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Výsledky Tříkrálové sbírky 2010 
 

Charita Studénka s radostí oznamuje výsledek Tříkrálové sbírky 2010, která probíhala ve 

dnech 1. - 14. 1. 2010 ve Studénce, Albrechtičkách, Pustějově, Bartošovicích, Petřvaldu, 
Kateřinicích, Mošnově, Trnávce, Staré Vsi n. Ondřejnicí, Bílovci, Bílově, Bravanticích, Slatině a 
Tísku. 
Do koledování se zapojilo 213 dětí a 71 dospělých. 
 

Výsledek Tříkrálové sbírky 2010: 
Albrechtičky     6 pokladniček   23.935,- Kč 
Bartošovice     6 pokladniček   19.709,- Kč 
Bílov      1 pokladnička     3.813,- Kč 
Bílovec    10 pokladniček   42.121,- Kč 
Bravantice     1 pokladnička     3.706,- Kč 
Kateřinice     1 pokladnička     3.880,- Kč 
Mošnov     4 pokladničky   10.545,- Kč 
Petřvald     6 pokladniček   37.014,- Kč 
Pustějov     4 pokladničky   21.071,- Kč 
Slatina      2 pokladničky   17.729,- Kč 
Stará Ves n/O   10 pokladniček   69.409,- Kč 
Studénka   10 pokladniček   59.931,- Kč 
Butovice   15 pokladniček   61.451,- Kč 
Nová Horka     2 pokladničky     3.826,- Kč 
Tísek      5 pokladniček   21.116,- Kč 
Trnávka     1 pokladnička     1.950,- Kč 
CELKEM                    401.206,- Kč 
 
Vybraná částka je o 29.790,- Kč vyšší neţ v loňském roce. 
35 % vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem ţivelných katastrof u nás i v zahraničí, na 
celostátní projekty Charity Česká republika, 65 % výtěţku sbírky zůstává Charitě Studénka na realizaci 
vlastních projektů. 
 

20.000,- Kč jsme jiţ pouţili na pomoc obětem ţivelné katastrofy na Haiti. Zbylou částku chceme pouţít na 
zavedení nového způsobu péče, tzv. "bazální stimulaci" pro lidi bez rozdílu věku, kteří bydlí doma nebo v 
zařízeních a jsou trvale upoutáni na lůţko nebo je u nich omezená komunikace z důvodu mentální 
retardace či demence. Tyto prvky péče chceme také naučit rodinné příslušníky, aby mohli navázat bliţší 
kontakt se svými příbuznými. Zájemci z obcí, kde sbírka probíhala, se mohou přihlásit o radu a zaučení u 
Mgr. Martiny Pituchové na tel.: 774 928 906, která všem ráda poskytne potřebné informace a naučí 
potřebné dovednosti (tato sluţba je zdarma). 
Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli tří králů navštívili téměř všechny 
domácnosti ve výše uvedených obcích. Poděkování patří i všem, kteří zabezpečovali přípravu a zdárný 
průběh sbírky. 
 

Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům otevřeli nejen dveře svých domovů a bytů, ale s vlídností, 
laskavostí a citem jste otevřeli také svá srdce a dlaně. Naplňuje nás radostí a nadějí poznání, ţe cit pro 
bliţní a jejich potřeby je stále ţivý. Ještě jednou Vám děkujeme. 

 

Mgr. Martina Pituchová, koordinátorka sbírky 
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Dětský maškarní karneval v Petřvaldíku 
 

Začátkem měsíce února uspořádali hasiči Petřvaldík Dětský maškarní karneval. Celé akci předcházely 
přípravy v podobě výzdoby sálu hasičárny, zařízovalo se občerstvení. Po přivítání se děti předvedly ve 
svých maskách a za doprovodu hudby si báječně zatancovaly. V programu vystoupil Kolda Popleta, který 
měl pro děti připraveny hry, soutěţe s cenami a vyprávění. Závěrem čekala na všechny masky tombola, 
kterou zajistili rodiče, sponzoři (paní Balcarová) a nechyběla ani ţivá výhra – králík od pana M. Tylečka. 
Maškarní karneval byl uspořádán v Petřvaldíku poprvé a jsme přesvědčeni, ţe úspěsně. Všichni 
pozapomněli na běţné starosti a proţili hezké odpoledne se svými dětmi za přispění hudby, písniček a 
společného povídání. 

Zlatuše Čiberová, SDH Petřvaldík 
 
 

ŢOLÍKOVÝ TURNAJ 
 

Dne 9. ledna 2010 uspořádaly "HOLKI SOKOLKI" 4. ročník novoročního turnaje pro ţeny ve hře 
ţolík. Akce se zúčastnilo 74 ţen z Petřvaldu a okolí. Nejlepší petřvaldskou hráčkou byla p. Karla 
Chromčáková, která obsadila 4. místo. Naše poděkování patří sponzorům akce p. Jarmile Hýlové, p. 
Jaromíru Břeţnému a Obci Petřvald. Děkujeme také našim hasičům, ţe nám umoţnili uskutečnit turnaj v 
sále hasičárny. 

Za "Holki Sokolki" Vladimíra Musilová 
 
 

ŠACHOVÝ KLUB PETŘVALD 
 

6. kolo okresního přeboru se hrálo 24. 1. 2010 mezi druţstvem TJ Frenštát "B" a ŠK Petřvald "B" s 
výsledkem 4 : 4. Druţstvo bylo opět oslabeno o tři hráče.  
Výsledky hráčů: Marek Tománek 1 b.; Jan Diviš  1 b.; Pavel Polášek 1 b.; Jan Hrach 0 b.; Miroslav Hýl 1 b.. 
Pořadí po 6. kole: 6. ŠK Petřvald "B" se skóre 14,5 a 10 vítěznými partiemi. 
7. kolo okresního přeboru se uskutečnilo dne 07. 02. 2010 mezi ŠK Petřvald "B" a TJ Spartak 
Bílovec s výsledkem 2,5 : 2,5. Petřvald hrál pouze v polovičním počtu 4 hráčů. Překvapením byl příjezd 
druţstva z Bílovce s 5 hráči. 
Výsledky hráčů: Marek Tománek 1 b.; Jan Diviš 0,5 b.; Jan Hrach 0 b.; Miroslav Hýl 1 b. 
Toto kolo bylo poslední v základní části. Pořadí druţstev: 

1. TJ Mořkov "B"    36,0 b.   28 vítězných partií 
2. TJ Nový Jičín "B" 30,0 b.   22 vítězných partií 
3. ŠK ASK Kopřivnice "D"  27,5 b.   21 vítězných partií 
4. TJ Spartak Bílovec  22,0 b.   16 vítězných partií 
5. TJ Mořkov "C"   18,5 b.   12 vítězných partií 
6. ŠK Petřvald "B"  17 b.   12 vítězných partií 
7. TJ Frenštát "B"   12 b.     9 vítězných partií 

 

6. kolo krajské soutěţe „A“ v šachu se hrálo 31. 1. 2010. Vedoucí druţstvo soutěţe bylo nad síly 
našich šachistů, čemuţ odpovídá výsledek VOKD Poruba "B" : ŠK Petřvald "A" 6 : 2. 
Výsledky hráčů: Josef Jamka 0,5 b.; Pavel Karhánek 1 b.; Jan Diviš 0,5 b.; ostatní odešli bez bodů.  
Z 12 druţstev v soutěţi byl ŠK Petřvald "A" po tomto kole na 7. místě s 22,5 bodu a 15 vítěznými partiemi. 
7. kolo krajské soutěţe „A“ v šachu proběhlo dne 14. 02. 2010 mezi druţstvy ŠK Petřvald "A" a TJ 
Frenštát "A" s výsledkem 1,5 : 6,5. 
Výsledky hráčů: Marek Tománek 0 b.; Pavel Karhánek 0 b.; Jan Diviš 0,5 b.; Martin Kaša 0 b.;  Jan Hýl 0 
b.; Milan Hajduček 0 b.; Radim Friedel 1 b.; Miroslav Hýl 0 b. 
Pořadí: 9. ŠK Petřvald "A" 24 bodů, 16 vítězných partií. 
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Informace oddílu ledního hokeje HC SDH Petřvald 
 

Dne 16. 2. 2010 ukončil oddíl základní část soutěţe dohrávkou s muţstvem Bílovce vítězstvím 12 : 2 
a celkově se umístil v základní části na pěkném čtvrtém místě. V pátek 19. 2. 2010 začalo play off 
prvními zápasy a všichni pevně věříme, ţe se muţstvu bude dařit a obsadí takové pozice, aby dobře 
reprezentovalo jak obec, tak i hasiče a všechny další sponzory. 

Otto Kleniar, vedoucí oddílu 

 
Jaro je za dveřmi - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

 

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky 
na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, který způsobuje na mnohých místech 
záplavy. Kdyţ se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráţí buď za jarním úklidem na 
zahrádky anebo na vycházky do přírody... a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle. 
 

Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a 
zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniţ 
by se uvědomovali, ţe tím nejen porušují zákon, ale rovněţ ohroţují své okolí. Plošné vypalování trávy je 
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodrţení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek 
pokuta aţ 25.000,- Kč. 
 

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou 
pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je moţno provádět pouze na 
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny 
prostředky k hašení, např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný poţár jiţ v 
zárodku uhasit a v ţádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se 
nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, ţe ohniště 
bude pod neustálým dohledem. 
 

Při pálení odpadu musí být vţdy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, 
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na 
volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky 
Sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo 
elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových 
stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem "pálení 
klestí". Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné 
výjezdy, kdy jsou voláni k poţáru a na místě samém zjistí, ţe jde o bezpečné pálení. Při porušení této 
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim můţe být 
uloţena pokuta aţ do výše 500.000,- Kč. Rovněţ po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 
vyhrazená tábořiště. Kaţdý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně 
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak 
a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným poţárům a následným úrazům nebo v krajním 
případě ztrátám na ţivotech. V případě vzniku poţáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné 
osoby pokutou aţ do výše 25.000,- Kč. 
                                                                               nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje 

 
 

ŢÁDÁME MAJITELE, ABY SVÉ PSY NEVENČILI NA VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍCH A CHODNÍCÍCH!!! 

POKUD DOJDE KE ZNEČIŠTĚNÍ, JE TŘEBA BEZPODMÍNEČNĚ 
EXKREMENTY ODKLIDIT! 

DĚKUJEME ZA UKÁZNĚNOST A POCHOPENÍ. 
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OBECNÍ ÚŘAD  
 

Změna trvalého pobytu  (TP) 
Změnu trvalého pobytu provádíme na ohlašovně úřadu v místě svého nového trvalého pobytu.  Odhlášení 
z trvalého pobytu neprovádíme, je automaticky provedeno mezi úřady.  
 

Jaké doklady si vzít s sebou při změně trvalého pobytu? 
Nejčastější podklady, na základě kterých se můţe občan přihlásit k TP 

 list vlastnictví (není omezen datem vydání ) 

 nájemní smlouva 

 podnájemní smlouva 

 kupní smlouva (vč. doloţky katastru nemovitostí o zavkladování) 

 písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu draţby (příklepem licitátora) 

 Pokud tyto doklady nejsou k dispozici, postačí souhlas vlastníka nemovitosti (jednoho), který se 

s platným OP dostaví na ohlašovnu a potvrdí podpisem souhlas s přehlášením k TP.   

 platný občanský průkaz  
 

V den změny trvalého pobytu je moţné na Obecním úřadě v Petřvaldě podat ţádost o nový občanský 
průkaz (OP).   
Potřebné doklady:  

 platný OP 

 potvrzení o změně TP 

 1 x foto  

 oddací list (pokud poţaduji v OP údaj o manţelovi/manţelce) 

 RL dětí (pokud poţaduji v OP zápis dětí do 15-ti let) 

 doklad o nabytí titulu, vědecké hodnosti (pokud poţaduji v OP tento údaj) 

 
První občanský průkaz  
Ţadatel se dostaví na úřad v místě svého trvalého bydliště. Pokud je ţadatel mladší 15-ti let, je 
potřeba se dostavit s jedním z rodičů.   
Potřebné doklady:  

 1 x foto 

 rodný list  

 Osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas  

Osvědčení o státním občanství se vyřizuje na úřadě v místě svého trvalého bydliště – ţadatel a rodič 
s platným OP   
Potřebné doklady:  

 rodný list 

 oddací list rodičů nebo jejich rodné listy  

 OP rodiče  

 

CESTOVNÍ PASY A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY 
Cestovní pasy se vyřizují na Městském úřadě v Kopřivnici (k vyřízení potřebujete starý pas, občanský 
průkaz, vyfotografují vás přímo na úřadě). Bliţší informace získáte na tel. 556 879 307 nebo na 
www.koprivnice.cz. 
Řidičské průkazy – vyřizují se na Městském úřadě v Kopřivnici (s sebou vezměte občanský průkaz, starý 
řidičský průkaz a 1 ks dokladové fotografie). Bliţší informace získáte na tel. 556 879 600 nebo na 
www.koprivnice.cz. 

Ilona Jahodářová, Obecní úřad Petřvald 

http://www.koprivnice.cz/
http://www.koprivnice.cz/

