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Uzávěrka příspěvků do zpravodaje je k 15. dni každého měsíce, příspěvky 
doručte osobně nebo e-mailem do knihovny nebo na obecní úřad. 
  

Petřvaldská šerpa 2013 
 

Na prvního května připravil oddíl volejbalu již tradi ční turistický pochod 
„Petřvaldská šerpa“. Stejně jako loni se startovalo z hřiště v Petřvaldíku a 
zhruba dvanáctikilometrová trasa vedla krásnou přírodou CHKO Poodří. 
 

I když nám upršené počasí nepřálo, na start pochodu se dostavilo 60 účastníků. 
Pro letošní ročník byly vyhlášeny tři soutěžní kategorie: nejrychlejší, nejstarší a 
nejmladší účastník. Nejrychlejším účastníkem byl pan Jan Musil, který zaběhl 
„traťový rekord“ – 71 minut. Nejstarším účastníkem byl pan Alois Demel, 
nejmladším František Rozehnal.  
 

Po dohodě s vedením CHKO Poodří účastníci pochodu udělali i něco pro 
přírodu – sebrali cestou celkem tři pytle odpadků. 
 

Po loňském úspěchu i letos pořadatelé připravili zpestření ve formě soutěže 
„Jarní obnova mozkových buněk“. Na trase byla dvě stanoviště, poslední 
stanoviště bylo v cíli závodu. Na každém stanovišti se plnily čtyři úkoly, jako 
například poznávání dřevin, ptáků, uzlů, hod na cíl, orientace v terénu, první 
pomoc, střelba ze vzduchovky a další. Celkem bylo možno získat 45 bodů. Mezi 
dospělými zvítězil s 41 body pan Jaroslav Šindel. Mezi chlapci zvítězil Jan 
Čverčko, mezi děvčaty zvítězila po vzduchovkovém rozstřelu Anna Štefková. 
 

Rád bych ještě poděkoval sponzorům, firmám Chodura – Beskydské uzeniny a 
Colormix Ostrava za občerstvení a ceny pro vítěze. 

Za pořadatele Tomáš Dlouhý 
 

Hartovská pouť 
 

Zveme všechny občany na pouť, která se koná 13. 7. 2013 od 16.00 h 
v Petřvaldě u Na Hartech Duhového domečku. 
 

Na programu bude přivítání hartovských starousedlíků, soutěž o „nej“ výrobek 
z listového těsta, kolo štěstí a soutěže pro děti. K tanci a poslechu hraje 
Petřvalďanka a od 19.00 h skupina Maras. 
Občerstvení je zajištěno – pivo, limo, medovina, perníčky, opékané klobásy a 
jiné dobroty. 
Srdečně zve a na Vaši návštěvu se těší Obec Petřvald. 
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Sběr velkoobjemového odpadu v Petřvaldě a v Petřvaldíku 
 

V sobotu 4. 5. 2013 proběhl v Petřvaldě a Petřvaldíku každoroční sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
 

Možnosti zbavit se starých nepotřebných věcí využilo velké množství občanů 
obce. Svozová firma OZO Ostrava, která celou akci ve spolupráci s obcí 
Petřvald zajišťovala, přistavila hned z rána dostatečné kapacity k ukládání 
odpadu. Naplněné nádoby pak byly v průběhu sběru několikrát vyměněny za 
prázdné. Mezi nepotřebným odpadem se nejčastěji objevovaly staré matrace, 
koberce, podlahové krytiny, televizory, různé elektrospotřebiče a pneumatiky. 
Celkově bylo v Petřvaldě sebráno 150 m3 objemného odpadu, 40 m3 
elektrospotřebičů, 20 m3 spalitelného odpadu, 10 m3 pneumatik z osobních vozů 
a 5 m3 nebezpečného odpadu, především pak barev a olejů. 
 

Odpoledne se celý „cirkus“ přesunul do Petřvaldíku, kde bylo během dvou 
hodin vybráno 60 m3 objemného odpadu, 5 m3 elektrospotřebičů, 10 m3 
spalitelného materiálu, 7 m3 pneumatik a 1 m3 barev a olejů.  
 

Občané tuto službu využívají zdarma, ale obec má stanovenou roční kvótu 146 
m3 objemného odpadu, za kterou neplatí a nad tento limit stojí likvidace 1 m3 
odpadu 805,- Kč. Předpokládaná částka za letošní likvidaci odpadů je cca 80 
tisíc korun za Petřvald i Petřvaldík. Oproti předchozím létům bylo odpadu asi o 
20% méně, velkou roli však hraje způsob ukládání a účelnost využití sběrných 
nádob. 
Stejně jako loni se objevil při sběru i nešvar, který akci komplikuje. I přes výzvy 
k ukázněnosti a ohleduplnosti si někteří občané ulehčili práci a odpad navezli na 
místo sběru již v pátek za tmy. Ten se pak musel v sobotu složitě a pracně 
překládat. 
 

V průběhu akce se také postupně naplnil jeden kontejner se starým železem pro 
místní hasiče. V sobotu naplněná nádoba se ale do pondělka záhadně „sama“ 
vyprázdnila, takže konečný efekt z třídění železa byl skoro nulový. 
 

Závěrem bych chtěl občanům poděkovat za ohleduplnost při ukládání a 
trpělivost při čekání ve frontě. 

ing. Jiří Hýl, účetní 
 

Upozornění občanům 
 

Upozorňujeme občany a zvláště řidiče, že v rámci rekonstrukce mostku 
nebude od 10. do 13. 6. 2013 průjezdná místní komunikace mezi 
Petřvaldíkem a Albrechtičkami. 
 

V tomto období bude silnice označená dopravními značkami „slepá ulice“. 
Žádáme řidiče, aby tuto informaci vzali na vědomí a respektovali dopravní 
značení. Na místě stavby nebude možné otočení vozidel!!! 

Zdeněk Pexa, starosta obce 



Petřvaldský zpravodaj                                      květen  2013                                   strana 3 

 

Pooderské koštování pálenek 2013 
 

V úterý 30. dubna 2013 v předvečer prvního máje se v Petřvaldíku konalo 
tradi ční stavění máje. V rámci programu proběhlo obecní kolo koštování 
pálenek ročník 2012. 
 

Soutěže se zúčastnilo 12 vzorků pálenek z jablek, 4 vzorky pálenek ze slivek a 3 
vzorky pálenek z hrušek. Degustační komise složená povětšinou z místních 
patriotů určila v jednotlivých kategoriích následující pořadí: 
Jablkovice: 1. Radek Sýkora, Petřvaldík 2. Miroslav Rusek, Petřvaldík 
3. Miroslav Vavřík, Petřvaldík 
Slivovice: 1. Marcel Venclík, Petřvaldík 2. Miluše Malíková, Petřvald 3. Aleš 
Kelner, Petřvaldík 
Hruškovice: 1. Libor Janošek, Petřvaldík 2.-3. Miroslav Rusek, Petřvaldík a Jiří 
Hýl, Petřvald 
 

Vítězové jednotlivých kol pak reprezentovali obec v rámci Pooderského 
koštování v Bartošovicích. Neoddělitelnou součástí každoročního Otevírání 
Poodří v Bartošovicích je i soutěž o nejlepší pálenku v regionu. Letošní soutěž 
se konala v sobotu 18. května 2013 a v rámci družební spolupráce měla i 
mezinárodní porotce z Polska a Maďarska. Každá kategorie byla zastoupena 
vzorky od 12–ti vítězů z jednotlivých obcí. V kategorii jablkovice skončil Radek 
Sýkora na krásném 2. místě, v kategorii hruškovice dosáhl Libor Janošek na 
4. místo a v kategorii slivovice obsadil Marcel Venclík 8. místo. 
 

Našim úspěšným reprezentantům touto cestou blahopřejeme a věříme, že i 
příštích letech se bude na našich zahradách rodit chutné ovoce, ze kterého pak 
bude výborná domácí! 

Ing. Jiří Hýl, účetní 
 

Služby OZO pro zahrádkáře 
 

OZO Ostrava nabízí doplňkové placené služby pro majitele zahrad.  
 

Jednotlivcům i firmám nabízí OZO 2 služby: 
 

1. Svoz zeleného odpadu – pravidelný svoz zeleně ze zahrádek (tráva, listí, 
spadané ovoce). Máte-li zájem o přistavení speciální hnědé popelnice na zeleň a 
její pravidelné vyvážení ve čtrnáctidenních intervalech, kontaktujte OZO 
Ostrava, provozovna 1 – Komunální odpady ve Studénce, tel. 556 400 355. 
 

2. Prodej kompostu a zeminového substrátu ze svezené zeleně vhodný pro 
zahrady. Výrobky z kompostárny můžete zakoupit za velice příznivé ceny na 
adrese OZO Ostrava, provozovna 3 – Ostrava – Hrušov, tel. 596 227 256 
(dopravu možno objednat na tel. 596 251 315). 
 

Více informací najdete na www.ozoostrava.cz. 
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Plánované vypínání el. energie 
 

Z důvodu práce na vedení VN bude v průběhu června docházet 
k plánovanému vypínání el. energie.  
 

Dne 12. 6. 2013 v době od 7.30 do 10.30 h bude vypnuta el. energie na Dvorku. 
Dne 18. 6. od 7.30 do 14.30 h bude vypnutá el. energie v celé obci  mimo 
trafostanice NJ 5953 Dvorek, NJ 9273 čerpací stanice PHM a NJ 9272 ZD 
kravín.  

 
Hry bez venkovských hranic v Mošnově 

 

Obec Mošnov zve všechny občany na XV. ročník zábavného soutěžení, 
které se koná v sobotu 8. 6. 2013 v Mošnově na hřišti. 
 

Od 14.00 do 17.30 h bude soutěžit 16 družstev z obcí Poodří v zábavných 
disciplínách, od 18.00 h proběhne vyhlášení výsledků a je připraveno posezení 
pro všechny soutěžící i návštěvníky. Petřvald bude reprezentovat soutěžní 
družstvo Jirky Straky, které se v loňském ročníku ve Skotnici umístilo na II. 
místě. Přijďte je do Mošnova povzbudit! 

 
 

OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ            ����            KNIHOVNA, KDE JSTE 
DOMA!    

 

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
 

Ve čtvrtek 9. května 2013 prvňáčci s paní učitelkou v rámci projektu 
navštívili obecní knihovnu. 
 

Doposud probíhaly projektové lekce ve školní knihovně, ale tentokrát se děti 
přišly podívat do obecní knihovny. Prohlédly si knihovnu, dozvěděly se něco o 
tom, jak jsou tady knížky uloženy a kde hledat to, co je zajímá. Byly tady pro ně 
nachystány různé pohádkové knížky, encyklopedie, komiksy a příběhy o dětech. 
Projekt se blíží do finále a příští týden bude slavnostně zakončen pasováním 
prvňáčků na čtenáře. 
 
Přednášky o elektronických informačních zdrojích pro žáky 8. a 9. třídy 
 

Obecní knihovna přichystala pro žáky 8. a 9. třídy přednášku na téma 
elektronické informační zdroje a informační gramotnost.  
 

Přednáška se uskutečnila ve školní knihovně a její součástí byla PC prezentace. 
Cílem bylo doplnit a rozšířit školní učivo o informaci o knihovnách, nových 
informačních zdrojích jako jsou databáze, zdroje dostupné pomocí internetu a 
elektronických nosičů a o způsobech a postupech jejich vyhledávání.  

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
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Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


