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Příspěvky do zpravodaje doručte k 15. dni měsíce do knihovny nebo na OÚ. 
  
 

Rozsvěcení vánočního stromu 
 

V pátek 29. listopadu se od 16.00 h uskuteční v areálu U Staré řiky tradi ční 
rozsvěcení vánočního stromu. 
Vánoce jsou nejhezčím obdobím v roce, jsou to svátky míru, pohody a 
rozjímání. Pojďte se na chvíli zastavit a poslechnout si vánoční koledy, 
pohovořit s přáteli u dobrého svařáčku a ochutnat zelňačku. Kulturní a sportovní 
komise Vás co nejsrdečněji zve na každoroční rozsvěcení vánočního stromu, 
tentokrát v areálu U Staré řiky. K příjemné vánoční atmosféře přispějí svým 
vystoupením děti ze základní a mateřské školy, dechová hudba Petřvalďanka, 
teplá medovina manželů Chromčákových, punč Holek Sokolek a v neposlední 
řadě výrobci vánočních ozdob, cukrovinek, perníčků, adventních věnců a 
svícnů. Děti si mohou přinést vánoční ozdobu a pověsit ji na společný 
stromeček. 

Ilona Jahodářová, Kulturní a sportovní komise 
 
 

Pouť k sv. Mikuláši u příležitosti výročí 220 let postavení kostela 
 

V neděli 8. 12. 2013 se koná slavnostní mše a následně vystoupení 
pěveckého sboru Ondráš. 
 

Římskokatolická farnost Petřvald a Obec petřvald zvou na pouť k sv. Mikuláši u 
příležitosti výročí 220 let postavení kostela s tímto programem: 
10.00 h – slavnostní mše svatá sloužená kněžími pocházejícími z naší farnosti P. 
Dr. Ing. Ladislavem Heryánem Th.D. a P. Radimem Hložánkou. Mši svatou 
doprovodí pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína. 
11.00 h – vystoupení pěveckého sboru Ondráš z Nového Jičína 
Srdečně zvou za farnost P. ThLic. Tomasz Juszkat, Th.D., farář, za obec Zdeněk 
Pexa, starosta.  

 
Tréninky stolního tenisu 

 

Tenisový oddíl zve všechny příznivce stolního tenisu na tréninky, které 
probíhají v sokolovně každé úterý od 16.00 do 19.00 h. 
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Šachový klub zahájil svou 19. sezónu 
 

Petřvaldští šachisté započali letos ji devatenáctou sezónu od svého založení 
roku 1995. Deset let hráli v Okresním přeboru družstev a teprve v roce 
2006 se jim podařil veliký úspěch - postoupili do Krajské soutěže A… 
 

Další rok sice sestoupili do okresního přeboru, ale v následujícím roce se do 
krajské soutěže (KS) vrátili. V konkurenci silných družstev Novojičínska a 
Ostravska se udrželi v KS šest sezón. Nejlepší umístění - 8. místo z 12 družstev 
se podařilo v sezóně 2008/09. V dalších sezonách postupně odešli Miroslav 
Besta z Jistebníku a Pavel Karhánek z Nového Jičína. Z domácích hráčů odešel 
nadějný šachista Jenda Hýl studovat na VŠ do Brna. Poslední ranou, a to velice 
těžkou, byl loni odchod vynikajícího šachisty Josefa Jamky tam, odkud není již 
návratu.  
 
Družstvo, které hraje v základní sestavě osmi hráčů, má pouze dva náhradníky. 
V posledních dvou sezonách se stávalo, že jsme někdy hráli v sedmi nebo šesti 
hráčích. Navíc častá absence silných hráčů na utkání způsobila, že v sezóně 
2012/13 jsme již výkonnostně nestačili a obsadili dvanácté sestupové místo.  
20. 10. 2013 jsme zahájili sezónu 2013/14 v Okresním přeboru v Kopřivnici. 
Opět se objevila stará bolest. Scházeli dva hráči základní sestavy, Ing. René 
Kotek, který se omluvil a Mgr. Martin Kaša. Hráli jsme v sedmi hráčích. 
Prohráli jsme 5:3. Po jednom bodu získali Marek Tománek a Ivo Klečka, po půl 
bodu (remíza) Lukáš Lýsek a Jan Diviš. K jedné kontumační prohře se přidaly 
tři porážky zbylých hráčů. Neúčast domácích hráčů zvláště rozladila Mgr. 
Lukáše Lýska, který pochází z Proskovic a pracuje v Praze. Co 14 dnů přijíždí z 
Prahy na utkání do Petřvaldu. Pohrozil, že pokud se to nezlepší, tak z Petřvaldu 
odejde. To by byla ovšem veliká ztráta, protože Lukáš nám pomáhá vychovávat 
mladé hráče.  

M. Hýl. 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Pomalu se blíží nový rok a s ním již 14. ročník Tříkrálové sbírky. Začátkem 
ledna 2014 u vašich dveří zazvoní koledníci – tři králové a budou Vám 
nejen přát vše dobré v novém roce, ale také vás žádat o finanční příspěvek 
na projekty Charity. 
 

65% vybraných peněz, které zůstávají Charitě Studénka, bychom v roce 2014 
rádi využili na částečnou úhradu nákupu automobilu pro pečovatelskou službu a 
opět na nákup a údržbu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, které jsou k 
dispozici občanům z obcí, kde se sbírka pořádá. Půjčování zdravotních a 
kompenzačních pomůcek se stalo velmi vyhledávanou službou, kterou využívá 
stále více lidí. Pro lepší dostupnost je možno si pomůcky zakoupené z 
Tříkrálové sbírky zapůjčit i ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
V letošním roce pro Charitu Studénka tři králové koledovali v 15 obcích, 
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zapečetěno bylo 96 pokladniček a celkem jste přispěli částkou 444 779 Kč. 
Výtěžek byl použit na podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a 
opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, pomoc postiženým 
povodněmi a výbuchem plynu ve Frenštátě p. Radhoštěm. Část peněz směřovala 
na celostátní projekty a humanitární pomoc. 
 

Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou pomáháte všem 
potřebným spoluobčanům. Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2014 
Vám přejí pracovníci Charity Studénka. 

 
Mistrovství ČR v krasojízdě 

 

Nezamyslice. Na netradičním a těžkém povrchu jízdní plochy se v sobotu 
18. 10. 2013 uskutečnilo finále Mistrovství ČR v sálové cyklistice ELITE 
mužů a žen, kterého se z našeho oddílu zúčastnili dva závodníci – Tomáš 
Kantor a Ondřej Blažek. 
  

Na toto mistrovství jsme odjížděli s přáním obsadit v kategorii dvojic mužů/mix 
2. místo. Jak již bylo uvedeno, jelo se na ploše, na které byla položena guma, 
tedy povrch na který nejsou krasojezdci zvyklí, a proto všichni po příjezdu 
upisovali bodové hodnoty svých sestav. Tím byla prakticky znehodnocena 
soutěž krasojezdců a tomu také odpovídaly konečné výsledky soutěže. Byli jsme 
tedy zvědaví jak se naše dvojice (Tomáš s Ondrou) popasuje s touto skutečností. 
Je třeba říci, že i za tak těžkých podmínek předvedli jednu ze svých nejlepších 
jízd a zaslouženě obsadili 2. místo výkonem 55,97 bodu. Zvítězila brněnská 
dvojice Gruna-Kovářová výkonem 66,99 b., 3. místo obsadila dvojice z Němčic 
Vrána-Porupková 53,93 b. V další části programu absolvovali ještě naši 
krasojezdci soutěžní jízdy v kategorii jednotlivců, které zvládli v rámci svých 
možností poměrně slušně a v konečném pořadí obsadili Kantor 5. místo a 
Blažek 7. místo. Mistrem republiky se stal Písek ze Zlína 128,17 b., 2.místo 
obsadil Mašek z Řečkovic 124,98 b. a na 3.místě skončil Gruna 94,87 b. opět z 
Řečkovic. Mistryní republiky v kategorii žen se stala Valešová z Heršpic před 
Přibylovou z Němčic a Kovářovou z Horních Heršpic. 

 
 

Novinky z mateřské školy 
 

Děti z MŠ se podívaly do kravína a účastnily se podzimní výtvarné dílničky. 
 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ MŠ V KRAVÍNĚ. V pátek 4. října navštívily děti z 2. a 
3.třídy naší Mateřské školy kravín v naší obci. Děti viděly telátka v boxech, 
mohly je pozorovat zblízka, pohladit si je, viděly, co telátka dostávají k jídlu, 
jakou mají podestýlku. Děti také shlédly, jak se dospělé kravičky připravují na 
dojení, kde mají svůj „domeček“, jaké mají krmení. Dětem se u telátek a 
kraviček moc líbilo. Za prohlídku i výklad děkujeme zaměstnankyním kravína a 
budeme se těšit na setkání zase v příštím roce. 
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PODZIMNÍ DÍLNA V MŠ. V úterý 22. 10. 2013 odpoledne byly v naší školce 
podzimní dílny. Jako tradičně již čtvrtým rokem jsme vyřezávali dýně, které si 
rodiče s dětmi přinesli z domu. Pokud se někomu nepodařilo dýni zajistit, stačila 
zavařovací sklenice a ozdobili jsme ji. Děti si mohly také vykreslovat či 
vystřihovat obrázky s halloweenskou tématikou. I když je Halloween hlavně 
americký svátek, tak proč si také nevytvořit nějakou vlastní dekoraci, která se k 
podzimu hodí. Zapálená svíčka ve vydlabané dýni, třeba před domem, vypadá 
krásně a tajuplně zároveň. Bylo to moc příjemně strávené odpoledne, kdy si 
rodiče udělali čas a společně s dětmi tvořili. Navíc naše úžasné maminky 
přinesly ke kávě tak skvělé dobroty, že jsme si všichni moc pochutnali. A že nás 
teda bylo, dohromady skoro 50... 
 

LISTOPADOVÁ SVĚTÝLKA. 15. listopadu v podvečer se u MŠ sešli rodiče s 
dětmi, aby se zúčastnili lampionového průvodu, pod názvem „Listopadová 
světýlka“. Průvod šel trasu od školky po Hartech do parčíku u Duhového 
domečku, na pěti stanovištích děti plnily rozmanité úkoly. Po jejich úspěšném 
splnění se „světýlka“ vydala zpět k MŠ, kde bylo připraveno pro děti 
občerstvení a účastnický list s dárečkem. Fotodokumentaci najdete na 
http://mspetrvald.rajce.idnes.cz 

Děti a učitelky MŠ 
 

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

Projekt Škola naruby 
 

Knihovna ve spolupráci se ZŠ Petřvald v letošním roce vytvořila projekt 
pro děti 2. třídy s názvem Škola naruby. 
 

Děti 2. třídy se v loňském roce zapojily do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka. A protože se spolupráce mezi knihovnou a školou osvědčila, rozhodli 
jsme se pokračovat dalším projektem nazvaným Škola naruby.  
 

Dobře zvládnutá technika čtení, porozumění textu a schopnost práce s ním jsou 
klíčové dovednosti pro celý proces vzdělávání. Prostřednictvím projektu chceme 
na zdokonalení těchto dovedností u dětí pracovat, vnést do učení trochu zábavy 
a také zapojit do projektu rodiče. Pro děti je připravena celoroční čtenářská 
soutěž, dostaly deníček, ve kterém mohou známkovat, jak jim doma předčítají 
rodiče a prarodiče, připravena je také řada dalších akcí.  
 

V pátek 15. listopadu jsme v rámci projektu navštívili oddíl jízdní policie ve 
Staré Bělé, kde jsme viděli ukázky práce s policejními psy i výcvik jezdecké 
policie a nakonec se děti také svezly na koni. Další akcí bude Vánoční dílna, 
která proběhne v předvánočním týdnu. Budeme si povídat a číst o vánočních 
tradicích, vyrobíme si společně i nějakou vánoční dekoraci. 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


