
         Petřvaldský 
zpravodaj 

 

MK ČR E 10176                                                                                                                     11/2014  říjen 
 

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

 

Oprava mostku na Dvorku 
 

Dne 3. 10. 2014 proběhlo jednání mezi zástupci obce Petřvald, Správou 
silnic MSK, středisko Nový Jičín a dopravní společností Arriva Morava. 
Předmětem jednání byly stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 4808 
v místní části Dvorek. 
 

Byli jsme informováni, že 9. - 10. října 2014 začnou pracovníci bourací práce 
mostu v místní části Dvorek. Předběžný termín provizorního zprovoznění pro 
dopravu je plánován v době od 10. do 16. listopadu 2014. 
 

Nástupní zastávka autobusu směr Kopřivnice - Ostrava je stanovena „U 
Vysockého“, z opačné strany v Mošnově „U kostela“. 

Zdeněk Pexa, starosta obce 
 
 

Odvoz zeleného kompostovatelného odpadu 
 

Od pondělka 29. září do pátku 28. listopadu budou v obci přistaveny 
kontejnery na zelený kompostovatelný odpad. 
 

Kontejnery budou vyváženy každý pátek. Přistaveny jsou na těchto místech: 
- Petřvaldík u obchodu, 
- Dvorek u zastávky ČSAD, 
- Harty u obchodu, 
- Petřvald pod hasičskou zbrojnicí, 
- Petřvald náves (na zeleném prostranství), 
- Petřvald dolní konec mezi domy č. p. 92 a 40. 

ing. Jiří Hýl, obecní úřad 
 

 
Udržujte čistotu na veřejných prostranstvích v obci! 

 

Prosíme majitele psů, aby udržovali na veřejných prostranstvích v obci 
čistotu a aby po svých psech důsledně odklízeli exkrementy. 

 
Zdeněk Pexa, starosta obce 
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Dušičková pobožnost 
 

Římskokatolická farnost zve všechny občany na „dušičkovou pobožnost“, 
která se uskuteční v době od 1. do 2. listopadu v Petřvaldě a okolí. 
 

Sobota 1. listopadu: 
Petřvald  v 9.00 h  Mše svatá v kostele se Slavností Všech Svatých 
Trnávka   v 15.00 h  po Mši sv. průvod na hřbitov a posvěcení hrobu 
Mošnov  v 16.15 h  po Mši sv. průvod na hřbitov a posvěcení hrobu 
Petřvald  v 18.00 h  pobožnost na hřbitově a posvěcení hrobu 
 

Neděle 2. listopadu: 
Petřvald  v 10.00 h  Zádušní mše sv. 
 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať ji svítí. 
 

 
Oprava střechy kostela sv. Mikuláše - 2. etapa 

 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se na vás znovu obrátil a požádal 
vás o pomoc. 1. etapa opravy je za námi a celkové náklady za provedené 
práce byly 600.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme vybrali díky vaší 
štědrosti během veřejné sbírky, sbírky v kostele a díky finančnímu daru 
Obce Petřvald. 
 

V minulém zpravodaji jsem vás informoval, že v roce 2015 chceme zahájit 2. 
etapu opravy, při které bychom rádi již dokončili celou výměnu krytiny na střeše 
kostela. Dokončení této opravy je vyčísleno na 900.000,- Kč. K dnešnímu dni je 
na účtu veřejné sbírky 136.412,31 Kč. 
 

Dovoluji si tedy obrátit se na Vás s velkou prosbou o pomoc při zvelebení 
kostela sv. Mikuláše, který byl prohlášen Radou obce Petřvald na 39. zasedání 
dne 16. 9. 2013 za „kulturní památku místního významu“. 
Jak můžete nadále pomoci? 
1. Zasláním částky pomocí složenky, která je u vchodu do kostela. 
2. Zasláním na účet veřejné sbírky č. 261484445/0300 
 

Z důvodu transparentnosti prosíme, abyste ve zprávě pro příjemce uvedli své 
příjmení a jméno, které následně bude zveřejněno na stránkách farnosti 
www.petrvaldfarnost.webnode.cz. Pokud si z osobních důvodů nepřejete, aby 
vaše jméno bylo zveřejněno, napište do zprávy pro příjemce "anonymní dar". Na 
přijatý dar vám můžeme vystavit potvrzení, které je možno použít jako doklad k 
uplatnění odečtu ze základu daně z příjmu. 
 

Za všechny dárce bude odsloužena slavnostní mše svatá na pouť k svatému 
Mikuláši. 7. 12. 2014 v 10 hod. za doprovodu farního sboru. 
 

Všem Vám děkuji za jakýkoliv finanční dar. 
P. ThLic. Tomasz Juszkat, Th.D. 
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Cvičení na podporu Libušína 
 

V sobotu 18. 10. 2014 se od 16.00 h uskuteční cvičení, jehož výtěžek bude 
zaslán do sbírky na vyhořelý Libušín. 
 

Program: 
16.00 - 16.50 h aerobik 
17.00 - 17.50 h posilování s overaly 
18.00 - 18.50 h relaxační cvičení 
 

Vstupné na jednotlivé lekce je 40,- Kč. S sebou si vezměte karimatku, pohodlné 
oblečení, sportovní obuv a pití. 
 

Přijďte si zacvičit a podpořit dobrou věc! Těší se na vás Holki Sokolki. 
 

za organizátory L. Polášková 
 

Topení a komíny 
 

Nastává nová topná sezóna. Každý majitel komína musí zabezpečit 
pravidelnou revizi, kontrolu a čištění spalinových cest. 
 

Kdy a v jakých lhůtách se revize, kontroly a čištění musí provádět a kdo je může 
provádět je stanoveno v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
 

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest: 
 

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné 

Kapalné Plynné 
Celoroční 

provoz 
Sezonní 
provoz 

do 50 kW 
včetně 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) znečisťujících 
částí a kondenzátu 

1x 1x 1x 

nad 50 kW 

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících 
částí a kondenzátu 

2x 1x 1x 

Čištění spotřebiče paliv 2x 
nejméně podle návodu 

výrobce 

 
Poznámka: Sezónní provoz je provoz nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 
  
Podrobnější informaci najdete na webových stránkách obce 
www.petrvaldobec.cz. 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

Putování k Bajkalu 
 

Zajímá vás, jaké to je vydat se z Petřvaldu na putování ryzí divočinou až 
k nejhlubšímu jezeru na světě? Přijďte si poslechnout v pátek 17. 10. od 
17.00 h cestovatelskou přednášku paní Anny Ručkové o Bajkale. 
 

Jezero v nedostupné tajze, liduprázdné hory, cesta transsibiřskou magistrálou, 
táboření v nedotčené přírodě i neplánovaná dobrodružství, která na cestovatele 
čekají v Rusku. To všechno vylíčí povídání o neobvyklé dovolené, doplněné 
množstvím obrazového materiálu. 

 
O vnitřní svobodě 

  

V pátek 31. 10. 2014 se od 17.00 h v knihovně opět setkáme s Dr. Ing. 
Ladislavem Heryánem, Th.D., SDB. 
 

Tentokrát bude tématem přednášky vnitřní svoboda člověka. Nenechte si ujít 
další zajímavé setkání s výjimečným petřvaldským rodákem! Čeká na vás 
tradičně uvolněná přátelská atmosféra, řada úvah a podnětů k zamyšlení, to vše 
proložené písničkami s doprovodem kytary. 
 

Češi ve Velké válce 
  

V pátek 14. 11. 2014 se od 17.00 h v knihovně uskuteční přednáška 
kurátora Slezského zemského muzea v Opavě Mgr. Ondřeje Koláře, PhD. 
  

V letošním roce uplynulo 100 let od vypuknutí 1. světové války. Tomuto 
významnému dějinnému mezníku bude věnována přednáška s množstvím 
autentických fotografií a dalších materiálů, která mapuje dopady světové války 
na slezské a severomoravské prostředí. Dozvíte se fakta o životě českých vojáků 
i obyvatelstva v období válečných let a také o průběhu formování legií. 
Využijte mimořádnou příležitost dozvědět se více o historické události, která 
osudově poznamenala Evropu a životy našich předků. 
 

Výroba vánočních dekorací 
  

V neděli 23. 11. 2014 se od 16.00 h v knihovně pod vedením zkušené 
floristky paní Pavlíny Vítkové uskuteční kurz, na kterém si účastníci 
z živého materiálu vyrobí a ozdobí adventní věnec na dveře a dekorační 
stromek v květináči. 
  

Cena kurzu je 350,- Kč na osobu (v této ceně je zahrnut i všechen materiál na 
výrobu, zapůjčení nářadí a odborné vedení kurzu). Pro účast na akci je potřeba 
se závazně přihlásit v knihovně a zaplatit účastnický poplatek. S přihlášením 
neváhejte, počet míst je omezen.  

Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková  


