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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. 
  

Přednáška Současné možnosti prevence nádorových onemocnění 
 

Obec Petřvald zve všechny občany na přednášku odborného lékaře 
onkologie MUDr. Pavla Horkla, která se bude konat dne 4. října 2013 
v 17.00 h v sále hasičárny v Petřvaldě.  
 

Přednáška je zaměřena na dodržování správné výživy, významu vyvážené 
stravy, pravidelného cvičení a udržování zdravé hmotnosti. Zásady správné 
výživy a pravidelná tělesná aktivita pomáhají snižovat riziko nádorových 
onemocnění. Věříme, že přednáška bude pro vás kvalitní odbornou událostí.  

JUDr. Miroslav Pavelka 
 

Výzva občanům 
 

Vyzýváme občany obce, aby zamezili volnému pobíhání psů po obci a aby 
po svých psech uklízeli exkrementy na veřejných komunikacích a 
prostranstvích. Takto znečištěné veřejné plochy nejsou dobrou vizitkou obce. 
Myslivecké sdružení zároveň upozorňuje, aby občané nenechávali své psy 
pobíhat bez náhubků a kontroly volně v přírodě, v důsledku toho dochází 
k plašení a často i následnému úhynu zvěře. 
Dále upozorňujeme občany, že kontejner umístěný u hřbitova je určen 
výhradně pro odpad ze hřbitova. Nepoužívejte jej pro ukládání domovního 
odpadu! 

Zdeněk Pexa, starosta obce 
 

Server Prevence kriminality 
 

Server byl spuštěn Ministerstvem vnitra ČR a přináší komplexní a aktuální 
informace i řadu užitečných odkazů k tématu prevence kriminality.  
  

Web je určen pro širokou veřejnost a jeho účelem je poskytnout prostor pro lepší 
vzájemnou komunikaci a sdílení informací, kontaktů a zkušeností v oblasti 
prevence kriminality. Uživatelé mohou využít možnosti diskusí a zveřejňování 
vlastních příspěvků. Na stránkách je umístěn i nový zpravodaj Prevence do 
každé rodiny zaměřen na aktuální témata. 
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Hasičská soutěž v Petřvaldíku 
  

Dne 3. srpna se v Petřvaldíku na hřišti konala soutěž Moravskoslezské ligy 
v požárním útoku mužů a žen.   
 

Na start šly tradičně jako první domácí ženy. Skvěle rozběhnutý útok byl však 
zmařen na levém proudu a děvčata nebyla v soutěži hodnocena. Mužům se 
dařilo, v celkovém hodnocení obsadili 5. místo (z 56 mužských družstev). Ve 
finálovém kole si o jednu příčku dokonce polepšili a získali krásné čtvrté místo.  
I přes extrémně teplé letní počasí naši hasiči zvládli celou přípravu, organizaci, 
skvělé občerstvení, za což všem patří velký obdiv a poděkování. 

Zlatuše Čiberová, SDH Petřvaldík 
 

Portál Pečuj doma 
 

V červenci byl spuštěn nový webový portál www.pecujdoma.cz, který nabízí 
nejširší veřejnosti aktuální rady a návody pro pečování a ošetřování a 
v měsíci srpnu Diakonie ČCE zahájila provoz bezplatné telefonické 
poradny. Obě aktivity jsou realizovány v rámci rozsáhlého projektu na 
podporu rodinných pečujících Pečuj doma.  
 

Projekt probíhá celostátně a dlouhodobě pod oficiálním názvem „Pomáháme 
pečovat. Cílem projektu je komplexně podpořit laické rodinné pečovatele, kteří 
se starají zejména o seniory, prostřednictvím propojených informačních, 
poradenských a vzdělávacích činností. Každý z nás se ocitl v životě v situaci, na 
kterou nebyl dost připravený – nemoc rodičů, prarodičů apod. Jak se postarat o 
příbuzného, který je nyní doma z nemocnice, a my musíme do práce? Tyto a 
podobné otazníky řeší nejnovější vzdělávací projekt Diakonie ČCE. Podle 
neoficiálních údajů je v ČR na 200 tis. lidí pečujících dlouhodobě a dalších 200 
tis. pečuje krátkodobě. K poskytování dobré péče potřebují i sami pečující 
podporu, kterou se jim snaží Diakonie jako velká organizace s celostátní 
působností nabídnout. 
 

Na webovém portálu mají uživatelé možnost využít elektronické poradenství či 
se inspirovat zdejší moderovanou diskusí, stahovat si konkrétní návody, vzory 
smluv a postupy pro sociálně právní úkony a podobně. V nabídce jsou rovněž 
pokyny pro začínající pečovatele – tedy výčet stěžejních kroků a úkonů pro ty, 
kdo se rozhodli postarat o své blízké v domácím prostředí a jsou začátečníky.  
Bezplatná poradenská linka 800 915 915 je pečovatelům k dispozici 
v pracovních dnech od 9 do 17 hodin a nabízí konzultaci se zkušenými 
odborníky.  
 

Na podzim vyjdou tři příručky – Rady ošetřovatelské, Rady sociálně právní a 
Rady pro komunikaci včetně DVD s 15 instruktážními videi pro domácí 
pečování. 
 

Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů a prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 



Petřvaldský zpravodaj                                     srpen  2013                                   strana 3 

 

Soutěž mladých hasičů a soutěž mužů  
 

SDH Petřvald pořádá 7. 9. 2013 od 8.00 h II. ročník soutěže mladých hasičů 
o pohár starosty SDH Petřvald a od 14.00 h XXXIII. ročník denní soutěže 
mužů memoriál F. Poláška. Akce se koná v areálu u Staré řiky v Petřvaldě. 
Od 19.00 h se bude konat zábava, hraje skupina MARAS. 

 
SDH Petřvald 

 

V neděli 11. 8. byla naše jednotka vyslána přes krajské operační středisko 
k nezvyklému zásahu – k odchytu pštrosa. 
 

Pštros se objevil na poli v katastru obce Petřvald a hrozilo, že se dostane na 
komunikaci, kde by mohl způsobit nehodu. Zásahu se kromě JSDH Petřvald 
zúčastnila také jednotka z Hrabůvky a hlídka Policie ČR. K neobvyklému 
zásahu si hasiči připravili i neobvyklou pomůcku – volejbalovou síť. Strategie 
zásahu spočívala v nahnání zvířete do rohu pole a jeho odchytu pomocí sítě. 
Vyplašené zvíře se snažilo z obklíčení uniknout zpět na volnou plochu, tomu ale 
pohotově a neohroženě zabránil velitel naší jednotky Luboš Šíp, který pštrosa 
srazil na zem a přidržel do doby, než se ostatním hasičům podařilo pštrosa za 
pomoci majitele pevně chytit, svázat mu nohy a transportovat ho do 
připraveného automobilu, kterým  jej majitel odvezl zpět na farmu do Trnávky.  

(upravený text z webu sdh.petrvaldobec.cz) 
   
 

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

 

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 
 

V měsících březnu – červnu 2013 proběhl dotazníkový průzkum zaměřený 
na zájem občanů o akce a aktivity pořádané knihovnou. 
 

Bylo shromážděno 112 vyplněných dotazníků, které poslouží k plánování 
programu v knihovně. Na otázky odpovídali uživatelé registrovaní v knihovně, 
občané, kteří využívají některé služby knihovny i ti, kteří momentálně služby 
knihovny nevyužívají. V průzkumu jsou zastoupeni muži (28 %) i ženy (72 %) a 
to v různých věkových kategoriích od dětí po seniory.   
 

Z odpovědí vyplynulo, že lidé jsou se službami knihovny většinou spokojení 
(93 % odpovídajících uvedlo, že je se službami spokojeno nebo spíše 
spokojeno). Průzkum naznačuje, že největší zájem je o akce pro mládež a mladé 
lidi do 26 let, následují akce pro ženy, pro rodiče s dětmi, pro děti a pro seniory. 
Pokud se jedná o typ akcí z hlediska obsahu, tak největší poptávka je po akcích 
zaměřených na literaturu, knihy a čtení (jako např. besedy s autory, ilustrátory, 
veřejná čtení apod.), o kulturní akce (např. besedy a přednášky zaměřené na 
různá témata, divadlo pro děti atd.) a o tvůrčí dílny (tematicky zaměřené na 
výtvarné aktivity, lidové tradice apod.). V připomínkách se objevily i praktické 
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návrhy na zlepšení informovanosti o akcích – např. rozesílání pozvánek na akce 
mailem nebo vytvoření pevného čtvrtletního kalendáře akcí.  
Děkujeme všem, kteří vyplněním dotazníku projevili svou ochotu komunikovat 
a spolupracovat. Při sestavování kalendáře akcí v knihovně se budeme snažit 
výsledky průzkumu zohlednit a v rámci možností maximálně vyjít vstříc zájmu 
občanů. Těšíme se v knihovně na shledanou! 
 
Rekonstrukce knihovny 
 

V termínu od 1. do 16. srpna proběhla plánovaná rekonstrukce knihovny 
v Petřvaldě. Tato akce byla financována z prostředků Obce Petřvald. 
 

Obecní knihovna je umístěna v 1. poschodí domu služeb na návsi. K dispozici 
má zde jednu místnost, ve které jsou umístěna oddělení pro děti a mládež i 
oddělení pro dospělé čtenáře. Nově dostala knihovna k užívání další místnost, 
která bude sloužit jako sklad a provozní místnost.  
 

Rekonstrukce byla plánována už od začátku roku a byly na ni vyčleněny 
prostředky z rozpočtu obce. Prvním krokem k rekonstrukci bylo vypracování 
projektu. Ten vytvořila designérka Ing. Iva Lukšová Ph.D., kterou mnozí znají 
z pořadů ČT Bydlení je hra a Chalupa je hra. Díky projektu se podařilo 
maximálně využít omezený prostor knihovny a také jej prosvětlit a přizpůsobit 
potřebám malých i velkých uživatelů i různým aktivitám, které jsou zde 
pořádány. Dalším krokem bylo kompletní vystěhování knihovny a provedení 
jednotlivých prací, které zahrnovaly malování, výměnu podlahové krytiny a 
stolařské práce. Následovalo nastěhování knih do upravených regálů a od 
pondělka 19. 8. už knihovna opět slouží veřejnosti. Jak se rekonstrukce podařila, 
můžete posoudit sami – přijďte se podívat! 
 

Děkuji všem (především zaměstnancům obce i pomocníkům z řad uživatelů 
knihovny), kteří pomohli s náročným stěhováním i dalšími pracemi, i těm, kteří 
svou spolupráci nezištně nabízeli, ale nakonec nebyla využita. Dík patří i obci, 
která rekonstrukci podpořila a zafinancovala.  

  Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

 Informace o provozu moštárny 
 

Klub zahrádkářů oznamuje všem zájemcům o moštování ovoce, že 
moštovací sezóna 2013 bude zahájena ve středu 11. září 2013. 
 

Moštovat se bude každou středu a to od 16 hodin a každou sobotu od 8.30 h. 
Zájemci o moštování se mohou hlásit v uvedené moštovací dny přímo 
v moštárně v Duhovém domečku na Hartech nebo na tel. číslech 774 604 656 a 
736 202 074. Případné změny moštovacích dnů budou včas oznámeny 
prostřednictvím místního rozhlasu. 

Karel Šrámek, Klub zahrádkářů 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


