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Z OBSAHU
 3. a 4. května 2021 se
uskuteční zápis do MŠ
 Připomínáme si 30 let
činnosti pečovatelské
služby v Petřvaldě

UZÁVĚRKA
Termín uzávěrky dubnových
Petřvaldských novin
je 15. března 2021.
Termíny uzávěrek dalších čísel
novin jsou zveřejněny na
www.petrvald-mesto.cz

POZVÁNKA
Blíží se Mezinárodní den žen, a tak přinášíme archivní fotografii z oslavy tohoto svátku na petřvaldské DPS, která
letos slaví 30 let.

INFORMACE Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
49. schůze Rady města Petřvaldu
se konala 21. ledna 2021
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města.
 o podání žádosti o dotaci z národního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „podpora obcí s 3 001 – 10 000
obyvateli“, dotační titul „DT
117D8220E – Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov“,
na realizaci projektu Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ
Školní.
RM schválila   
 znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky
pod označením „Chodník podél
ul. Závodní kolem restaurace
Mokroš“.
RM rozhodla  
 o poskytnutí finančního daru
a o uzavření darovací smlouvy
o poskytnutí finančního daru

ve výši 10 000 Kč NA KOLE
DĚTEM – s nadačním fondem
Josefa Zimovčáka. Finanční dar
je účelově vázán na financování
sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí
„Na kole dětem“.
 o prominutí nájemného nebytových prostor v budově
ZŠ Petřvald, Školní č. p. 246,
ve kterých je provozovna bufetu,
nájemkyni H. Sulkové za období
od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
 o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb v rámci regionálních
funkcí na rok 2021 a smlouvy
o dílo na poskytování knihovnických a informačních služeb na rok 2021 s Regionální
knihovnou Karviná.
 ponechat roční úhradu za služby spojené s užíváním hrobových míst ve stávající výši 30
Kč/m2.

Zveme vás
na zasedání zastupitelstva
města,
které se bude konat
21. 4. 2021 v 16 hodin
v Kulturním domě města
Petřvald.

RM stanovila  

RM vzala na vědomí  

 roční nájemné z pozemků pro
hrobová místa ve výši 17 Kč/
m2 pro nově uzavírané smlouvy
o nájmu hrobového místa, sjednané s účinností od 22.1.2021.

 výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném
znění za rok 2020.
 předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2020.

Realizace stavby Kanalizace Podlesí
Město Petřvald má vydáno stavební povolení s nabytím právní moci pro
stavbu Kanalizace Podlesí. Tato investiční akce je velmi finančně náročná,
a proto byla rozdělena do tří etap, a to i s ohledem na větší pravděpodobnost úspěšnosti získání dotace, která můžeme být poskytnuta max. ve
výši 50 mil. Kč, a max. ve výši 50 % z uznatelných nákladů stavby. O dotaci
bude město žádat u Ministerstva zemědělství ČR.
S ohledem na finanční možnosti města budeme zbývající část finančních
prostředků na tuto stavbu hradit z poskytnutého úvěru.
V případě získání finančních prostředků jak z dotace, tak i z úvěru a po
následném výběru dodavatele stavby, je předpoklad zahájení I. etapy
výstavby kanalizace v září letošního roku. I. etapa se týká ulic Topolová,
Bužkovská, Úzká, Podlesní a Chalupnická (viz. situace). Realizace II. etapy
bude následovat po ukončení I. etapy a bude samozřejmě opět záležet na
získání finančních prostředků z dotace a úvěru. To stejné lze konstatovat
i pro etapu č. III.
Ing. Jiří Lukša, starosta

vystrojení novými čerpadly
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Město Petřvald
vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího úředníka – vedoucí
správního odboru MěÚ
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na úřední desce městského úřadu, na elektronické úřední desce městského úřadu
popř. na internetových stránkách www.petrvald-mesto.cz v sekci Zaměstnání.
Nástup možný: 1. 4. 2021
Termín pro podání přihlášek: 8. 3. 2021
Informace na tel.č. 596 542 902.

3

Město Petřvald
nabízí pracovní místo:
1. Dělník střediska údržby - elektrikář
2. Dělník střediska údržby - instalatér
Požadujeme:
• vyučení v oboru
• odborná praxe min. 5 let
• u elektrikáře zkouška z vyhlášky č. 50/78 Sb., min. § 6
• řidičský průkaz sk. B, pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.
Místo výkonu práce: město Petřvald

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V BŘEZNU 2021
1. svoz směsného komunálního odpadu (popelnic
a kontejnerů):
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.

2. svoz žlutých pytlů (plast):

15., 16. svoz kontejnerů na plast: 3.

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (5. platová tř.).
Nástup: dle dohody

3. svoz modrých pytlů (papír):

Přihlášky zašlete poštou na adresu: Město Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 73541 Petřvald nebo na email kanova@petrvald-mesto.cz

4. svoz černých pytlů (biologicky rozložitelný odpad):  

Informace: 596 542 902

11., 12.
22., 23.

Město Petřvald se zapojilo do nového projektu česko-polské spolupráce
s městem Strumień, který bude realizován v roce 2021.

Název projektu: „Stezka poznatků a zdraví na Drogomyślské cestě”
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002539
Co je cílem projektu, jaká je cílová skupina?
Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti česko-polského pohraničí prostřednictvím zlepšení dostupnosti atraktivit cestovního ruchu a propagace turistických hodnot česko-polského pohraničí. Realizace projektu přispěje
ke zlepšení konkurenceschopnosti polsko-českého pohraničí a pozitivně
ovlivní růst jeho hospodářského potenciálu. Zvýšení počtu turistů a prodloužení času, který tráví na území města Strumień a města Petřvald, se
odrazí rovněž na rozvoji služeb cestovního ruchu v příhraniční oblasti.
Cílovou skupinou projektu jsou turisté na obou stranách polsko-české hranice, místní komunita, obyvatelé a podnikatelé.
V rámci projektu vznikne ve městě Drogomyśl, ve správním obvodu města Strumień, nová naučná stezka. Místo poznaní dějin Drogomyśle a také
místo, kde se obyvatelé i návštěvníci mohou posadit a oddychnout si. Na
trase této nové stezky budou umístěny cedulky s nejdůležitějšími historickými objekty Drogomyśle, včetně jejich stručných popisů v podobě QR
kódů.
Projekt také zahrnuje propagační aktivity, které by měly obě města představit potencionálním turistům :
-

vydání polsko-české propagační brožury (2000 ks), prezentující
atrakce cestovního ruchu gminy Strumień a města Petřvald,
vydání hracích karet s atrakcemi cestovního ruchu města Petřvald
a gminy Strumień (500 ks).

Město Petřvald v rámci projektu rovněž nechá vyrobit propagační materiály s příslušnými logy, jejichž součástí bude puzzle (300 kusů) a stolní
kalendář (3200 kusů) s fotografiemi města Petřvald a obce Strumień.
Další částí projektu jsou společné projektové aktivity, které by měly být
realizovány v roce 2021:
Na polské straně to budou:
- minimálně 2 workshopy tvorby produktu cestovního ruchu gminy
Strumień a města Petřvald pod vedením Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci OLZA.
- oficiální zprovoznění Drogomyślské cesty spojené s přednáškou (za
účasti cca 10 osob z České republiky),
- pochod Nordic Walking v Drogomyśli za účasti českého partnera
- polsko-české cyklistické závody
- mezinárodní mládežnická sportovní soutěž v Drogomyśli
Na české straně se uskuteční:
- setkání s kulturou ve městě Petřvald
- pěší túra městem Petřvald (určená pro lídry nevládních organizací,
městské poslance a zástupce samosprávy z gminy Strumień)
V rámci udržitelnosti projektu se budou každý rok střídavě v Drogomyśli
nebo v českém městě Petřvald uskutečňovat setkání, mohou to být sportovní závody nebo účast na kulturní akci. V době udržitelnosti bude infrastruktura využívána v prospěch polsko-české spolupráce a společné aktivity obyvatel a turistů. Informace o společných akcích budou zveřejňovány
na internetových stránkách obou partnerů.
Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru MěÚ Petřvald
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Třicet let poskytování pečovatelské služby města Petřvald

Vážení čtenáři Petřvaldských novin,
v letošním roce si připomínáme třicet let činnosti pečovatelské služby pod
hlavičkou města Petřvald. Proto mi dovolte uvést i něco z historie pečovatelské služby:
Město Petřvald poskytuje pečovatelskou službu ode dne 1. 2.1991. Je to
tedy 30 let, kdy započala péče o seniory a občany tělesně a zdravotně postižené v jejich domácnostech, kde se prováděly především nákupy, úklidy
bytů, pochůzky (zajištění léků od praktického lékaře, platba na poště aj.),
donáška uhlí a další úkony. Tuto práci vykonávaly dvě pečovatelky, které
do 1. 2.1991 pracovaly na této pozici jako zaměstnanci Okresního ústavu
sociálních služeb Karviná a měly v té době zázemí v objektu Domova Březiny v Petřvaldě. Byly to paní Jarmila Balonová a paní Helena Ševčíková.
Na základě zájmu občanů pak byly úkony pečovatelské služby rozšířeny
od 1. 11.1991 o dovážku obědů. Obědy byly odebírány ze závodní jídelny
Dolu Fučík na Kamčatce.
Počátkem 90. let zahájilo město Petřvald přestavbu objektů bývalé ubytovny DP Družba na ulici Ráčkova v Petřvaldě na domy s pečovatelskou
službou (dále DPS). Byty byly přestavěny pro potřeby seniorů vyžadujících
pomoc v některých životních úkonech tak, aby pečovatelky měly klienty
soustředěné na jednom místě a neztrácely čas přemísťováním mezi klienty po celém území města Petřvaldu. Proto se o pečovatelských domech
hovořilo jako o domech se soustředěnou pečovatelskou péčí. Postupně
byly dány do provozu objekty DPS: v roce 1992 DPS čp. 1735, v roce 1995
DPS čp. 1734, v roce 1999 DPS čp. 1737 a v roce 2016 DPS čp. 1738.
Poslední z domů je zcela bezbariérový, jako jediný má výtah. Celkově je
v areálu DPS 78 bytů. V rámci domů s pečovatelskou službou působí již 22
let správce pan Radek Matějek, který provádí běžnou údržbu areálu DPS
a podílí se na potřebných opravách bytového fondu.
V DPS čp. 1735 bylo zřízeno zázemí pro pracovnice pečovatelské služby - kancelář s vybavením, kuchyň, koupelna a WC. V každém domě byla
zřízena také prádelna, která je zařízením pečovatelské služby. Ve dvou
domech jsou i kulturní místnosti určené pro společenské vyžití nájemníků
bytů DPS.
Po nastěhování obyvatel do jednotlivých bytů DPS se pečovatelky průměrně staraly o víc než 90 klientů pečovatelské služby včetně rozvozu obědů,
kterých se v minulosti rozváželo až 75 porcí. Obědy se odebíraly, po demolici jídelny na Kamčatce, z jídelny ZŠ Masarykova, pak z jídelny u Juráška v DPS v Rychvaldu. V současné době vozíme obědy z jídelny Mateřské
školy na ul. 2. května v Petřvaldě.
Pečovatelky nejprve chodily za klienty pěšky nebo jezdily na kole. Obědy
byly rozváženy referentským vozidlem města Petřvaldu. V roce 1992 byly
pečovatelkám zakoupeny dvě babety ke snadnějšímu přemísťování mezi
klienty v terénu, k provádění nákupů a pochůzek. V roce 2018 bylo pro
účely pečovatelské služby zakoupeno vozidlo DACIA, kterým pečovatelka
rozváží obědy a nákupy, vozidlo slouží pečovatelkám k přemísťování v terénu k jednotlivým klientům k provádění úkonů PS, nejčastěji hygieny.
V roce 2016 požádalo město Petřvald Krajský úřad v Ostravě o registraci
nové cílové skupiny rodiny s dětmi, abychom mohli pomoci rodině, kde se
narodila trojčátka. Pečovatelská služba zde poskytovala potřebné úkony
v domácnosti v letech 2016 až 2019.
V průběhu let vykonávaly práci pečovatelky kromě výše zmíněné paní Balonové a paní Ševčíkové paní Jana Žáková, Helena Černeková, Alena Kukučová, Kamila Kantorová a Bc. Iveta Haichlová.
Všem zaměstnancům města Petřvald současným i bývalým chci touto
cestou poděkovat za pomoc při zajišťování péče o naše seniory, občany

tělesně i zdravotně postižené i v rodině s dětmi. V současné době pečuje o seniory a osoby zdravotně a tělesně postižené kolektiv pečovatelek
ve složení Božena Vítečková, Lucie Vicherková, Martina Grafová a Andrea
Volná (viz. přiložené foto).
Pečovatelská služba je vykonávána v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., ve znění novel. zák. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č.
505/2006 Sb., pečovatelky vykonávají tyto úkony:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – 100,-Kč
/1 hodinu, (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání,
pomoc při prostorové orientaci)
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu - 100,-Kč/1 hodinu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při
základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - 20,-Kč za dovoz
oběda, (cena za oběd 58,-Kč se hradí jídelně MŠ) (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla, podání jídla)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti - 100,-Kč/1 hodinu (běžný
úklid domácnosti, velký úklid domácnosti -mytí oken, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla - 100,-Kč/úkon)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 100,-Kč/1
hodinu (doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a různé instituce, doprovázení zpět)
Základní informace o pečovatelské službě:
• Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
• Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče poskytovaná v domácnosti osob
• Úkony PS se poskytují za stanovenou úhradu v hotovosti nebo převodem na účet
• Bez úhrady se PS poskytuje osobám uvedeným v § 75 odst. 2 zák. č.
108/2006 Sb. (např. účastníci odboje).
Místo poskytování služeb:
• Pečovatelskou službu poskytuje město Petřvald pouze ve svém územním obvodu v domácnosti osoby nebo v zařízeních pečovatelské služby (prádelny, mandlovna, autoprovoz).
Cíl služeb:
• Cílem poskytované pečovatelské služby je pomoc a podpora fyzickým
osobám v nepříznivé sociální situaci (ztráta soběstačnosti z důvodu
věku nebo zdravotního stavu tak, aby klient mohl co nejdéle setrvat
ve svém přirozeném prostředí svého domova) s důrazem na zachování lidské důstojnosti, individuální potřeby klienta, aktivitu, samostatnost, posilování sociálního začleňování, kvalitu služeb a dodržování
lidských práv a základních svobod osob.
Okruh osob, kterým se služby poskytují:
• Pečovatelskou službu město Petřvald poskytuje seniorům starším 65
let nebo osobám mladším od 27 let věku s tělesným nebo zdravotním
postižením a rodinám s dětmi
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Kapacita poskytovaných služeb:
• Celková kapacita poskytované pečovatelské služby je 110 klientů,
z toho maximálně 50 osobám můžeme rozvážet obědy
Způsob poskytování služeb:
• Pečovatelskou službu poskytují pečovatelky z povolání v pracovní dny
v domácnosti osob nebo v zařízeních PS. Dovoz obědů se poskytuje
v době od 10.00 -14.00 hodin, ostatní služby od 07:00 – 15:30 hodin.
Úkony se provádějí v souladu se standardy pečovatelské služby.

Bližší informace poskytneme:
• na tel. č. 596 542 905 (sociální pracovník Bc. Ivana Rajdusová)
• na webových stránkách města Petřvald (pro občany - sociální služby),
kde jsou umístěny základní informace o pečovatelské službě, ceník
za jednotlivé úkony i žádost na poskytování pečovatelské služby
• v budově radnice na informačním panelu
• ve vývěsní skříňce poblíž pošty
• v kanceláři č. 101 v budově Městského úřadu v Petřvaldě u sociálního pracovníka
Bc. Ivana Rajdusová, sociální pracovník pro pečovatelskou službu

Senior doprava – Taxík Maxík
Občané města Petřvaldu mohou
od ledna 2021 využívat službu
„Taxík Maxík“. Tato služba představuje zvýhodněné přepravní
služby určené pro seniory starší
65 let nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P, včetně jedné osoby jako doprovod.
Službu si občané (klienti) mohou
objednat na tel. čísle 607 752 550 každý pracovní den v době od 7:00 do
15:00 hodin vždy 24 hodin před plánovaným přistavením automobilu na
určené místo. V rámci této objednávky bude nutné uvést:
• jméno a příjmení
• datum narození
• informaci, zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
• den a hodinu, kdy má být automobil přistaven
• adresu, na kterou má být automobil přistaven
• adresu místa, na kterou má být klient přepraven
Přeprava je realizována každý pracovní den v časech od 7:00 do 15:00 hodin. Řidič služby „Taxík Maxík“ neposkytuje osobní asistenci a doprovody.
Klienty lze přepravit výhradně do zdravotnických zařízení, k lékařům, do lé-

káren, na úřady, do sídla České pošty, na hřbitovy na území správního obvodu města Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava). Mimo území správního
obvodu města Orlová může být klient přepraven pouze do zdravotnických
zařízení ve městech Karviná a Havířov.
Délka jedné jízdy v případě přepravy po území správního obvodu města
Orlová nepřesáhne 30 minut, a to včetně případné čekací doby.
Cena přepravní služby „Taxík Maxík“ je stanovena v jednotné výši, a to 11
Kč/1 km včetně doprovodu (+ čekací doba 50 Kč platí pro jízdy do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov). Jízda bude zaznamenána
řidičem v zakoupené permanentce vydané provozovatelem služby. Permanentku si klient zakoupí při první jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. Podle
vlastního uvážení si může zakoupit permanentku v hodnotě 110 Kč, 330
Kč nebo 660 Kč, přičemž cena odpovídá počtu kilometrů, které bude mít
klient předplaceny.
Budou upřednostňovány cesty do nemocnice a k lékaři.
Řidič automobilu při nástupu ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní služby Senior doprava - Taxík Maxík. Za tímto účelem
řidič požádá o předložení příslušných dokladů. Jestliže klient odmítne tyto
doklady předložit, nebo jestliže předložené doklady nebudou prokazovat
splnění podmínek pro přepravu v rámci přepravní služby Senior doprava Taxík Maxík, bude poskytnutí přepravní služby odmítnuto.
Ing. Jiří Lukša, starosta

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2021/2022.

Zápis se koná 3. a 4. května 2021 od 8:00 do 16:00 hod.
na hlavním pracovišti 2. května 1654.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty:
•
•
•
•
•
•

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte (v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře, prosíme o doložení očkovacího průkazu)
Čestné prohlášení o provedeném pravidelném očkování (v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře)
Rodný list dítěte
Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte
vyzvedne 14. – 15. 4. 2021 na vybraném pracovišti mateřské školy
v provozní době:
MŠ Petřvald, pracoviště 2. května 1654
od 6:00 do 16:00 hod.
MŠ Petřvald, pracoviště K Muzeu 257
od 6:00 do 16:00 hod.
MŠ Petřvald, pracoviště Závodní 822		
od 6:30 do 16:30 hod.
MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská (dočasně na ZŠ Závodní 822 – boční vchod)
					
od 6:00 do 16:00 hod.
Všechny potřebné tiskopisy lze rovněž vytisknout z webových stránek
MŠ.

Upřesňující informace:
•
•

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
• Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku
dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald.
• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla
od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3
let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Doporučujeme průběžně sledovat web. str. mateřské školy http://
mspetrvald.cz z důvodu možných změn v organizaci přijímacího řízení.
Bc. Andrea Doffková, ředitelka mateřské školy
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Výzva k zápisu k povinné předškolní docházce
Vážení zákonní zástupci dítěte, pro které je ve školním roce 2021/22 předškolní vzdělávání povinné (dítě dosáhne věku 5 let do 31. 8. 2021)
dle § 34a, Školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Vyzýváme Vás, abyste se dostavili k ,,ZÁPISU“ do Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace (hl. budova MŠ na ulici 2. května
1654, 735 41 Petřvald), a to ve dnech 3. – 4. 5. 2021 v době od 8:00 – 16:00 hod.
Předem si v MŠ vyzvedněte/vytiskněte z webových stránek MŠ tyto tiskopisy:
•
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
•
Evidenční list dítěte (nechat potvrdit lékařem, v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře, prosíme o doložení očkovacího
průkazu)
•
Čestné prohlášení o provedeném pravidelném očkování (v případě, že nebude možné získat potvrzení lékaře)
V případě že:
•
chcete přihlásit vaše dítě do jiné mateřské školy, nežli je vaše spádová mateřská škola (MŠ Petřvald),
•
vaše dítě již navštěvuje mateřskou školu v jiné obci (Orlová, Havířov, Ostrava, Bohumín, atd……),
prosíme, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, a to osobně na výše uvedené adrese mateřské školy, nebo telefonicky na tel. číslech:
596 542 981 - ředitelka, 596 542 982 - p. účetní, 596 542 983 - sekretariát, 596 542 984 - zástupkyně ředitelky, nahlaste přesnou adresu
mateřské školy, do které již vaše dítě dochází, případně docházet bude.
Bc. Andrea Doffková, ředitelka mateřské školy

Distanční výuka na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,p.o.
Je to pouhých 26 let, kdy jen ve zlomku domácností byl osobní počítač.
Zavolat jsme si mohli jen z telefonní budky. O nějakém světě internetu,
sociálních sítích, cloudech apod. jsme si mohli nechat jen zdát. Počítač
v domácnosti byl velkou a drahou vzácností. Tehdy jsme si ani nepředstavovali, jakou důležitou roli bude IT technika v našich životech mít. Možná
jen v nadsázce jsme si říkali, že ve vzdálené budoucnosti se žáci budou
učit přes počítače. Ještě v únoru roku 2020 jsme netušili, co nás čeká.
Najednou jsme byli my, učitelé, i žáci s rodiči postaveni před nelehký úkol.
Žáci nesmí do škol a my musíme zajistit výuku online! V první vlně nám
hodně pomohl fakt, že jsme v minulosti zavedli elektronické žákovské
knížky a celkově naše IT technologie na škole byla díky pravidelným investicím zřizovatele města Petřvald na vysoké úrovni. Měli jsme tak možnost
komunikace s rodiči a žáky. Všichni jsme sedli k počítačům a začali dělat
přípravy, hledat na internetu zábavné výukové materiály a následně opravovali odevzdané práce. Stále jsme měli na paměti, že nechceme rodiče
ani žáky nadměrně přetěžovat, ale na druhé straně zase musíme zajistit,
aby žáci nezapomněli již nabyté vědomosti, něco nového se naučili a zopakovali učivo. Není to jednoduché jak pro nás učitele, tak ani pro rodiče
žáků a žáky samotné. Věřili jsme, že to zakrátko přejde a vše se vrátí do
normálu. Bohužel se tak nestalo.
Již v červnu roku 2020 jsme si uvědomovali, že bude potřeba najít řešení
pro kvalitnější výuku, kdyby se situace opakovala. Bohužel od ministerstva

školství jsme detailní postup neobdrželi. Vše bylo ponecháno na školách.
Rozhodli jsme se najít systém pro online výuku a zvolili jsme MS Teams.
Díky zřizovateli městu Petřvald jsme zakoupili licence a zajistili propojení s naší školní sítí, tak aby bylo přihlášení pro žáky co nejjednodušší.
Upgradovali jsme naši školní síť, zajistili kvalitní připojení k internetu a
také kvalitní bezdrátové propojení s naší druhou budovou na ul. Závodní
a zakoupili další nové počítače. Využili jsme finanční podpory ze strany
ministerstva školství na nákup potřebné IT techniky a díky rychlé reakci
jsme ji zvládli zajistit. Mnoho škol bohužel kvůli vyprodaným skladům takové štěstí nemělo.
Našim žákům jsme poskytli k zapůjčení desítky notebooků a tabletů, aby
se ti, kteří neměli tuto techniku doma k dispozici, mohli účastnit online výuky. Učitelé se prakticky ze dne na den museli naučit ovládat nový systém
a taky změnit své učitelské metody.
Závěrem děkujeme společnosti Microsoft, která nám společně s www.ucimeonline.cz hodně pomohla, zřizovateli městu Petřvald, pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům, rodičům a mnohým dalším, kterým tato
nelehká situace nebyla lhostejná.
Věřme, že vše ustane a bude líp.
Mgr. Roman Pluta, DiS.
ICT koordinátor
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Distanční výuka očima žáka
Již několik měsíců, každý školní den, se jako žákyně 9. třídy zúčastňuji školní distanční výuky
na základní škole. Mám silný počítač a „superrychlé“ internetové připojení, což znamená, že
občas paní učitelku nevidím nebo neslyším. Ačkoliv se říká, že výuka na dálku nevyhovuje ani
žákům, ani učitelům, opak je někdy pravdou. Distanční výuka má spoustu výhod. Nemusím
stát na zastávce autobusu v té zimě, ale jsem ve škole během několika minut. Nemusím tak
brzo vstávat, je mi jedno, co mám na sobě. Mohu si dopřát i během vyučování dobrou snídani
i svačinu. Nevýhody ovšem převažují. Je opravdu těžké se během vyučování soustředit. Učivo
se mi daleko hůře pamatuje. Úkolů dostáváme více než při prezenční výuce. Proto je o hodně
těžší se připravovat na přijímací zkoušky, které mě letos čekají. Hodiny prosedíme u počítače,
bez pohybu. Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykla na tento typ výuky, protože je to zvláštní pocit.
Učitelé a učitelky naší školy se opravdu snaží a velmi svědomitě se připravují na naše hodiny,
které jsou navzdory všemu zábavné i poučné. Vím, že to naši učitelé nemají jednoduché,
a oceňuji, co pro nás v těchto nelehkých časech dělají. Přesto se velmi těším na to, až usednu
do lavice a uvidím všechny své kamarády a spolužáky naživo. A svět se vrátí do normálu.
Agáta Benešová,
žákyně IX. C třídy

Obrázek z distanční výuky
autorka Zuzana Neuvirtová, žákyně IX.C třídy
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Děti ze čtvrtých tříd vytvořily sněhové stavby a poslaly fotky. Líbí se vám?
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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 akce zcela zrušeny.

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

Máme pro vás VÝZVU! Zkuste se zapojit do našeho malého projektu „Neseď doma a projdi své město!“. V celém Petřvaldě máme 29
vývěsních tabulí. Na každou jsme vyvěsili razivě růžový list s jednoduchou otázkou nebo lehkým úkolem. Od 1. do 31. března sbírejte
odpovědi a následně nám je, společně s kontaktem na vás, zašlete na mail: skrzyzalova@petrvald-mesto.cz nebo do zpráv na fb Kultura
Petřvald. Pro ty nejzdatnější turisty máme drobné odměny . Na našem FB můžete dávat tipy ostatním, kde mohou hledat, nebo dávat
své fotografie z plnění úkolů. Za každou zpětnou vazbu budeme rádi. Tak neseďte doma a projděte své město!

Město Petřvald
ve spolupráci se spolky, působícími na území města,
pořádá

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Ve dvou termínech:		

12. 7. – 16. 7. 2021
2. 8. – 6. 8. 2021

Denní program:		
Místo konání:		

8.00 – 16.00 hodin
Středisko kulturních služeb Petřvald

Cena:

900,- Kč

Tábor je určen pro děti od ukončeného 1. - 4. ročníku základní školy.
Maximální kapacita pro jeden termín je 20 dětí.
V programu tábora jsou zahrnuty sportovní aktivity, poznávání přírody, zvěře, floristika, vzdělávání, výlety, soutěže, zábavné programy,
volnočasové hry.
Přihlášky budou přijímány ve středisku kulturních služeb od 7. 4. 2021 od 7:00 hodin.
K přihlášení dítěte je třeba přinést vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaměstnání obou rodičů.
V době konání LPT nesmí ani jeden z rodičů být na mateřské, nebo rodičovské dovolené.
Přihláška a potřebné dokumenty jsou na webových stránkách města: www.petrvald-mesto.cz
Děti budou vybírány dle pořadí podaných přihlášek.
Případné zrušení akce nebo její změny se budou řídit vývojem epidemiologické situace v ČR.

Informace:
Taťána Čechová
Středisko kulturních služeb
K Muzeu 150
735 41 Petřvald

Tel.: 596 542 951, 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz
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Fotoarchiv pana Pavla Římánka
(druhá část). Vzpomínáme, které
slavné osobnosti navštívily v minulosti naše město. Fotky dokazují,
že Petřvald je a vždy bylo kulturní
město.
Zleva doprava: Felix Holzmann, Josef Zíma, Ander z Košic,
dole Viktor Sodoma, duo Kamélie

KNIHOVNA PETŘVALD

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

Okénko knihovny
Milí čtenáři a naši příznivci, přinášíme vám informace o dění v naší/vaší
knihovně
skalním čtenářům uděláme radost.
Milí čtenáři a příznivci knihovny,
děkujeme vám za přízeň i v této ne- Inspiraci pro výběr titulů k vypůjčelehké době. Bezkontaktní půjčovna ní můžete najít v online katalogu
funguje jak má, neustále chystá- na našich stránkách, najdete zde
me balíčky knížek, audioknih i des- i výběry z knižních novinek, nabídku audioknih a mnoho dalšího.
kových her na vaše přání.
Pro ty, co ještě neví, jak bezkon- Rozšířili jsme mimo jiné nabídku
komiksů, informace najdete také
taktní půjčovna funguje.
na našich stránkách. Čtenáři, kteCo to znamená?
Je možné si vypůjčit (nově také ří v nás mají důvěru, mohou vyuvrátit) distančním způsobem pře- žít služby a napsat si pouze počet
dem objednané knihy. Na způsobu kusů knih a my vybereme podle
a čase předání je nutné se předem nejlepšího svědomí tituly, které by
domluvit s knihovnicí. Telefonicky se mohly líbit.
596 542 952, e-mailem knihov- Dalším inspirátorem (hlavně pro
dětského čtenáře) může být nová
na@petrvald-mesto.cz .
Všechny výpůjčky budou stále au- mobilní aplikace Čtenářský metr,
tomaticky prodlužovány až do doby ke stažení je na stránkách knihovotevření knihovny. Protože se situ- ny nebo na www.ctenarskymetr.cz.
ace neustále mění, nevíme, zda Pro studenty středních škol sdílído vydání tohoto čísla novin nedo- me odkazy na zajímavé webové
jde k nějaké změně. Proto se, pro- stránky s tématikou doporučené
sím, než se za námi vydáte, raději četby - a to www.knihytrochujinak.
informujte o aktuální situaci na na- cz a napotitku.cz. Najdete zde
šich webových stránkách www.pe- texty a videa, které pomohou netrvald.knihovna.cz. Není to ideální jen u maturity. Samozřejmostí je
způsob, ale doufáme, že našim bohatý výběr doporučené četby

ve fondu knihovny. Je možné využít
službu MVS (meziknihovní výpůjční
služba). Pokud nemáme v knižním
fondu vámi požadovanou knihu, lze
ji objednat z knihovny jiné za poplatek 50 Kč.
Pokud situace dovolí, můžete se těšit z výstavy mladé a nadějné malířky Klaudie Švrčkové. Její obrazy
jsou k vidění v prostorech knihovny v naší Galerii nad knihami až
do konce března 2021.
Valentýnský livestream z knihovny
Každý rok v únoru se v knihovně
scházíme nad výrobou valentýnek.
Letos to nešlo, a tak jsme se rozhodly uspořádat hlavně pro děti
valentýnský livestream z knihovny,
abychom je pozdravily a přidaly
pár tipů na výrobu valentýnek pro
své blízké. Nechyběla ani pohádka. Veršovaný příběh z hmyzí říše
ÓÓÓ, vajíčko! Vyprávění o velké
lásce a odhodlání houseňáka Pepíka, který putuje za svou vyvolenou

a nic ho nezastaví. Knihu napsala
Ester Stará a ilustroval Milan Starý,
lze ji vypůjčit v knihovně
Semínkovna v knihovně
Až se zase otevře knihovna pro
veřejnost (doufáme, že již brzy),
nabízíme vám novou službu – Semínkovnu. Semínkovna funguje
bezplatně na komunitní úrovni.
V praxi to znamená, že pokud máte
přebytky semínek (jakýchkoli –
květinových, zeleninových, bylinkových…), přineste je do knihovny.
Na oplátku si můžete nějaká semínka odnést. Podmínkou je, aby
to byla semínka z vlastní zahrádky
(ne zakoupená v obchodě). Semínka nemusíte nijak zvlášť balit,
stačí sáček, malá krabička – my
je rozdělíme do speciálních obálek
a opatříme obrázkem.
Za knihovnu knihovnice
Monika Molinková
a Lucie Jurčíková
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DOMEK – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
telefon: 596 541 092, 702 286 813
e-mail: domek@petrvald-mesto.cz
web: www.svc-domek.webnode.cz
facebook: SVČ DOMEK
Otevírací doba – pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hod.
neděle – od 13.00 do 17.00 hod.
Otevírací doba se bude dále přizpůsobovat probíhajícím
akcím ve středisku.

Po dobu nepříznivé epidemiologické situace v ČR bude SVČ Domek uzavřeno do odvolání.
Situace se rychle mění, sledujte, prosím, aktuální informace na facebooku nebo webu.
Děkujeme za pochopení.

ŽIVOT VE MĚSTĚ
TJ PETŘVALD – HEPO
Pro případ, že by přece jen nastal zvrat k lepšímu a začalo se hrát, seznámíme čtenáře s rozlosováním soutěží.
Muži

Rozlosování mistrovské soutěže I. B třídy (nedohraná podzimní část +
jaro):
6. 3.
14.00		
Záblatí – HEPO
13. 3.
14.30		
Vendryně – HEPO
20. 3.
15.00		
HEPO – Mosty
27. 3.
15.30		
HEPO – Raškovice
3. 4.
15.30		
Oldřichovice – HEPO
10. 4.
16.00		
HEPO – Věřňovice
17. 4.
16.00		
Řepiště – HEPO
24. 4.
16.30		
HEPO – Staříč
2. 5.
16.30		
L. Petrovice „B“ – HEPO
8. 5.
16.30		
HEPO – H. Suchá
15. 5.
17.00		
Sedliště – HEPO
23. 5.
17.00		
Nýdek – HEPO
29. 5.
17.00		
HEPO – Vendryně
5. 6.
17.00		
Mosty – HEPO
12. 6.
17.00		
HEPO – Záblatí
20. 6.
17.00		
I. Petrovice – HEPO
26. 6.
17.00		
HEPO – Nýdek

Dorost

Rozlosování krajské soutěže (nedohraná podzimní část + jaro)
6. 3.
11.30		
Staré Město – HEPO
13. 3.
12.15		
Kopřivnice – HEPO
20. 3.
12.30		
HEPO – Slavia Orlová
27. 3.
13.00		
HEPO – Č. Těšín
4. 4.
12.30		
Bystřice n. / O. – HEPO
10. 4.
13.30		
HEPO – Dětmarovice
18. 4.
14.00		
Vlčovice – HEPO
24. 4.
14.00		
HEPO – Příbor
1. 5.
10.00		
L. Petrovice – HEPO
8. 5.
14.00		
HEPO – DOBRÁ
15. 5.
14.30		
Fryčovice – HEPO
22. 5.
14.30		
HEPO – Vendryně
29. 5.
14.30		
HEPO – Kopřivnice
6. 6.
10.00		
Slavia Orlová – HEPO
12. 6.
14.30		
HEPO – Staré Město
20. 6.
14.45		
I. Petrovice – HEPO
26. 6.
14.30		
Vendryně – HEPO
		
V. Sobek

NAPSALI NÁM
Tříkrálová sbírka pomůže, i když koledníci letos nevyrazili
Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti
obyvatel Ostravy, obcí a měst v okolí, přestože kolednické
skupinky letos do domácností s ohledem na pandemii koronaviru nevyrazily. Prostřednictvím on-line formy sbírky a do
stacionárně umístěných pokladniček na úřadech, v obchodech a dalších místech se do Tříkrálové sbírky letos shromáždilo 1 341 545,- Kč. Připojit se ke sbírce je možné až
do 30. 4. na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České
spořitelny s variabilním symbolem: 77708013. Prostředky
ze sbírky Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra se využijí
na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova
pro seniory, lidi bez domova nebo lidí se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu! Výsledky a využití sbírky je
publikováno na webu:
https://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/trikralova-sbirka-2021/
Děkujeme za důvěru, podporu a přízeň dárcům a všem dalším lidem, kteří ochotně pomohli s umístěním stacionárních pokladniček nebo jakkoli
jinak přispěli k uskutečnění Tříkrálové sbírky 2021 a vyjádřili tak solidaritu k druhým lidem v nepříznivé životní situaci.
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Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři
„Jak pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí“. Na setkání
s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí
péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související

informace ze zdravotní a sociální
oblasti. Termín společného kurzu
je 25. 3. 2021, 14–17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská
785/8, Ostrava-Výškovice. Dle
hygienických opatření proběhnou
buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné
dohodnout i v jiných termínech.
Naučíte se nemocnému člověku
podávat stravu, tekutiny a léky, pro-

vádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin.
Proběhnou praktické ukázky, jsou
připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči
nebo využívání kompenzačních
pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka.
Na kurz se přihlaste předem na
kontaktu níže. Pro zájemce nadále
poskytujeme konzultace v rámci

telefonických nebo video hovorů.
Konzultace vedené zdravotními
sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se
na Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava - Charitní
hospicová poradna, Mgr. Alexandra
Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství
zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd.
Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme tele-

fonicky, emailem nebo osobně po předchozím objednání na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906,
731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;
web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Charita Ostrava hledá do služeb nové kolegy
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi
v terminálním stádiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu:
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
zaslal Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností, CHARITA OSTRAVA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřená manželství

Zemřeli občané

Novomanželům přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla, za rady,
které jsi nám předala. Děkujeme za to, že jsi
s námi byla, za každý den, který jsi s námi prožila
Dne 25. ledna 2021 uplynul pátý rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička,
prababička a praprababička
paní Štěpánka Svěnčíková.
S láskou vzpomíná dcera Danuše s rodinou.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 24. února 2021 jsme si připomněli 1. smutné
výročí úmrtí
Ing. Lumíra Polocha.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie
a synové Libor a Petr s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 28. 2.2021 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Leo Chrobáka.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila,
dcera Ivana a syn Tomáš s rodinami
a sestra Marie.

Letos uplyne 16 let, kdy nás opustil náš otec,
dědeček, tchán a strýc
pan Jan Sekera.
Dne 28. února by se dožil 90 let. S úctou
vzpomíná syn Pavel s rodinou.

Dne 1. března 2021 by se dožila 90 let naše
milovaná maminka, babička, prababička a teta
paní Vlasta Střížová.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.

Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta
nejdražší, byla to maminka. Jen svíci hořící,
jen krásnou kytici na hrob položíme. Tiše se
zastavíme a na Tebe zavzpomínáme.
Dne 3. března 2021 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Danuše Gurecké.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Naďa
s rodinou, syn Pavel s rodinou
a bratr František s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska
a vzpomínky v nás žijí dál.
Dne 3. března 2021 uplyne 6 let, kdy nás opustil
můj manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc
a kamarád pan Zdeněk Baran.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Pavla, dcery
Ester a Andrea s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, ten
nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 4. března 2021 by se dožila 82 let
paní Marie Pavlíková,
bývalá učitelka v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miki, dcera
Jana s manželem a zeť Tomáš s rodinou.

Ivo Rohel a Lenka Drögslerová

Vzpomínáme

Danuše Radová

70 let
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Ten, kdo lásku rozdával, neodešel, ale v našich
srdcích dál zůstává.
Dne 2. března uplynou dva roky, co nás opustil
náš laskavý a milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Jiří Pěgřímek.
Zároveň 1. března tiše v našich srdcích
vzpomínáme jeho nedožité 85. narozeniny.
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát a s láskou
vzpomínat. Manželka Marie, dcera Věrka
s rodinou, syn Ivo s rodinou, Jana, vnoučata
Natálie, Honza a Pavel s Karolínou,
pravnučka Terezka.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 2. března 2021 vzpomínáme nedožitých
69 let a 14. března 2021 deváté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš syn, manžel, tatínek,
dědeček, bratr a švagr
pan Petr Kochan.
S láskou a úctou vzpomínají za celou rodinu
maminka Naďa a manželka Marcela s dětmi.

Dne 7. března 2021 vzpomínáme 9. smutné
výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka a tchána
pana Karla Kozubka.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Jiřina, syn Vratislav s
rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Dne 8. března 2021 by se dožila 80 let
paní Alena Salamonová.
Dne 9. dubna zároveň vzpomeneme již
12. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Jan, dcera
Šárka a syn Martin s rodinami.

Dne 15. března 2021 vzpomeneme smutné
výročí, kdy nás před 11 lety opustila
paní Irena Sobková.
Vzpomínají manžel Otakar, dcera Ivana
s manželem, syn Vlastislav a vnoučata.

…žít je tak složité a umřít tak prosté
Dne 16. března 2021 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí Lukáše Sojky
a zároveň vzpomeneme 24. března
jeho nedožité 36. narozeniny.
Vzpomínají rodiče Ivana a Břetislav, sestra Lucie
s rodinou, babička Jiřina a děda Otakar.

Úmrtí
V hlubokém zármutku oznamujeme přátelům a známým,
že nás dne 28. 12.2020 ve věku 72 let náhle opustil
pan František Hradzki.
Zarmoucená rodina

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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Nabízíme ČIŠTĚNÍ
Vašich AUTOMOBILŮ, SEDAČEK I KOBERCŮ.
Veškerou nabídku služeb a ceník najdete na:

vip.myfox.cz
nebo volejte: 777 884 871

STAVEBNÍ
PRÁCE
Provádíme veškeré
stavební práce,
rekonstrukce bytů,
koupelen,
sádrokartony a jiné.
Tel: 731 230 988
stavebniprace.petrvald.
webnode.cz

Informace k inzerci
v Petřvaldských
novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí
inzerující 6 Kč včetně DPH za 1 cm2
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm • 9,3 cm • 14,2 cm •
19 cm
• inzerce je zveřejněna na základě
objednávky (vzor a podrobnější informace na www.petrvald-mesto.cz)
• osobní podání příspěvku do PN:
pondělí a středa od 9.00 do 11.30 a
od 12.30 do 13.30 hodin
• objednávky inzerce:

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

Bydlíme v Petřvaldě v bytě a rádi bychom zde
nebo blízkém okolí koupili RODINNÝ DŮM.
Volejte, pište: 731 768 616
martap11@seznam.cz

MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
POHŘEBNÍ SLUŽBA, s.r.o.

Oznámení
Majitel Pohřební služby Marie Mejstříková,
pan Robert Machálek, oznamuje:
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám touto cestou oznámit změnu
provozovatele smuteční síně a� správy hřbitova ve městě Petřvald.
Vzhledem k�tomu, že pan Vladimír Blacha ke konci roku 2020 ukončil svou
činnost, bude spravovat vše ohledně sjednávání pohřbu, vedení obřední
síně a�správy hřbitova naše Pohřební služba – Marie Mejstříková s.r.o.
Jsme připraveni pozůstalým vyjít vstříc po všech stránkách – a�to nejen
v�Petřvaldě – ulice K�Muzeu 1741 (v�budově obřadní síně), ale i�v�Havířově
Šumbarku – ulice náměstí T. G. Masaryka 8, Havířově Městě – ulice
Na Nábřeží 61/101.
K� nejtěžším chvílím v� životě člověka patří úmrtí jejich blízkých.
Uvědomujeme si to, a�proto se snažíme citlivým přístupem pozůstalým
pomoci jak u�sjednávání pohřbů, tak i�u�samotného posledního rozloučení.
Ochota, slušnost a�pieta jsou samozřejmostí. Naše dlouholeté zkušenosti
jsou nejlepší zárukou kvality a�důstojného průběhu pohřbu.
Zajišťujeme všechny druhy obřadů, civilních i� církevních, kremačních
i� s� pochováním do hrobu, včetně květinových darů, řečníka, hudby
a�vytištění parte. Zajištění nosičů a�dalšího. A�to v�rozsahu ČR dle přání
pozůstalých.
Převozy zesnulých provádíme ze zdravotních zařízení i� mimo (domovy
seniorů, aj.) a� také přímo z� domu. (Provedení převozu z� domu není
pro pozůstalé závazné, sami se mohou následně obrátit na kteroukoli
pohřební službu dle jejich přání k�zařízení rozloučení.)
Objednávky pohřbů sjednáváme na všech třech výše uvedených adresách
v� pracovní době ve všedních dnech, v� případě nutnosti i� ve dnech
pracovního klidu.

Další informace naleznete na našich webových stránkách:

www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz

 +420 725 108 646, +420 596 811 231,  p.s.mejstrikova@centrum.cz
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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

5/1 Mbit

25/10 Mbit

50/20 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

50/20 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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