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POZVÁNKA
Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhl v KD již 13. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadel s názvem
„Víkend s amatéry“. Akce se uskutečnila za podpory Moravskoslezského kraje.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
15. 12. 2021 v 16 hodin
v Kulturním domě města
Petřvald.

65. schůze Rady města Petřvald se konala 11. října 2021
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích
města.
 neposkytnout finanční dar spolku NAŠE ODPADKY
 o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí
neinvestičních dotací:
- Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Petřvald ve výši 20 000 Kč.
- Mysliveckému spolku HALDY Petřvald
ve výši 12 000 Kč.
- KČT, odboru Klub Ferdy Mravence Petřvald, ve výši 15 000 Kč.
 ponechat výši ročního nájemného za m²
podlahové plochy nebytových prostor na rok
2022 ve stávající výši.
RM schválila
 finanční dary členům jednotky SDH a občanům, kteří se v roce 2021 aktivně podíleli
na činnosti ve městě.

 smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a.s.
 vratku poměrných částek zaplacených
za neuskutečněné kurzy malování s panem
MgA. T. Oslizlokem v období od září 2020
do června 2021 účastníkům kurzu.
 uzavření smlouvy na pronájem osobního
automobilu tovární značky Fiat Doblo mezi
městem Petřvald a fy RB AUTO, s.r.o. pro
potřeby převozu stravy v době realizace investiční akce „Revitalizace školní jídelny
a školní družiny ZŠ Školní 246“ na dobu
od 12. 10. 2021 do 30. 6.2022.
RM rozhodla
 o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem:
PS FORWARDING, s.r.o. a obdarovaným:
městem Petřvald, za účelem poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč, jako podpora činnosti dětského tanečního souboru
PS Dance Petřvald.

RM schválila
 výzvu k veřejné zakázce „ODBORNÉ UČEBNY
ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD - II“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.
RM rozhodla  
 o uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo pro
stavbu pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa“ se společností
„JANKOSTAV s.r.o. Cena díla se navyšuje
o 331 709,36 Kč bez DPH, cena celkem
po změně činí 2 681 912,11 Kč bez DPH. Termín plnění se prodlužuje o 15 kalendářních
dní, to je do 5. 11. 2021.
 o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 379.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb
zařazených v Krajské základní síti sociálních
služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2023.
pokračování na str. 2
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23. zasedání Zastupitelstva města Petřvald se
konalo 20. října 2021
ZM schválilo
 úplatný převod pozemku parc. č. 3791
o výměře 1145 m2 k.ú. Petřvald u Karviné
formou kupní smlouvy za celkovou cenu
1 163 892,50Kč bez DPH.
 úplatný převod pozemku parc. č. 644/22
o výměře 996 m2 a parc. č. 1250/3 o výměře
97 m2, vše k.ú. Petřvald u Karviné za celkovou cenu 991 744,48Kč bez DPH.

ZM neschválilo

ZM vydalo    

 žádost o odprodej části pozemku parc. č.
5444/1 o výměře 1100 m2 k.ú. Petřvald
u Karviné za celkovou cenu 836 000 Kč bez
DPH.

 Obecně závaznou vyhlášku města Petřvald
č. 3/2021, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky města Petřvald.

ZM nevyhlásilo
 záměr prodeje pozemků parc. č. 4955/114
o výměře 184 m2 a parc. č. 4955/123 o výměře 911 m2, vše v k.ú. Petřvald u Karviné.
ZM vyhlásilo

 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 4/2021.
ZM rozhodlo
 o schválení finančních odměn za výkon funkcí členů komisí Rady města Petřvald v roce
2021.

 záměr prodeje pozemku parc. č. 953 o výměře 529 m2 v k.ú. Petřvald u Karviné.

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 10. 2021 V TIS. KČ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

105 088,00

105 337,50

94 938,77

14 565,00

14 687,00

12 710,68

-

104,00

103,99

Přijaté transfery

7 265,90

12 349,20

5 929,15

PŘÍJMY CELKEM

126 918,90      

132 477,70      

113 682,59      

Běžné výdaje

115 720,00

120 914,28

80 980,40

Kapitálové výdaje

55 102,00

79 684,23

42 694,35

VÝDAJE CELKEM

170 822,00      

200 598,51      

123 674,75      
11 757,55

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

45 823,10

70 040,82

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

-

-

-

Uhrazené splátky půjčených prostředků

-1 920,00

-1 920,00

-1 600,00

-

-

-

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Prodej podílových listů
Operace z peněžních účtů
FINANCOVÁNÍ CELKEM

-

-

-165,39

43 903,10

68 120,82

9 992,16

Stavy na bankovních účtech k 31. 10. 2021
Základní běžný účet

65 952 095,00 Kč

Fond rezerv a rozvoje

104 608,79 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2021 v podrobném členění je uveřejněn na webových
stránkách města www.petrvald-mesto.cz v sekci „Rozpočty a závěrečné účty“.

Pavlína Malíková, finanční odbor

Vznik samostatného československého státu
Dne 28. října jsme si připomněli nejvýznamnější svátek České republiky, Den vzniku Československa.
Je to již 103 let, kdy nastal zlomový bod tisícileté historie české státnosti:
Vznik moderního státu po několika staletích svazku se zeměmi habsburské monarchie.
Vedoucí představitel československého zahraničního odboje, profesor Tomáš Garrigue Masaryk, dosáhl v polovině roku 1918 příslibu uznání nezávislosti českých a slovenských zemí mocnostmi Dohody. V Paříži ustanovil
prozatímní československou vládu. Mezitím se české politické strany v Praze dohodly na vytvoření Národního
výboru. Ten dne 28. října 1918 v koordinaci s představiteli zahraničního odboje vydal první zákon „o zřízení
samostatného státu československého“.
Tento významný den v historii Československa si připomínáme i po rozdělení a vzniku dvou republik a uctili jsme
jej položením slavnostního věnce a vyvěšením státní vlajky u památníku Tomáše Garrigue Masaryka.
Petr Dvořáček, místostarosta

Den válečných veteránů
Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin
bylo u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří
mezi zeměmi Dohody a Německem, jímž byly na západní frontě
ukončeny boje 1. světové války.
Tradice oslav konce 1. světové
války se začala rodit již při prvním
výročí dne příměří, 11. listopadu
1919, kdy byl tento den připomí-

nán v Londýně, Paříži a také v jiných městech. V české společnosti
byly tyto události převrstveny vyhlášením samostatného státu dne 28.
října 1918.
Po roce 2003 je 11. listopad, jako
významný den (nikoli státní svátek),
připomínán i v České republice.
Tento významný den je věnován veteránům všech válečných konfliktů

a slaví se ve všech demokratických
zemích Evropy, USA a Kanadě jako
významná připomínka vítězství
demokracie ve světě, ke kterému
pomohly i Československé legie.
I v našem městě Petřvaldě jsme
tento den uctili tichou vzpomínkou
a položením věnce u památníku
Padlých hrdinů.
Petr Dvořáček, místostarosta
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Kanalizace Podlesí – Petřvald, I. etapa
V roce 2017 byly započaty práce na projektové dokumentaci splaškové
kanalizace v oblasti Podlesí pro vydání územního rozhodnutí. Následoval
další stupeň projektové dokumentace, tentokrát pro stavební řízení. Stavební povolení nabylo právní moci dne 28. 12. 2020. Již v těchto letech
jsme zjišťovali finanční možnosti z různých dotačních titulů. Vzhledem
k nemalému finančnímu objemu této investice byla celá akce rozdělena
na 3 etapy. V letošním roce byla podána žádost o poskytnutí dotace na I.
etapu z prostředků Ministerstva zemědělství, proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Počátkem listopadu jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Ministerstva zemědělství ve výši necelých
49,5 mil. Kč, zbývající finance ve výši cca 50 mil. Kč bude město Petřvald
hradit z úvěru. Vzhledem k zajištění dostatečného objemu finančních prostředků mohla být stavba v měsíci listopadu zahájena.
Stavbu I. etapy bude po dobu jednoho roku provádět „Společnost Podlesí“,
tvořící společnosti „BAK stavební společnost, a.s., a „HOCHTIEF CZ a.s. I.
etapa vyřeší možnost odkanalizování cca 150 nemovitostí na ul. Topolové,
Úzké, Spojovací, Bužkovské, Chalupnické a Podlesní. Pro jednotlivá napojení bude vybudováno kanalizační odbočení zakončené domovní revizní
šachticí mimo zpevněnou část přilehlé komunikace. Přesné informace
k řešení kanalizační přípojky rodinných domů budou vlastníkům nemovitostí v dostatečném předstihu sděleny (Petřvaldské noviny, webové stránky).
Uvědomujeme si, že výstavba kanalizace s sebou nese určitá omezení, ztížený přístup k nemovitostem, zvýšený pohyb stavební techniky, prašnost,
hlučnost, nerovnost komunikací, a to především pro občany, kterých se

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V PROSINCI 2021
1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic
a kontejnerů):
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.

2. svoz žlutých nádob a pytlů (plast):
20., 21. svoz kontejnerů na plast: 8

3. svoz modrých nádob a pytlů (papír):
16., 17.

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):  
13., 14.

to bezprostředně dotýká, a proto vás prosíme o shovívavost a trpělivost.
V rámci stavby budou na komunikacích v dané oblasti položeny nové asfaltové vrstvy v celé šíři.
Také jsme vás chtěli informovat, že již v této době začínáme všechny přípravné práce k realizaci II. etapy. V případě zajištění dostatečného objemu finančních prostředků – získání dotace, zajištění úvěru, by měla být
stavba zahájena na podzim roku 2022. V rámci této etapy bude budována
splašková kanalizace na ul. Vodárenská, Šumbarská, zbývající části ul.
Topolové a Podlesní, na ul. Na Návrší a Pod Lesem.
Zahájení III. etapy na ul. V Gaďoku a U Letiště je pak plánováno na rok
2023.
Pevně věříme, že vše společně zvládneme.
Ing. Jiří Lukša, starosta
Městu Petřvald byla schválena
na rok 2021 neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 379 000,-- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.

Ztráty a nálezy

Oznamujeme odevzdání těchto nálezů:

•NÁLEZ Č. 8/2021: SVAZEK 7KS KLÍČŮ S PŘÍVĚSKEM
Místo nálezu: Petřvald, prostranství nad budovou radnice
• NÁLEZ Č. 9/2021: KLÍČ OD AUTOMOBILU S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM + SVAZEK 2 KS KLÍČŮ NA KLÍČENCE
Místo nálezu: Petřvald, schránka MěÚ
Majitel se může informovat v kanceláři č. 102 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle 596 542 907.
Bc. Lucie Švandová,
referent správního odboru

V měsíci říjnu 2021 se dostavili k slavnostnímu zápisu do obřadní síně

Natálie Švihlová

Amálie Bena

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

Karolína Krygelová

Foto: Radim Golka

Podrobnější informace k slavnostním obřadům a fotografie z tohoto
setkání najdete na web. stránkách města: http://www.petrvald-mesto.
cz/pro-obcany/slavnostni-a-svatebni-obrady-/
Komise pro občanské záležitosti
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Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022
Moravskoslezský kraj plánuje v polovině
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí
prokázat jejich zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese:
https://1url.cz/@kotliky4
Čím více zájemců se přihlásí, tím více
finančních prostředků bude mezi občany
kraje rozděleno.

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace údaje, místo výměny kotle a typ kotle,
který si chcete z dotace pořídit (jedná se
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje
Včetně příspěvku
budou použity výhradně pro účely
Podpora
Nový zdroj tepla
Moravskoslezského
podání krajského projektu na MinisterEU (v Kč)
kaje (v Kč)
stvo životního prostředí.
Tepelné čerpadlo
130 000
137 500
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat
Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový
kondenzační kotel

100 000

107 500

na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy
k podání žádosti, termín odeslání žádosti
v elektronické podobě apod.)

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.
Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

kotliky@msk.cz

Kotlíkové dotace Vám zaplatí až 95 % nákladů na pořízení nového kotle.

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický
zdroj tepla
V první polovině roku 2022 spustí Moravskoslezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo
kotlíkových dotací.

Pro více informací o výši dotace, uznatelných
nákladech, oprávněných příjemcích podpory
atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů:

Abychom mohli dotace na nové zdroje
tepla poskytovat, musíme nejdříve prokázat Evropské unii Váš zájem.

https://lokalni-topeniste.msk.cz/

K tomu slouží jednoduchý dotazník, který
naleznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.

595 622 355

kotliky@msk.cz

Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více
finančních prostředků bude mezi občany našeho
kraje rozděleno.

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy!

595 622 355

Započatá revitalizace školní jídelny a družiny
Ke konci měsíce října započala rozsáhla rekonstrukce části objektu ZŠ
Školní, konkrétně se jedná o část budovy se školní jídelnou a družinou
a navazujícího spojovacího krčku mezi jídelnou a centrální budovou. Výsledkem této revitalizace bude, mimo vzniklé moderní dvoupodlažní přístavby, zvětšená kapacita školní jídelny a družiny.
Město Petřvald získalo na realizaci tohoto projektu dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 20 mil. Kč, veřejná zakázka na zhotovitele díla
byla vysoutěžena za částku 37,4 mil. Kč bez DPH nejnižší podanou cenovou nabídkou firmou OSBAU s.r.o. Dokončení revitalizace školní jídelny
a družiny je naplánované do konce srpna příštího roku. Stravování školních dětí bylo dočasně přesunuto do školní tělocvičny, v jejíchž prostorách
vznikla provizorní školní jídelna po dobu trvání rekonstrukce.
Po dobu realizace díla bude část ulice Školní uzavřena mimo vozidla stavby, dopravní obsluhu a vozidla rezidentních obyvatelů přilehlých nemovitostí. Veškeré stavební postupy jsou průběžně konzultovány se zhotovi1
telem stavby tak, aby měly minimální
dopad na probíhající školní výuku.

1

Za vzniklá omezení probíhající stavbou se omlouváme.
Bc. Janeček Michal, vedoucí odboru školství,
kultury a tělovýchovy MěÚ Petřvald
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Vážení občané,
v roce 2022 bude místní poplatek
za odpad ve výši 840,- Kč/osobu/
rok. Sazba poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou
o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
č.2/2021, kterou vydalo Zastupitelstvo města Petřvald na svém 22.
zasedání dne 1. 9. 2021. O navýšení poplatku za odpad jste poslední
dobou informováni v Petřvaldských
novinách a na webových stránkách
města.

K navýšení ceny dochází především z důvodu nového zákona
o odpadech č. 541/2020 Sb.,
který nabyl účinnost 1. 1. 2021.
Tento nový zákon o odpadech navýšil sazbu poplatku za ukládání
odpadů na skládku z dosavadních
500,- Kč/t na částku 800 Kč/t pro
rok 2021. V dalších letech se tato
částka dle zákona bude postupně navyšovat, a to tak razantně,
že v roce 2029 to bude již 1850,Kč/t. V roce 2020 bylo z našeho
města uloženo na skládku 3900 t
odpadu.

Svoz odpadu, uložení na skládku
a jeho likvidaci zajišťuje pro město
Petřvald akciová společnost DEPOS Horní Suchá.
Město Petřvald je jedním z akcionářů této společnosti. Dosavadní
poplatek 612,- Kč nebyl navyšován
od roku 2013. Dalším důvodem
pro navýšení ceny poplatku je růst
cen energií, pohonných hmot a růst
mezd.
Příjmy města (občané, EKO-KOM,
podnikatelé, ostatní) v systému
odpadového hospodářství za rok
2020 činily 4,736 mil. Kč. Výdaje

města (směsný komunální odpad,
separace, sběrný dvůr, biologicky
rozložitelný komunální odpad, černé skládky, ostatní) činily v tomto
systému za tentýž rok 8,772 mil.
Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
ve výši 4,036 mil Kč muselo město
pokrýt z jiných příjmů města. Tato
částka mohla být použita například
na opravu místních komunikací …
Ing. Jiří Lukša, starosta

!!! Místní poplatek za odpad – změny od roku 2022 !!!
Vážení občané, rádi bychom vás informovali o změnách, ke kterým dojde od roku 2022. Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích a vydáním Obecně závazné vyhlášky města Petřvald č. 2/2021 dne 1. 9. 2021, se původní místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mění na místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za odpad“).

Zásadní změny od roku 2022:
1. sazba poplatku se zvyšuje na částku 840,- Kč/osobu/rok
2. poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku   
3. již nebudou před splatností zasílány složenky
To znamená pro fyzickou osobu přihlášenou ve městě je částka 840,- Kč na osobu a rok a pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je částka 840,- Kč za nemovitost a rok. Nově
je splatnost poplatku za odpad do 30. 6.. Osoby, které nemohou tuto částku uhradit najednou, si ji mohou rozdělit na několik splátek, ale
celková cena musí být uhrazena do 30.6. Domácnosti, kde je více členů, teď již nebudou posílat za každou osobu část, ale zaplatí například
v lednu celou částku za jednu osobu, pak v únoru za druhou osobu, v březnu za třetí osobu a tak postupně, ale opět musí být do 30. 6.
uhrazeno za všechny osoby.
Číslo účtu pro platby poplatků je: 19 – 1721679329/0800.
Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku. V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel.
596 542 925. Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které
chcete zaplatit. Na pokladně městského úřadu lze platit i platební kartou.
Platby prostřednictvím SIPO se zatím nemění, splátky a splatnosti zůstanou nastaveny stejně jako v předešlých letech, pouze se změní výše
částky. Vzhledem k navýšení částky prosíme o kontrolu nastavené výše limitu v případě úhrady SIPO prostřednictvím bankovního převodu.

Poplatek za odpad je možné i nadále hradit těmito způsoby:
1. bankovním převodem
2. prostřednictvím SIPO (v případě, že ještě nemáte platby formou SIPO nastavené, je nutné zaslat nám kopii platebního dokladu SIPO)
3. hotově nebo bezhotovostně (platební kartou) na pokladně městského úřadu v Petřvaldě, v úředních hodinách v pondělí a ve středu
od 8,00 do 11,30 a od 12,00 do 17,00 hod.
Od poplatku jsou osvobozeny děti do 4 let věku. Poplatek začínají rodiče (zákonní zástupci) platit v měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 roky.
Dále jsou, mimo jiné, osvobozené i nezletilé děti do 18-ti let věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (3. stupeň) – nutno doložit průkaz
ZTP/P.
Znovu upozorňujeme, že již nebudou zasílány složenky.
Pokud nám poskytnete vaši emailovou adresu a v průběhu roku zjistíme, že máte nějaký nedoplatek, budeme vás touto cestou informovat.
Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová,
tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz
Radana Gojová, referent finančního odboru

Rozšíření hřiště na Okrajové ulici
V měsíci červnu se realizovalo rozšíření hřiště na ulici Okrajové. Přibyla
zde nová herní sestava, prolézačka, kolotoč a pružinové houpadlo ve tvaru opičky. Hřiště je také nově oploceno a má novou provozní dobu již
od 8:00 hodin.
Vendula Bajtková
referent odboru školství, kultury a tělovýchovy
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Dokončená rekonstrukce mateřské školy na ul. Šenovské

V průběhu letošního podzimu se podařilo úspěšně dokončit kompletní rekonstrukci přibližně 100 let staré školní budovy na ul. Šenovské
a od 1.11.2021 se v zrekonstruované a zmodernizované budově mohl
opět naplno rozběhnout provoz mateřské školy. Stavební práce, které započaly v půlce září loňského roku a trvaly přes rok, byly v režii generálního
zhotovitele, firmy MH-STAVBY, s.r.o.
Součástí stavebních prací byla sanace spodní stavby budovy, v suterénních prostorách byly stávající podlahové konstrukce nahrazeny novými se
systémem větrácích kanálků s odvětráním na fasádu, původní omítky byly

oklepány na cihlu a stěny ponechány volně dýchající bez omítky. Z venkovní strany budovy byla provedena svislá hydroizolace obvodového zdiva
a základových konstrukcí s obvodovým drenážním systémem pro odvedení dešťových vod do stávající kanalizace.
V rámci zateplení objektu bylo provedeno zateplení stávajících a nových
zděných obvodových konstrukcí, stropu nad 2. NP, pultových střech
a stropní konstrukce nad 1. PP podsklepené části objektu. Dále bylo realizováno osazení nových oken, nových vstupních dveří. U hlavního vstupu
nelze přehlédnout dominantní prvek ve formě umělecké vitráže, jež je
jakýmsi podpisem autora projektové dokumentace, jehož hlavním cílem
bylo zachování původní architektury budovy.
Rekonstrukcí byla pozměněna zcela vnitřní dispozice budovy, zůstaly zachovány pouze nosné konstrukce budovy. Byly provedeny nové podhledy,
příčky omítky, podlahy a interiérové dveře. Je vybudováno zcela nové sociální zázemí splňující veškeré současné hygienické normativy pro budovy
mateřských škol, včetně WC pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace. Nově byla vybudována výtahová přístavba k objektu mateřské
školy, čímž se objekt stal bezbariérový.
Navržené zpevněné plochy v části nádvoří objektu byly provedeny jako
zpevněné plochy pro zásobování mateřské školy, parkování uživatelů
mateřské školy a jedno parkovací stání vyhrazené pro invalidy. V rámci
realizace zpevněných ploch z ul. Šenovské došlo k úpravě komunikace
a zpevněných ploch před objektem mateřské školy, vzniklo 7 kolmých parkovacích stání a 5 šikmých stání.
Provedenou rekonstrukcí a modernizací mateřské školy došlo k rozšíření
kapacity školského zařízení na 50 dětí a 4 zaměstnance, zlepšení přístupu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, možností částečného využívaní některých prostor pro mimoškolní aktivity.
Bc. Janeček Michal, vedoucí odboru školství,
kultury a tělovýchovy MěÚ Petřvald

PODĚKOVÁNÍ ZA REKONSTRUKCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOVSKÁ 356
Na konci měsíce června 2020 opustily děti brány mateřské školy, aby si
užily léta, sluníčka a dalších prázdninových radovánek. Přesto všechno
však mateřská škola nezůstala prázdná. Ihned se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí celé budovy a s nadsázkou se dá říci, že uvnitř nezůstal téměř
kámen na kameni. Stejně tak nebyl opomenut ani její zevnějšek.
Dnes je již mateřská škola úspěšně v provozu a z jejich nádherných prostor se těší nejen zaměstnanci, ale především děti i jejich rodiče.

Proto bych chtěla velice poděkovat nejen zřizovateli, městu Petřvald, ale
také všem ostatním, kteří se na této náročné rekonstrukci podíleli jakýmkoliv způsobem.
S velikým poděkováním ředitelka mateřské školy
Mgr. Andrea Doffková

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Opět živě na jevišti
Přítomné posluchače potěšily známé melodie v podání žáků klavírního,
dechového, pěveckého
i kytarového oddělení. V závěru koncertu vystoupili také žáci sborového
zpěvu pod vedením paní učitelky Martiny Monczkové. Koncert uváděl pan
učitel Petr Bubanec.
Navzdory nepříznivému vývoji epidemické situace se konečně po několika
měsících mohli žáci prezentovat opět živě na jevišti naší školy. Účinkovalo
zde 29 žáků a spolehlivé a pěkné výkony posluchači ocenili hojným potleskem. Žákům, kterým bylo veřejné vystoupení v poslední chvíli vlivem
situace znemožněno, děkujeme za jejich svědomitou a zodpovědnou přípravu a pevně věříme, že se budou moci veřejně prezentovat na dalších
vystoupeních naší školy.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům,
kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili hodnotný
program ve velmi krátkém čase.
Ve středu 20. října 2021 se konal koncert žáků ZUŠ spojený se schůzkou
rodičů, který svými hudebními říkadly a písničkami zahájili žáci přípravného hudebního ročníku. Toto roztomilé vystoupení dětí nastudovala paní
učitelka Mgr. Alice Bubancová.

Šárka Podobová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Vyhodnocení 2. výzvy žákovského parlamentu:
Soutěž tříd o nejhezčí vydlabanou dýni nebo nejhezčí strašidlo z přírodních materiálů
jsme chtěli uspořádat krásnou
halloweenskou výstavu a nejhezčí
výrobky tříd měly být oceněny. Nicméně karantény dětí ve školních
třídách nám situaci zkomplikovaly. Soutěže se nemohly zúčastnit
všechny třídy, přesto přinášíme
v galerii na www.zsazuspetrvald.
cz ukázky prací žáků, které stihli
Členové školního žákovského
parlamentu se na svém říjnovém
setkání rozhodli vyhlásit 2. výzvu
v tomto školním roce.
A protože se blížil Halloween, úkol
byl jasný - žáci měli společně ve třídách vydlabat dýni nebo vytvořit
strašidlo ozdobené přírodními
materiály. Z žákovských výtvorů

vytvořit ve škole. Jsou nádherné
a moc za ně všem dětem děkujeme. Zároveň také děkujeme žákům
IV. A třídy, kteří se do soutěže zapojili s velkou vervou, a přestože byli
v karanténě, vyrobili dýně a strašidla doma.

Vyhodnocení školního hlasování této soutěže:
1. místo třída V. A
2. místo třída IX. C
3. místo třída IV. B

Děkujeme všem ostatním třídám a třídním učitelům, kteří se do soutěže
zapojili.
      Mgr. Ivana Studená,  zástupkyně ředitelky školy
      ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

MALÍ FARMÁŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘVALD 2. KVĚTNA 1654, P.O.

S probíhajícím podzimem se děti
z mateřské školy chtěly pochlubit
svými výrobky a výpěstky z vlastní
školní zahrádky. Za uplynulé půlroční období, v rámci enviromentálního vzdělávání dětí v mateřské
škole si paní učitelky společně
s dětmi vytvořily zázemí, které slouží právě k těmto účelům. Na školní
zahradě MŠ 2. května byl vybu-

dován bylinkový záhon společně
s broukovištěm. Navíc každá třída
založila vlastní vyvýšený záhon pro
pěstování zeleniny a drobného ovoce.
Velikou inspirací při práci především nejstarších dětí byl školní
výlet, kterého se měly možnost
zúčastnit v červnu tohoto roku
a v rámci kterého se zapojily nejen

do péče o domácí zvířectvo, ale
také hospodářství.
Výsledným produktem společného
snažení dětí v MŠ byly nejen vlastní výpěstky, ale především výrobky,
které si za dopomoci p. učitelek
vytvořily a následně je pak nabídly
rodičům za dobrovolný příspěvek.
Dnes je již zahrádka uspaná, ale
i přesto se už dětí těší na to, až
zasvítí jarní slunce a budou moci
znova pracovat na svých záhonech.
Mgr. Andrea Doffková

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace a objednávky a předprodej vstupenek.
Administrace Petřvaldských novin.
telefon: 596 542 951, 973 / mobil: 723 909 247, 725 432 095
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz;
petrvaldskenoviny@petrvald-mesto.cz
facebook: Kultura Petřvald

V souvislosti s epidemiologickou situací v České republice a v souladu s opatřeními proti šíření koronaviru
mohou nastat změny v organizaci akcí, popřípadě mohou být zcela zrušeny.

Připravujeme…
Novoroční koncert - 9. 1. 2022
28. Reprezentační ples města Petřvald – 12. 2. 2022 – bližší informace v dalším vydání PN
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6. prosince 2021
Kulturní dům v Petřvaldě
v 16.00 hod.
Vstupné pro dítě od dvou let - 100,- Kč (v ceně mikulášský balíček)
Vstupné pro dospělého – 50,- Kč
Předprodej v SKS od 29.11. – tel: 596 542 973, 725 432 095.

KNIHOVNA PETŘVALD

Knihovna, veřejný internet, kopírování.
telefon: 596 542 952 / e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz /
web: www.petrvald.knihovna.cz /
dětský blog: knihovnapetrvald.blogspot.cz
facebook: Knihovna Petřvald

Okénko knihovny
3D tiskárna
Od 1. ledna 2022 bude
možné v naší knihovně využít 3D tisk. Zájemci nás
mohou pro bližší informace
kontaktovat na telefonním
čísle 596 542 952 nebo
na knihovna@petrvald-mesto.cz
3D tiskárna byla pořízena
z projektu VISK3 z Ministerstva kultury ČR.
Žáci základní školy se mohli s 3D tiskárnou seznámit
v rámci knihovnických lekcí.
Všechny, kdo se chtějí seznámit s 3D tiskem, zveme
do knihovny 8. prosince
2021 v 15:30. Akce je zdarma a je určená pro širokou
veřejnost. Součástí akce
bude prezentace o historii
i současnosti 3D tisku a názorná ukázka a návod, jak stahovat a vytvářet
3D modely k tisku.

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

Uzavření knihovny
Knihovna bude uzavřena od 22. 12. – 31. 12. 2021
Monika Molinková a Lucie Jurčíková, knihovnice

Děkujeme všem, kteří se nenechali odradit a přišli si užít společně s dětmi
a jejich broučky krásnou procházku se světýlky, uložit broučky k zimnímu
spánku a poslechnout si pohádku v naší krásné knihovně. Těšíme se opět
příští rok.
Knihovnice Lucka a Monika.
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DOMEK – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
telefon: 596 541 092, 702 286 813
e-mail: domek@petrvald-mesto.cz
facebook: SVČ DOMEK
web: www.svc-domek.webnode.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
Pá
Ne

8:00 – 15:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 19:00
8:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Máme velkou radost, že se maminkám s dětmi
líbí Dopoledne pro nejmenší. Pokud máte zájem
se přihlásit, hlaste se s předstihem, neboť místa
jsou velice brzy obsazená. Další termín pro Dopoledne pro nejmenší je 7. 12. 2021 a následně
18. 1. 2022.
Vánoce jsou už za dveřmi, a tak jsme si pro
vás připravili tvoření na vánoční téma. Budeme
tvořit ozdoby na stromeček, přáníčka, sněhuláky, vánoční dekorace atp. Pokud jste již slyšeli
o technice macramé a chcete si ji vyzkoušet,
máte možnost 14. prosince od 13 h. V tento den
zveme všechny od dvanácti let na vyrábění andělů, hvězd, stromečků a jiných dekorací, technikou DRHÁNÍ.
POZOR! V případě zájmu můžete zavolat a domluvíme se i na jiném termínu, kdy vás macramé neboli drhání můžeme naučit.

e
Rezervac
13
702 286 8
na tel. č.:

Program prosinec
2.12.
3.-13.12.
7.12.
14.12.

Drátování s p. Dvořákovou od 17:00
Vánoční tvoření
Dopoledne pro nejmenší 9:00 - 11:00
Drhání vánočních ozdob od 13:00
(vhodné od dvanácti let)

VÍCE INFORMACÍ NA:
www.svc-domek.webnode.cz
nebo tel.č.: 702 286 813.
Změna programu vyhrazena

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

Všem děkujeme, že se účastníte našich soutěží,
workshopů a jiných aktivit ve SVČ Domek.

Ivana a Jana Szotkowské
odbor školství, kultury a tělovýchovy

ŽIVOT VE MĚSTĚ
TJ PETŘVALD – HEPO
Muži

Mistrovské zápasy I. B třídy.
Lok. PETROVICE „B“ – TJ PETŘVALD		
5:1 (0:1)
Branka: V. Matějek z penalty (faul na J. Sklepka).
TJ PETŘVALD – VENDRYNĚ			
Branky: O. Kostka (as. D. Kršák), R. Novotný.

2:7 (1:3)

MOSTY – TJ PETŘVALD			
Branky: T. Budina, R. Novotný.
200. utkání za muže Hepa odehrál O. Cudrák.

0:2 (0:2)

TJ PETŘVALD – HNOJNÍK			
Branky: R. Novotný 2.
Domácí mužstvo vedlo již 2:0…

2:3 (2:1)

TJ PETŘVALD – OLDŘICHOVICE		
1:0 (0:0)
Branka: 86´M. Nalevajka (as. O. Kostka).
Brankář J. Janča kryl za stavu 0:0 pokutový kop, společně s F. Markem byli
nejlepšími hráči Hepa v zápase.
Družstvo TJ Petřvald je v tabulce po 12 odehraných mistrovských utkáních
na 7. místě s 18 body.
Trenér – M. Weiss, as. trenéra – J. Cífka, vedoucí mužstva – P. Šilhánek.
P. Sekera

Dorost

Mistrovské zápasy okresního přeboru.
Baník OKD DOUBRAVA – TJ PETŘVALD		
Branky: D. Lach, V. Sommer, M. Sobek.

1:3 (0:2)

TJ PETŘVALD – H. BLUDOVICE			
Branka: A. Durczok.

1:6 (1:2)

TJ PETŘVALD – D. DATYNĚ			
6:0 (2:0)
Branky: Z. Kandráč, D. Lach, J. Tomíček, Š. Bitala, D. Pokorný, vlastní.
Družstvo dorostu skončilo po podzimní části soutěže na 4. místě s 15
body.
V. Uher

Starší žáci

Mistrovská utkání krajské soutěže.
TJ PETŘVALD – ALBRECHTICE			
Branky: Š. Böhm 2, Š. Bitala.

3:1 (1:0)

FRYČOVICE – TJ PETŘVALD			

8:0 (6:0)

TJ PETŘVALD – STARÉ MĚSTO			
Branky: Š. Böhm 4! Výborný výkon.
Starší žáci Hepa jsou na 9. místě s 10 body.

4:3 (2:1)

R. Klečka, L. Budina

Mladší žáci

Mistrovská utkání krajské soutěže.
TJ PETŘVALD – ALBRECHTICE			

0:15 (0:6)

FRYČOVICE – TJ PETŘVALD			

9:0 (3:0)

TJ PETŘVALD – STARÉ MĚSTO		
nehráno (z důvodu karantény domácích hráčů)
Mladší žáci Hepa dosud neuhráli ani bod.
J. Cífka

Prosinec 2021

11

Starší přípravka

Mistrovská utkání okresního přeboru.
TJ PETŘVALD – Slovan HAVÍŘOV			
7:6 (4:2)
Branky: M. Heczko 1, O. Hanzel 1, M. Koky 2, J. Šoch – A. Tomoszek 1, N.
Strmeňová 1, O. Zahnaš 1. Výborný výkon.
Inter PETROVICE – TJ PETŘVALD			
3:4 (2:1)
Branky: A. Tomoszek 1, N. Strmeňová 1, S. Diopan 1, A. Skutek 1 – M.
Kovalovský. Výborný výkon.
TJ PETŘVALD – Lokomotiva PETROVICE			
11:3 (6:1)
Branky: S. Diopan – O. Hanzel 1, M. Koky 1, O. Zahnaš 1, V. Řezáč 3 – S.
Kokeš, K. Skýba 5. Družstvo starší přípravky skončilo po podzimní části
soutěže na krásném 3. místě.
K. Pokorný

Mladší přípravka (v bílém) s předpřípravkou (ve žlutém) v Ostravě na Hlubině.

PODĚKOVÁNÍ
Výbor oddílu kopané Hepa vyjadřuje touto cestou velké díky rodičům našich
benjamínků, kteří na sobotu 2. října nachystali velký sportovní den, v jehož
rámci nechyběla drakiáda, soutěže ve víceboji a bohaté občerstvení!
Družstvo st. přípravky. Stojící zleva: trenér K. Pokorný, A. Skutek, K. Skýba,
M. Kovalovský, T. Hána. Dole zleva: O. Zahnaš, S. Kokeš, M. Koky, O. Hanzel,
J. Glucz, V. Řezáč a brankář S. Diopan.

Mladší přípravka

Mistrovské zápasy okresního přeboru.
TJ PETŘVALD – MFK HAVÍŘOV			
10:8 (6:4,3:2,1:2)
Branky: M. Jonšta 2 – A. Swaczyna 1, J. Krmášek 1, D. Křístek 4, M. Serafín 2 – J. Glucz, Výborný výkon.
D. LUTYNĚ – TJ PETŘVALD			
6:7 (0:3,1:1,5:3)
Branky: J. Krmášek 1, D. Křístek 4, M. Serafín 1 – J. Glucz, M. Kafka 1.
Výborný výkon.
Naši nejmenší fotbalisté odehráli na podzim 7 mistrovských utkání, v nichž
dokázali 4x zvítězit, což je řadí v neoficiální soutěži na pěkné 4. místo.
R. Gřibek

Vánoční přání
V první chvíli asi každého z nás napadne, jak ten čas letí.
Ani se člověk neotočí a rok je za námi. Je ale jisté, že každému to utíká stejně. Ne nadarmo se říká, že nejdražší je čas. Často přemýšlíme,
co a jak udělat pro druhého, čím potěšit, co ještě koupit pro toho, koho
máme rádi, aby věděl, že nám na něm záleží. To je určitě moc dobře a je
to krásné, v tom vytrvejme.
Ale stejně si myslím, že je ještě jedna forma nebo způsob, kterým neméně
vyjádříme svoji vděčnost, lásku. A to je právě ČAS.
Čas být s našimi milovanými, s tím, koho máme rádi. Dát druhému najevo,
že jsme tu pro něj a nic a nikdo (žádný telefon, sms…) mi ten čas nemůže
vzít.
Každý den je Božím darem, který si nikdo z nás nemůže nárokovat. Važme
si toho, že můžeme být jeden s druhým, že můžeme být spolu.
Kéž jeden druhému dokážeme být oporou a tím nejkrásnějším darem.
Ptáte se: Co já můžu darovat?
Darujte úsměv. Nic nestojí a udělá mnoho. Obohatí toho, kdo jej přijal
a neochudí toho, kdo jej věnoval. Nikdo není tak chudý, aby úsměv nemohl dát.
Darujte laskavé slovo. Pár slov potěší zvláště člověka osamoceného, nemocného, člověka, který je na dně svých sil.

Darujte slovo uznání. Někteří lidé mají spíš připomínky, výtky a kritiku,
než aby ocenili, uznali a pochválili. Pamatujte: Trvalá kritika působí, jako
když mezi běžící kola nasypete písek. Slovo uznání působí jako kapka oleje – všechno běží hladce.
Darujte chvilku svého času. Opuštěný a nemocný na tebe čeká. V tobě
k němu může přijít Kristus, můžeš být jeho vyslancem, aniž bys o tom
mluvil. Laskavé slovo, úsměv a povzbuzení. To je vláha, na kterou čeká
vyprahlá poušť.
Přeji vám Bohem naplněný čas adventu i Vánoc. Do nového roku naději
a Boží světlo. Všem vám vyprošuji Boží milost a požehnání.
Všechny vás zvu na vánoční bohoslužby, které se v Petřvaldu budou konat
takto:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 2.

Štědrý den
Narození Páně
sv. Štěpán
sv. Silvestr
Nový rok
neděle

v 21:00
v 8:00
v 8:00
v 15:00
v 10:00
v 8:00

     P. Rafael Wala, farář
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NAPSALI NÁM
TŘÍDĚNÍ OLEJŮ
Jak na to?

Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané
v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit?
Stačí je slít do obyčejné PET lahve
a odnést do některé z označených
olejových popelnic. Je to snadné
a navíc užitečné. Pomáháte nejen
předcházet ucpání odpadního potrubí, ale zároveň se podílíte na snižování emisí CO2.
Nově jsme i ve vašem okolí rozmístili dostatek popelnic na kuchyňské
oleje a tuky, abychom vám třídění
usnadnili.

Pokud olej zrecyklujeme, snižuje se
potřeba pěstovat olejniny pro průmyslové účely, protože jeden olej je
použit dvakrát. Zabraňujete ucpání potrubí u vás doma i ve veřejné
kanalizační síti. V neposlední řadě
tímto procesem dochází k úsporám
CO2.
Dáváme odpadu šanci být znovu
užitečný. Děkujeme, že třídíte spolu s námi!

Do olejových popelnic můžete třídit
všechny kuchyňské oleje a tuky –
z konzerv, z marinád, salátových
zálivek, smažení, nakládané zeleniny či sýrů. A také máslo, sádlo,
výpek z masa. To vše může ještě
dobře posloužit, a přitom vám neucpat odpady.

Použité oleje a tuky stačí doma slít
do jakékoli PET lahve, kterou jste
zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev odneste do nejbližšího
označeného kontejneru na třídění
oleje. Mapu kontejnerů najdete
na www.tridimolej.cz/mapa, kde si
vyhledáte ten, který máte nejblíže.
Vyčištěný a recyklovaný olej se
opět stává hodnotnou surovinou.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečné poděkování vyslovujeme městskému úřadu, panu starostovi, jeho spolupracovníkům a všem ostatním, kteří se zúčastnili s tak náročnou
přípravou oslav jubilantů 2. října v kulturním domě. Škoda jen, že takováto oslava neproběhla o 10 let dříve, mohli bychom, my starší, déle vzpomínat.
D. Karkošková

Lidé darují lidem
„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned několik věcí. Když jsem si šla
vyzvednout ozdobu na stěnu u její autorky, zjistila jsem, že je to má
sousedka. Bylo to moc milé setkání. Mladá maminka se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět ozdoby metodou Macrame. Byl to její první
výtvor a měla obrovskou radost, že si ho někdo koupil. Navíc jsme tím
pomohly nevyléčitelně nemocným zůstat doma s rodinou,“ vzpomíná
Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho dalších rozhodla nakoupit dárky pod
stromeček na vánočním Tržišti radosti. Veškeré peníze, které se zde
vyberou, totiž putují Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho pacientům.
Díky těmto finančním příspěvkům mohou umírající strávit své poslední
chvíle doma mezi svými blízkými.
A jak vánoční Tržiště radosti funguje? Jednoduše. Zapojit se může každý hned dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, uvařit,
nabídnout své služby jako například kurz šití nebo výměnu pneumatik
a darovat na tržiště. Fantazii se rozhodně meze nekladou. V minulém
roce bylo mimo jiné velmi žádané cukroví nebo vánočky. Pokud chcete
něčím přispět, dejte vědět Mirce Galajdové na
mhondrasek2004@gmail.com nebo 777 946 777.
Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro radost sobě nebo svým blízkým, a tím pomoct lidem na konci jejich života. Celá částka je darem
pro Mobilní hospic Ondrášek.

AMNESTIE SANKCÍ!
Využijte

MILOSTIVÉ LÉTO!
Dlužíte státu, kraji, obci, či firmám,
kde mají většinu, jejich příspěvkové organizaci?
(ČEZ, VZP, Dopravní podniky, atd.)
Vymáhá tento dluh soudní, tedy soukromý,
exekutor a nejste v insolvenci?
(Jícha, Podkonický, atd.)
Když mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022
doplatíte exekutorovi původní dluh,
tedy jistinu a 908 Kč na náklady,
napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto
(část 2, čl. IV, bodu 25, 286/2021 Sb.)
bude vám ODPUŠTĚN ZBYTEK DLUHU!

Více o vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.trzisteradosti.cz.
Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dárek, který má smysl a splňte
tak nevyléčitelně nemocným poslední přání.

Chcete vědět víc?
Volejte Helplinku Člověka v tísni 770 600 800
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Zemřeli občané

Věra Mazgajová

98 let

Martin Weiss a Eva Mitášová
Novomanželům přejeme mnoho štěstí
na společné cestě životem.

Jindřiška Bubnová

79 let

Ján Puss

78 let

Jaromír Denko

71 let

Josef Sebera

90 let

Alenka Dziková

89 let

Dagmar Seidlerová

81 let

Jaromír Franek

75 let

JUDr. Zdeněk Šára
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

96 let

Vzpomínáme
Dne 4. listopadu 2021 jsme vzpomněli 1. výročí
úmrtí paní Haliny Cabakové.
S láskou vzpomínají dcery Karla,
Jiřina a celá rodina.

Dne 29. 11. 2021 jsme si připomněli nedožitých
100let paní Libuše Valíčkové.
Vzpomíná snacha Milada a syn Alois s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 29. 11. 2021 to bylo 5 let, kdy se vydal
na nebeské stezky náš kamarád a dlouholetý člen
Klubu českých turistů pan Miroslav Tajdus.
S úctou vzpomínají turisté z Klubu Ferdy
Mravence Petřvald.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 4. prosince 2021 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí pana Ladislava Částky z Petřvaldu.
S láskou a úctou vzpomíná družka Dagmar.

Zapalte svíce, kdo jste jej rádi měli, vzpomeňte
s námi na hezké chvíle, které jsme s ním prožívali.
Dne 28. 11. vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Josefa Ondrucha.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jarmila
a syn Jiří s rodinou.

Dne 14. 12. uplyne rok od úmrtí
pana RNDr. Radovana Pipka.
Neustále na něj myslí a vzpomíná milovaná
vnučka Karolínka a s ní celá rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 5. 12. 2021 uplyne rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
tchyně, babička a prababička paní Ilona Kneblová.
Zároveň letos 5. 9. 2021 uplynulo 35 let od úmrtí jejího manžela,
tatínka a dědečka pana Aloise Knebla.
Nikdy nezapomene dcera Lucie s rodinou.
„Nejsmutnější je chvíle,
kdy se z nádherných okamžiků stane pouhá vzpomínka….“
Možná byl čas již odejít, snad to tak bylo v osudu psáno…
Zbyly jen sny, jež mohly se snít…
V půjčovně času však měli vyprodáno.
Dne 13. 12. 2021 by se dožila 80. let paní Ilona Mikulcová,
a dne 14. 12. 2021 vzpomeneme 25. výročí úmrtí pana Oldřicha Mikulce.
Kdo jste je znali, věnujte tichou vzpomínku. Za celou rodinu dcera Pavlína a syn Libor.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 19. prosince 2021 by se dožila 79 let paní Irena Sobková.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Otakar, syn Vlastislav s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Úmrtí

S nejhlubším zármutkem a s bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne 3. 11. 2021, ve věku 82 let, navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, kmotr, strýc a kamarád pan ŠTEFAN ĎURÁŠ
Před několika dny onemocněl nákazou COVID-19 a vzhledem ke svým přidruženým onemocněním svůj boj s touto zákeřnou
nemocí, bohužel, prohrál.
Za tichou vzpomínku všem přátelům, sousedům a známým děkuje a nikdy nezapomene manželka Anna, syn Jiří, dcera
Drahomíra, vnuci Nikolka, Jakoubek, Josífek, Radeček s přítelkyní Katuškou a všichni milující příbuzní.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Informace k inzerci
v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč
včetně DPH za 1 cm2
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:

4,5 cm • 9,3 cm • 14,2 cm • 19 cm
• inzerce je zveřejněna na základě objednávky (vzor a podrobnější
informace na www.petrvald-mesto.cz)
• osobní podání příspěvku do PN: pondělí a středa od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do 17.00 hodin
• objednávky inzerce:

Lucie Skrzyžalová, tel.: 596 542 973,
e-mail: petrvaldskenoviny @petrvald-mesto.cz
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RESTAURACE KULTURNÍ DŮM

ČESKÁ KUCHYNĚ

POLEDNÍ MENU

Zveme Vás do nové restaurace
v centru města Petřvald !
výborná kuchyně

příjemná obsluha

skvělé pivo

catering

TO NEJLEPŠÍ PIVO

Jsme tady pro Vás každý den od 11:00

rezervace: 733 677 473

Možnost pořádání soukromých akcí v prostorách kulturního
domu s využitím naší služeb cateringu a obsluhy.
Kapacita: malý salonek do 20osob velký salonek do 30osob sál do 250osob

Restaurace Kulturní Dům Petřvald

Podlesní 2332, Petřvald

KOUPÍM staré mince, stříbrné prsteny, tabatěrky, pudřenky,
medaile, šavle, bodáky, nože, sošky Madonky, vzduchovky,
poplašňáky, věci ze starých kol a motorek, odznaky, hodiny,
hodinky, menší nábytek a obrazy, i jiné starožitnosti. Platba
po domluvě IHNED.

www.kd-petrvald.cz

Podlesní 2332, Petřvald

Koupíme dům, popř. parcelu.

Děkujeme. Tel./SMS: 608 370 379

Platí stále.
Jan Jaglař – 605 520 990

Mobilní rozhlas
Potřebujete půjčku nebo hypotéku?
Nebo už ji máte a zdá se vám, že
platíte příliš mnoho?
Se vším vám ráda pomůžu.
Poskytuji srovnání nejlepších nabídek bank a pojišťoven. Konzultace zdarma.
Přijedu, vysvětlím a nabídnu vám nejlepší řešení.
Finanční poradce společnosti 4Fin Petra Hrabcová,
vaše sousedka z Petřvaldu.

Telefonní kontakt: 603 443 363

Město Petřvald zavádí moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které
budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění
ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího,
pohodlně do vašeho telefonu či e-mailu.

Registrujte se:
Přes registrační formulář na adrese:
petrvald-mesto.mobilnirozhlas.cz
Osobně na podatelně MěÚ
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KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ

Pravidelná kontrola spalinových cest, vložkování,
frézování, čištění komínů
a kouřovodů, veškeré další
kominické práce.

Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří
i s klouby ramen, loktů, kyčlí,
kolen, kotníků, srovnání délky
nohou atd.... Pracujeme různými metodami: Dornova metoda,
Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, lymfatická masáž, Reflexní terapie atd.
Možno zakoupit dárkové
poukazy.
Kontakt na tel. čísle
777 781 811,
e-mail:
ladislav.pinter@tiscali.cz,
www.sweb.cz/dzpc.reiki

AKTIVACE 999 Kč

MASÁŽE

OPTIMAL

PREMIUM

10/2 Mbit

35/15 Mbit

70/20 Mbit

250 Kč/měs.

350 Kč/měs.

450 Kč/měs.

INTERNET 60G

NÍZKÉ CENY

Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově,
Frýdecká 1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční
masáže. Místo masáže lze domluvit při objednání (i v klidu
vašeho domova).

MINI

PREMIUM

EXCLUSIVE

VIP

70/20 Mbit

150/75 Mbit

250/100 Mbit

450 Kč/měs.

550 Kč/měs.

650 Kč/měs.

O dostupnosti se informujte v kanceláři. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / Aktivace zahrnuje kabeláž a práce technika.

Tel.: 605 379 799.

AKTIVACE ZDARMA

IČO: 74447971
kominictvi1@seznam.cz,

INTERNET SINGLE

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %
BEZ ÚVAZKU

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/

info@vejnet.cz

Nabízíme vývoz žump, sep�ků
a jímek vozem o objemu 9m3.

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