, sestra, švagrová,
tchýně a teta paní Marie Pavlíková.
Zarmoucená rodina.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a bude žít v našich srdcích dál.
V pátek 31. července 2015 jsme doprovodili na poslední cestě naši drahou manželku, maminku a babičku
paní Marii Pavlíkovou, petřvaldskou učitelku. Děkujeme všem přátelům, známým
a pedagogům petřvaldských škol za projevy účasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV
ARBORMORAVIA
DOPRAVAvobciZDARMA*
PalivovédƎíví:
Okrasnéstromy,keƎearƽže
špalky600,Ͳ/prms
OvocnéstromkyakeƎe,trvalky
štípané700,Ͳ/prms Hnojiva,substráty,postƎiky,keramika
*pƎiodbĢrunad9prms
PetƎvald,Klimšova1878,tel.605248998,596542098

AUTODOPRAVA–PRODEJSYPKÝCH
MATERIÁLp
BÝVALÝAREÁLVOKD

ERNÉOKD,KOKS,HN DÉBILINA,
MOST
HN DÉUHLÍDOAUTOMATICKÝCHKOTLp
ZEZAST\EŠENÉHALY
DLOUHOLETÉZKUŠENOSTISPROVOZEM
AUTOMATICKÝCHKOTLp

VÁŽENONAKALIBROVANÉDIGITÁLNÍ
AUTOVÁZE
VÝHRADN ESKÉUHLÍ
Polské–NEVEDEME
Po–Pa:7:30–15:00hod.

WebͲceník:prodejuhlicz.cz
INFO:Tel.Objednávky:
Po–Ne:6:00–19:00hod.
Tel.: 608 827 288

VÝROBA NÁBYTKU
kuchynČ na klíþ
vestavné skĜínČ
sklopné postele
zakázková výroba

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

SVċT DVEěÍ

super
ceny
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OZNÁMENÍOBYVATELpMM STAPET\VALD
OZNÁMENÍOBYVATELpMM
STAPET\VALD

Váženíobyvatelé
PooznámenínaMĢstskémúƎadĢvPetƎvaldĢ,spoleēnostTerraGroupInvestmenta.sopĢt
poƎádáproobēanybezplatnouelektronickouaukcíelektƎinyaplynuprosníženíbĢžnýchnákladƽ
každédomácnostiafirmy.NovĢumímesnížitnákladyinavodnémastoēném.
JaksezúēastniteͲaukce?
1.VeVašíobcivásnavštívínášobchodnízástupceuVásdoma/vefirmĢkdesVámivyplnípƎihlášku
doeͲaukceapƎevezmekopiismlouvyaVaševyúētování.
2.ProúēastveͲaukcipotƎebujemenachystatsmlouvuodVašehostávajícíhododavatele
aposlednívyúētovánízaelektƎinu,plynavodu.
Možnostdomluvyregionálníhozástupce
DanaHroncová,tel.724267848,POͲPÁͲ09:00Ͳ17:00,dana.hroncova@terragroup.cz

INFORMACE
k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz

KOUPÍM dům, chatu,
popř. parcelu.
Možno i zadlužený.
Prosím nabídněte.
Tel/SMS 608370379
VÝVOZ A ČIŠTĚNÍ ŽUMP,
SEPTIKŮ A JÍMEK
Nyní NOVĚ
fekální vůz 9 m3.
Skrzyžala Josef
Volejte kdykoliv 739 424 311

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

X –TRA HAIR STUDIO
VERONIQUE
KADEŘNICTVÍ - dámské
– pánské - dětské
Nacházíme se v prostorách Šenovské dopravní spol., s.r.o., - žlutá
budova pod Šenovskými mlýny
směrem na Havířov,
ul. Těšínská 288, 739 34 Šenov.
Akce měsíc červen 15% sleva na
barvení a k pánskému střihu
masáž vlasové pokožky zdarma,
proteIN masky se slevou 25%.
Provozní doba:
Po-Pá 9.00-17.00
So-Ne pouze objednávky
(tel. 776 416 694)
Přijedeme k vám domů.
Vlasové poradenství zdarma.
Každý měsíc Akce!!!
- Dárkové poukazy
Na Vaši návštěvu se těší
kadeřnice Veronika Nováková.
Telefonicky se můžete objednat
na čísle 776416694
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KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ

KAMENICTVÍ
PLOSZEK

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

MASÁŽE

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

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

www.kamenictvi-ploszek.webnode.cz

Tel.: 604 835 377

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
Petřvaldské noviny, měsíčník, náklad 2.940 výtisků, ev.č. MK ČR E 12134. Vydává město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald,
IČ: 00 297 593. www.petrvald-mesto.cz. Předsedkyně redakční rady: Radmila Kulínská, tel. 602 707 181.Příspěvky a inzerci lze podávat nejpozději do uzávěrky.
Příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátu WORD. Kontakt: tel. 596 542 907, svandova@petrvald-mesto.cz. Redakce
si vyhrazuje právo na event. redakční úpravy příspěvků (krácení a gramatické korektury). Názory dopisovatelů nemusejí odpovídat mínění redakce.
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