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Jak jsme stavěli v mateřské škole sněhuláka…

UZÁVĚRKA

INFORMACE Z RADNICE

Termín uzávěrky

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)

dubnových

46. schůze Rady města Petřvaldu,
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o uzavření smluv o právu provést stavbu „Oprava chodníku
včetně výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald“ s majiteli dotčených pozemků;
 o zahájení zadávací ho říze ní na stavební práce pod názvem „Realizace energetických
úspor bytových domů Březinská
čp. 1611–1615 v Petřvaldě“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, pověřila společnost
BON TENDR s.r.o., zahájením
zadávacího řízení, zřídila hodnotící komisi a jmenovala její
členy.

Petřvaldských novin

RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v 1.p.p. domu
Petřvald, Březinská čp. 1613,
na pozemku parc.č. 1837/5 v k.ú.
Petř vald u Kar viné, o v ýměře
18,82 m2.

která se konala 12. ledna 2017
RM rozhodla
 o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti a o organizačním
zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavřené dne 19. 1.
2009, v platném znění se společnostmi Dopravní podnik Ostrava, a.s. a Koordinátor ODIS,
s.r.o., kterým se mění úhrada
prokazatelné ztráty objednatelem za rok 2017 v částce
1 038 081 Kč;
 o uzavření smlouvy o dílo na
aktualizaci grafického informačního systému pro rok 2017
s firmou Digis, s.r.o., ve výši
117 500 Kč + DPH;
 o uzavření dohody o činnosti
a umístění stavby v ochranném
pásmu vodního díla pro akci „ZŠ
Školní – zahradní objekt v atriu“
se SmVaK Ostrava;

 o prominutí úhrady za pronájem
místnosti ve Středisku kulturních
služeb v Petřvaldě při konání výborových schůzí Odborovému
Klubu důchodců PS a ÚK závod
J. Fučík v Petřvaldě, vždy první
čtvrtek v měsíci pro rok 2017;
 o zadání zakázky malého rozsahu na „Zhotovení pomníku generála československého letectva
Ing. Aloise Vicherka“ a uzavření smlouvy o dílo s panem
Mgr. A. Martinem Kuchařem,
za celkovou cenu prací včetně
materiálu a osazení do terénu
115 000 Kč.
RM vydala Domovní řád v bytových domech ve vlastnictví města Petřvald.
RM vzala na vědomí
 obsah kroniky města Petřvaldu
za rok 2015;
 výkaz o plnění rozpočtu
k 31. 12. 2016.

je 8. března 2017.
Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych reagoval
na články zastupitele města Petřvald, pana Miloslava
Heska, které vyšly v lednovém a únorovém čísle
Petřvaldských novin s názvem Pravda o vodě. Požádal jsem o vyjádření k této
problematice druhou stranu – odborníky ze společnosti SmVak Ostrava a zde
je jejich stanovisko.
Ing. Jiří Lukša, starosta
(pokračování na straně 2)
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(pokračování ze strany 1)

Již z názvu předmětných článků je
patrné, že autor odkazuje na stejnojmenný internetový portál. Ten
dlouhodobě kritizuje především model, kdy města a obce jako majitelé vodohospodářské infrastruktury
uzavírají víceleté smlouvy na její
provozování se soukromými společnostmi. Ve zmiňovaném textu
bylo vzneseno několik dotazů, na
které považuji za vhodné reagovat.
Obávám se, že většina sporných
momentů vzniká z nedorozumění,
nedostatku informací, případně
emocí, které racionální debatě nepřispívají. Proto bychom rádi některá fakta vysvětlili.
Kvalitní služby za rozumnou cenu
V prvních dotazech se opakuje několik obecných témat: Jaké jsou
důsledky předání obchodu s vodou
koncernům pro lidi? Co je výhodné pro lidi a města a co je výhodné pro koncerny a proč? Jak se
s naháněči koncernů vypořádali
v zahraničí a v části ČR? Jaké důsledky má vyvedení obchodu s vodou na koncerny pro lidi, města
a jejich vodárny?
V případě obyvatel Petřvaldu, kam
dodává pitnou vodu a odvádí a čistí vodu odpadní společnost SmVaK
Ostrava, lze odpovědět poměrně
jednoduše. Lidé pijí ze svých kohoutků kvalitní pitnou vodu, která
kvalitou odpovídá vodě kojenecké.
To vše za cenu zhruba pět korun
za kubík pod celorepublikovým průměrem. Díky stále efektivnějšímu
procesu čistění vody odpadní se
zlepšuje kvalita vody v tocích v regionu, což přispívá ke zlepšování
životního prostředí v kraji. Ano,
je pravda, že akcie společnosti
SmVaK Ostrava drží většinově zahraniční akcionáři (ale nejen oni).
Ale to, že se držitelé akcií průběžně mění, je přirozené. Akcie jsou
cenným papírem, se kterým se ob-

choduje. Do roku 1977 provozovala vodovody a kanalizace Okresní
vodohospodářská správa v Karviné, poté státní podnik SmVaK Ostrava, v roce 1992 vznikla akciová
společnost, kdy byly vlastníky akcií
města a obce v regionu. Ty postupně své akcie prodávaly a majitelé
společnosti se v čase měnili až
k těm současným. Na tom není nic
nepřirozeného.
Výhody pro obě strany
Výhodnost pro lidi, města a pro majitele jsou spojené nádoby. Lidé ve
městě dostávají služby ve vysoké
kvalitě bez omezení 365 dnů v roce
24 hodin denně. A to je plně v odpovědnosti poskytovatele těchto
služeb, což se projevilo například
v mimořádně suchém roce 2015.
Zahrádky byly suché a bez úrody,
v řece se nedalo koupat, ale nikdo
v regionu nezůstal bez pitné vody
v potřebném množství a vysoké
kvalitě. Rok 2015 a začátek roku
2016 nás v tomto ohledu prověřil
a my svou odpovědnost díky přijetí
řady někdy velmi komplikovaných
provozních opatření prokázali. Výhodné je tedy to, že lidé dostávají
spolehlivě kvalitní službu za rozumnou cenu a společnost může realizovat tuto činnost, aby dosáhla
přiměřeného zisku, který je přísně
regulován státními orgány.
Další vznesená otázka zní: Proč
musí města sanovat z rozpočtů
(peníze od lidí) to, co jinde financují městské vodárny?
Tento dotaz má pravděpodobně
obecný charakter, protože se netýká situace v Petřvaldu, kde město
nemusí sanovat ze svého rozpočtu nic. Společnost SmVaK Ostrava jako majitel infrastruktury musí
zajistit dostatek prostředků na investice a modernizaci, aby mohli
lidé dostávat kvalitní a spolehlivé
služby, za které si platí. Za zbývají-

cí část infrastruktury, kterou město
díky dotacím vybudovalo, dostává
od provozující společnosti SmVaK
Ostrava nájem.
Další dotaz, „Proč obce nemají peníze na obnovu vodárenských trubek, když lidé platí za vodu stále
více?“ také nesměřuje do Petřvaldu, kde financuje obnovu infrastruktury (nejen trubek) její majitel,
tedy společnost SmVaK Ostrava.
Například pro roky 2017 a 2018 je
připraveno na investice ve městě
zhruba 46 milionů korun. V letech
2013-2016 šlo o 31 milionů korun.
Ano, všechny tyto investice jsou zahrnuty do cen vodného a stočného
v našem regionu, kde platí solidární
cena. Ani to jinak není možné. A je
pravda, že některé města a obce,
která vlastní a provozují vodohospodářskou infrastrukturu, drží ceny
pod reálnou úrovní, případně je dotují ze svých rozpočtů. Často pak
odkládají právě potřebné investice a zadělávají si na problém do
budoucna. Další kritizovanou skutečností je výrazné zvýšení cen
vodného a stočného od předlistopadové éry. Ano, voda skutečně podražila více než některé zboží a služby
(a méně než některé jiné). Vysvětlení je jednoduché. V období před
rokem 1989 nemusely ceny vody
odpovídat nákladům na její výrobu,
distribuci, čištění a investice do infrastruktury. Stejně jako vodoměry
často příliš neměřily skutečnou spotřebu, někde chyběly vůbec. Rozdíl
jsme zaplatili z veřejných rozpočtů
my všichni prostřednictvím peněz,
které bylo nutné do sektoru následně poslat. V současnosti je to jinak,
cena musí odpovídat vynaloženým
nákladům a je třeba získat díky platbám za služby dostatek prostředků
na investice. Například kritizovaná
společnost SmVaK Ostrava investuje každoročně do obnovy infrastruktury více než půl miliardy korun. Za
posledních dvacet let šlo o téměř

deset miliard korun. Například v Petřvaldu se pro letošní a příští rok
chystají akce za více než 46 milionů korun.
Městská vodárna
se (ne)rovná levnější voda.
V článku je zmiňována souvislost
mezi soukromým provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury
a údajně stále rostoucími cenami.
Pravda je taková, že cena za vodné
a stočné je v našem regionu zhruba
o pět korun nižší než celostátní průměr. Navíc přímá souvislost mezi
tím, že když bude vodárny provozovat město a obec, tak se ceny sníží, neexistuje. Například v Břeclavi,
Vsetíně, Vyškově, Jihlavě nebo Pardubicích je cena vyšší než v Petřvaldu, i když vodárny provozují města
a obce. V Přerově a Kroměříži je naopak levnější. Cenu vody si totiž neurčují dle své libovůle vodárenských
společností, ale jsou pod přísným
dohledem státních institucí. Mechanismus tvorby je poměrně složitý. Ve stručnosti je snad možné
říct, že cena zohledňuje prostředky,
které je nutné do výroby, distribuce
a čištění vody vložit, nákup surové
vody z vodních zdrojů od státních organizací a další skutečnosti. A ano,
také přiměřený zisk, jehož výše je
jasně určena a kontrolována státními institucemi (ministerstvo financí). V článku je zmíněn také zisk,
který si akcionáři ze zisku v posledních letech vyplatili. Ano, jako každá jiná společnost, i ta vodárenská
podniká za účelem zisku. Vložila do
nákupu společnosti, která byla původně v 90. letech minulého století
ve vlastnictví měst a obcí, nemalé
prostředky, jinak než ze zisku se jí
vrátit zpět nemůžou.
Vážení čtenáři, naše společnost
před Vámi nic neskrývá a rádi zodpovíme Vaše další dotazy, stejně
jako voleným zástupcům města.
Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel

Stát má zaplatit vesnicím vodovod
Malé obce samy neutáhnou náklady na síť, pokud nemají vodu skokově zdražit. Ministr zemědělství
chce, aby jim pomohla vláda. Praha s vodohospodářskou infrastrukturou v některých malých obcích se
to v České republice má podobně
jako s prvním pilířem důchodového
spoření. Jde o podfinancovanou oblast, ve které není dost peněz na
to, aby ve druhém případě pokryly potřeby stále rostoucího počtu
seniorů a v tom prvním nároky na
obnovu a modernizaci potrubí. U vodovodních a kanalizačních řadů se
blíží den, kdy bude nutné zaplatit
výměnu zastaralých trubek za vyhovující. V otázce, kdo to zaplatí,
jsou v zásadě dvě možnosti. Buď
to bude občan přímo na vodném
a stočném, nebo to bude občan
nepřímo prostřednictvím státu. Ně-

která města totiž nevkládají dost
peněz do fondu, z něhož se má síť
obnovovat. V drtivé většině jsou
české vodohospodářské soustavy
v majetku obcí, část trubek pak samosprávy prodaly a mnohem častěji si nechaly síť a pronajaly provozní
část soukromníkovi. Zastřešujícím
úřadem, který má roztříštěnou vodní agendu na starosti, je ministerstvo zemědělství a to už teď vidí,
jak se otevírá problém.
„Města a obce musejí v rámci vodného a stočného akumulovat dost
peněz na budoucí údržbu, ať už
vodovodních, nebo kanalizačních
řadů. Už dnes se ukazuje, že některé obce toho nebudou schopny,
protože by jim vodné vyletělo na pětistovku. Řešíme na ministerstvu,
že do toho budeme muset vstoupit
a vymyslet, jak vodohospodářskou

soustavu především v rozlehlých regionech s nízkou intenzitou odběru
finančně zajistit. S investicemi jim
bude muset pomoci stát, jinak bychom lidi z venkova úplně vyhnali,“
říká ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nejde přitom jen
o samotné potrubí, ale i další zařízení a technologie, například čističky a úpravny pitné vody. Státní
pomoci by se mělo podle Jurečky
dostat oblastem, kde je na velkém
území jen několik málo od sebe daleko položených obcí a v nich pár
obyvatel. Ať už voda ze zdroje putuje za pěti lidmi, nebo za milionem,
musí pořád urazit trubkami mnoho
kilometrů a mít garanci, že z kohoutku vyteče nezávadná. Rozdíl je
ale v tom, že když se vody odebere málo, rostou náklady na její dodávku, protože se o ně dělí menší

počet spotřebitelů. Vliv má i to, že
české domácnosti patří v Evropě
k těm nejspořivějším, a když spotřeba klesne pod určitou mez, začne
se naopak prodražovat. Lednová
čísla meziročního srovnání ukazují,
že trend se láme a spotřeba šla mírně nahoru. „Až sedmdesát procent
nákladů na výrobu pitné vody a čištění odpadních vod má fixní charakter, nezávislý na celkové spotřebě.
Proto je zvýšení spotřeby vody dobrým impulsem k udržení či případnému snížení její ceny,“ uvedl na
nedávné tiskové konferenci Oldřich
Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK).
Musíme být solidární...
Ministr Jurečka nechce zatím spekulovat, jestli by model státní pomoci obsahoval zastropování výše
vodného a stočného. Jeho odbor-
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níci ještě mapují situaci a propočítávají nejlepší model. „Obecně lze
říci, že v okamžiku, kdy hustota odběru klesne pod nějakou mez, by
takovým obcím asi měla odpadnout
povinnost tvořit údržbový fond jen
z vodného a stočného,“ naznačuje.
Větší solidaritu s malými samosprávami by podle Jurečky měla
projevit i lidnatá města – v tom se
shodne s dalším členem vládního
kabinetu, do jehož gesce vodní
agenda částečně spadá, s ministrem životního prostředí Richardem
Brabcem (ANO).
„Existuje řada případů, kdy se velké
provozní regionální celky rozpadají a větší města odmítají solidárně
podporovat menší obce, kde provozování infrastruktury není tak
výhodné. Nebo velké celky odmítají vpustit menší obce, které jsou
pak nuceny pomoci si samy, ale za
daleko vyšších nákladů,“ popisuje
Brabec s tím, že situace ústí ve dva
konce: „Buď se to projeví vysokým
vodným a stočným, nebo rezignací
na budoucí obnovu majetku s očekáváním, že to zaplatí stát.“ Že se
zvláště vesnicím nedostává kapacit, z nichž by kvalitní a udržitelné
zásobování pitnou vodou zajistily,
potvrzuje i předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák
(STAN). „Sektor vodovodů a kanalizací je roztříštěný – ve vlastnictví
i provozování. Za pomyslný kratší
konec tahají zejména menší obce,
které byly buď nucené odevzdat
infrastrukturu formou komplikovaných smluvních vztahů jinému
provozovateli, nebo čelí složitým
povinnostem, protože svoji vodovodní soustavu provozují individuálně. Zodpovědný systémový přístup
zcela chybí,“ říká Polčák.
Pokud malé obce nepřibral do party svazek měst s nějakým velkým
v čele a starají se o soustavu samy,
chybí jim peníze, protože nízký počet odběratelů nutné náklady nepokryje. Podle Brabce i dalších
oslovených politiků ze sněmovních
stran spočívá řešení v nutnosti zavedení přísnější státní regulace.
„Musíme zajistit daleko důslednější dohled nad tím, jak se uzavírají dlouhodobé koncesní smlouvy
s provozovateli, jak obce s tímto
majetkem hospodaří, a vymyslet,
jak zaručit cenovou solidaritu tak,
Město Petřvald nabízí
k prodeji nemovitost
č.p. 924 / nynější sídlo
Policie ČR / včetně
přilehlých pozemků.
Prodej proběhne
formou dražby.
Bližší informace
na tel: 776 348 504
– Ing. Jiří Lukša,
starosta.
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aby menší obce nebyly kvůli své nižší výnosové atraktivitě vylučovány
z velkých regionálních celků,“ vypočítává Brabec.
Příliš mnoho majitelů…
Na rozdíl od jiných síťových odvětví, například plynu nebo elektřiny,
nemá vodohospodářská oblast jednoho majitele a nezávislého regulátora, kterým je pro dvě zmíněné
oblasti Energetický regulační úřad.
Vodu zastřešuje ministerstvo zemědělství, to třeba doporučuje délku
životnosti pro potrubí, a ministerstvo financí vydává cenový výměr,
jímž se obecně stanoví parametry
vodného a stočného. Ale v jednotlivých částech republiky panuje
diametrálně odlišná situace, právě
kvůli mnohosti vlastníků a modelů
provozování se ceny pitné vody hodně liší. Česká republika má podle
SOVAK v počtu vlastníků a provozovatelů v Evropské unii nelichotivé prvenství. Je tu více než 6 400
majitelů a přes 2 700 těch, kdo
zajišťují chod infrastruktury. Z toho
pak vznikají problémy s utáhnutím
nákladů, protože malá obec sotva
dokáže zajistit kvalitu sítě podle
všech požadavků a ještě u toho
střádat peníze na obnovu. Pravidla určují, že o evropské dotace
bez omezení se smí žádat jen na
ty sítě, ve kterých má dominantní
postavení obec – to znamená, že
privatizované vodovody a kanalizace k unijním subvencím nesmějí,
a tam, kde se o provoz stará najatá
soukromá firma, je přístup omezený. Kvůli tomu se některé vesnice
dobrovolně vyčlenily z velkých provozních celků, jenomže výhoda dotací není zadarmo. Často si musely
vzít úvěr na spolufinancování projektu, jehož splácení jim brání šetřit
na další rekonstrukce. Pokud malé
obce zůstanou ve „vodním spolku“
s velkými, lze nastavit takzvanou
solidární cenu. To znamená, že na
celém území platí všichni odběratelé stejně, protože náklady malých
a velkých se zprůměrují a rozloží.
Vodohospodářské sdružení má za
to, že udržitelnému financování
by pomohlo, kdyby se snížil počet
vlastníků a provozovatelů.
Zdroj:
Lidové noviny
Datum: 24. 1. 2017
Autor:
Kateřina Surmanová
Odkaz: http://www.lidovky.cz/

Dopravní situace před ZŠ Petřvald
Rok se s rokem sešel, či spíše
půlrok, a opět jsme se v komisi dopravy museli začít věnovat
řešení dopravní situace před
Základní školou Školní 246.
V článku v loňských červnových
Petřvaldských novinách jsem se
zmiňoval o tom, jakým způsobem se má zastavovat či parkovat před školou. A také o tom,
jak se k sobě v tomto místě navzájem chovají někteří řidiči. Ze
strany města Petřvald zatím nedošlo k zamezení dopravy před
hlavním vchodem do školy a družiny, ale chování některých rodičů - řidičů k tomu spěje. I přesto,
že se pohybujeme v obytné zóně
a každý řidič by měl pravidla pro
jízdu v takových místech znát.
Město za nemalé náklady nechalo ulici osadit vodorovným
i svislým dopravním značením,
kterým se tato pravidla zdůrazňují. Pořád zde však jsou řidiči,
kteří toto dopravní značení nerespektují – viz jeden z mnoha,
který byl vyfotografován, jak
parkuje své vozidlo přímo za dopravní značkou zákaz zastavení.
Vcelku nedávno jsem se zúčastnil několika akcí v základní škole, kdy mi i vaše docela malé
děti byly schopny vysvětlit význam této dopravní značky. Jak
chcete, aby se vaše děti něčemu naučily, když jim přímo svým
chováním dáváte takový příklad.
Jak chcete, aby se vaše děti
k sobě navzájem chovaly slušně, aby nedocházelo mezi nimi
k násilnému chování a k šikaně,
když jsou přímo před vchodem

do školy svědky toho, jak jeden
z řidičů, který parkoval stejně
jako ten na snímku a byl na své
špatné parkování slušně upozorněn maminkou doprovázející svého malého školáka, této
přímo před jejím i svým dítětem
vulgárně vynadal. A všemu samozřejmě přihlížely i další děti.
I z tohoto důvodu se před základní školou začali častěji objevovat
místní policisté. Tito na žádost
školy i zástupců města v místě
vykonávali dohled nad chováním
řidičů a dopravou před školou.
Vzhledem k tomu, že situace se
ani přes dohled policie na místě
moc nezlepšila, doporučí komise dopravy zastupitelům města,
aby opětovně vyzvali Policii ČR
k řešení této situace, s žádostí, aby dopravní přestupky, jichž
se řidiči před školou dopouštějí, byly řešeny podstatně razantněji, než jen domluvou. Jen pro
informaci, řidiči, který zastaví
jako ten na snímku, může být
uložena bloková pokuta až do
výše 2 000 Kč.
Z pověření dopravní komise
Martin Miksa

Pomník na počest rodáka z Petřvaldu
generála Aloise Vicherka
Rada města Petřvaldu rozhodla
o vybudování pomníku na počest
petřvaldského rodáka Gen. Aloise
Vicherka. Pomník ze slezské žuly,
s jehož podobou souhlasila rodina Gen. Vicherka, bude umístěn
vedle budovy radnice. Zakázka
byla zadána sochaři Mgr. A. Martinu Kuchařovi, který dílo zhotoví za cenu 115 000 Kč. Generál
Ing. Alois Vicherek byl v letech
1930 – 1938 velitelem československého letectva. Po polské
okupaci Těšínska v roce 1938 se
zapojil do slezského odboje a počátkem roku 1940 odešel do exilu.
Ve Francii se v březnu 1940 stal
velitelem čs. letectva, následně
odešel do Velké Británie, kde se
rovněž stal velitelem čs. letectva.
Od poloviny března 1945 velel
československé letecké jednotce
v SSSR. V letech 1945 – 1948
se podílel na budování nového
poválečného letectva na velitelství čs. letectva hlavního štábu

Ministerstva národní obrany. V říjnu 1948 byl divizní generál Alois
Vicherek jmenován do hodnosti
sborového generála. Koncem roku
1948 byl odvolán a přemístěn na
post náčelníka Vojenského vědeckého ústavu v Praze.
(pokračování na straně 4)
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Jako spor tovní letec v y t voř il
v roce 1925 pět československých rekordů v rychlosti na tratích od 200 do 1 500 km. V roce
1928 vytvořil několik mezinárodních rekordů a za svůj život získal
mnoho vyznamenání. (Více informací se dočtete na http://www.
p et r vald - m esto.cz/o - m este/
historie-/brigadni-general-alois-vicherek/) Na konci května 1945
navštívil své rodné město Petřvald a byl jmenován jeho čestným
občanem. Rodina generála Aloise

Vicherka, kterou zástupci města
kontaktovali, se rozhodla přispět
nemalou finanční částkou na zhotovení pomníku.

V měsíci lednu 2017 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu    

Nabízíme firmám, podnikatelům
i občanům našeho města či jeho
návštěvníkům možnost podílet se
na zhotovení tohoto díla, a to prostřednictvím finančního daru. Pro
uzavření darovací smlouvy kontaktujte paní Danu Szotkowskou,
t el.: 59 6 5 42 913, e - ma il:
szotkowska@petrvald-mesto.cz.
Dana Szotkowská,
odbor výstavby a životního prostředí

Byli jsme blahopřát …
Matyáše Daňka

Michaela Robenka

Foto: Pavel Římánek

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

„paní Libuši Děchtářové, která oslavila 85. narozeniny a panu
Josefu Děchtářovi, který oslavil 93. narozeniny“
Komise pro občanské záležitosti

Podrobnější informace k slavnostním obřadů 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

Matyáše Dočkala

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Vítězství v sálové kopané                                                 Sálová kopaná                                                
Cenného úspěchu dosáhli chlapci 3. - 5. tříd ZŠ a ZUŠ Petřvald
na městském kole sálové kopané v Orlové. První místo obsadili
zcela zaslouženě, když neprohráli ani jeden zápas a nedostali ani
jednu branku. O vítězství se zasloužili Dalibor Lach, Jakub Kaša,

Zdeněk Zahnáš, Jakub Vaněk, Štěpán Böhm, Šimon Bitala, Jakub
Šelong, Jan Šustek, Vojtěch Lach
a Michal Hrachovec. Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a města.
Mgr. Otakar Prášek
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

V úterý 24. a ve středu 25. 1. 2017
proběhl v hale Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové turnaj
mladších a starších žáků v sálové kopané. Úterní den byl vyhrazen žákům 6. a 7. tříd. O mety
nejvyšší se utkalo 6 družstev základních škol z Orlové a okolních
měst. Naši hoši předvedli bojovný
výkon. V silné konkurenci obsadili

2. místo. Středa pak patřila týmům
8. a 9. tříd. Sešlo se 8 silných družstev. Ve vyrovnané konkurenci se
našim hochům nepovedlo prosadit
a navázat tak na úspěch mladších
spolužáků. Všichni hoši si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Hynek Peter,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Lednové soutěže žáků 9. tříd
seznámili s výučními i maturitními
obory všemožných škol z celého
Moravskoslezského kraje. V konkurenci 18 družstev se mezi prvními třemi naši žáci neumístili, ale
i tak prokázali mnoho dovedností
a manuální zručnost. Hlavní účel
soutěže, seznámit se s různými

Začátkem nového roku kromě pololetních písemek a finálního rozhodování, na jakou střední školu
si podat přihlášku, čekaly některé
žáky devátých tříd soutěže, které
jim při rozhodování o budoucím
povolání měly pomoci. Dne 6. 1.
2017 se zúčastnili přírodovědně
zaměřené soutěže GYMKOM žáci
Marek Olšar, Kristýna Petřvalská
a Klára Smiešková. Na Gymnáziu
Komenského v Havířově se utkali
v úlohách z biologie, matematiky,
zeměpisu, fyziky a chemie s dalšími 10 družstvy z Havířova. V silné
konkurenci se umístili na krásném
6. místě.
Dne 18. 1. 2017 se dvanáct žáků
z IX. A i B vydalo na ostravskou soutěž Řemeslo má zlaté dno, kde se
na osmnácti různých stanovištích

řemesly, byl jistě dosažen. Přeji
žákům, aby díky všem zjištěným
informacím, zažitým zkušenostem
i výsledkům svých studijních předpokladů vybrali správně právě tu
školu, která jim do dalšího života
přinese úspěch a uspokojení z dobře vykonávané práce.

PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Žáci naší školy na ulici Závodní 822 kreslili neandrtálský komiks
Kluci a holky z páté třídy vytvořili
hned na začátku školního roku komiksy o tom, jak se žilo v pravěku.
Zúčastnili se totiž soutěže Design
kreslený dětmi – neandertálský
komiks, kterou uspořádal Pavilon Anthropos Zemského muzea
v Brně. Termín odeslání byl šibe-

niční, takže na svých dílech žáci
nepracovali pouze ve škole, ale
dokreslovali je i doma. Komiksy
se opravdu vydařily a nastalo několikatýdenní čekání na verdikt odborné poroty v čele s teoretikem
komiksu Tomášem Prokůpkem.
Potvrdilo se, že v Petřvaldě umíme

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvková organizace
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018.
Zápis se koná 2. a 3. května 2017 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.
 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 25. – 26. 4. 2017 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 16:00 hod.
MŠ Petřvald, pracoviště Šenovská 356 - od 6:00 do 16:00 hod.
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 starší čtyř let a děti s trvalým pobytem na území města Petřvald.



Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku.

V Petřvaldě dne 23. 1. 2017

Bc. Andrea Doffková
ředitelka mateřské školy

kreslit a máme smysl pro humor.
Z prvního místa se radovalo autorské duo Julie Vyvlečková a Natálie
Prchlíková. Dívky ve svém komiksu
pojednaly o výdobytcích a vynálezech pravěku, a to dokonce i o vynálezu gramatiky. Na pomyslných
stupních vítězů je navíc doplnil Ja-

kub Kaša, který kreslil a psal o nástrahách neandertálského lovu.
Všichni medailisté obdrželi rodinné vstupenky do pavilonu Anthropos a vítězky navíc trička se svým
vlastním komiksem.
Mgr. Karel Franek
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD
Organizace a pořádání městských kulturních akcí.
Informace, objednávky a předprodej vstupenek.
telefon: 596 542 951 | mobil: 723 909 247
e-mail: sks@petrvald-mesto.cz | facebook: Kultura Petřvald

Děti a jejich rodiče zveme
na pohádku
Zveme Vás
ve středu 15. března 2017 v 17.15 hodin do

Zveme Vás
Střediska kulturních služeb v Petřvaldě
ve středu 15. března 2017 v 17.15 hodin do

na přednášku
workshop
navtéma
Střediska akulturních
služeb
Petřvaldě
na přednášku a workshop na téma

 Jak k očistě těla přistupovali naši předkové.
 Jak k očistě těla přistupovali naši předkové.
 Proč
máme
obtížeprávě
právě
na jaře.
 Proč
mámetrávicí
trávicí obtíže
na jaře.
Tipy
nanastravování
přijarní
jarníočistě.
očistě.
Tipy
stravování při
Jak
správněnastavit
nastavit bylinnou
Jak
správně
bylinnouterapii.
terapii.
Vstupné 5050Kč.Kč.
Vstupné
Předprodej vstupenek od 15. února 2017 v SKS

Předprodej vstupenek
od 15. února 2017 v SKS
Počet vstupenek omezen!!!
Počet vstupenek omezen!!!
Přednášku bude lektorovat Barbora Harvišová,
Zdravá výživa Sladovna Petřvald

Přednášku bude lektorovat Barbora Harvišová,
Zdravá výživa Sladovna Petřvald

Duo Šamšula a Bambula
Pátek 17. 3. 2017 v 16.00 hodin

v KD v Petřvaldě.

Vstupné 40 Kč pro všechny – prodej
na místě.

24. Reprezentační ples města Petřvald
I letos tomu nebylo jinak, dne
4. února 2017 se v kulturním
domě konala očekávaná společenská událost 24. Reprezentační ples města Petřvald. Hvězdná
výzdoba jen podtrhla krásné róby
dam a upravených pánů. Dobrá
nálada panovala celý večer, tomu
určitě přispěla hudební skupina Rufus a CM Jagár. Půlnoční
překvapení v podobě skokana
na skákajících botách a bohatá
tombola završila nádherný večer.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu.
Rovněž děkujeme a vážíme si
spolupráce a finanční podpory
těchto sponzorů:
Truhlářství David Kolář, Sdružení
TDS s.r.o., STRABAG a.s., Stavebniny Galičák, s.r.o., SHARP
CENTRUM Ostrava, Česká pojišťovna, Železářství I.V.L. s.r.o.,
AT Computers, a.s. Ostrava,
Canis safety, a.s., MENDLÍK
– ELMEN, s.r.o., Metal – Management, spol. s r.o., Ing. Petr

Vícha, senátor za Českou stranu sociálně demokratickou, Šachový oddíl SK Slavia Orlová, MO
ČSSD Petřvald, Veolia Energie
ČR, a.s., Autodoprava Vladimír
Blacha, Autovrakoviště Petřvald,
Miroslav Tužinský, Lékárna Camilla, manželé Danačíkovi, Stěhováček, s.r.o., Zahradnictví Jana
a Bohumil Šedovi, K+H správa
staveb, s.r.o., Čerpací stanice
Benzina, DANEX-PLAST, s.r.o.,
GASTOP Jan Folvarčný, Barman
Mario, TJ Sokol, NAPOS Jaroslav Navrátil, prodej náhradních
dílů, WEGAREST, s.r.o., Nerez
výroba JEŽ, s.r.o., Restaurace
Valachovec, MH Stavby, s.r.o.,
The Candy Plus Sweet Factory,
s.r.o., Pneuservis – autodílny
– motocykly, Ing. Petr Toman,
Pánské, dámské, dětské oděvy
Břetislav a Iva Sojkovi, Autodíly JAS, Květiny Ivana Šnapková,
MO KSČM Petřvald, Master Design, Ing. Lukáš Kosub, Zdeněk
Keller OREM, Zámečnictví a ko-

vovýroba - Stanislav Kadluba,
Kadeřnictví Marta Harabazsová,
CYKLO PTŠ - Pavlína a Tomáš
Šedovi, Jaroslav Janči, Stanice
technické kontroly a měření emisí, VaC design, s.r.o., studio re-

klamy a tisku, PROMET GROUP
a.s., Depos Horní Suchá a.s.,
Zahradnictví Ing. Lech Rzeszut,
Secalo a.s.
Bronislava Siudová, kulturní referentka
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KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

PRÁZDNINOVÉ HRY – Čarokrásnické světy

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

Březen je tradičně měsícem čtenářů.
A co jsme si pro vás připravili?
• Celý měsíc probíhá přihlašování nových čtenářů zdarma a také
amnestie dlužníků (budou vám odpuštěny upomínky za pozdní
vrácení knih)

Dne 16. 3. od 9:00 – 11:30 hod. proběhnou v knihovně hry na téma
Čarokrásnické světy Roalda Dahla. Kdo to je Roald Dahl a jak vypadá jeho pohádkově čarokrásný svět? Vše a mnohem víc se dozvíte
o jarních prázdninách, ve vaší knihovně, kde se pro vás v dopoledních hodinách otevřou dveře do Čarokrásnických světů tohoto
pána, hromada zábavy a smích. Odměny pro nejlepší hráče jsou
jisté. 

Autorské čtení poezie

• Výstava obrazů členů výtvarného kroužku malby a kresby
CVA pod vedením lektorky Máří Magdalény Čechové od 15. 3.
do 15. 5.
• každý pátek od 13:00 hod. KLUB HER!!!
• 7. 3. KLUB MAMINEK v knihovně 9:30 – 11:30 hod.
• 16. 3. PRÁZDNINOVÉ HRY – Čarokrásnické světy Roalda Dahla
• 18. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA – promítání cestovatelských filmů
• 23. 3. Loutkový svět Davida Velčovského – přednáška pro děti ze
základní školy
• 31. 3. Noc s Andersenem

V pátek 6. 1. jsme se sešly se seniorkami v petřvaldské knihovně k vyučování prací na počítači. Přišla však paní Anna Kapustová
a představila nám svou knihu „Polapena láskou“, kterou vydal pan
Vladimír Kostiha. Přečetla nám krásné básně, pod jejichž texty bylo
možné poznat konkrétní životní situace nejedné z nás. Bylo to pěkné dopoledne, které určitě bude dobré zopakovat pro větší počet naslouchajících čtenářů.
Foto i text: Marie Koběrská

Expediční kamera
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je přibližně čtyřhodinové
promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Návštěvníky
promítání chceme ubezpečit, že
záleží jen na nich, v kolik hodin
dorazí a kolik filmů budou chtít
zhlédnout. Vše vypukne v prostorách knihovny v sobotu 18. 3. ve
14:00 hodin. Můžete se těšit na
velmi zajímavá videa.
Ochutnávku naleznete na stránkách: http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera/
Mimo jiné pro vás bude připraveno příjemné prostředí, různé
časopisy o přírodě a světě. Po
skončení promítání si můžete vyplnit anketní lístek. My je hromadně odešleme. Na výherce čekají
zajímavé ceny. Vše je ZDARMA!
Další informace se dozvíte na našich facebookových stránkách či
osobně v knihovně.
Kouzlo ryzího života a bezprostřední kontakt s přírodou, to je
Expediční kamera 2017

Ačkoli je začátek roku a v našich
končinách nyní vládne krásná
ladovská zima, mnozí z vás přemýšlí nad tím, kam a za jakým
dobrodružstvím vyrazí. A přesně
v tomto vám pomůže další ročník filmového festivalu Expediční
kamera. Svým rozsahem největší outdoorový festival v Česku
a na Slovensku, více jak 25 tisíc návštěvníků ve více než 200
městech od února do dubna.
Slavnostní premiéra se koná již
tradičně v pražském kině Aero
23. února.
Letos vám opět připomeneme,
že lidská kreativita nezná mezí,
ať už v prováděných aktivitách, či
v místech, kde jsou lidé schopni žít. Uvědomíte si, jak je naše
planeta obrovská, kolik neuvěřitelných míst skýtá a kolik na ní
žije zajímavých lidí, prožívajících
různé osudy.
Budeme-li konkrétnější, poznáte
Švýcara, žijícího podle hesla Pura
vida. A co to znamená? To poznáte při jeho pokusu splout řeku

Amazonku za pomocí svého kola
(a lodě samozřejmě). Setkáte se
s 91letou Britkou, která svůj život
zasvětila horskému průvodcování. Snímek Projekt Moffat vám
celý její životní příběh představí.
Dva kamarádi z Ameriky se rozhodnou pro Návrat do Zanskaru,
což je oblast, kde před 30 lety
poznali místní srdečné obyvatele, ale i silnou vazbu na buddhismus. Poznamená toto dosud
odlehlé místo výstavba silnice
a spojení s civilizací?
Ani letos nebude chybět české
zastoupení. Parta šesti kamarádů měla bláznivý plán, doplout
z oceánského rozvodí na polární kruh a to jak na nafukovacích
lodích, tak na ručně postavené
plachetnici. Celá cesta vedoucí
Divočinou Aljašky po řece Alatna
se stala pro všechny členy expedice nezapomenutelnou součástí
jejich životů.
Kromě hlavních snímků lze na
většině projekcí vidět i bonusové filmy, které ukazují pestrost

možných aktivit. Běžci mohou
při závodu Ultra Trail Gobi Race
přehodnotit své dosavadní cíle.
Trekaři při Cestě do Kazbegi
v gruzínském Kavkazu poznají,
jaké by to bylo vyměnit pohorky za své horské kolo. Horolezci
zatouží po Velké skalní pařbě
v americkém Arkansasu, kde se
schází ti nejlepší horolezci světa
na již tradičním vytrvalostním lezeckém závodu. Potápěči se „Na
jeden nádech“ podívají nejen pod
mořskou hladinu, ale i pod hladinu své vlastní duše.
Festival bude svou jedinečnou
expediční atmosféru ší řit až
do začátku dubna ve více než
200 kinech, klubech a místech,
kde chápou, že cestování je smyslem našeho života. Na řadě
míst bude promítání doplněno
doprovodným programem. Seznam všech míst napříč Českem
a Slovenskem nejdete na webu
www.ExpedicniKamera.cz. Všem
divákům přejeme příjemnou podívanou.
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Srdečně vás zveme na výstavu obrazů členů výtvarného kroužku malby a kresby CVA (Centrum volnočasových aktivit) z Havířova, pod vedením lektorky Máří Magdalény Čechové od 15. 3. do
15. 5. 2017.
Foto: M. Magdaléna Čechová

Loutkový svět Davida Velčovského
Přednáška je pro děti základní školy, která proběhne 23. 3. 2017. Na
webové stránce loutkovysvet.cz, se můžete dovědět mnohé zajímavé věci a také cíl a poslání projektu. „Loutkové divadlo je svět, jehož
kouzlo určitě zasáhlo každého z nás a nyní se opět do lidských příbytků pomalinku vrací. Mnoho rodičů a mladých se nyní rádo vrací zpět
k tomuto krásnému, pestrému a pohádkovému světu. Snaží se v něm
nalézat tajemství, která jsou ukryta mezi nitkami.
Hlavním posláním je vzbudit zájem o loutky a loutkové divadlo mezi
veřejností, zejména mezi dětmi a mládeží. Představit tak možnosti, co
všechno loutka dokáže a jaké má využití (např. při vyprávění autorských
příběhů či zážitků atd.). Ukázat tak jedinečnost oživování neživé hmoty,
což je hlavním tajemstvím loutek.
Hlavním cílem je dlouhodobé pořádání workshopů, přednášek, besed
a výstav -zaměřené na loutky a loutkové divadlo, a také pořádání divadelních loutkových představení pro děti a mládež anebo také pro dospělé.“

31.3. 2017
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Čekají tě soutěže a odměny za nejlepší výkony.

Dozvíš se, kdo to byl Roald Dahl.
Hromada legrace je zajištěna!

16. 3. ve čtvrtek
9:00 až 11:30

Těšíme se na tebe
Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Zahájení výcvikového kurzu „Základní poslušnost psa“
Pokud máte zájem sebe i svého
psa něčemu naučit, poradit s jeho
výchovou, či pomoci vyřešit nějaký
problém se svým psem, rádi vás
uvítáme na našem jarním kurzu
„Základní poslušnost - výchova
a výcvik psa“.
Kurz začíná v neděli 5. 3. 2017
od 9.00 hod. na cvičáku ZKO Petřvald, ul. Na Hranici 655. Vzhledem
k velkému zájmu jsme posílili náš
tým instruktorů, takže se budeme moci vám všem plně věnovat.
Zúčastnit se můžete se psem jakéhokoliv věku, velikosti i rasy,
začátečníci i mírně pokročilí, stačí
jen mít chuť a výdrž …

Další podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete na našich webových
stránkách www.kkpetrvald.cz .

Petr Semanco,
předseda ZKO Petřvald

Technické muzeum v Petřvaldě
K Muzeu 89, Petřvald
Stálé expozice:
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví
Výstava:
Těšínsko na pohlednicích
(16. 2. – 30. 4. 2017)
Panelová výstava přiblíží proměnu
podoby jednotlivých lokalit na dobových pohlednicích ze sbírkové-

ho fondu Muzea Těšínska. Prudký
hospodářský rozvoj se velmi výrazně podepsal na proměně podoby
jednotlivých lokalit. Původním sakrálním a jiným dominantám začaly v průběhu 19. století konkurovat
objekty průmyslových podniků,
hutí a šachet. Přírodu přetvářely
dopady průmyslové výroby, což
nezůstalo skryto fotografům, kteří
tento proces dokumentovali.

Akce připravované
na měsíc březen:

• PRÁZDNINY V MUZEU (6. –
19. 3.) - dílničky pro veřejnost.

• V E L IKO N O Č N Í B E R Á N E K
(březen) - velikonoční soutěž
o nejhezčího beránka z různých
materiálů, určeno pro MŠ, ZŠ
a veřejnost. Výrobky budou vystaveny v muzeu a hodnoceny
návštěvníky. Práce doručte do
31. 3., vyhodnocení proběhne
13. 4. 2017.

• A JE TU JARO! (20. – 24. 3.) výroba girlandy s jarní tématikou,
pro MŠ, ZŠ.
• NOC S ANDERSENEM (31. 3.) výtvarné dílny na téma Čtyřlístek.
Kolektivy předem objednejte na
tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz
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KČT Petřvald
informuje

Velikonoční soutěž

o nejhezčího beránka z různých materiálů
Určeno pro MŠ, ZŠ a veřejnost

Klub českých turistů Petřvald je dobrovolným sdružením lidí, kteří ve svém volném
čase putují krajinou prostřednictvím pěší turistiky.

Výrobky budou vystaveny
v muzeu a hodnoceny návštěvníky
PRÁCE DORUČTE DO 31. 3. 2017
VYHODNOCENÍ 13. 4. 2017
Technické muzeum Petřvald, K Muzeu 89, Petřvald

Technické muzeum v Petřvaldě vyhlašuje soutěž

VELIKONOČNÍ BERÁNEK
www.muzeumct.cz

Pohár vědy POLARIS 2017
Letošní ročník soutěže má podtitul POLARIS 2017. Polárka (latinsky Polaris) je nejjasnější hvězda
v souhvězdí Malého medvěda. Významná však není svou jasností,
ale polohou na obloze. Tak to jen
na úvod naší soutěže, která začala v lednu prvním kolem.
Měli jsme za úkol navrhnout
a pojmenovat své vlastní týmové souhvězdí. Snažili jsme se
vyjmenovat všechny planety sluneční soustavy, jak jsou od sebe
vzdálené. Mezi nejnáročnější (a
zároveň poučný a zábavný) patřil
poslední úkol, kde jsme si hráli
s těžištěm. Ten se skládal z několika částí:
1. Těžiště jsme hledali u obyčejných předmětů - tužka, pravítko,
pletací jehlice, vařečka, propiska
a další, které jsme právě našli
v klubovně. A legrace mohla začít!
2. Za „domácí úkol“ jsme vyráběli vozítko, které dokázalo popojet

po napnutém provázku nebo tenké tyčce. Za pomocí dospěláků
jsme to zvládli.
3. Nejvíce legrace bylo, když jsme
začali zkoušet pokusy na sobě…
Přimáčknout se jedním bokem ke
stěně tak, abyste se stěny dotýkali ramenem i kotníkem a zkusit
unožit druhou nohu.
Zvednout postavenou židli bokem u stěny. Chodidla nesmí být
pod židlí, předklonit se, čelem se
dotýkat stěny a mít rovná záda.
Postavit se zády ke
stěně, před chodidla
si nechat položit tužku
a zkusit ji zvednout.
Vše jsme řádně nafotili, popsali a v termínu
odeslali.
A už je tu 2. kolo, které bude trochu z jiné-

ho soudku. Úkoly tohoto kola jsou
věnované recyklaci. Budeme vyrábět „Chobotničky – přítulníčky“
a opět vyrábět. Tentokrát z PET
lahví vozítko, které se bude samo
pohybovat. Ale o tom, jak se
nám podařilo splnit tento a další úkoly, napíšeme zase příště.
A co závěrem? V letošním roce
naše AMD ČR oslaví 25. výročí
svého založení. A my se můžeme pochlubit novými klubovými tričky. Podívejte se, jak nám
sluší...
KMD SLUNÍČKO PETŘVALD

V tomto měsíci plánujeme
dva výšlapy. Dne 11. března pojedeme do oblasti Hrubého Jeseníku – hřebenová
trasa z Ovčárny kolem Petrových kamenů, přes Vysokou holi a Jelení studánku do
Karlova pod Pradědem měří
kolem 16 km. Většina cesty vede z kopce – převýšení
bude 241 m, zatímco klesání 833 m.
Ten, kdo se bude chtít jenom
kochat pohledem na zasněžené Jeseníky, má možnost
projít se z Ovčárny na Praděd,
vyvézt se na rozhlednu. A pak
zpátky na Ovčárnu. Mimochodem, Praděd (1492 m.n.m.) je
nejenom nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku a celé Moravy
a Slezska, ale díky existenci
televizního vysílače s výškou
146,5 m i nejvyšší bod celé
České republiky.
O dva týdny později, 25. března, zajedeme na Hanou. Ne
moc náročná trasa vede z Konic v okrese Prostějov kolem
pramene Ochozské kyselky,
přes Krakovec do Náměště
na Hané. Celková trasa má
17 km, její kratší varianta
9,5 km.
Bližší informace o výšlapech
můžete najít na webové stránce
http://www.kct-petrvald.cz/
anebo zjistit na tel. čísle 702
177 456.
Jarmila Dolejší, KČT Petřvald
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TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
Příprava mužů na novou mistrovskou sezonu probíhá na Hepu a v hale na Šumbarku.

Rozlosování jarní mistrovské soutěže mužů:
MUŽI - I.B. třída skupina C

22. 1. - 1. kolo zimního turnaje v Orlové
Slovan ZÁBLATÍ - TJ PETŘVALD 2:1 (1:1)
Branka: 44.´J. Frkala.
Sestava: P. Jonšta (46.´J. Karkoška) - O. Cudrák (60. D. Šeruda), M. Slíva, T. Budina, D. Knorr (46.´F. Marek) - J. Sklepek (46.´T. Sklepek), J. Frkala (70.´O. Cudrák), J. Karkoška (46.´D. Kršák), V. Zajíček (72.´P. Bitala) - P. Bitala (46.´J. Volný),
K. Biela (46.´L. Foltýn).
První utkání za muže Hepa odehráli D. Šeruda a T. Sklepek.

25. 3. sobota

15:00

D. Lutyně - TJ PETŘVALD

1. 4.

sobota

15:30

TJ PETŘVALD - Jablunkov

8. 4.

29. 1. -  2. kolo zimního turnaje v Orlové.
Inter PETROVICE - TJ PETŘVALD 4:0 (2:0)
Sestava: J. Janča - F. Marek, M. Slíva, T. Budina, D. Knorr (75.´D. Šeruda) - V. Zajíček, J. Sztymon, G. Laurenčík (55.´D. Kršák), O. Cudrák - K. Biela (70.´L. Foltýn), P. Bitala (46.´J. Volný).
První utkání v dresu Hepa odehrál J. Janča.
P. Sekera

sobota

15:30

H.Suchá - TJ PETŘVALD

15. 4. sobota

16:00

TJ PETŘVALD - Raškovice

23. 4. neděle

16:00

Smilovice - TJ PETŘVALD

29. 4. sobota

16:30

TJ PETŘVALD - Hnojník

6. 5.

sobota

16:30

Lučina - TJ PETŘVALD

13. 5. sobota

16:30

TJ PETŘVALD - L.Petrovice B

21. 5. neděle

17:00

Nýdek - TJ PETŘVALD

27. 5. sobota

17:00

TJ PETŘVALD - I.Petrovice

3. 6.

sobota

17:00

Tošanovice - TJ PETŘVALD

10. 6. sobota

17:00

TJ PETŘVALD - Řepiště

18. 6. neděle

17:00

Věřňovice - TJ PETŘVALD

Dorost
Dorost - Krajská soutěž - JARO 2017
19. 3. neděle

15:00

TJ PETŘVALD - Fryčovice

25. 3. sobota

13:15

Sedliště - TJ PETŘVALD

2. 4.

neděle

15:30

TJ PETŘVALD - Vendryně

9. 4.

neděle

14:30

TJ PETŘVALD - Frýdlant

16. 4. neděle

16:00

TJ PETŘVALD - Tošanovice

23. 4. neděle

10:00

Sl. Orlová - TJ PETŘVALD

30. 4. neděle

16:30

TJ PETŘVALD - Č.Těšín

7. 5.

neděle

11:00

Dětmarovice - TJ PETŘVALD

Přípravky

10. 5. středa

17:00

MFK Havířov B - TJ PETŘVALD

Ve středu 18. 1. 2017 jsme s mladší přípravkou jeli do krásné haly
ve Stonavě na přátelský miniturnaj. Společně s Albrechticemi a MFK
Havířovem jsme odehráli 4 zápasy, kde zdaleka nešlo o výsledky, ale
hlavně si zahrát a trochu si i zvyknout na větší prostor. Krásné nedělní dopoledne 29. 1. 2017 jsme strávili společným tříhodinovým
tréninkem obou přípravek a mladších žáků. V Bohumíně na umělé trávě se odehrávaly velké fotbalové bitvy a nakonec ti nejmenší vyzvali
své rodiče, aby mohli ukázat, co všechno se už naučili. A teď už se
všichni těší na tradiční soustředění v březnu na Morávce.

14. 5. neděle

16:30

TJ PETŘVALD - Brušperk

20. 5. sobota

14:00

Bohumín - TJ PETŘVALD

28. 5. neděle

17:00

TJ PETŘVALD - I.Petrovice

3. 6.

13:00

St.Město - TJ PETŘVALD

K. Pokorný

sobota

11. 6. neděle

VOLNO

18. 6. neděle

17:00

Libhošť - TJ PETŘVALD
V. Sobek
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Grand Prix Slezska 2017
Odstartoval nový ročník
mezinárodní tarokové ligy.
V polských Kozach v restauraci Wroblowka se dne 14. ledna 2017
odehrál první turnaj nového ročníku mezinárodní tarokové ligy. Prvního
turnaje se zúčastnilo celkem 56 hráčů a tarokáři z TJ Sokol Petřvald
byli opět na pódiu. Vítězem se stal pan Buczek Wieslaw z  Polska
a matador sokola Věroslav Nieć (na fotce první zprava) obsadil krásné 3. místo. Blahopřání našim tarokářům, kteří navázali na úspěchy
z loňského ročníku.
Ing. Josef Němec – starosta TJ Sokol Petřvald

NAPSALI NÁM...
Životní styl a zdraví
V poslední době stále více vědeckých objevů dokazuje, že náš
životní styl hraje obrovskou roli
v tom, jak zdraví jsme. Z toho, co
jíme a pijeme, kolik času věnujeme pohybu, zda kouříme nebo bereme léky… To vše může ovlivnit
naše zdraví, a to nejen pokud jde
o průměrnou délku života, ale také
z pohledu na to, jak dlouho můžeme žít bez chronického onemocnění. Mnoha zdravotním problémům
lze předejít, nebo alespoň jejich
výskyt odložit tím, že se budeme
snažit žít zdravým životním stylem.
Ze zprávy Státního zdravotního
ústavu ČR ze dne 10. 8. 2015 vyplývá, že (cituji) "Zdravotní gramotnost Čechů je na nízké úrovni. Češi
celkem znají fungování systému
zdravotní péče, málo ale ví o zdravém životním stylu a posilování
vlastního zdraví." Zdravý životní
styl je naprosto zásadní. Chceme
žít a chceme být zdraví. Ale jen
málokdo je ochoten pro to něco
udělat. Lidé mnohdy vědí „jak na
to“, ale nevěnují tomu potřebnou
pozornost. Tajemství zdraví spočívá v přiměřeném jídle, pohybu na
čerstvém vzduchu a psychické rovnováze. Zanedbání čehokoli z této
trojice vede k nárůstu degenerativních nemocí, nejčastěji srdce,
cév, pak zhoubných nádorů. Na co
je třeba se zaměřit, abychom byli
zdravější a žili déle:
1. Co a jak dýcháme. Dýchání odstraňuje napětí, ztuhlost, bolest
těla i mysli, rozvíjí klid a spokojenost. Přitom stačí 20 minut denně
správně a vědomě dýchat. Vyraz-

te do přírody na čerstvý vzduch,
pravidelně větrejte své obytné
místnosti.
2. Co jíme. Co přijmeme do těla,
tím ovlivníme svůj život. Své buňky musíme správně vyživovat.
Změnou ve stravování můžeme
výrazně ovlivnit zdraví. Úpravou
stravy se můžeme dokonce i zbavit některých chronických nemocí. Jíme málo zeleniny, spotřeba
ryb je stále na nízké úrovni. Konzumace masa u populace je poměrně vysoká, hodně pečeme,
konzumujeme moc výrobků z bílé
mouky (rohlíky, bábovky, koblihy),
a to na úkor luštěnin.
A které jsou nejhorší potraviny:
sladké limonády, rafinovaný cukr,
sladkosti, výrobky z bílé mouky
a uzeniny. Nutno dodržovat také
pitný režim: vaše váha v kg x 0,028
l (28 ml), to znamená, že kdo váží
72 kg, měl by vypít 2 litry denně.
Nejlépe je pít pramenitou vodu
nebo vodu z vodovodu, zejména
požijeme-li vhodný vodní filtr.
3. Pohyb znamená zdravý život.
Tělesná aktivita zvyšuje pružnost
těla, posiluje svalstvo, uklidňuje a snižuje pocit úzkosti, působí proti depresi a podrážděnosti,
zlepšuje spánek, dobíjí náš organismus energií. Dále zlepšuje
krevní oběh, podporuje činnost
srdce, udržuje pružnost tepen,
podněcuje činnost střev, reguluje
látkovou výměnu, povzbuzuje dýchací systém, pomáhá tělu zbavovat se škodlivých látek.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto moc poděkovat chlapcům pracujícím v petřvaldském Stěhováčku, kteří mě stěhovali dne 30. 11. 2016. Přesto, že jsem neměla vše připravené, neboť jsem vážně nemocná
a jsem na vše sama, neodjeli, odstěhovali mě a nenechali mě na
holičkách, jak se říká. Proto jim patří můj dík. Také chci poděkovat paní Milušce M. a panu Jiřímu M., protože mi také v ten den
pomohli. Chtěla bych k tomu ještě dodat, že se najdou na světě
hodní lidé, ale je jich strašně málo. Děkuji.
Vlasta Závodská

4. Kolik a jak spíme. Potřeba
spánku je individuální. Chybějící kvalitní odpočinek zvyšuje náchylnost k nemocem, v případě
lehčí nemoci se někdy stačí pořádně vyspat a tím dobít energii. Před spaním 2 - 3 hodiny je
vhodné nejíst, a už vůbec ne těžce stravitelná jídla. Nepoužívejte
návykové pilulky na spánek, raději
použijte bylinky (meduňka, lipový
květ, máta nebo extrakt z kozlíku
lékařského).
5. Smích a veselá mysl. Když se
smějeme, cítíme se pří jemně
a přenášíme to i na své okolí. Že je
lepší chodit po světě s úsměvem
na tváři, ví snad každý. Smích je
nejlepší medicína. Vyzkoušejte si
to sami: až vás bude něco trápit,
usmějte se. Uvidíte, že se hned

budete cítit trochu lépe. Upřímný
řehot od srdce, u kterého až slzíte a lámete se v pase. Může být
něco krásnějšího?
6. Láska a vztahy s lidmi. Celý náš
život provází vztahy s jinými lidmi, ke zvířatům, místům i věcem.
Vztahy s druhými lidmi jsou hlavně o toleranci a úctě. Přijímejme
lidi takové, jací jsou a netrvejte na
tom, aby byli takoví, jaké je chcete mít vy. Snažte se aspoň 1 den
(24 hodin) nikoho nekritizovat, nekárat, nehodnotit. Překvapí vás,
jak je to těžké.
A na závěr: pokud opravdu chcete
něco změnit, tak najděte způsob,
jak to udělat.
Bedřich Václavík

Zuby jsou důležité i v 93 letech,
proto moje poděkování
Z důvodu stáří a zdravotních
neduhů, kdy už jsme nebyli
schopní chodit na výlety, túry
a postarat se o chod domácnosti, jsme se s manželkou
Vlastou rozhodli strávit zbytek života v Domově seniorů
Březiny. Nastoupili jsme do
Domova seniorů v roce 2013.
Manželka bohužel krátce nato
zemřela, tak jsem tady zůstal
sám. V Domově seniorů jsem
velice spokojen, je o mě dobře postaráno, a to jak po zdravotní stránce, tak dalšího žití.
Personál je příjemný, snaží se
nám ve všem vyhovět. Jsou zde
společenské akce, v létě pak
navíc různé aktivity na zahradě. Sice se moc toho dění neúčastním, protože špatně vidím
i chodím, tak většinu času trávím na pokoji s lupou a novinami, nebo poslouchám v televizi
zprávy a písničky. Proč vlastně
píši tento článek? Hlavně bych
chtěl poděkovat za to, že jako
klienti Domova seniorů nemusí-

me dojíždět k zubnímu ošetření.
Máme tu výhodu, že ze zubní ordinace v Petřvaldě paní doktorka Alice Koptová i se sestřičkou
přijedou za námi a provedou
nutná ošetření. Já osobně jsem
měl velké potíže s chrupem.
A když jsem se paní doktorce
loni svěřil, byl jsem překvapen,
že mi slíbila, že do podzimu loňského roku budu mít nové zuby.
A skutečně. Paní doktorka mi
nejdřív zbývající zuby odstranila a pak připravovala na zubní
náhradu. Dnes mám zubů plnou
„hubu”, jak se říká, netlačí mě
a jsem velice spokojen, že zas
mohu jídlo pořádně rozkousat
a i lépe mluvit, dříve mi nebylo
rozumět. Prostě ve svých 93 letech mám chrup jako mladík.
Chtěl bych velice paní doktorce Alici Koptové poděkovat za
její citlivý přístup a velice dobře odvedenou práci. A Domovu
seniorů Březiny, že pro klienty
zajišťuje tyto služby.
Alois Antošík
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Lubomír Broda

Náš milý syn pan Petr Sklepek oslaví dne 22. března 2017 své 50. narozeniny.
Hodně štěstí, zdraví, pohody a životního elánu do dalších let Ti,
Péťo, jménem celé rodiny přejí rodiče.

85 let

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

Uzavřená manželství
Jaroslav Krajňák
a Renáta Šebestová
Novomanželům přejeme
mnoho štěstí na společné
cestě životem.

Dne 25. března 2017 oslaví 90. narozeniny paní Lýdie Grocholová.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody, vitality, šarmu a štěstí.
Nechť je pro nás dál svým přístupem k životu inspirací.
S láskou Libuše a Naděžda s rodinami.

Narozené děti

Vzpomínáme
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 2. března 2017 vzpomeneme nedožitých 65 let a 14. března 2017
na 5. výročí úmrtí našeho drahého pana Petra Kochana. S láskou a úctou
vzpomínají s celou rodinou maminka Naďa a manželka Marcela s dětmi.

Anna Handlířová
Jakub Pálinkáš
Eliška Petruchová
Michael Robenek
Nina Nekoranec
Jiří a Karel Jalovcovi
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Proč to tak musí být, že musí ten nejdražší člověk odejít.
V našich srdcích Tě stále máme a není dne, kdy na Tebe nevzpomínáme.
Dne 9. února 2017 jsme vzpomněli nedožitých 61 let našeho tatínka a dědečka
pana Josefa Krmaška a dne 22. února 2017 jsme vzpomněli 4. smutné výročí
úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají dcera Martina a vnuk Honzíček. Nikdy
nezapomeneme.

Drahomíra Kotasová
Vlasta Lysoňová
Drahuše Prusenovská
Drahuše Sládečková
Květuše Vitalová
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám…
Dne 28. února 2017 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí mého manžela
pana Leoše Chrobáka. S láskou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Ivana s manželem, syn
Tomáš s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

Dne 5. března 2017 vzpomeneme
4. výročí úmrtí pana Emila Kubiše.
Kdo jste ho měl rád, vzpomeňte.
Nikdy nezapomene manželka s rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 10. března 2017 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí pana Jaroslava Blachury.
S láskou a úctou vzpomínají manželka se synem.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten žije v našich srdcích dál.
Dne 27. března 2017 si připomeneme 5. smutné
výročí úmrtí paní Elišky Turské.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Čas letí, rány hojí, ale i dnes to stále bolí.
Dne 23. února 2017 jsme vzpomněli 1. smutné
výročí úmrtí pana Aloise Budiny z Petřvaldu.
Děkuji všem, kdo mu věnují vzpomínku. Dcera
Naďa, vnoučata Tomáš a Marcela s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska a vzpomínky v našich srdcích žijí dál.
Dne 18. února 2017 by se dožila 80 let
paní Andělka Pětvalská. S láskou vzpomínají
dcery Helena, Miluše a Zdeňka s rodinami.
Připomeňte si ji s námi.

Dne 23. února 2017 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí pana Aloise Budiny
a 19. dubna 2017 vzpomeneme 7. výročí úmrtí paní Jarmily Budinové.
Vzpomínají syn Milan a dcera Jarmila s rodinami.

91 let
94 let
79 let
89 let
88 let
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Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene, kdo Tě znal, ten vzpomene.
Dne 3. března 2017 uplynou 2 roky, kdy nás po krátké nemoci opustil můj manžel, tatínek,
dědeček, švagr, strýc a kamarád pan Zdeněk Baran.
S láskou vzpomíná manželka Pavla, dcery Ester a Andrea s rodinou.

Dne 8. března 2017 by se dožila 76. narozenin naše drahá manželka, maminka,
babička a prababička paní Alena Salamonová.
Dne 8. dubna 2017 si připomeneme 8. výročí jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomíná manžel Jan, dcera Šárka a syn Martin s rodinami.

Odešla jsi, jak si to zřejmě osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstaneš navždy dál.
Dne 31. ledna 2017 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí paní Milady Maděrové.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery
Danuše a Šárka s rodinami.

Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 14. března 2017 vzpomeneme 11. výročí,
kdy nás navždy opustil pan Milan Tomáš.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera Majka a syn Milan s rodinou.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. února 2017 by se dožila 75 let paní Jiřina Bylková, roz. Valečková.
Dne 23. dubna 2017 vzpomeneme 6. výročí jejího úmrtí.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, ten nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 4. března 2017 by se dožila 78 let paní Marie Pavlíková, bývalá učitelka v Petřvaldě.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miki
a dcery Jana a Magda s rodinami.

Dotlouklo Tvoje srdíčko, utichl Tvůj hlas, ale vzpomínka na tebe bude žít dál.
Dne 15. března 2017 vzpomeneme 7. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička paní Irena Sobková.
S láskou vzpomínají manžel Otakar, dcera Ivanka s rodinou
a syn Vlastík s rodinou.

Úmrtí
V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás dne 21. ledna 2017 navždy opustila ve věku 79 let
naše milovaná manželka, sestra, švagrová, teta a prateta paní Drahuše Prusenovská.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Jménem pozůstalých manžel Josef s rodinou.
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INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

INFORMACE k inzerci
na www.petrvald-mesto.cz

- Kuřecí nebo vepřový mini-řízeček ; kuřecí špalíky pečené na medu;
pečená plec, nebo krkovička vcelku; pečené, ovarové nebo uzené
vepřové kolínko; Vepřový guláš; hovězí guláš; Ohnivé maso;
domácí sekaná, tlačenka; salámová nebo sýrová mísa; domácí
jelita, nebo jitrnice; pařený bůček (paprikový, česnekový apod.)
pečený plněný bůček; plněná kuřecí roláda; ohnivé maso vepřové,
nebo kuřecí….
Dále, něco navíc:
Pečená kýta vcelku s kostí - pečené sele pečené sele plněné domácí klobáskou chlebíčky, jednohubky, aspiky, tatarák, koláče, zákusky...

Ceny na tyto produkty vám sdělíme (dle aktuální nabídky).
www.kdpetrvald.cz, info@kdpetrvald.cz, nebo 722 325 648

Společnost Terra Group přichází
s projektem OBEC OBČANŮM, který umožní
ušetřit občanům Petřvaldu na energiích
v průměru 20 % ročně

Občané Petřvaldu se nyní mohou připojit k více než 53 000
domácnostem a 370 obcím po celé České republice
využívajících výhod úspěšného celorepublikového
projektu s názvem Obec občanům.
Projekt si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem
volné finanční prostředky, které umožní zlepšovat
prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, které
se již do projektu zapojily, patří Šenov u Nového Jičína,
Jeseník nad Odrou, Ivanovice na Hané a mnohé další.
V první fázi se projekt soustředí na vytváření volných
prostředků obcím a občanům prostřednictvím snižování
výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily
na energiích 20% ročně. Celý proces realizace úspory
je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní
a klientský servis vyřizuje společnost Terra Group, která
je zároveň garantem kvality projektu.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ
ENERGIE
Přihlášku pro domácnosti můžete vyplnit na webu
www.petrvald.obecobcanům.cz
nebo
telefonicky
s koordinátorem projektu Danielem Szabó na tel. čísle:
778 184 184.

březen 2017
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VYDĚLÁVEJTE
S ÚSMĚVEM

Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
Kontrola měla být dle zákona hotová již do 31.12.2016.

!

§Úřady si již můžou vyžádat předložení protokolu.
§Pokud ji ještě nemáte hotovou, nechte si ji provést nyní!
§Jsme držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Díky tomu můžeme provádět i kontroly.

Co vám nabízíme?
•
•
•
•
•

Zvažujete výměnu kotle či
kotlíkovou dotaci?

§ Konzultace a nacenění výměny kotle zdarma.
§ Pomůžeme a vyřídíme kotlíkovou dotaci od podání
žádos až po odeslání veškeré dokumentace úřadům.
§ Provádíme také mikroopatření
Stamotex s.r.o.
souvicející s dotací.
Dětmarovice 227
§ Postaráme se o dodávku, montáž,
735 71 Dětmarovice
servis:
kontrolu a servis kotlů.
+420 608 760 864
+420 731 514 443

www.stamotex.cz

|

+420 558 841 038

ARBOR MORAVIA

kariérní růst
výplatu provizí týdně
práci v místě Vašeho bydliště
přidělené klienty
hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište!
oz@provident.cz
Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

MASÁŽE

17015_PF_nabor_inzerce_93x135mm CMYK.indd 1

DOPRAVA v obci ZDARMA *
Palivové dříví:
Okrasné stromy, keře a růže
špalky 600,-/prms
Ovocné stromky a keře, trvalky
štípané 800,-/prms Hnojiva, substráty, postřiky, keramika
*při odběru od 9prms (směs listnaného dřeva)
Petřvald, Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

23.01.17 14:47

Lze objednat v Petřvaldě, Odborů 1180, i ve Vratimově, Frýdecká
1002/46. Provádíme regenerační a rekondiční masáže. Místo masáže
lze domluvit při objednání masáže (i v klidu vašeho domova).
Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže
s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen,
kotníků, srovnání délky nohou atd.... Pracujeme různými metodami:
Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie,
lymfatická masáž, Reflexní terapie atd...
Kontakt na tel. čísle 777 781 811, e-mail: ladislav.pinter@tiscali.cz,
//www.sweb.cz/dzpc. reiki
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TARIFY
SINGLE

Prodám rodinný
dům o velikosti 2+1
s hospodářskou budovou.
Dům se nachází
ul. Šenovská v obci
Petřvald u Karviné
s přístupem na MHD.
Cena 1 600 000 Kč.
Dohoda možná.
Telefon: 605 522 200
nebo 736 698 992
E-mail:
s.eviku@seznam.cz

BEZ
ÚVAZKU

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ

Tel.:
737 615 199
e-mail:

ondruch.jiri@seznam.cz
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH.
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

KOMINICTVÍ
RADOVAN
POLAKOVIČ

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

Informace k inzerci
v Petřvaldských novinách
• za zveřejnění inzerce v PN zaplatí inzerující 6 Kč včetně DPH
za 1 cm2
• inzerce je zveřejněna na základě objednávky
(vzor na www.petrvald-mesto.cz)
• šíře sloupců pro inzerci jsou stanoveny takto:
4,5 cm, 9,3 cm, 14,2 cm, 19 cm
• podrobnější informace k inzerci jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz
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