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

Závody koloběžek 
 

V neděli 18. května 2014 v 15.00 h se uskuteční u Duhového domečku na 
Hartech tradiční závody koloběžek. 
 

Bude se soutěžit ve 4 kategoriích pro děti, zvlášť proběhne soutěž v kategorii 
mužů a v kategorii žen. Těšíme se na všechny soutěžící i diváky. 

Kulturní a sportovní komise 
 

Výzva vlastníkům nemovitostí 
  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 
odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí 
a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí 
dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému 
vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
  

Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových 
stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www. uzsvm.cz 
v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní 
vlastníci“ a na úřední desce obce. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité 
věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve 
smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do 
vlastnictví státu. 

 
 

Kvalifikace Mistrovství ČR žactva v krasojízdě 
 

V sobotu 10. 5. 2014 od 10.00 h se uskuteční v sokolovně v Petřvaldě druhá 
nejvyšší republiková soutěž žáků. 
 

V kvalifikační soutěži pro Mistrovství ČR žactva všech kategorií pro rok 2014 
se představí nejmladší závodníci ze všech oddílů v ČR včetně domácích 
zástupců. Přijďte je podpořit a podívat se na pěkné sportovní výkony! Na vaši 
účast se těší pořadatelé.  

Petr Bartůněk, oddíl krasojízdy 
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Novinky z mateřské školy 
 

Návštěva děti z MŠ v kravíně 
V pátek 21. března navštívily děti z mateřské školy kravín v Petřvaldě. Mohly 
shlédnout malá telátka v jejich „domečcích“, některá z nich se nechala pohladit. 
Dospělý skot a březí krávy děti pozorovaly v jiné části kravína. Děti také viděly, 
kde je uskladněno krmení a kde se míchají krmné směsi a povídaly si o tom, čím 
se živí. V této části kravína děti byly poprvé. 
Dětem se malá jarní exkurze moc líbila a děkujeme zaměstnankyním, které nás 
ochotně provázely a vše dětem vysvětlovaly. 
 

Sedlnická sněženka 
Gratulujeme dětem mateřské školy, které se pod vedením paní učitelky Jany 
Moravcové skvěle umístily v pěvecké soutěži Sedlnická sněženka: 
1. místo Terezka Benešová 
2. místo Anička Ondračková 
3. místo Anežka Mynářová, Patrik Rybníček 
 

Den otevřených dveří v MŠ Petřvald 
Srdečně zveme naše spoluobčany dne 21. 5. 2014 v obě od 8.00 do 16.00 h 
k návštěvě a prohlídce zrekonstruované budovy a areálu mateřské školy. 
 

Klub maminek s dětmi „Brou čci“ 
Klub je určen pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené a rodiče 
předškolních dětí, které z různých důvodů mateřskou školu nenavštěvují. 
Návštěva kubu slouží k seznámení matky a dítěte s prostředím školky. 
Provoz klubu: 

- třída „Koťátek“, za příznivého počasí školní zahrada, 
- ve středy 16. a 30. 4. 2014, v úterky 6. a 20. 5. 2014 a ve středu 11. 6. 

2014 vždy od 15.00 do 16.00 h. 
učitelky MŠ 

 
Přerušení dodávky el. energie 15. 5. 2014 

 

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 bude z důvodu práce na vedení vysokého napětí 
přerušena dodávka el. energie pro celý Petřvald v době od 7.30 do 15.00 h. 
Pošta v Petřvaldě bude z tohoto důvodu 15. 5. 2014 zavřená. 

 
Pizza ve Vinárně Na Roli 

 

Vinárna Na Roli nabízí nově prodej pizzy. 
 

Provozní doba ne - čt 11-20 h, pá-so 11-22 h. Rozvoz zdarma do Petřvaldu i 
Petřvaldíku, akce 3 + 1 zdarma (pokud si objednáte 3 pizzy, čtvrtou dostanete 
zdarma). Objednávky jsou přijímány nejdříve 15 min. před začátkem a 15 min. 
před koncem provozní doby. Tel: 736 123 613, www.naroli.com. 
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Uhrazení poplatku za psa 
 

Upozorňujeme majitele, kteří doposud neuhradili poplatek za držení psa, 
aby tak neprodleně učinili. Poplatek je stanoven ve výši 120,- Kč/rok a 
můžete jej uhradit na obecním úřadě v Petřvaldě. 
 

 

Vývoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Vývoz proběhne v sobotu 3. 5. 2014. V Petřvaldě od 8.00 do 12.00 h na 
návsi, v Petřvaldíku od 12.30 do 15.00 h u prodejny potravin. 
 

Prosba o spolupráci 
 

MAS Regionu Poodří se obrací na občany s žádostí o poskytnutí tradičních 
regionálních kuchyňských receptů a výstavních exponátů do expozice 
starobylé kuchyně na zámku v Bartošovicích. 
Exponáty (skříň, kuchyňský stůl s židlemi, nádobí, truhly, textilní recepty a 
další) je možno darovat nebo zapůjčit, cílem expozice je ukázat život našich 
předků a uchovat toto dědictví dalším generacím. Expozice je realizována 
v rámci aktivit MAS Regionu Poodří a je součástí mezinárodního projektu 
spolupráce „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“, 
který je financován z Programu rozvoje venkova. Exponáty přijímáme po 
telefonické domluvě na tel. č. 556 720 491, recepty můžete zaslat poštou nebo 
na e-mail: mas@regionpoodri.cz. 
 
 

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

Celý Petřvald čte dětem 
 

V pátek 16. května od 16.00 h se v Areálu U Staré řiky uskuteční akce 
určená především pro děti, ale vítáni budou i všichni dospělí návštěvníci. 
 

V programu se představí spisovatel a hudebník pan Jiří Dědeček, který bude 
předčítat ze své nové knihy pro děti a vystoupení doplní i písničkami. Proběhne 
vyhodnocení výtvarné soutěže Jak vypadá kočkopes? a čtenářské soutěže 
projektu Škola naruby. 
Pro děti budou připraveny různé zábavné aktivity a soutěže. 
 

Nové služby v knihovně 
 

ObK v Petřvaldě nabízí svým uživatelům kromě klasických výpůjček knih a 
časopisů také další služby, o kterých byste měli vědět! 
 

Uživatelé mohou v knihovně bezplatně využít on-line výukovou aplikaci 
rozečti.se, která je zaměřená na výuku rychlého (efektivního) čtení. 
V prostorách knihovny máte možnost připojit se k on-line službám přes wifi 
(tuto službu pro knihovnu zajišťuje zdarma firma Martin Jurečka, Fenixnet, za 
její poskytnutí jménem uživatelů srdečně děkujeme!). Knihovna poskytuje 
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meziknihovní výpůjčky z veřejných knihoven v ČR (prostřednictvím této 
služby zajišťujeme uživatelům doručení knih a publikací, které jsou ve fondu 
ostatních veřejných knihoven). 
Kromě uvedených služeb si můžete v knihovně vybrat z knižních novinek i 
bohatého fondu pro dospělé i dětské čtenáře, vypůjčit si časopisy, použít 
počítače s připojením na internet nebo se zúčastnit některé z akcí pro veřejnost. 
Přijďte naše služby otestovat! Těšíme se v knihovně na shledanou. 
 

Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou 
 

V pátek 4. 4. 2014 se uskutečnila v Petřvaldě už druhá Noc s Andersenem. 
Tentokrát si děti hrály a soutěžily s oblíbenou postavičkou psího detektiva 
komisaře Vrťapky. 
 

Akce se zúčastnilo celkem 39 dětských čtenářů, pro které bylo připraveno velké 
dobrodružné pátrání s komisařem Vrťapkou. V první části hry šly děti ve 
skupinkách po trase vyznačené otiskem psí tlapky, hledaly ukryté zprávy, plnily 
různé úkoly a pátraly po padouchovi Zlokrtovi. Po této etapě, která trvala téměř 
2 hodiny, se hladové děti vrhly na pizzu a buchty. Po večeři jsme vyrazili na 
druhou část hry, která proběhla už za tmy v okolí hasičárny, a děti si tak užily i 
trochu strachu a napětí. Nakonec se nám podařilo s pomocí skutečného policisty 
hlavního pohádkového zloducha chytit a zneškodnit. Potom už na děti čekala 
klidnější část večera - výroba komiksu, záložek a pexesa a taky párky v rohlíku. 
Některé děti si po desáté hodině večerní vyzvedli rodiče, zatímco 30 ospalců 
proměnilo hasičárnu v noclehárnu plnou spacáků, karimatek, polštářků a 
plyšáků. U pohádky na dobrou noc překonala děti únava a až na několik 
vytrvalců jich během čtení většina usnula. Ráno byl čas už jen na snídani, rychlý 
úklid a všichni jsme se plni zážitků vydali domů. 
 

Akci zorganizovala knihovna ve spolupráci se školou a s vydatnou pomocí 
dobrovolníků a spolupracovníků. Touto cestou děkujeme zejména Pavlu 
Pliskovi za přípravu a zorganizování skvělé hry, Kačce Palicové, Míši Bókové, 
Kryštofovi a Šimonovi Pliskovým za účast na akci, dohled nad dětmi, ochotu 
hrát si a za přípravu úžasných masek. Děkujeme také hasičům za to, že nám 
umožnili akci uskutečnit v jejich prostorách, obci a jejím pracovníkům za úklid, 
kopírování materiálů a všestrannou podporu, Vinárně Na Roli za pizzu, cukrárně 
U Dobroty za sladkosti pro děti, panu školníkovi F. Ocáskovi za zajištění 
surovin pro přípravu párků v rohlíku a všem maminkám a babičkám, které 
napekly spoustu buchet a koláčů pro děti!  
 

Všichni, kteří se na akci podíleli, tak činili ve svém volném čase a bez nároku na 
odměnu a za to jim děkujeme. Spokojené děti byly důkazem toho, že se jednalo 
o dobře vynaloženou snahu a energii. Díky a těšíme se na příští rok!  

 

Bc. Kamila Plisková, knihovnice a Mgr. Gabriela Duchoňová, učitelka 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


