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Exkurze mladých hasičů na hasičské stanici
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Termín uzávěrky
květnových
Petřvaldských novin

Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY (vybíráme)
47. schůze Rady města Petřvaldu
RM rozhodla
 o zřízení věcných břemen na pozemcích města;
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava vytápění v Kulturním
domě Petřvald“;
 o zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dětské hřiště na pozemku
p. č. 3879/6 a 3879/7 v k. ú.
Petřvald u Karviné“;
 o zahájení zadávacího řízení
na stavební práce pod názvem
„Chodník podél silnice III/4726
ul. Šumbarská, Petřvald“;
 o navýšení nájemného o meziroční míru inflace nájemci nebytových prostor v Petřvaldě na
ul. Gen. Svobody čp. 929 České
poště, s.p. v období 4/2017 –
3/2018;
 o uzavření dodatku ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
dopravní obslužnosti na území

se konala 7. února 2017
města Petřvald se společností
ČSAD Karviná, a.s., kterým se
mění pro období od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 výše prokazatelné ztráty dopravci za rok
2017 v částce 891 288 Kč;
 o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností
obecní policie s městem Orlová;
 o uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, územního odboru Karviná, ve výši 10 000 Kč na obnovu vnitřního vybavení objektu
hasičské stanice v Orlové;
 o spolupořádání III. ročníku Mezinárodního šachového turnaje
OPEN PETŘVALD 2017 konaného dne 1. 4. 2017 v Kulturním
domě Petřvald, ve spolupráci
s šachovým oddílem Sportovního klubu Slavia Orlová;
 o zpracování a podání žádosti
o podporu z Integrovaného regionálního operačního progra-

UZÁVĚRKA

je 6. dubna 2017.
mu (IROP) v rámci výzvy č. 28
„Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
II.“ na projekt s názvem „Specifické informační systémy města
Petřvald“;
 o uzavření Ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné
energie a nosných médií mezi
městem Petřvald a společností
Veolia Energie ČR, a.s., pro objekty Dům s pečovatelskou službou, byty ul. Březinská a Kulturní
dům v Petřvaldě na rok 2017.
RM vzala na vědomí  
 výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném
znění;
 zprávu o činnosti knihovny za
rok 2016;
 vyhodnocení smluv o nájmu,
provozování a údržbě tepelného
hospodářství a na prodej tepla
za rok 2016.

Termíny uzávěrek dalších
čísel novin jsou zveřejněny
na www.petrvald-mesto.cz

Příjemné prožití
velikonočních svátků
přeje vedení města
a redakční rada
Petřvaldských novin.
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48. schůze Rady města Petřvaldu se konala 22. února 2017
RM rozhodla
 o uzavření smlouvy o pronájmu
 nevyhovět žádosti Tenisového
nebyt. prostoru v Petřvaldě na
klubu na snížení nájmu za užíul. Závodní čp. 1504 v 1. NP
vání části sportovního areálu;

s nájemcem paní M. Kötelešovou. Smlouva o pronájmu
skladovacího prostoru bude

17. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo dne 22. února 2017
ZM vyhlásilo    
 pozemku parc. č. 597/3 - za o zpeněžení hmotných nemovi záměr prodeje části pozemku parc.
stavěná plocha a nádvoří, jetých věcí ve vlastnictví města
č. 6400/1 kat. území Petřvald
hož součástí je stavba bez
Petřvald, a to:
u Karviné o výměře cca 115 m2;
čp/če, garáž, o celkové výmě pozemku parc. č. 597/1 - za záměr prodeje pozemků parc.
ře 23 m2;
stavěná plocha a nádvoří,
č. 2 278/3 6, č. 2 278/37
 pozemku parc. č. 598 - zahrajehož součástí je stavba – bua č. 2278/38, vše v kat. území
da, o celkové výměře 167 m2;
dova č.p. 924, stavba pro ad pozemku parc. č. 599 - zahraPetřvald u Karviné.
ministrativu, o celkové výměře
da, o celkové výměře 412 m2;
686 m2;
 pozemku parc. č. 597/2 - zaZM rozhodlo    
stavěná plocha a nádvoří, jevše v kat. území Petřvald u Kar o uzavření zástavní smlouvy na
hož součástí je stavba bez čp/
viné, formou opakované veřejné
zástavu pozemku parc. č. 6279
če, garáž, o celkové výměře
dobrovolné dražby za podmíns budovou č.p. 1738 v k.ú. Petř23 m2;
ky nejnižšího podání ve výši
vald u Karviné;

Prodej kanalizace?
Město Petřvald vlastní kanalizaci
v celkové délce cca 17 km, která
byla nákladem 369 mil. Kč (vč.
DPH) vybudována v letech 2012
– 2015 z finančních prostředků
Ministerstva financí ČR (náhrada
důlních škod před rokem 1992).
Na základě výsledku koncesního řízení provozuje tuto kanalizaci společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava,
a.s. (dále jen SmVaK). Město
Petřvald je povinno pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a je také povinno dle zákona
č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích tvořit rezervní fond
na opravu a obnovu této kanalizace. Proto zastupitelstvo města na
svém zasedání dne 16. 12. 2016
schválilo plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací pro období
2017 až 2026. Vzhledem k nedostatečnému množství odváděných odpadních vod touto novou
kanalizací (z důvodu malého počtu napojených uživatelů) hrozilo
občanům města napojených na
předmětnou kanalizaci, že cena
stočného za 1 m3 bude o 10 Kč
vyšší než u ostatních domácností
v našem městě. Městu se však
podařilo vyjednat cenu stočného stejnou pro celé území města
Petřvaldu. Tato dohoda platí do
konce roku 2018, kdy skončí platnost koncesní smlouvy uzavřené
se společnosti SmVaK na provozování této kanalizace a město
bude povinno vypsat nové výběrové řízení na provozovatele kanalizace od 1. 1. 2019. Z výše
uvedených důvodů jsem uvažoval také jako člen zastupitelstva
města, jak s kanalizací naložit do
budoucna. Bylo potřebné zajistit všechny možné relevantní informace a vzhledem k tomu, že
jednou z možností je také prodej

tohoto majetku, požádal jsem
po projednání ve vedení města
provozovatele (SmVaK) o podání
informace ohledně stanovení jejich cenové nabídky pro případ,
že by město někdy v budoucnu
mělo zájem tento majetek prodat. O tomto mém kroku jsem
informoval zastupitelstvo na zasedání v prosinci 2016. Po obdržení informace o v ýši ceny
(1 100 000 Kč), kterou by společnost SmVaK nabídla, se vedení města rozhodlo dále se touto
záležitostí nezabývat. Hnutí ANO
předkládá občanům nepodložené domněnky, které se bohužel
nezakládají na pravdě. Nikdo ze
zástupců tohoto hnutí se od prosince loňského roku až do dne
22. 2. 2017, kdy se konalo zasedání zastupitelstva, nepřišel
informovat o postupu v této věci.
Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že ani starosta, ani rada
města nejsou oprávněni rozhodovat o prodeji majetku města. Tato
kompetence patří do vyhrazené
pravomoci zastupitelstva města
v souladu s ustanovením § 85,
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), tudíž
každý prodej majetku města
schvaluje zastupitelstvo města
po předchozím vyhlášení záměru
prodeje, starosta o takto závažných věcech nemůže rozhodovat
sám. Uměle vyvolaný protest Hnutí ANO 2011 nemá žádný podíl na
„zastavení prodeje kanalizace“
tak, jak hnutí prezentovalo na zasedání zastupitelstva dne 22. 2.
2017 a jak zkresleně a velmi zavádějícím způsobem informovalo
občany na svých facebookových
stránkách. Tuto „akci“ chápu jako
snahu petřvaldského ANO zviditelnit se a záměrně poškodit jméno vedení města.
Ing. Jiří Lukša, starosta

uzavřena na dobu určitou od
1. 3. 2017 do 31. 7. 2017.

2 500 000 Kč, prostřednictvím
společnosti Ostravská aukční
síň, s.r.o.
ZM zvolilo do funkce přísedících
Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017 – 2021 šest
občanů města.
ZM vzalo na vědomí zákonnou
úpravu rozpočtu města Petřvaldu na rok 2017, vyvolanou novelizací vyhlášky o rozpočtové
skladbě.

Pravda o vodě
a generální ředitel SmVak a.s. III.
K článku v minulých „PN“ gen.
ředitele Ing. Anatola Pšeničky sděluji následující. Jsou to
řeči, které mají kritiky současného stavu přesvědčit o zbytečnosti jejich jednání ! Pro
vás, kteří nepatříte dosud ke
kritikům!
Opravdu můžete souhlasit
s tvrzením, že vás stojí m3 vody
zhruba 5 Kč, jak píše generální ředitel? Proč sděluje cenu
5 Kč, když ji SmVak(u) nikdy
nikdo z občanů neplatil? Ceny
vodného dnes jsou cca 41 Kč
a stočného cca 37 Kč, v těchto cenách je skryt i roční zisk,
kter ý se odesí lá majitelům
(akcionářům) cca od 200 až
400 milionů ročně (při obratu
2,2 až 2,4 miliardy). Tato suma
se posílá za “odvahu” vlastníků (při přesvědčování bývalých
držitelů akcií) si akcie koupit.
A to je zásadní problém, je tady
zásadní podezření, že města
se před koncem a na začátku
2. tisíciletí nepřirozeným způsobem, bez znalostí věcí, zbavila akcií a tím i rozhodování
o výši zisku.
A co s ním! To však vědí jen
všichni ti zastupitelé, kteří
dostali jako první nabídky odprodeje svých akcií a prodali.
Podle slov pana Ing. Holečka,
kterým můžeme věřit, nebo
taky ne, tak nepřímo donutili i jeho samotného přistoupit mezi posledními na prodej
akcií a přesvědčit ostatní zastupitele města, aby s prodejem souhlasili. Přestože
již pan Ing. Holeček nezastupoval akcionáře (město Petřvald), je osobně stále členem
představenstva nepřetržitě od

roku 1999. Je držitelem akcií
SmVak a.s.? To by vysvětlovalo mnohé! Nevím. Nezjišťoval
jsem to. Pokud ano, má na to
právo a nechť si jej drží. Mohu
však dále spekulovat. Darovaná investice 365 milionů (cena
s DPH) ministerstvem financí
v letech 2013 až 2014 a dnešní nutnost vytvářet fond na
její udržování bez generování
zásadních příjmů z této investice městem Petřvald (příjem
z pronájmu SmVak(u) za rok
2016 byl 18,6 tisíc Kč!). Je
to přirozené? Položím si osobní otázku. Jsem moc troufalý a neuctivý, když vyvracím
smysluplnost slov pana generálního ředitele i smysluplnost
prodeje akcií držených městem
v minulosti? Vždyť on vše ví líp!
Můžeme věřit jeho tvrzením
o tom, že město Petřvald nemusí sanovat ze svého rozpočtu nic? Co potom je zákonnou
povinností města vytvářet fond
500 tisíc Kč ročně na opravy
17 km kanalizační sítě, schválený na jednání zastupitelů
v minulém roce, kterou má
v pronájmu SmVak a.s.
Jak to koresponduje s příjmem
18,6 tisíc Kč za rok. Že SmVak
a.s. v průběhu času měnila
majitele (a není na tom nic nepřirozeného) se zmíním v jiném
článku. Podle mne to s přirozeností nesouvisí ani náhodou. K prohlášení, že SmVak
a.s. bude investovat v Petřvaldě zhruba 46 milionu korun, se není nutné vyjadřovat,
to si ověřit nelze. Jak to bude
skutečně, přinese blízká budoucnost.
Miloslav Hesek, zastupitel
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Pravda o vodě IV.
Vážení, chtěl bych na stránkách
„PN“ sdělit své názory k obecné
myšlence „podnikání“ ve vodárenství, udržované v politických
i ostatních kruzích v České republice. O co mi jde? Jedná se
podle mne o pomýlený názor
možnosti v ýhodného vstupu
„strategického investora“ do oblasti podnikání a jeho prospěšnosti ve vodárenství pro občany
této země.
Ano, pokud přichází investor
(a tím i hlavní síla v rozhodovacích procesech tohoto podnikání) s projektem takzvaně
v tržním prostředí nebo na zelené louce a týká se to zboží
nebo služeb, které nejsou monopolem, žádný problém v tom
také nevidím. Tomu se říká „trh“.
Souhlasím, nechť si spotřebitel
rozhodne, co si koupí a za kolik
(nebo nekoupí, protože je to například zbytné).
Pokud si však někdo myslí a myslel v minulosti, že toto může
fungovat i v oblasti služeb s pitnou vodou, takzvaně v monopolu (nemáme možnost si napojit

UPOZORNĚNÍ
trubky od konkurenčních dodavatelů vody a voda je jen jedna), tak je nebo byl ekonomicky
naivní, nebo zaprodanec v tom
největším smyslu těchto slov.
Protože cílím tímto článkem na
konkrétní události v našem regionu (a to nejenom), k nesmyslnému prodeji akcií SmVak a.s.
městem Petřvald.
Chtěl bych oslovit občany našeho města, kterým situace kolem
základní (strategické) suroviny
vody, která nemá alternativu,
a tudíž nemůže být prostředkem
volného trhu, požádat vás, abyste se mnou sdíleli tento názor
a zasadili se tím, až bude třeba
se vyjádřit, o změnu.
Občané, kteří jsou informováni, jsou ti, kteří mohou správně
rozhodnout! V našich končinách
stále platí, že občan by všechno
vědět neměl, a proto mu sdělíme jen tolik, kolik uznáme za
vhodné, abychom neměli problémy s vedením (vládnutím).
Toť motto mnoha představitelů
současné moci!
Miloslav Hesek, zastupitel

Nabídka dřevní štěpky
Město Petřvald opět nabízí k odběru zdarma občanům dřevní štěpku, která je vhodná k mulčování záhonů. Štěpku je možno si nabrat za sportovním areálem na Březinách (za tenisovými kurty) až
do vyčerpání zásob.
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

Nájemci hrobových míst na hřbitově v Petřvaldě, kteří chtějí upravit
rozměry stávajícího pronajatého místa, jsou povinni podat na Městský úřad v Petřvaldě písemnou žádost o změnu velikosti (rozměrů)
hrobového místa s platností 1. 4. 2017. Tiskopis žádosti lze vyzvednout osobně na Městském úřadě ve II. NP, kanc. č. 209, nebo jej
lze stáhnout na internetových stránkách města http://www.petrvaldmesto.cz/pro-obcany/smutecni-obradni-sin/hrbitov/. Stávající smlouva bude platná až do uplynutí data uvedeného na této smlouvě. Ve
smlouvě následující bude nájemné a cena služeb spojených s nájmem vypočtena dle nové změněné plochy hrobového místa. V případě porušení této povinnosti, kdy si nájemce změní velikost hrobu
bez schválení města Petřvald, bude mu vyměřena pokuta ve výši
1 000 Kč (viz Smlouva o nájmu hrobového místa článek IV., odst. 1).
Dana Szotkowská, odbor výstavby a životního prostředí

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Od 1. 4. 2017 Policie České republiky, Obvodní oddělení Petřvald mění sídlo služebny. Nově bude služebna Policie České republiky, Obvodní oddělení Petřvald umístěna v budově na adrese:
ul. Gen. Svobody 511, Petřvald. Provoz služebny je nepřetržitě,
tel: 974 734 791, mobil: 727 967 698.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
NA 2. ČTVRTLETÍ 2017
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben: 4., 5., 11., 12., 19., 20., 25., 26.
Květen: 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
Červen: 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) žlutých pytlů
13. duben, 11. květen, 15. červen
3. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Duben: 18., 19., 24., 25.
Květen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
Červen: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

Přání k MDŽ
Mezinárodní den žen připadá
každoročně na 8. března. U příležitosti tohoto svátku zavítali
starosta města Ing. Jiří Lukša
a místostarosta Ing. Petr Dvořáček dne 7. 3. 2017 do Domu
s pečovatelskou službou v Petř-

valdě, aby popřáli jeho obyvatelkám a předali jim malou kytičku.
Hlavním dárkem pro přítomné
ženy (ale i muže) bylo pěvecké vystoupení Karolíny Levkové, studentky Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě za doprovodu klavíristky

Mgr. Renáty Šternberk, profesorky
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. S přáním a kytičkou navštívili
u stejné příležitosti v doprovodu
dětí z MŠ 2. května a jejich učitelek dne 8. 3. 2017 Domov Březiny
Petřvald. A v závěru týdne v pátek

10. 3. 2017 popřáli ženám k jejich
svátku v Klubu důchodců Petřvald.
Děkujeme všem zúčastněným, že
přijali naše pozvání a přejeme jim
pevné zdraví, pohodu a spoustu
životního elánu.
Ivana Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald

V popředí Naďa Zientková, předsedkyně klubu důchodců v Petřvaldě
na Březinách a Jindřiška Vinovská, členka výboru KD, v pozadí Ing. Jiří
Lukša, starosta města
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Situační plánek s popisem budoucího „Dětského hřiště s víceúčelovou hrací plochou“,
která vznikne v letošním roce na ul. Šumbarská v Petřvaldě.
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V měsíci únoru 2017 jsme v obřadní síni přivítali u slavnostního zápisu  

Adama Králíka

Adama Krejsu

Ninu Nekoranec

Michala Srnce

Foto: Pavel Římánek

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

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
V dnešním čísle vás seznámíme s činností komise pro občanské záležitosti, s činností redakční rady a s prací kronikáře

Komise pro občanské záležitosti / KPOZ                                                
Rozsáhlou činnost zajišťují členové komise – Mgr. Šárka Němcová,
Petr Přeček, Daniela Stromská.
Je nezby tná také spolupráce
s matrikář kou města Ivanou
Tomkovou a participace starosty Ing. Jiřího Lukši, místostarosty města Ing. Petra Dvořáčka
a zastupitele Miroslava Heska.
Komise se schází dle potřeby
a nemá stanoven harmonogram
schůzek. Kromě uzavírání občanských sňatků zabezpečuje i další
aktivity, patří k nim jubilejní svatby u příležitosti výročí svatby, setkávání se seniory u příležitosti
jejich životních jubileí v obřadní
síni městského úřadu a v sále

kulturního domu a při osobních
návštěvách. K činnosti také patří i slavnostní vítání dětí. KPOZ
navštěvuje s blahopřáním i seniory v Domově Březiny Petřvald
a Domě s pečovatelskou službou
Petřvald při slavnostních příležitostech (MDŽ a Den matek).
Organizuje také setkání s budoucími prvňáčky z MŠ v obřadní síni.
Obřady jsou spojeny s kulturním
programem, který zajišťují profesionální hudebníci Mgr. Regina
Bednaříková, Mgr. Renáta Šternberk, MgA. Pavel Urban, Zdeněk
Smolka, studenti konzervatoře
Karolína Levková, Rastislav Širila
a přednášející Kateřina Pyreňová.

Fotodokumentaci zajišťuje pan
Pavel Římánek a Karel Návrat.
Informace o jednotlivých akcích
jsou prezentovány oddávajícími,
matrikářkou města v Petřvaldských novinách a na webových
stránkách města. Práce všech
zúčastněných je velmi obětavá
a každá akce je svědomitě připravována, s citem a porozuměním pro občany všech věkových
kategorií, což se podepisuje na
vysoké úrovni jednotlivých obřadů a akcí, a je zúčastněnými velmi
kladně hodnocena. Svědčí o tom
i srovnání počtu zúčastněných
jednotlivých obřadů a akcí, který je v posledním desetiletí kon-

stantní, jen u gratulací jubilantům
doma je výrazný pokles. Je potěšující i skutečnost, že zhruba 80%
narozených petřvaldských dětí
přivítáme v obřadní síni slavnostním zápisem. Členové komise se
dohodli (na základě podnětů občanů) rozšířit nabídku jubilejních
svateb o obřad k výročí stříbrné
svatby, podali také radě města
návrh na vytvoření místa v plánované regeneraci prostoru mezi
novou radnicí a ul. Kulturní, na
němž by mohly probíhat venkovní
svatební obřady či jiné slavnostní
obřady a akce.
Mgr. Šárka Němcová,
předsedkyně KPOZ

Redakční rada Petřvaldských novin                                                
Redakční rada pracuje ve složení: Radmila Kulínská, Mgr. Šárka
Němcová, Mgr. Milada Římánková.
Příspěvky do novin jsou zasílány nebo přijímány na podatelně
Městského úřadu Petřvald u Lucie Švandové. Přehled příspěvků je rozeslán členkám RR. Po
dni uzávěrky se redakční rada
na své schůzce dohodne na
vhodném uspořádání příspěvků. V případě nevhodných či

neúměrně dlouhých článků se
provede zkrácení, rozhodne se
o neuvedení daného příspěvku. Vybere se fotka na titulní
stranu, popř. galerie fotografií
z akce města. Nevyhýbáme se
kritickým článkům, velmi rádi vítáme příspěvky s poděkováním
či chválou. Sami také oslovujeme zajímavé osobnosti našeho
města a připravujeme s nimi rozhovor. Veškeré příspěvky jsou
podrobeny korekci a jazykové

úpravě, kterou provádí Milada
Římánková. Následně jsou takto
odsouhlasené články odeslány
do tiskárny grafičce, která má
PN na starosti. Ta vytvoří náhled novin s příspěvky dle daného rozpisu a požadavků a zašle
zpět RR ke schválení. RR provede kontrolu správnosti požadovaných úprav. Ve většině případů
se stává, že je nutno navrhnout
jiné řešení rozmístění příspěvků
či jejich další úpravu. Poté dojde

opět k vytvoření nového náhledu
grafičkou, a pokud je vše v pořádku, je číslo PN v této podobě
redakční radou odsouhlaseno.
Vše se děje v předem stanovených termínech, aby každé číslo
PN bylo včas vydáno a předáno
k distribuci občanům Petřvaldu.
Tato práce nás těší a věříme, že
se podoba PN občanům našeho
města líbí.
Radmila Kulínská,
předsedkyně RR

Petřvaldské noviny
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Kronika
Jmenuji se Milada Římánková, je
mi 68 let. Celý svůj život jsem prožila v Petřvaldě, chodila jsem zde
do základní školy a po ukončení Pedagogické fakulty v Ostravě
(obor národní škola – český jazyk)
jsem v Petřvaldě téměř 40 let učila. Deset let jsem vedla kroniku
ZŠ Petřvald 2. května 562, pracovala jsem ve školské komisi. Už
v minulém volebním období jsem
byla členkou redakční rady Petřvaldských novin, volný čas věnuji vnoučatům, knížkám, zahradě,
hudbě, cestování.
Kronika zachycuje veškeré dění
ve městě a uchovává jej tak pro
příští generace. Stává se zdrojem
informací, důkazem běžného každodenního života. Pomocí kroniky
se vytváří náš vztah k městu. Čím
lépe své město a jeho historii známe, tím je nám bližší a jsme rádi,
že v něm můžeme žít. Kronika obsahuje přehled událostí za daný
rok po jednotlivých měsících, statistiky, kulturní, sportovní a spolkovou činnost. Nosnými tématy jsou

Motto:
Kronika je jako zrcadlo, vidíme
v něm nejen minulost, ale i naši
budoucnost.
Koncem roku 2016 jsem byla oslovena vedením města, abych se ujala funkce kronikáře. Kroniku jsem
převzala po Mgr. Marii Polochové,
v předcházejících letech se vystřídali tito kronikáři:
1945 – 1950 Josef Richtar
1950 – 1953 František 		
Močigemba
1950 – 1974 Jaroslav Koziorek,
Josef Kania, 		
Antonín Květinský
1975 – 1987 Ing. Josef Rohel,
Čestmír Petřík
1988 – 1994 Milan Kovalčík
1995 – 2009 Ilona Karkošková
2010

Jarmila Skálová

2011 – 2016 Mgr. Marie 		
Polochová

Výzva občanům!
Pokud vlastníte historické materiály, rodinné kroniky, nebo
máte informace o jiných kronikách spolků a organizací, prosím, kontaktujte mě. Předem
děkuji za jakékoliv informace,
které pomohou zkompletovat
náš archiv města a uchovat
cenný historický fond pro naše
další generace.
Telefon: 737 365 381
E-mail:
milada.rimankova@seznam.cz
volby, sčítání lidu apod. Kronika
našeho města je psána elektronicky, je ale vydávána také v tištěné
podobě. Od roku 2006 je zveřejněna na webových stránkách města
Petřvald a určena široké veřejnosti. Staré kroniky byly psány ručně,
jsou uloženy ve Státním okresním

archivu v Karviné, kroniky z let
1991 – 2014 jsou uloženy u starosty města. Rozhodně stojí za to
kroniku prolistovat a uvědomit si,
jak žili naši předkové a na jaký odkaz a tradice navazujeme.
Mgr. Milada Římánková,
kronikářka města

V loňském roce byla mezi vyznamenanými i bývalá kronikářka,
bývalá členka redakční rady a zastupitelstva paní Ilona Karkošková, která o sobě říká:
„Byla jsem zastupitelkou města
čtyři volební období (tj. 16 let)
a pokud se pamatuji bez jediné
absence. Zastávala jsem funkci
předsedkyně školské komise. Už
v prvním volebním období jsem si
upravila texty pro obřady - pro vítání občánků, pro svatebčany a také
pro jubilanty. Čtrnáct let jsem ved-

la městskou kroniku a téměř od
prvopočátku jsem pracovala na
Petřvaldských novinách, na korektuře každého čísla, aby se do
textů nedostaly žádné pravopisné nebo stylistické chyby, na což
jsem jako učitelka češtiny alergická…Od začátku jsem v Petřvaldě
organizovala Běh Terryho Foxe

a vedla žáky k podpoře boje s rakovinou. Bohužel, tato akce byla
celostátně ukončena. Dodnes
podporuji zájezdy do ostravských
divadel, které vždy starší ročníky
(hlavně ženy) velmi potěší. A co
jsem nejraději ve své funkci zastupitelky města Petřvald dělala? Velmi ráda jsem oddávala mladé lidi,

zvláště své bývalé žáky, ale také
jsem ráda vítala malé Petřvalďánky a naše jubilanty – protože ráda
recituji verše a mohla jsem této
své záliby hojně využívat“.
A v závěru se vyznává ze svého
motta: Co bych to byla za obyvatelku města, kdybych mu nepomáhala v jeho rozvoji?

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
na školní rok 2017/2018
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění, který se bude konat ve dnech
20. a 21. dubna 2017
- od 9.00 hodin do 16.00 hodin (čtvrtek 20.4.)
- od 9.00 hodin do 15.00 hodin (pátek 21.4.)
(pro obě školy) na ulici Školní 246
Zákonní zástupci obdrží v březnu 2017 obálku, která bude obsahovat:
a) žádost o zapsání dítěte do první třídy,
b) pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu
dostaví.
Pokud neobdržíte pozvánku k zápisu, můžete se objednat na tel.
čísle: 596 542 936. Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.
Srdečně Vás zve
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Vážení rodiče,
potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního
ročníku naší školy. Máme zájem
o dobrou spolupráci rodiny a školy,
a proto Vám chceme poskytnout
informace, které byste měli znát
ještě před nástupem dítěte do základní školy.
Dne 4. dubna 2017 si v době
od 14:00 do 17:00 hod. můžete
prohlédnout školu na ulici Školní
246 a v době od 14:00 do 16:00
hod. školu na ulici Závodní 822
v rámci „Dne otevřených dveří“.
Zde je několik informací o škole:
Škola vyučuje dle vzdělávacího
programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmentální
výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, jehož hlavním cílem je naučit
žáky dobře českému jazyku a matematice, posk y tnout žákům
všeobecný přehled o ostatních

oborech a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou cizích jazyků a seznámit
je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Škola pro žáky
zajišťuje školy v přírodě, lyžařské
kurzy, zapojujeme se do projektů EU i různých institucí. Škola
má 27 tříd ve dvou objektech,
odborné učebny, které jsou vybaveny moderní technikou, která
je neustále inovována. Součástí
školy je školní družina, která má
6 oddělení a kterou navštěvují
žáci 1. – 3. ročníku. Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 36 pedagogů, 6 vychovatelek
školní družiny, školní psycholog,
speciální pedagog a asistent pedagoga, 2 hospodářsko-techničtí
pracovníci, vedoucí školní jídelny
a 28 správních zaměstnanců. Nedílnou součástí školy je Základní
umělecká škola, která poskytuje
vzdělávání v několika hudebních,
tanečním a výtvarném oboru, které vyučuje 11 pedagogů.

duben 2017
Informace pro rodiče žáků 1. tříd
Vážení zákonní zástupci,
dále Vás seznámím s průběhem
zápisu a začátku školního roku:
všechny děti se dostaví k zápisu do ZŠ na ulici Školní 246, dle
časů, které budou uvedeny na pozvánce. U zápisu uvedete, na kterou školu Vaše dítě bude chodit.
Pokud budete pro dítě požadovat
odklad, vyzvednete si žádost, tu
vyplníte a odevzdáte paní učitelce.
10 dnů po ukončení zápisu bude
na vchodových dveřích školy a na
webových stránkách uveden výsledek přijímacího řízení – každý žák
obdrží u zápisu číslo, pod kterým
bude uveden na výsledkové listině. V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě
odklad povinné školní docházky,
doloží ředitelství ZŠ v den zápisu
doporučující posouzení příslušného školského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa,
na jehož základě bude ředitelkou
školy povolen odklad povinné školní docházky. Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do
tříd ředitelkou školy. Do které třídy
dítě chodí, se dozvíte 1. září, kdy
na šatnách 1. tříd bude vyvěšen
jmenný seznam žáků.
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Učební plán 1. třídy:
Český jazyk
9 hodin
Matematika
4 hodiny
Prvouka		
2 hodiny
Hudební výchova 1 hodina
Výtvarná výchova 1 hodina
Pracovní činnosti 1 hodina
Tělesná výchova 2 hodiny
Vyučování v první třídě začíná
v 8.00 hodin a končí zpravidla
v 11:40 hodin. Školní družinu můžou navštěvovat žáci 1. stupně
podle zájmu zákonných zástupců. Přednost však mají žáci prvních a druhých tříd. Pracovní doba
školní družiny je od 6:00 do 16:00
hodin. Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku
2017/2018 u vychovatelek školní
družiny. Aby dítě mohlo zvládnout
náročnou situaci ve škole bez
vážnějších problémů, mělo by být
nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Posuďte sami, zda Vaše dítě
splňuje toto DESATERO:
1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé,
vědomě ovládat své tělo, být
samostatné v sebeobsluze.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace
pořádá v úterý 4. dubna 2017         

„Den otevřených dveří“,
v budově na ulici Školní 246 v době od 14.00 do 17.00 hod.,
(Vstup vchodem od nové tělocvičny.)
v budově na ulici Závodní 822 v době od 14.00 do 16.00 hod.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

2
3.
4.
5.
6.

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné
kontrolovat a řídit své chování.
Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové
operace a orientovat se v elementárních matematických
pojmech.

7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě se
učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně
sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevní ky ve
skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost v praktickém životě.

Hurá na hory za čerstvým vzduchem a zábavou
V termínu od 6. do 10. února 2017
základní škola pořádala lyžařský
kurz, který byl určen především
žákům sedmých tříd, a to nejen
lyžařům, ale i úplným začátečníkům. V pondělí 6. února jsme se
ve stanovený čas sešli u obchodu
Coop, naložili zavazadla a vydali se
ze smogem zaplaveného města do
hor. Nemohli jsme se dočkat, kdy
už tam budeme. Všude kolem byl
sníh. Už chceme lyžovat! Po příjezdu do Dolní Lomné pod ski areál
Severka jsme věci přeložili na připravený sněžný skútr, který nám
zavazadla a lyže vyvezl na „naši“
chatu Skalka. Všude kolem nás byl
sníh, sjezdovka byla krásně upravená, no prostě paráda. Nutný hodinový výstup na chatu nám velmi
rychle utekl. Po rozdělení pokojů
jsme si dali chutný oběd, odnesli
věci na pokoje a převlékli se do lyžařského. A hurá jdeme na to, proč
jsme sem přijeli. Začátečníci, tedy
skupina tři, se seznamovali s lyžařskou výzbrojí a zkoušeli si základní
úkony potřebné k lyžování. Jelikož
nám to počasí umožnilo, ani jsme
nemuseli jít daleko od chaty. Ostatní se vydali na nedaleký svah, kde
si je instruktoři rozdělili do dvou
skupin. Krásně jsme se rozlyžovali. Večer následovalo video o lyžování, chování se na svahu a první
pomoci. Druhý den hned po snídani jsme se opět, nyní i se skupinou tři, vydali na svah. Bohužel
nás zaskočila velmi hustá mlha
(ano, doopravdy mlha a ne smog
) a vítr. Ale i s těmito podmín-

kami se musí umět správný lyžař
vypořádat. A tak jsme se učili, jak
se chovat a jak lze aspoň omezeně
v tomto počasí lyžovat. Odpoledne jsme se rozhodli pro procházku k nedaleké chatě Severka, kde
byla free wifi, hurá!!! Všichni hned
vytáhli telefony a power banky,
koupili si horkou čokoládu a už se
psalo a vysílalo on-line do světa.
A aby nebyla cestou nuda, učitelé
vyhlásili soutěž o nejzajímavější
fotografii. Rychle to uteklo. A byl
tu opět večer se zábavným programem a soutěžemi o lákavé ceny.
Ve středu jsme celý den lyžovali.
Bylo to super. Na sjezdovce bylo
velmi málo lidí, u vleku jsme nečekali a sjezdovka o délce 1 270 m
a převýšením 291m byla jen a jen
pro nás. Třetí skupina se učila jezdit u školského vleku a již odpoledne všichni zvládli sjet mírnější svah
s absolutní jistotou a taky vyjet na
vleku zpět nahoru. Večer byl opět

nabitý programem. Navštívil nás
pan z místní horské služby s velmi
zajímavou přednáškou nejen o své
práci, ale i o aktuálních hrozbách
na horách s měnícím se počasím.
Žáci měli mnoho dotazů, na které
jim záchranář velice rád odpovídal.
Ani jsme se nenadáli a už tady byl
předposlední den. Na jednu stranu jsme byli smutní, tak rychle to
uběhlo. Ale na druhou stranu jsme
věděli, že bude závod ve sjezdovém
lyžování a večer diskotéka s DJ Kubou . Po vydatné snídani jsme šli
na to. Rozcvičili jsme se, instruktoři
nachystali závodní trať a už to frčelo. Vše se řádně dokumentovalo:
fotky, videa, zápisy časů či trestné body za vyjetí ze závodní dráhy.
Odpoledne jsme si ještě naposledy zalyžovali a vrátili se na chatu.
Po večeři následovalo vyhodnocení
závodu podle skupin a pak diskotéka. Poslední den jsme se opět
sbalili, naložili věci do stroje jmé-

nem Lavina a pak stavěli sněhuláky a koulovali se. No prostě príma.
Sluníčko svítilo, na stromech zmrzlý sníh. Bylo to jako v pohádce
o Mrazíkovi. Po obědě následoval
sestup dolů k autobusu a odjezd
zpět do Petřvaldu k obchodu Coop.
Rádi bychom sice ještě zůstali, ale
síly už by asi nestačily. Mnozí z nás
prospali celou sobotu a neděli .
Byl to skvělý a krásný týden plný
zábavy. Děkujeme nejen naší škole, vedoucímu kurzu Mgr. Romanu
Plutovi, DiS., instruktorce a paní
učitelce Mgr. Janě Güntherové,
ale i skvělým vychovatelkám Janě
Kozlovské a Bc. Zuzaně Plutové.
Dále také skvělému personálu
chaty Skalka a ski areálu Severka.
A v neposlední řadě sdružení rodičů za finanční podporu na dopravu
a odměny pro žáky.
Očima žáků zpracoval
Mgr. Roman Pluta, DiS.
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Besedy v měsíci bezpečnějšího internetu                                                
Únor je vyhlášen měsícem bezpečnějšího internetu. Na naší škole se
každoročně realizují besedy, které
žáky již od prvního stupně upozorňují na nebezpečí kyberprostoru.
Ve dnech 21. a 23. 2. měli žáci
všech 4. tříd možnost absolvovat
vzdělávací besedu, kterou pro ně
připravili žáci 8. ročníku. Natálie Brychcyová, Eliška Kubešová,
Jakub Gawlas a Tomáš Fajkus si
nastudovali informace o šikaně,
kyberšikaně, připravili si prezentaci. Ve dvojicích pod dohledem
školní psycholožky seznámili své
mladší spolužáky s nebezpečím,

které na ně na internetu číhá, jak
se mu bránit a jak mu předcházet. Viděli videa ilustrující, jak se
cítí žák, který kyberšikanu zažije
či bude na internetu příliš důvěřivý a poskytne své údaje někomu,
koho v reálném životě nezná. Žáci
také diskutovali o sociálních sítích,
jejich úskalích a sdělovali své zážitky. Starší předávali své zkušenosti
mladším a varovali je, čemu se vyhnout. Děkuji za přípravu a realizaci osmákům a všem zúčastněným
přeji bezpečné chvíle na internetu.
PhDr. Jana Lehnerová
(školní psycholožka)

Preventivní akce a besedy
na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Každoročně je naše škola místem
setkávání s různými zajímavými
osobami, které pořádají besedy
s žáky na rozličná témata. V letošním školním roce jsme již uskutečnili např. pro žáky 1. a 2. ročníku
besedy s PČR – konkrétně panem
M. Miksou, zdejším policistou,
který hravou a nenásilnou formou seznámil děti s tím, jak si
počínat, co dělat a čemu se naopak vyhnout při cestě ze školy
domů. Dále pak měly 8. ročníky
besedu s karvinským policistou
panem Kolátkem, tentokráte na
téma – šikana. Zde při zhlédnutí
filmu byli mnozí, a to nejen žáci,
šokováni hrůzou činů některých
filmových postav. Nově naše
děvčata z 8. a 9. ročníku navštívila paní B. Siudová, která v rámci
prevence rakoviny prsu vyškolila
dívky v samovyšetřování. Neméně zajímavé bylo i setkání při akci
nazvané zábavně „Tonda obal“.
Při této besedě si žáci všech
ročníků zopakovali, jak se třídí
veškerý odpad a jaké negativní

důsledky nastanou, když odpad
třídit nebudeme. Na druhé pololetí školního roku máme naplánovánu celou řadu preventivních
akcí zaměřených např. na tabakismus, kyberšikanu, prevenci proti
zubnímu kazu s ukázkou techniky
správného čištění dětských zoubků (1. stupeň) či ukázky první pomoci určené pro ročníky 8. a 7.
V polovině března plánujeme napříč celým druhým stupněm „Projektový týden s rodilým mluvčím“
a další zajímavé a poučné besedy. Neškolí se jen žáci. Také celý
pedagogický sbor prošel v lednu
školením s názvem „Zvládání rizikových a emočně náročných situací“ pod záštitou organizace
ZRIVI, která tímto kurzem reagovala na útoky či skryté agresory
ve školním prostředí. Věřím, že
preventivní akce pořádané naší
školou budou mít efekt a přinesou dětem ponaučení.
Mgr. Jana Güntherová,
školní metodik prevence,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 soutěžili
Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké
školy. Ve školním roce 2016/2017
se soutěžilo mimo jiné ve hře na
klavír a kytaru. Soutěže se konají formou školního, okresního,
krajského a ústředního kola. Žáci
jsou zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový
limit, který se musí dodržet. Úroveň
bývá velmi vysoká a žáci, kteří se
do soutěže přihlásí, připravují svůj
Kytara III. kategorie
IV. kategorie

program dlouho dopředu. Znamená
to hodiny cvičení doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále. Ve dnech 19. a 20. ledna
2017 se na ZUŠ Petřvald konalo
školní kolo ve hře na klavír a kytaru. Ve hře na klavír soutěžili čtyři
žáci ze třídy Ivany Matušů, dva žáci
ze třídy Jany Bajgarové a čtyři žáci
ze třídy Šárky Podobové. Ve hře
na kytaru soutěžil jeden žák ze třídy Mgr. Ivy Křenkové a dva žáci ze
třídy Jozefa Mešše.

Tomáš Dutko

1. místo

Lukáš Robenek

2. místo

IV. kategorie
		

Jan Zborovský

3. místo			

Klavír I. kategorie

Nikol Kašová

1. místo s postupem

		

Laura Sobotíková

1. místo

		

Hana Hrabovská

2. místo

		

Martin Konkolský

2. místo

		

Kristýna Miksová

3. místo

II. kategorie
		
III. kategorie
		
V. kategorie

Natálie Lorenčičová

2. místo

Karolína Stankušová

2. místo

Marie Stavařová

1. místo

Jakub Smieško

1. místo

Václav Rusoň

1. místo

Okresní kolo soutěží ve hře na klavír se konalo v Bohumíně 22. 2.
2017, kde Nikol Kašová získala
3. místo. Svůj program předvedli
soutěžící žáci obecenstvu v koncertním sále školy dne 15. února

2017. Všem žákům i učitelům patří
poděkování za velmi dobré výsledky v soutěži a vzornou reprezentaci školy.
Šárka Podobová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.
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Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2017/2018

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
pro žáky, kteří k 31. srpnu 2017 dovrší 7 let
Přijímáme žáky do hudebního, tanečního a výtvarného oboru.

Velký bál, veselý pyžamový karneval                                                
Dne 24. 2. 2017 se konal v MŠ Šenovská.
Do školičky v tento den,
byl vstup pouze v pyžamku jen.
Školičku jsme vyzdobili,
v pyžamku se veselili.
Malovanými srdíčky pyšnily se naše tvářičky,
u stolečku jedli, pili, v disko rytmu skotačili.
…pak jsme trochu soutěžili a všichni spolu zvítězili – HURÁÁÁ!!!
Učitelky: Darja Sikorová,
Michaela Stoklasová

V hudebním oboru nabízíme možnost studia:
přípravná hudební výchova
hra na klavír
hra na klávesové nástroje
hra na zobcovou a příčnou flétnu
hra na klarinet, fagot a saxofon
hra na kytaru
hra na housle
hra na akordeon
sólový a sborový zpěv
Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ,
Závodní 822, Petřvald  - 2. patro v následujících termínech:
• HUDEBNÍ A TANEČNÍ OBOR
    středa
24. 5. 2017
    čtvrtek
25. 5. 2017
    pátek
26. 5. 2017

15,00-17,30 hod.
15,00-17,00 hod.
15,00-17,00 hod.

• VÝTVARNÝ OBOR
    středa
24. 5. 2017
    čtvrtek
25. 5. 2017
    pátek
26. 5. 2017

15,00-17,30 hod.
15,00-17,00 hod.
14,00-16,00 hod.

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů ve čtvrtek 25. května 2017 v 16,15 hodin ve výše zmíněné
budově.					
Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.
ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Jakékoliv informace získáte:
telefon: 596 542 941 Šárka Podobová
e-mail: zuspet@seznam.cz
internetové stránky: www.zsazuspetrvald.cz

Realita škol a žáků
(dotazníkové šetření v rámci MAP)
Název projektu: MAP - ORP ORLOVÁ
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68
/0.0/0.0/15_005/0000090
Tento projekt je spolufinancován
z ESF a státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová a který se zaměřuje na
skupinu dětí a žáků do 15 let, se
scházejí od podzimu loňského
roku pracovní skupiny s cílem nejen zmapovat potřeby a problémy
dětí a žáků v oblasti vzdělávání, ale
především je formou navržených
aktivit řešit. Druhá pracovní skupina pod vedením paní ředitelky ZŠ
Jarní v Orlové - Mgr. Věry Vrlíkové
se zabývá tématem inkluzivního
vzdělávání a podporou dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem.
V zájmu zmapování potřeb v území
se její členové rozhodli zrealizovat dotazníkové šetření na všech
základních školách v ORP Orlová
(Orlová, Petřvald, Doubrava). Pro

srovnání pohledu na věc byly otázky směřovány jednak na jednotlivé
školy jako celky, zároveň byl vytvořen dotazník přímo pro žáky 4. a 7.
tříd těchto škol. Výsledky jsou následující. Základní školy v ORP Orlová navštěvuje víc jak 3000 žáků,
z nichž je pět procent se zdravotním postižením a dalších pět procent, dle kvalifikovaných odhadů
ředitelů škol, sociálně znevýhodněných. Ze zkušeností spolupráce
ZŠ a MŠ stoupá v posledních letech počet odkladů a dodatečných
odkladů povinné školní docházky
(2016/2017 – celkem 48). Kvalifikaci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má
2,7 % pedagogů základních škol.
Školním neúspěchem je ohrožena
pětina všech žáků. (Kritériem ohrožení v tomto šetření byly výsledky
posledního vysvědčení – u žáků
4. tříd hodnocení vícero trojkami či
čtyřkami, u žáků 7. tříd hodnocení
několika čtyřkami.) Přičemž svou
spokojenost s vysvědčením uved-

lo pouze 60 % žáků 4. tříd a 30 %
žáků 7. tříd. Podobná procentuální
spokojenost s vysvědčením svých
dětí byla u jejich rodičů. Největší
potíže mají žáci s matematikou.
Obě skupiny žáků uvedly matematiku jako předmět, ve kterém
by se rádi zlepšili. Naopak tělesná
výchova zůstává i v této generaci
dětí předmětem nejoblíbenějším.
Nejméně oblíbenými předměty
jsou předměty společenskovědní
(dějepis, vlastivěda, občanská nauka). I když téměř 90 % škol nabízí
svým žákům možnost doučování,
až třetina dotázaných žáků uvedla,
že tuto možnost nemá. Nejčastěji
se „doučují“ doma s rodiči. Jako
nejméně vhodnou alternativu pro
doučování děti uváděly jinou organizaci, spíš upřednostňují rodiče
a školu. Převážnou většinu volného času dětí tráví neorganizovaně

venku nebo doma u počítače. Jen
1/7 dětí čtvrtých tříd a 1/8 dětí
sedmých tříd navštěvuje zájmové
kroužky. Školy pro své žáky organizují řadu kroužků a odpoledních
aktivit. Největší úspěch mají ty,
které jsou zaměřené na sport.
Přesto se celá jedna pětina dotazovaných žáků vyslovila s názorem, že nemá zájem o nic, co škola
pořádá. Závěry, z kterých rovněž
budou členové pracovních skupin
vycházet při navrhování aktivit pro
příští období, jsou tyto: 1. pomoci
těm žákům, kteří o pomoc stojí; 2.
přesvědčit onu pětinu žáků, že mít
o něco zájem, znamená prožít život
s chutí a 3. nezapomenout na ty,
kteří si své povinnosti pravidelně
plní a aktivní odpolední činnost si
organizují sami ve snaze v životě uspět.
Ing. Pilariková, Mgr. Vrlíková
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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

PŘIPRAVUJEME…
Dne 4. dubna v 10.00 hod v KD Petřvald pohádka pro mateřské školy a maminky s dětmi… Pohádka pro peřinu. Vstupné 40 Kč.

Karibik karneval
V neděli 12. 2.
2017 si petřvaldské
děti užívaly Karibik
karneval v kulturním domě. O bo hat ý karnevalov ý
program a dobrou
náladu se postarali Klauni na volné
noze a skvělý drink
namíchal pro děti
barman Mário. Děti
soutěžily, tančily
a zpívaly, do dění
byli vtaženi i rodiče,
a tak si to odpoledne hezky spolu se
sv ými dětmi moc
užili. Děkuji za báječnou atmosféru.
Bronislava Siudová,
kulturní referentka

Kulturní dům v Petřvaldě

9. 5. 2017 v 19. 00 hod.
Vstupné na představení v předprodeji 50Kč
Na místě 80Kč
Předprodej od 9. 3. 2017 ve středisku kulturních služeb
tel: 596 541 951,723 909 247
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STÁNKAŘI

TVOŘIVĚ DÍLNY PRO DĚTI
PROGRAM ŽÁKŮ
ZŠ A ZUŠ PETŘVALD

KNIHOVNA PETŘVALD
Knihovna, veřejný internet, kopírování.
tel: 596 542 952 | e-mail: knihovna@petrvald-mesto.cz
web: www.petrvald.knihovna.cz
facebook: Knihovna Petřvald

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

Galerie Nad knihami
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.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
I tento rok probíhá v knihovně projekt na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní
docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti
knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána
a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie
v Lampálii.

Petřvaldské noviny

12

Valentýnské vyrábění
Dne 9. 2. proběhla v knihovně Valentýnská dílnička. Nejen děti si vyrobily zamilovaná přání a vyzkoušely si práci se smršťovací fólií.

Za knihovnu knihovnice Monika Molinková a Radka Haichlová

ŽIVOT VE MĚSTĚ
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 sbírkového 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.
Díky jejich smyslu pro zachycení jedinečnosti okamžiku měnícího
se světa dnes můžeme tuto proměnu zpětně pozorovat i my, a to
prostřednictvím „krásného umění“ - dobových pohlednic.
Akce připravované na měsíc duben 2017:
• ZDOBENÍ KRASLIC (6. 4. 2017) 8.00 – 14.00h, ukázka zdobení kraslic s lektorkou M. Lasákovou, pro ZŠ
• VELIKONOCE V MUZEU
(6. – 13. 4. 2017) dílny na velikonoční téma, pro MŠ, ZŠ
• KDO TO LETÍ NA KOŠTĚTI?
(24. – 28. 4. 2017) výroba čarodějnic, pro I. stupeň ZŠ
Kolektivy předem objednejte na tel.: 596 541 092 nebo e-mailu
petrvald@muzeumct.cz

MDŽ
Ani v letošním roce ZO ČSŽ v Petřvaldě na Podlesí neporušila tradici
konání posezení u příležitosti svátku MDŽ. Na úvod přivítala předsedkyně ZO členky, hosty a děti
z družiny ze ZŠ Masarykova pod
vedením naší členky paní Kochové. Každá členka výboru se aktivně podílela na přípravě ať už
výzdoby, programu a pohoštění, aby se členky cítily příjemně
a strávily čas v příjemné pohodě.
Děti měly připravený hezký kulturní program. Každá žena dostala
od dětí hezký dárek, který samy
vyrobily. Krátkým projevem připomněla předsedkyně význam MDŽ.
V přátelské atmosféře jsme trochu
diskutovaly i oslavovaly. Pohoštění a kytičky dát ženě je v naší ZO

již tradicí. Doufáme a přejeme si,
abychom v této činnosti pokračovaly i v příštích letech. Děkuji ještě jednou všem členkám výboru za
přípravu, hostům a dětem za program a všem členkám ZO za účast.
Dáša Tomášková,
předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald – Podlesí
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Cvičení JSDH Petřvald
Ve středu 22. 2. se jednotka dobrovolných hasičů z Petřvaldu zúčastnila cvičení uspořádaným HZS
MSK. Ke cvičení posloužily bytové
domy na Mírové ulici v Karviné,
které jsou určeny k demolici. Na
čtyřpodlažní budově byly nacvičeny různé způsoby kladení hadicového vedení do poschodí, správný
postup při vnikání do požárem zasaženého bytu i způsob jeho prohledávání při silném zakouření.
Všechny situace byly nacvičeny nejprve na sucho a nakonec i s „plnou
polní“, tzn. s nasazenými dýchacími přístroji a se zavodněnými hadicemi. Na závěr výcviku byl pomocí
dýmovnic zakouřen jeden z bytů. Simuloval se tak pokles tzv. neutrální
roviny, rozhraní mezi zakouřeným
a nezakouřeným pásmem. V takto ztížených podmínkách byl v bytě
proveden průzkum. Nakonec byly

Exkurze mladých hasičů
na hasičské stanici v Přívoze

ukázány způsoby odvětrání bytu.
Nejprve přirozeně, otevřením oken
a pak mnohem efektivněji, za pomocí přetlakového ventilátoru. Celý
výcvik byl proveden pod vedením
velitelů HZS MSK územního odboru Karviná a přinesl pro členy JSDH
velmi cenné zkušenosti.
Aleš Vicherek, SDH Petřvald

První březnovou středu navštívily děti z SDH Petřvald
a Rychvald hasičskou stanici v Ostravě-Přívoze. Příslušníci sloužící směny provedli
děti všemi prostory stanice,
popsali jejich denní režim
a ukázali, jak to vypadá při
vyhlášení poplachu. Dříve
než se malí hasiči vydali na
průzkum garáží s výjezdovou
technikou, využili tělocvičnu,
kterou je stanice vybavena a utkali se v turnaji ve vybíjené. Po dvou
kolech a nerozhodném výsledku
se pak všichni přesunuli do gará-

ží, kde si mohly děti „osahat“ veškerou techniku. Na závěr proběhlo
společné focení.
Aleš Vicherek, SDH Petřvald

KČT Petřvald informuje
Se začínajícím jarem plánuje
Klub českých turistů Petřvald výlety do vzdálenějších pohoří. Na
Hostýnsko-vsetínskou hornatinu
vyjedeme 8. dubna. Hornatina
je rozdělena hlubokým údolím
Vsetínské Bečvy na Hostýnské
vrchy (nejvyšší bod je Kelčský
Javorník, 865 m) a vyšší a mohutnější Vsetínské vrchy (Vysoká 1024 m). Náš výšlap povede
po trase Vsetín – Cáb (841 m) –
Ptáčnice (830 m) – Valašská Bystřice s celkovou délkou 18 km,
kratší varianta bude asi 10,5 km.
Z rozhledny Búřov, je krásný výhled na Veřovické, Vsetínské
a Hostýnské vrchy. O dva týdny
později, 22. dubna, vyrazíme na
Hanušovickou vrchovinu. Trasa

povede z Nového Malína přes romantickou soutěsku Malínského
potoka, kterou lemují až 30 metrů vysoké skalní stěny, kolem bývalé štoly Walihloch na Kamenný
vrch (955 m) s výhledy na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku,
Šumpersko a Králický Sněžník.
Naše putování ukončíme v obci
Vikýřovice na levém břehu řeky
Desné. Celková trasa má 18 km,
její kratší varianta 6,5 km. Pokud
chcete s námi začít letošních
„100 jarních kilometrů“, můžete se k nám přidat. Informace
o výšlapech najdete na webové stránce http://wwww.kct-petrvald.cz/ anebo zjistíte na
tel. čísle 702 177 456.
Jarmila Dolejší, KČT Petřvald

Okénko Domova Březiny
Chřipkové období, které v počátku
nového roku 2017 velmi nepříjemně zasáhlo jak do života uživatelů
Domova Březiny a jejich blízkých
(poměrně dlouho trval zákaz návštěv), tak i do života zaměstnanců, již pominulo, a vše v našem
domově opět pokračuje v zaběhnutých kolejích. Na konci měsíce ledna (26. 1.) se pět našich seniorů
v doprovodu aktivizačních pracovníků vydalo do nedaleké Ostravy
na Mistrovství Evropy v krasobruslení. Účast na této významné
sportovní soutěži byla pro všechny životním zážitkem – dříve krasobruslení mohli sledovat pouze
na televizních obrazovkách. Poděkování patří Moravskoslezskému
kraji, který nám daroval vstupenky.
Letošní plesovou sezonu zahájili tři
naši uživatelé již 2. února v Domově Vesna v Orlové. Paní Janáková,
paní Poledníková a pan Korecki
s vděčností přijali pozvání k účasti
na plesu ve stylu „Casino“. Skvěle
se bavili a pan Korecki se radoval
z hlavní ceny, kterou získal v soutěži casinových her. U nás byl tra-

diční Domovský ples pro
uživatele a jejich rodinné
příslušníky uskutečněn
poprvé ve dvou dnech, ve
středu 22. 2. a ve čtvrtek
23. 2., aby se v ne příliš
velkém prostoru kulturní
místnosti pavilonu P2, kde
se ples vždy koná, nemuselo „mačkat“ množství
lidí. Přes 70 našich uživatelů mohlo plesat při
krásném zpěvu Duovox
(pan Kubátko a slečna Letochová)
z Dětmarovic, krátkém vystoupení
pěveckého souboru Březiňanka,
konzumaci bohatého a chutného
občerstvení, zpěvu a tanci a závěrečné tombole, jež byla připravena
z darů několika štědrých sponzorů, kterým tímto děkujeme. Plesová sezona v DB byla završena
28. února vydařeným Masopustním karnevalem, který byl připraven pro dvě desítky uživatelů
pavilonu P1 – Domova se zvláštním režimem. (Čtenářům tohoto
článku doporučujeme nahlédnout
na web stránky Domova Březiny:

http://www.domovbreziny.cz/aktuality, kde se mohou dozvědět
mnohem více o životě u nás). Závěrem o zajímavém projektu, do
kterého se 1. března zapojilo celkem deset uživatelů ze všech tří
pavilonů DB. „Jedeme v tom společně aneb jedeme do Paříže“ je
název již druhého ročníku projektu
organizovaného Domovem seniorů
Vrbno, p. o.. Projekt je zaměřen
na podporu aktivizace seniorů.
Při použití rotopedů s počítadly
ujeté vzdálenosti (u nás minirotopedů), šlapou účastníci celkovou
vzdálenost 2000 km, v době od

1. 3. do 28. 4. 2017, na trase Praděd – Paříž, přičemž start byl pro
všechny „cyklisty“ zapojené v ČR
stanoven na 1. března v 10:00
hodin. Více informací o této pozoruhodné akci na: http://www.dps-vrbno.cz/jedeme-v-tom-spolecne.
Nejmladším členem skupiny, která
ve výše uvedeném termínu „vyjela“
v našem domově je pan Pěgřimek
(64 let) a nejstarší je paní Knapíková (89 let). Přejeme všem mnoho
fyzických sil a dosažení co nejlepších výsledků!
Petr Rokosz, aktivizační pracovník,
Domov Březiny, p. o. Petřvald
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PODĚKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Děkuji všem zaměstnancům Domova Březiny p. o. v Petřvaldě,
kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění plesu pro uživatele ve
dnech 22. a 23. února. Tato společenská akce byla opravdu velkolepá. Myslím si, že výzdoba kulturní místnosti pavilonu P2, ve které
se ples konal, dosahovala úrovně výzdoby reprezentačního plesu
města Petřvaldu. Vím, že mnoho uživatelů hodnotí ples v Domově
Anna Kulová
Březiny stejně jako já.

Mnozí občané se ptají, zda bude v letošním roce opět probíhat
humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Vedení města rozhodlo s konečnou platností, že v letošním roce sbírka neproběhne,
a to proto, že je po městě rozmístěno mnoho kontejnerů na sběr
šatstva, které mohou občané města využívat. Ostatní nepotřebné
předměty mohou odložit do sběrného dvora.
J. Skálová, předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald-sídliště

Cyklistický klub FESO Petřvald
pořádá nábor zájemců o silniční cyklistiku z řad chlapců a děvčat
Chlapci: ročníky 2002 - 2005  •  Děvčata: ročníky 2002 - 2004
Možnost zapůjčení závodních kol !
Nábor se koná každou sobotu a neděli v klubovně cyklistiky v Petřvaldě na Březinách od 10:00 hod.
Kontaktní tel. 739 473 047, 604 737 883 e-mail: smatas@seznam.cz

TJ PETŘVALD - HEPO
Muži
5. 2. - 3. kolo zimního turnaje v Orlové.
DOLNÍ LUTYNĚ - TJ PETŘVALD 3:2 (2:2)
Branky a asistence: 3.´- 1:0 z penalty, 13.´ - 2:0 z přímého kopu, 17.´2:1 M. Gorovič (-), 26.´J. Frkala (O. Cudrák), 68.´- 3:2.
Sestava: D. Sliwka - O. Cudrák, M. Slíva, T. Budina, D. Knorr - V. Zajíček, J. Frkala, M. Gorovič, (57.´D. Šeruda), J. Sklepek - P. Bitala
(73.´M. Gorovič), D. Šeruda (23.´G. Laurenčík).
První utkání v dresu dospělých odehrál D. Sliwka.
12. 2. - 4. kolo zimního turnaje v Orlové.
LOUKY - TJ PETŘVALD 3:1 (0:1)
Branka a asistence: 24.´ T. Budina (J. Sklepek).
Sestava: J. Janča - O. Cudrák, M. Slíva (60.´D. Šeruda), D. Knorr T. Sklepek (52.´J. Volný), G. Laurenčík, J. Frkala, T. Volný, P. Bitala J. Sklepek, T. Budina.

25. 2. - přípravné utkání v rámci soustředění.
FRÝDLANT n./O. - TJ PETŘVALD 4:4 (0:4)
Branky a asistence: 17.´T. Volný (J. Sztymon), 25.´K. Biela (J. Sklepek), 32.´J. Sklepek (K. Biela), 35.´P. Bitala (D. Knorr).
Sestava: J. Karkoška - F. Marek, D. Knorr, J. Frkala, V. Zajíček - J. Volný, J. Sztymon, T. Volný, P. Bitala - K. Biela, T. Budina.
Hokej. způsobem střídali D. Kršák, J. Sklepek a J. Švábek
Dorost
4. 3. - přípravné utkání.
MFK HAVÍŘOV (U-19) - TJ PETŘVALD 1:1 (1:0)
Branka a asistence: 89.´D. Šeruda (D. Kršák).
Sestava: D. Sliwka - L. Foltýn, M. Graf, T. Sklepek, P. Hrachovec - V. Gellnar, J. Sztymon, D. Kršák, D. Šeruda - J. Volný, V. Zajíček.
Hokej. způsobem střídali: J. Šelong, P. Bitala a D. Knorr.

19. 2. - 5. kolo zimního turnaje v Orlové.
Fučík ORLOVÁ - TJ PETŘVALD 1:0 (0:0)
Sestava: G. Laurenčík (46.´D. Sliwka) - O. Cudrák M. Slíva (66.´J. Frkala), T. Volný (60.´J. Volný), T. Sklepek - J. Frkala (46.´G. Laurenčík),
J. Sztymon, V. Zajíček, J. Sklepek (55.´D. Kršák) - J. Ptáček (40.´L.
Foltýn), T. Budina (40.´P. Bitala).
Družstvo Hepa skončilo v turnaji na posledním 6. místě, když nedokázalo získat v 5 utkáních ani bod.
Ve dnech 22. - 26. 2. se zúčastnili hráči TJ Petřvald soustředění v Ostravici v RS Sepetná.

V sobotu 18. 2. uspořádal oddíl kopané TJ Petřvald v kulturním
domě Sportovní ples, který jako tradičně zahájili tanečníci z petřvaldského PS DANCE. Celým večerem hrálo k poslechu a tanci
DUO WEGA - manželé Hečkovi. Výbor oddílu kopané vyjadřuje poděkování všem zúčastněným, pořadatelům, manželům Hečkovým
a všem sponzorům, kteří se podíleli různými cenami na tombole,
a to: fa Nerez p. Jež, fa TOTAL, WEGAREST, Ballsport Petřvald,
CANDY PLUS, pizzerie u Ryznara, pizzerie Kotelna, ORT - ART, zahradnictví Dáša Šedová, kadeřnictví p. Marta, CANIS, +Studio,
ZO KSČM, sousedé z ul. Lejskova, fa Stramis, p. Glincová, Káča
Šedová a Kuba Jaglař, manželé Budinovi, manželé I. a B. Sojkovi,
manželé Kršákovi, manželé Gorovičovi, p. Ilka Stablová, manželé
P. a T. Šedovi, manželé Jaglařovi, paní Župníková, čalounictví pan
Jiří Mařec a hráči oddílu kopané.
Předseda oddílu kopané P. Gorovič
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XI. RETRO WEGAREST s.r.o. ples
Již po jedenácté jsme se sešli
v předem dlouho vyprodaném sále
na tradičním a velice oblíbeném
Retro plese, na kterém se hosté
schází především kvůli přirozené
atmosféře, kvalitní hudbě a vystoupení známých osobností. Jako
každoročně, cenu pro nejlepší
masku večera sponzorovala firma
Cyklo PTŠ Tomáše Šedy a losování o ceny sponzorů s již tradičním
skútrem, hlavní cenou, sponzorovala firma WEGAREST s.r.o. Moderátorem byl Jirka Basta, který je
spolutvůrcem a po deseti letech
jsme ho na ples znovu pozvali.
Hostem večera byl Petr Kotvald,
který svou energií a tancem strhnul snad všechny v sále. Samozřejmě musíme poděkovat také všem
sponzorům. Velký dík patří ještě
jednou Tomáši Šedovi a jeho firmě
Cyklo PTŠ. Další sponzoři - David

Santarius Fol-Izol s.r.o., instalatérské práce Martin Salamon, Pilsner
Urquell, Pepsico, Vinné sklepy Lechovice, město Petřvald, Průmyslové čističe, Dřevo hobby Jaromír
Dronski, Autosalón Kudrna, kadeřnictví Simona Harabaszová,
zednické práce Jaroslav Hečko,
Auto Kelly, Zahrádkářské potřeby Burgetová, účetnictví DEMIKA
CONSULT, Ambra cz. Poděkování
patří i taneční skupině Suszanie
z Horní Suché za originální retro
tanec a skupině Kabát revival za
půlnoční show. Dále všem, kteří
pomohli při náročné organizaci,
personálu restaurace KD a hlavně
VÁM VŠEM HOSTŮM NA PLESE!!!
Jen vy nám dáváte novou energii
tento tradiční ples znovu pořádat.
Byli jste úžasní.
Lenka a Břetislav Hečkovi WEGAREST s.r.o., gen. sponzor plesu

Srdečně Vás zveme na

Jarní koncert
smíšeného pěveckého sboru

Canticum
při ZUŠ Orlová

pod vedením Markéty Kubicové

Dne 23. 4. 2017 v 16 hodin
Kostel sv. Jindřicha, Petřvald u Karviné
Vstupné
dobrovolné

www.canticum-orlova.webnode.cz

Ohlédnutí za podzimní částí sezony
2016/2017 z pohledu SK Slavoj Petřvald
Podzimní část sezony začala
20. 8. 2016 ne moc podařeným
zápasem se Slovanem Záblatí.
Výsledky z jednotlivých zápasů
a střelce gólů našeho klubu uvádíme v jiné části článku. Co se týká
sportovní stránky klubu, tak sezona probíhala jako na houpačce.
Dobré výsledky se střídaly s těmi
horšími. Celkově se však dá říct,
že začínají být vidět plody práce
jak samotných hráčů, tak i trenérů a dalších členů klubu. Musíme
pochválit naše kluky, že i přesto,
že jsou většinou vytíženi svými
pracovními povinnostmi, snaží se
dát aspoň trochu z toho času volna, který jim zbývá. Samozřejmě
musíme vyzdvihnout i trpělivost
a taky i obětavost jejich rodin,
protože většina se jich sama zapojuje do činnosti klubu. Namátkou zmíníme Dětský den pořádaný
10. 9. 2016 při příležitosti konce
letních prázdnin. Náš klub chtěl
našim malým příznivcům (a nejen
jim) trochu zpříjemnit ten přechod

z prázdnin do školy, školky a podobně. Velkou zásluhu na tom, že
klub tyto akce pořádá, má také
předseda klubu pan David Pavlita. Také musíme opět poděkovat
našemu městu Petřvald a jeho
vedení za poskytnutí dotace na
chod klubu, údržbu a chod areálu
hřiště SK Slavoj Petřvald a pořádání těchto společenských a zábavných akcí. Věříme, že naše
dobrá spolupráce s městem bude
i nadále pokračovat. A co chystá
Slavoj pro své fanoušky a obyvatele města do jarní části sezony?
Tak především se bude snažit, aby
lidé, kteří nám fandí, měli radost
z výsledků a projevu hry našeho
klubu. Takzvaná pralesní liga však
není jen o fotbale, jde tam především o to, aby měli občané města,
známí a rodiny kde chodit, dobře
se pobavit a uvolnit se z každodenních starostí. A o to nám především ve Slavoji jde a budeme se
snažit toho dosáhnout.
A teď trocha statistiky:

SK SLAVOJ - SLOVAN ZÁBLATÍ 0:8
MFK HAVÍŘOV B - SK SLAVOJ 4:0
SK SLAVOJ – GASCONTROL HAVÍŘOV 2:2 (Kamil Szlauer, Roman Šolc)
SK SLAVOJ – LOKOMOTIVA LOUKY 0:5
HORNÍ BLUDOVICE - SK SLAVOJ (Štefan Levanský)
SK SLAVOJ – BANÍK RYCHVALD 3:0 (Roman Šolc, 2 Kamil Szlauer)
SLOVAN HAVÍŘOV - SK SLAVOJ 3:2 (Lukáš Kawulok, Tomáš Robenek)
SK SLAVOJ - B.F.ORLOVÁ (Daniel Molnár, Rostislav Budina)
BANÍK OKD DOUBRAVA - SK SLAVOJ 3:1(Lukáš Kawulok)
SLOVAN HORNÍ ŽUKOV - SK SLAVOJ 3:5 (2 Radim Škuta, Kamil Szlauer,
Stanislav Kostka, Pavel Nemeth)
VIKTORIE BOHUMÍN – SK SLAVOJ 1:5 (2 Roman Šolc, 2 Kamil Szlauer,
Radim Škuta)
SK SLAVOJ - FK TĚRLICKO 1:4 (Radim Škuta)
A co nás čeká v jarní části sezóny 2016/2017?
Tabulka JARO 2017 – SK SJ PETŘVALD
14

25. 3. 2017 – 15:00

SJ PETŘVALD

V. BOHUMÍN

15

1. 4. 2017 – 15:30

TĚRLICKO

SJ PETŘVALD

17

9. 4. 2017 – 15:30

SJ PETŘVALD

VOLNO

18

15. 4. 2017 – 16:00

SJ PETŘVALD

MFK HAVÍŘOV B

19

22. 4. 2017 – 16:00

LOUKY

SJ PETŘVALD

20

29. 4. 2017 – 16:30

SJ PETŘVALD

H. BLUDOVICE

21

6. 5. 2017 – 16:30

B. RYCHVALD

SJ PETŘVALD

22

13. 5. 2017 – 16:30

SJ PETŘVALD

SN HAVÍŘOV

23

21. 5. 2017 – 17:00

FUČÍK ORLOVÁ

SJ PETŘVALD

16

24. 5. 2017 – 17:00

ZÁBLATÍ

SJ PETŘVALD

24

27. 5. 2017 – 17:00

SJ PETŘVALD

DOUBRAVA

25

3. 6. 2017 – 17:00

SJ PETŘVALD

H. ŽUKOV

26

10. 6. 2017 – 10:15

GASCONTROL

SJ PETŘVALD
Martin Frank
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NAPSALI NÁM...
Pražská parlamentní žvanírna…aneb zasedání petřvaldského zastupitelstva
Mnoho let chodím na jednání
zastupitelstva města Petřvaldu,
ale to, co zažíváme poslední dva
roky, nemá obdoby (a není to jen
můj názor). Jsme totiž svědky naprosté demagogie, žvanění a urážení zastupitelů bývalého vedení
některými členy hnutí ANO. Tito
lidé nejenže nemají žádné chování, ale ani úctu k práci, kterou
tito lidé za desetiletí pro Petřvald vykonali. Pořád dokola se
nyní dovídáme, jak v devadesátých letech vedení města pracovalo v jeho neprospěch. Proč
jste, zastupitelé za hnutí ANO,
neprotestovali tehdy? Kde jste
byli celé ty roky? Od roku 2014
jen kritizujete a na zasedání zastupitelstva jste se do té doby
neobjevili.
Do roku 2014 probíhala jednání
zastupitelstva korektně. A dnes?
Je to naprostá ubohost, ubohost
ze strany některých zastupitelů
ANO! Na poslední zasedání zastupitelstva se dostavili zástupci
hnutí ANO s transparentem s upo-

zorněním, že vedení města (či samotný starosta) chce odprodat
městskou kanalizaci za směšný
milion. I přes ujištění ze strany
vedení města, že se nic takového nechystá, na svých facebookových stránkách se nezapomněli
pochlubit, že jen díky jim se prodeji zabránilo…Ve svém oběžníku OKO se nebyli členové tohoto
petřvaldského hnutí schopni ani
podepsat pod své články (uvažují
přece kolektivně, tak to vysvětlili
na zasedání zastupitelstva. Ale
myslet „kolektivně“ už jsem kdysi zažil…) V Oku jsem si přečetl
dlouhý seznam prací, které by se
bez hnutí ANO nevykonaly. Ještě,
že je tady máme! V PN jsem se
mohl dočíst, jak máme předraženou vodu. To je nejspíš objev
století! A potraviny, nájemné, léky
atd. nejsou předražené? Copak
léky nešly od roku 1990 nahoru
o více než 500 %? Přestaňte už
konečně klamat svými (záměrně) lživými informacemi veřejnost
a chyťte se místo žvanění práce!

Vlastně všechno, co se v Petřvaldě vykonalo, jak tvrdíte, je jen
vaší zásluhou! Občané, choďte
na zasedání zastupitelstva, abyste si sami udělali obrázek o tom,

Nás odběratelů ( chcete-li, mne
osobně) se nikdo na nic neptá,
jednoduše nastaví cenu, kterou
posléze každý rok určí, stanoví
(nejen v mém případě) jednostranně pravidla jemu prospěšná a prosperuje. Pokud se snad najde
zákazník, který poukáže na nesrovnalosti, diskriminaci a porušování zákona, jednoduše se
jeho názor smete ze stolu nezdůvodněným ,,zamítá se”, či sofistikovaně se popře jeho požadavek
poukazem na smlouvu mezi dodavatelem (v našem případě SmVak
Ostrava) a ,,odběratelem” (zde
ochotně nastoupí RPG Byty, s.r.o.
či jeho nástupce) s tím, že žádná
strana nemá samostatně parvo
smlouvu stěžovateli (zákazníkovi, který platí) předat – zveřejnit.
Obchodní právo takto funguje,
ovšem zákon, v tomto případě vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 498/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, hovoří
o nájemci bytu jako o odběrateli,
což obě společnosti ,,decentně”
pomíjí. Já hovořím o absence morálky, diskriminaci a nedodržení
zákona.
Množství odebrané pitné vody
i vody odkanalizované má být
v prvné řadě měřeno, v případě
vody odkanalizované je zpravidla
totožné s množstvím pitné vody
odebrané, k čemuž slouží nainstalované vodoměry, případně pokud
není vodoměr, určuje se množství

odebrané vody tzv. směrným číslem roční spotřeby vody stanovené v příloze č. 12 výše uvedené
vyhlášky MZ, přičemž absence
vodoměru musí být řádně zdůvodněna, nesmí se postupovat
v rozporu s dobrými mravy, odběratel nesmí být dikriminován
a musí s tímto souhlasit - uvedeno v Cenovém věstníku ministerstva financí č. 01/2012 ze
dne 28. listopadu 2011 bod24,
věta druhá.
Zákon o ochraně spotřebite le č. 634/1992 Sb. část druhá
,,Povinnosti při prodeji, poskytování výrobků a služeb” §3 odst.
1. písm. a, ,,prodávat výrobky ve
správné hmotnosti, mí ře nebo
množství a umožnit spotřebiteli
překontolovat si správnost těchto údajů.”
Výše jsem uvedl argumenty k posouzení množství vody odebrané
a odkanalizované dané pravidly
a zákony. Dodavatel i jeho snaživý
společník (viz společnosti jmenované výše) samy konstatují snižující se spotřebu vody. Jak na ni
reagují skutečně v případě absence vodoměru, bylo uvedeno výše.
Pro ně jsou to výhodná přizpůsobená pravidla – postižení platí za
nic! Morálka? Co to je? Stočné je
ještě lukrativnější záležitost. Aniž
bych popisoval skutečnosti, které
lze vyčíst z územně analytických
plánů, územního plánu města Petřvaldu a tzv. selského rozumu, tzv.
místní znalosti dané záležitosti

kdo tady chce po příštích komunálních volbách naše město řídit
a spravovat.
Pavel Sekera,
dlouholetý občan Petřvaldu

Chce to dohodu starostů?
Porubská ulice - hraniční cesta mezi Petřvaldem a Orlovou.
Často zaneřáděná odpadky,
protože na začátku a v polovině ulice jsou večerky. Děti,
mládež i dospělí koupí v jedné
večerce brambůrky, sušenky,
pivo či limonádu a odhazu jí sáčky, plechovky, plastové
láhve podél Porubské ulice tu
na stranu petřvaldskou, tu na
orlovskou. Jednou za měsíc ulici čistí uklízecí četa - dva nebo
jeden pracovník ve žluté vestě
z Petřvaldu a třeba za týden pracovníci z Orlové. Každý ale jen
svoji stranu. A výsledek? Sotva uklidí svoji stranu, zafouká
vítr a odpadky z orlovské stra-

ny přeletí na uklizenou stranu
petřvaldskou. Samozřejmě ne
všechno. Pak za týden uklízejí z Orlové a zase vítr zafouká
a odpadky z petřvaldské strany
jsou na orlovské. A i když úklid
provádí dvě města, nepořádek
na Porubské ulici je stále. Přitom by stačilo se dohodnout,
aby třeba úklid z Petřvaldu proběhl na začátku měsíce a hlavně po obou stranách a úklid
z Orlové pak v polovině měsíce
a opět po obou stranách. Pak by
snad Porubská ulice byla čistá
po celý měsíc. Chce to zřejmě,
aby se starostové sešli u piva
a dohodli se.
Lubomír Mixa

Názor
Dodávka pitné vody a odvod vody
odpadní je veřejnou službou. Jako
takovou ji nemůže dodavatel
a provozovatel odmítnout. Platí
zde samozřejmě pravidla daná
zákonem, ve kterém se dovídám
o smluvních pravidlech fungování služby od stanovení úplaty na
straně odběratele přes povinnosti dodavatele a provozovatele.
K cenové problematice tohoto
vztahu zdůrazňuji zařazení vody
pitné do cen státem regulovaných, při možnosti zisku ve výši
7 % a 7 % na sanaci prostředků
vynaložených při koupi infrastruktury. Dodavatel se má při sjednání smlouvy o dodávce a odvodu
vody (vodné a stočné) chovat
vždy v souladu s dobrými mravy,
nesmí odběratele diskriminovat,
z čehož dle mého názoru vyplývá
dodržování zákonů včetně práv
odběratele – člověka podle Listiny základních práv a svobod,
která je součástí našeho Ústavního systému. Zástupci strany
inkasující konstatují: výše tohoto zisku je jasně určena a přísně
kontolována státní institucí – Ministerstvem financí. Pro úplnost
(vyjmuto z Lidových novin ze dne
24. 1. 2017, autorka Kateřina
Surmanová) v České republice je
6 400 majitelů vodovodů a kanalizací, jejichž chod zajišťuje dalších
vice než 2 700 subjektů. Kdo věří
v přísnou a vyčerpávající kontrolu
tohoto ,,molochu”, myšleno množství a velikost?

(skutečnému odkanalizování), musím konstatovat, že pouze aktivní
obrana ze strany zákazníků může
stav daný realitou zvrátit od bezpráví k právu!
Chci být i objektivní. Voda, která
nám v Petřvaldě teče z kohoutků
je chutná, s tím problém nemám.
,,Spojené nádoby vzájemné výhodnosti” pro nás a majitele vodovodu a nájemce kanalizací se
však tímto argumentem, byť pádným, rozhodně nevytváří. Za této
situace je vhodné připomenout
úlohu zastupitelstva obce a zvláště dlouholetého starosty, Ing. Holečka. V roce 1999 na jeho popud
odhlasovalo zastupitelstvo prodej
vodovodů, čímž nedostálo svým
povinnostem ke správě obecního majetku. K tomuto pouze dodávám: neznám přesné počáteční
datum členství pana Holečka ve
správních radách kupujících subjektů – dosud v něm však figuruje.
Doufám, že nejenom ve mně tento
fakt vyvolává pochybnosti o jeho
zájmech a prospěchu obce.
Pronájem kanalizace obnovené
v letech 2012 – 2014, která je
v majetku města, tomuto dění nasazuje korunu. A znovu se ptám
proč? Vím dobře, že SmVak Ostrava nájem (ať už malý či přiměřený)
promítne do ceny stočného a znovu to zaplatíme všichni. Mnozí mohou namítnout a mají pravdu, že je
to spor Davida a Goliáše, někteří
– vzpomeňte si, jak to dopadlo!
Stanislav Žák
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Blahopřání

Blahopřejeme jubilantům
Lydie Grocholová
Marie Mikšanová
Milan Černý

Dne 6. dubna 2017 oslaví své 85. narozeniny pan Jozef Kotek.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, životní pohody do dalších let
přeje s láskou manželka a syn s rodinou.

90 let
85 let
80 let

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

Narozené děti
Dne 1. dubna 2017 slaví 50 let společného života
manželé Valérie a Miroslav Slívovi. Hodně zdraví, štěstí,
vzájemnou úctu a toleranci. Na společnou cestu žití, ať
sluníčko vždy svítí. To Vám ze srdce přejí dcery Věrka
s manželem a Soňa s manželem, vnuci Petr, Mirek, Kamila
a David s manželkou, pravnuci Davídek a Tomášek.

Adam Králík
Adam Krejsa
Ester Warcholková
Michal Srnec
Sabina Kawuloková
Rodičům blahopřejeme
k narození děťátka.

Zemřeli občané
Dne 30. března 1957 si navzájem své ANO řekli
manželé Ludmila a Oldřich Polanští. Svou diamantovou
svatbu oslavili s láskou mezi svými blízkými. Přejeme jim
ještě spoustu pěkných společných chvil, zdraví a štěstí.
Syn Olda a dcera Iveta s celou rodinou.
Pravnouček Sebastien posílá pusu.

Vzpomínáme
Dne 1. března 2017 by se dožil pan Milan Chrobok osmdesáti let.
Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije, není zapomenut.
Dne 17. března 2017 jsme vzpomněli nedožitých 100 let paní Josefy Volné.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dagmar a Jindřiška s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.
Dne 11. dubna 2017 vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana Miloslava Lušinského.
Dne 19. května 2017 by se dožil 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají nejbližší.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, smutek a vzpomínky zůstaly nám.
Dne 5. března 2017 jsme vzpomněli 4. smutné výročí úmrtí pana Emila Kubiše.
S láskou a úctou vzpomíná maminka a celá rodina.

Aleš Górniak
Květuše Kmeťová
Maxmilián Pavelek
Vladimír Pavelek
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

61 let
61 let
91 let
74 let
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Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. dubna 2017 by se dožil 72 let pan Josef Fojtík.
Dne 28. dubna 2017 vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí. S úctou a láskou vzpomíná manželka a celá rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, ten nikdy na Tebe nezapomene.
Dne 20. dubna 2017 by se dožil 80 let pan Eduard Kajura.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie
a dcery Pavlína a Gabriela s rodinami.

Dne 17. dubna 2017 uplynou již dva roky, kdy zemřela ve věku 85 let
naše milovaná sestra, teta a kamarádka paní Jiřina Pščolková.
Děkujeme všem, co si vzpomenou a uctí s námi toto smutné výročí.
Za rodinu sestra Líba.

Dne 17. března 2017 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí
pana Josefa Kanii.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 14. dubna 2017 vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní Jarmily Gaszczykové.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte.
Nikdy nezapomenou manžel a dcery s rodinami.

Pohaslo slunce, na věčnost šlo spát.
Dne 1. dubna 2017 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí paní Květuše Kašpárkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají rodina a přátelé.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene, kdo Tě znal, ten vzpomene.
Dne 8. dubna 2017 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Ševčík.
S láskou vzpomínají manželka Anna, dcera Renáta a syn Rosťa s rodinami.

duben 2017

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. března 2017 jsme vzpomněli 6. smutné výročí úmrtí a zároveň nedožité 87. narozeniny naší babičky
paní Květoslavy Sasynové. S láskou a úctou vzpomínají vnoučata Ivan a Nikola s rodinami, zeť Jaroslav.

Dne 7. března 2017 jsme vzpomněli 5. 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.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 5. března 2017 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky paní Marie Španělové. Dne 28. dubna 2017
uplyne rovněž 15 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Antonína Španěla. Vzpomínají syn Antonín a vnučky
Irena a Věra s rodinami.

Před rokem, ve věku nedožitých 85 let, nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička paní Alena Ballasová.
S hlubokou úctou a vděčností za neskonalou obětavost, štědrost,
péči a lásku, kterou nám věnovala a pro niž žila, vzpomíná syn Přemek
a vnoučata Lenka a Erik. Nikdy na Tebe nezapomeneme. I památku svého otce
a jeho nedožité 90. narozeniny, které by pan Erich Ballas oslavil 18. května 2017,
bych chtěl uctít alespoň touto vzpomínkou. Odpočívejte v pokoji.

INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
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Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

- čištění koberců
a sedacích souprav
- půjčování stroje
Kärcher
- mytí oken
mobil: 606 363 300,
731 490 561

Prodám

• Cirkulárku tov. výr.
+ pil. list, prům. 600
5.000,- Kč
• Pilový list pro podélný
řez, prům. 600
800,- Kč
• Nové letní pneu
185/65 R14  3.200,- Kč

Tel. 737 435 245

✔
✔
✔
✔

Nabízíme kromě denních nájmů nájemné krátkodobé na 1-4 hodiny se sníženou sazbou.
Nabízíme víkendové zapůjčení strojů se sazbou 1,5 násobku denní sazby za celý víkend.
Nabízíme slevy při zapůjčení na dobu delší než 1 den.
Po dohodě zajistíme dopravu zapůjčeného stroje na vaši stavbu.

INFORMACE
k inzerci na
www.petrvald-mesto.cz

Rental System s.r.o., Ostravská 457, 735 41 Petřvald, Tel.: 704 140 621, www.rentalsystem.cz, info@rentalsystem.cz

MASÁŽE

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

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
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VYDĚLÁVEJTE
S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
•
•
•
•
•

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

VÁCLAVOVICE

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

17015_PF_nabor_inzerce_93x135mm CMYK.indd 1

23.01.17 14:47

Firma LIFT COMPONENTS s.r.o. rozšiřuje svůj výrobní závod v Karviné
Firma LIFT COMPONENTS s.r.o., jeden z největších soukromých výrobců výtahů v České republice, rozšiřuje svůj výrobní
závod v Karviné Na Novém poli. Do června letošního roku se firma rozroste o nové výrobní prostory a nový showroom a
vzniknou tak nová pracovní místa.

Předpokládaný termín dokončení je stanoven na červen 2017. Investice do výstavby je odhadována na částku 35 mil. Kč. Veškeré
náklady na výstavbu hradí firma z vlastních finančních prostředků. K modernizaci a zvýšení efektivity výroby přispěje i
zavedení standardů „štíhlé výroby – lean production“.
Společnost LIFT COMPONENTS je firma se 100% českým kapitálem. Své výtahy vyvíjí a vyrábí v Karviné již více než dvacet let.
Na trhu dnes jezdí okolo 3000 výtahů se značkou LC.
Společnost postupně zvyšuje také počet zaměstnanců. Pro talentované pracovníky z okolí je toto další příležitost k jejich
profesnímu růstu. Více informací hledaných pozicích a jejich náplni práce naleznete na http://www.lift-components.cz/nabidkaprace.html
LIFT COMPONENTS s.r.o., Na Novém poli 383/3, Karviná-Staré Město, tel.: 596 311 393, fax: 596 312 366
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Restaurace Mokroš,

TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

Závodní 354, Petřvald,
přijme POMOCNOU
KUCHAŘKU.

Úvazek: zkrácený, dohoda,
výpomoc při mateřské
dovolené.
Pracovní doba dle dohody.
Telefon: 59 654 20 21
Mobil: 776 280 099,
777 899 233

AKTIVACE
ZA 1 KČ

AŠ PETŘVALD
PROVÁDÍ VÝCVIK
V ŘÍZENÍ NA
SKUPINU „B“

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

NOTÁŘ V ORLOVÉ JUDr. Radim Duda,
Masarykova třída 1323, Orlová
- převody nemovitostí
(darovací, kupní a jiné smlouvy, úschovy peněz),
- zakládání společností
(zakládání, změny s.r.o., a.s., družstev),
- majetkové smlouvy manželů
email: notar@notarduda.cz • web: www.notarduda.cz
tel: 596 511 985
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