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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o poslední poznatky ze závěru 
letošního roku. Již druhým rokem, letos tedy 2. prosince, jsme uspořádali 
rozsvěcení vánočního stromu v areálu Duhového domečku na Hartech. Po 
loňské premiéře se nám zdálo, že tato varianta je lepší, než na náměstí 
obce. Místní komunikace se dají uzavřít a tak pobíhající děti nejsou 
ohroženy dopravními prostředky. Nikdo z nás, pořadatelů, nepočítal s tak 
velkou účastí, která vlastně ucpala celý areál a krásně připravené 
vystoupení dětí z MŠ měl možnost shlédnout jen velmi omezený počet 
obyvatel. Byla to velká škoda a pro nás ponaučení pro příští rok, kdy se 
bude provádět rekonstrukce parku tak, aby tam vzniklo prostranství, kde by 
vystupující byli vidět. Přesto všechno akce dopadla výborně a za organizaci 
je třeba poděkovat všem pořadatelů, prodávajícím a organizátorům pod 
vedení předsedkyně kulturní a sportovní komise obce Petřvald paní Ivy 
Šindlové. Také děkujeme všem účinkujícím z MŠ, sboru dětí pod vedením 
paní Jany Moravcové, a dechové hudbě Petřvalďanka pod vedením pana 
Radima Myšky a také všem těm občanům, kteří se na akci přišli podívat. 

Vzhledem k tom, že se nezadržitelně blíží Vánoce a konec roku 2012, 
dovolte mi, abych Vám všem jménem svým a jménem zastupitelů obce 
Petřvald popřál hezké a klidné prožití svátků vánočních, bohatého ježíška a 
do nadcházejícího roku 2013 hodně zdraví, štěstí, pohody a elánu.  

Zdeněk Pexa, starosta obce 
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100 LET SPORTU V OBCI PETŘVALD 
 

Výročí krásných 100 let sportu v Obci Pet řvald jsme oslavili v sobotu 24. 
listopadu 2012 na Slavnostní konferenci v sále Soko lovny TJ. 
 
Slavnostní konference Tělovýchovné jednoty PETŘVALD NA MORAVĚ se zúčastnilo 71 
členů TJ a 6 hostů, mezi kterými byli i předseda ČSTV Ing. Břetislav Piterák a tajemnice 
ČSTV paní Bohumila Dorotíková. Naši obec zastupoval pan starosta Zdeněk Pexa a paní 
místostarostka Ing. Šárka Fabiánová.  
 
V průběhu konference byla přednesena zpráva o dění v TJ za posledních 30 let a aktuální 
příspěvky o činnostech oddílů. Každý oddíl se prezentoval svou výstavkou fotografií či 
sportovních pomůcek přímo v sále sokolovny. K vidění byly i historické kroniky a fotografie.  
U příležitosti tohoto významného výročí byli oceněni členové TJ, kteří se svou prací a úsilím 
zasloužili o přínos jak sportovní, tak pracovní a společenský. Nejvyšší vyznamenání ČSTV 
za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu bylo předáno panu 
Jaroslavu Chudovi a panu Jaroslavu Štylerovi. Čestné uznání ČSTV obdrželi z rukou 
předsedy Okresního výboru ČSTV Mgr. Jaromír Jurák a vedoucí oddílu sálové cyklistiky pan 
Kamil Bartůněk st.. 
 
Ocenění obce Petřvald za rozvoj sportu obdrželi z rukou starosty obce pana Zdeňka Pexy 
tito členové: paní Vladimíra Musilová a pánové Jaroslav Opler, Zdeněk Huvar, Ing. Milan 
Jevický a Ing. Zdeněk Vavroš. Pan starosta také předal naší TJ u příležitosti 100 let Pamětní 
listinu Obce Petřvald. 
 
Ocenění Tělovýchovné jednoty PETŘVALD NA MORAVĚ za sportovní činnost v oddílech, 
práci rozvoj sportu a prezentaci obdrželi tito členové: paní Stella Vjaclovská, pan Vlastimil 
Adámek, pan Kamil Bartůněk ml., Mgr. Petr Bartůněk, pan Pavel Ševčík, pan František 
Kulatý, pan Václav Rybář, pan Jiří Straka, pan Zdeněk Huvar ml., pan Vladimír Dlouhý, pan 
Luděk Kolbe, pan Zdeněk Kolbe, pan Jaromír Mrkvica, pan Tomáš Klečka, pan Milan Lyčka, 
pan Zdeněk Vysocký, Ing. Miroslav Pexa, Mgr. Eva Bajerová, Mgr. Bohuslav Bajer, pan 
Ladislav Vavrečka, pan René Nováček, pan Milan Hajduček, pan Vlastimil Vidlička, pan 
Josef Kobza, Ing. Zdeněk Němčík a Ing. Aleš Hajduček.  
 
V průběhu diskuze zazněly příspěvky starosty naší obce a předsedy OV ČSTV. Starosta 
obce Petřvald p. Zdeněk Pexa přednesl zdravici a poděkoval členům za práci a vzornou 
reprezentaci. Předseda ČSTV Ing. Břetislav Piterák poděkoval za pozvání, za práci členů TJ 
a popřál hodně sportovních úspěchů. 
 
Závěrem děkuji všem členům, fanouškům, sponzorům, partnerům a všem sportovcům, kteří 
se v dlouholeté historii naší Tělovýchovné jednoty jakýmkoliv způsobem zasloužili o úspěchy 
ve sportovní, společenské či jiné obecně záslužné činnosti. Děkuji naší obci za podporu 
sportu a OV ČSTV za starostlivost s jakou své organizace zaštiťuje. Děkuji zaměstnancům 
za poctivou práci a děkuji organizátorům této významné slavnostní konference. Do dalších 
let přeji naší Tělovýchovné jednotě PETŘVALD NA MORAVĚ hodně úspěchů, vynikajících 
sportovních výsledků a co nejvíce zodpovědných, pro dobrou věc zapálených členů. 

 
Ludmila Polášková, předsedkyně TJ PETŘVALD NA MORAVĚ 

 
 

Vánoční MARIÁŠ CUP 
 

V sobotu 22. 12. 2012 se uskute ční v restauraci Sokolovna v Pet řvaldě turnaj 
v mariáši.   
 
Hrát se začíná od 9.00 h (prezence od 8.30 h). Všechny vyznavače a fandy „čertových 
obrázků“ zvou pořadatelé. 
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Výstavka fotografií TJ z dob dnešních i minulých 
 

Zveme ve řejnost k návšt ěvě a prohlídce výstavky fotografií z historie i 
současnosti TJ, která se koná od 27. do 31. 12. 2012 v extrovní místnosti 
restaurace Sokolovna. Fotografie zachycují členy, oddíly i činnost TJ. Přijďte si 
prohlédnout zajímavé fotografie mapující činnost TJ Petřvald, které jsou zcela mimořádně 
shromážděny a vystaveny na jednom místě! K návštěvě Vás zve výbor TJ Petřvald na 
Moravě. 

 
 

Raduj se z pohybu 
 

Dne 28. 12. 2012 se od 15. 45 h uskute ční tradi ční váno ční cvi čební maratón. 
Cvičení Vám pom ůže se rozhýbat po svátcích a s novou energií vkro čit do roku 
2013. Prezentace proběhne od 15.45 h, začátek cvičení je v 16.00 h.  
Rozpis cvičení: 
16.00 – 16.50 h AEROBIC 
17.00 – 17.50 h BALÓNY 
18.00 – 18.50 h POSILOVÁNÍ 
19.00 – 19.50 h ČI-KUNG 
Mezi jednotlivými lekcemi je 10-ti minutová přestávka, s sebou si vezměte vodu, pohodlné 
oblečení a karimatky. Vstupné: jednotlivá lekce 40,- Kč, všechny lekce 150,- Kč. 

Těší se na Vás pořadatelky Holki Sokolki. 
 
 

Vánoční koncert 
 

Dne 29. 12. 2012 se od 17. 00 h uskute ční v kostele sv. Mikuláše v Pet řvaldě 
Vánoční koncert.   Na koncertě vystoupí spojené sbory z Petřvaldu a Staré Vsi a hosté 
s doprovodem jistebnické třináctky. Vystoupí také řada sólistů z ostravské konzervatoře, 
JAMU Brno a fakulty umění Ostravské univerzity. V programu zazní W. A. Mozart, J. S. 
Bach, G. F. Haendel, P. I. Čajkovskij a další autoři. Srdečně zveme k návštěvě všechny 
občany. 

J. Moravcová 
 

Turnaj ve stolním tenise 
 

Dne 30. 12. 2012 se od 9. 30 h uskute ční v sokolovn ě v Petřvaldě tradi ční turnaj 
O pohár starosty obce.   Přijďte si po Vánocích zasportovat a protáhnout tělo. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni! 

P. Palica, oddíl tenisu TJ Petřvald 
 
 
 

Novoro ční běh 
 

Dne 01. 01. 2013 se od 15.00 h uskute ční v areálu Stará řika pod hasi čárnou 
v Petřvaldě recesistický Novoro ční běh v čemkoliv, na čemkoliv, s čímkoliv.   
Pokud napadne hodně sněhu, bude se místo běhu závodit v jízdě z kopce (také na čemkoliv, 
v čemkoliv, s čímkoliv…). Vítězem se stane ten, kdo přijde s nejoriginálnějším nebo 
nejvtipnějším nápadem. Vkročte do nového roku s humorem a úsměvem a zúčastněte se 
aktivně jako závodníci nebo jako diváci. Jste srdečně zváni! 

I.  
I. Šindlová, Kulturní a sportovní komise 
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Novoro ční turnaj v žolíku 
 

Holki Sokolki po řádají dne 5. 1. 2013 v sokolovn ě v Petřvaldě turnaj v karetní 
hře žolík. Začátek akce je ve 14.00 h (prezentace od 13.30 h). Prosíme všechny hráčky aby 
přispěly drobnou cenou do tomboly. Startovné je 100,- Kč (občerstvení v ceně startovného). 
Zvou a těší se na Vás pořadatelky akce Holki Sokolki. 

 

Vývoz odpad ů o váno čních svátcích 
Ve st ředu 26. 12. 2012 bude vývoz beze zm ěny. 
Ve st ředu 2. 1. 2013 – vývoz je p řesunut na čtvrtek 3. 1. 2013. 
 
 

OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA! 
 

Přednáška Drahé kameny a polodrahokamy 
 

V úterý 27. listopadu 2012 se v knihovn ě uskute čnila tradi ční předváno ční přednáška 
věnovaná drahým kamen ům a polodrahokam ům. 
 

V prostorách knihovny se sešlo 11 účastníků, kteří si se zájmem poslechli povídání pana 
Novotného. Dozvěděli jsme se něco o novinkách v oboru gemologie, také o nových trendech 
v léčení pomocí kamenů a spoustu dalších zajímavostí. Na závěr si přítomní mohli 
prohlédnout a doslova osahat množství kamenů a kamínků, někteří využili i možnost nákupu 
nebo osobní konzultace s panem Novotným.  
Čas strávený v milé společnosti rychle utekl a byl příjemným zastavením v počínajícím 
předvánočním shonu. Milovníci kamenů budou mít možnost sejít se i v příštím roce. Těšíme 
se na slíbené povídání o působení na nejrůznější neduhy pomocí kamenů a vody.  

 
 

Projekt Už jsem čtenář 
 

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prv ňáčka je zam ěřen na děti prvních t říd. Obecní 
knihovna v Pet řvaldě ve spolupráci se základní školou v Pet řvaldě připravila pro d ěti 
program, kterým se do projektu zapojí. 
 

Projekt je zaměřen na podporu čtení a čtenářství. První třída je zlomovým okamžikem v 
životě dětí a přináší s sebou řadu radostí i starostí. Děti se učí dovednostem, které jsou 
nezbytné pro další život. Mezi tyto klíčové dovednosti patří i čtenářská gramotnost, která 
zahrnuje nejen umění číst, ale také schopnost s textem pracovat a porozumět mu. 
Projekt bude zakončen na konci školního roku slavnostním pasováním dětí na čtenáře. 
 

První akce pro prvňáčky proběhla v měsíci listopadu. Při slavnostním setkání ve školní 
knihovně se děti seznámily s projektem a zároveň byly slavnostně pasovány na čtenářské 
učně. V průběhu dopoledního vyučování musely prokázat znalost písmenek, musely si 
poradit s různými úkoly, doplňovačkami a hádankami, aby získaly klíče, které jim umožní 
vstup k "písmenkové královně". Písmenková královna děti pasovala na čtenářské učně a 
předala jim slabikář a pamětní list. Role písmenkové královny se ujala paní ředitelka základní 
školy Mgr. Xenie Valušáková. 
Děti pod vedením paní učitelky Mgr. Gabriely Duchoňové úkoly bravurně zvládly a všechny 
si spokojeně odnášely slabikář. Paní učitelka jim navíc přichystala i sladkou odměnu. 
 

Akce projektu Už jsem čtenář bude probíhat pravidelně v průběhu celého školního roku. 
Nejbližší plánovanou společnou akcí je Vánoční dílna, kdy si ve školní knihovně budeme 
společně číst a vyprávět o Vánocích a také si vyrobíme skořápkové lodičky a ozdůbky na 
stromeček. 
 

Upozorn ění:  od 24. 12. 2012 do 4. 1. 2013 je ObK v Pet řvaldě uzavřena. 
 

Kamila Plisková, knihovnice ObK v Petřvaldě 
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Dětská léka řka MUDr. Váhalová 27.  – 31. 12. 2012 neordinuje 
Ordinace je zav řená z důvodu dovolené.  

Akutní p řípady ošet ří lékařská služba první pomoci. 
 
 

Změna provozní doby na pošt ě 
 

Od 1. 12. 2012 dochází ke zm ěně provozní doby na pošt ě v Petřvaldě. 
Nová provozní doba: 
Po, St:  8.00 – 11.00 13.00 h – 17.00 h 
Út, Čt, Pá:  8.00 – 11. 00 h, 13.00 – 15.00 h 

 
 

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ 
 

Začátek topné sezóny je d ůvodem za čít se zabývat lokálními topeništi. Byly 
schváleny nové zákonné požadavky na provoz lokálníc h topeniš ť vzešlé z nové 
právní úpravy na úseku ochrany ovzduší. 
 
V letošním roce byl schválen zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Podle tohoto zákona 
od roku 2014 kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh, od roku 2022 kotle na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW budou muset splňovat parametry 3. emisní 
třídy. Zákon vyžaduje, aby byly provozovány pouze kotle, které plní stanovené přísné emisní 
parametry. Od roku 2014 se nově zavádí také pravidelné kontroly kotlů (povinnost se týká 
kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nad 10 kW), které budou probíhat 
jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba. Zákon zároveň vybavuje 
úředníky restriktivními nástroji k nápravě nezákonných stavů počínaje uložením nápravných 
opatření, finančními postihy a konče zastavením provozu kotle. 
 
ČSSD v Moravskoslezském kraji prosazuje ve svém volebním programu jako jednu z priorit 
zlepšení ovzduší. Na tomto základě Rada MSK schválila vyhlášení 2. Společné výzvy k 
příjmu žádostí v rámci „Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva 
životního prostření na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za 
nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v 
Moravskoslezském kraji“.  
 
Tato tzv. kotlíková dotace se už osvědčila v předchozím roce, v letošním roce ještě není 
dotace vyčerpána. Je předpoklad, že dotační titul bude vyhlášen i v příštím roce. Doporučuji 
všem majitelům rodinných domů seznámit se s podmínkami přidělování kotlíkové dotace a 
využít ji při výměně starého kotle na pevná paliva. 

Ing. Hložanka Dušan 
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO 
 

Od 1. 1. 2013 dojde ke zm ěně v cenách vodného a sto čného. Nové ceny budou 
uplatn ěny po prvním ode čtu m ěřidel následujícím po 1. 1. 2013. 
 
Voda pitná (vodné) 31.82 Kč (bez DPH), 36,59 Kč (vč. 15 % DPH), 37,39 Kč (vč. 17,5 % 
DPH) 
Voda odvedená (stočné) 29,29 Kč (bez DPH), 33,68 Kč (vč. 15 % DPH), 34,43 Kč (vč. 17,5 
% DPH) 
 
Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1. 1. 2013. 
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Základní škola v Pet řvaldě děkuje sponzor ům 
 

Vedení školy, pedagogický sbor a p ředevším žáci školy d ěkují touto cestou 
všem ob čanům, kte ří se sponzorsky podíleli na akcích, jež se ve škole  
uskute čnily v tomto školním roce. 
 
V říjnu se ve škole za přispění veřejnosti nasbíralo 8 550 kg starého papíru. Listopadový 
Halloween – dvoudenní pobyt dětí spojený s plněním úkolů na stezce odvahy a spaním ve 
škole zpříjemnili manželé Milena a Zdeněk Hýlovi, kteří 65 dětí i s pedagogickým 
doprovodem pohostili v příjemném prostředí restaurace Na Roli. Dne 19.listopadu se ve 
škole uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované šatny pro žáky 1. stupně. Z výtěžku 
vstupného na Školní akademii, která se konala v květnu v rámci oslav 40. výročí školy, byla 
zakoupena nová dlažba, zřizovatel školy poskytl finanční prostředky na pěkný nový nábytek, 
pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy vyzdobili stěny šatny barevnými kresbami písmen 
a čísel, děti si vyrobily vlastní vizitky, kterými si své místo v šatně označily. Pěkný zážitek a 
radost poskytly dětem i zaměstnankyně firmy Hruška, které pro ně připravily bohatou 
Mikulášskou nadílku. V neděli 2. prosince projevila řada občanů přízeň škole svou účastí na 
obecním Rozsvěcení Vánočního stromu a zakoupením některého výrobku z nabídky ve 
stánku základní školy. Výtěžek z předvánočního jarmarku bude využit k zakoupení nové 
dlažby do šatny pro žáky 2. stupně. 
 
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům a příznivcům školy za jejich podporu. 

 
Mgr.Marie Pařenicová 

 
 

Z činnosti SDH v Pet řvaldíku 
 

Letošní rok byl bohatý na kulturní, sportovní, spol ečenské i pracovní akce. 
 
První akcí v letošním roce byla brigáda na úpravě místního hasičského rybníka. Dále 
následovalo pálení čarodějnic, stavění májky, v měsíci květnu kácení máje, fotbalový turnaj a 
dětské hasičské závody. V červnu proběhla akce zaměřená na environmentální výchovu pro 
děti mateřské školy, loučení s předškoláky, které společně s hasiči uspořádaly paní učitelky 
Z. Čiberová a K. Doleželová. Akce proběhla na hřišti u místního rybníka a řeky Odry. 
Následovalo krmášové odpoledne s programem a taneční zábavou. Začátek srpna patří již 
tradičně hasičské soutěži. Družstvo mužů, žen i žáků je přihlášeno do soutěže 
Moravskoslezské ligy a tady je výčet jejich úspěchů. 
 
Petřvaldík muži - celkové 4. místo v Moravskoslezské lize, 1. místo ligové kolo Větřkovice, 1. 
místa v Petřvaldě, Staré Bělé a Proskovicích, 2. místo v Petřvaldíku a 1. místo ve finále, 5x 
2. místo v lize a 1x 3. místo v lize. 
Petřvaldík ženy - celkové 5. místo v Moravskoslezské lize, 3x 1. místo v lize (Lubno, Svinov, 
Kozmice, nejrychlejší útok v Lubně - 16,9 sekundy), všechna děvčata umístěna v ALL 
STARS anketě ligy a vyhlášena jako nejlepší tým žen, 1x 2. místo v lize, 3x 3. místo v lize. 
Petřvaldík žáci - celkové 3. místo v Moravskoslezské lize, 1. místo v Petřvaldíku, úspěchy v 
ostatních soutěžích. 
 
Ke konci srpna uspořádali hasiči na rybníku rybářské dopoledne. Počasí přálo a tak se akce 
nejen pro děti, ale i pro dospělé protáhla do večerních hodin. Nechyběl táborák a opékání 
rybích úlovků. Na přípravách všech akcí se podílejí vždy všichni členové sboru, největší 
poděkování však patří starostovi hasičů panu Rudovi Čípovi, který vše řídí a zařizuje, panu 
Vojtěchu Linduškovi, našemu "správci" rybníka a panu Marcelu Velartovi za celoroční údržbu 
zeleně okolo rybníka a sečení trávy podél cest celé vesnice. Jen tak dále! 

Zlatuše Čiberová 
 


