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Vážení spoluobčané, 
 

s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání lidských srdcí, čas 
radosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. Je to čas, kdy se snažíme 
alespoň na okamžik zastavit a zavzpomínat na krásné chvíle 
prožité v tomto roce, mnozí z nás si jistě vzpomenou i na poslední 
vánoční svátky, na své blízké, kteří jsou někde v zahraničí nebo již 
nejsou mezi námi. Nyní se zamýšlíme nad kouzlem a atmosférou 
vánočních svátků, a snažíme se nezapomenout na své blízké, 
přátele a známé, tak aby v tomto krásném čase nebyl nikdo sám. 
 

Dovolte mi proto, abych vám popřál příjemné svátky, štěstí, pokoj 
v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách. 
 

Zároveň vám všem přeji, abyste do nového roku vykročili 
šťastnou nohou a s optimismem. Jistě nás potkají krásné chvíle i 
nepříjemné okamžiky, neboť to k životu patří. Nezapomeňme 
však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění. 
 

Dovolte mi ještě jednou vám popřát šťastné a veselé Vánoce. 
 

Zdeněk Pexa, starosta obce 
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Betlém v kostele 
 

V kostele bude od vánočních svátků až do 1. 2. 2015 vystaven perníkový 
betlém. 
Autorem betléma je petřvaldská občanka paní….? Můžete si jej prohlédnout 
vždy během bohoslužeb. 
Připomínáme časy vánočních bohoslužeb: 24. 12. Půlnoční Mše sv. 22.00 h, 
25. 12. Slavnost Narození Páně 10.00 h, 26. 12. Svátek sv. Štěpána 10.00 h. 

P. ThLic. Tomasz Juszkat, Th.D. 
 

Šachový klub pokračuje ve vítězném tažení 
 

V Mořkově šachový klub prodloužil svou vítěznou šňůru a po vítězství 5:3 
se naše družstvo osamostatnilo na čele soutěže s 12 body ze 4 utkání. 
Nyní na šachisty čeká již jen 18. 1. ěé15 celek Frenštátu a první polovina 
soutěže bude u konce. Pokud se podaří i nadále udržet 100 % úspěšnost, bude 
tato sezóna unikátní. 

Marek Tománek, předseda ŠK Petřvald 
 

Vánoční cvičební maraton 
 

V pondělí 29. 12. 2014 proběhne v sále Sokolovny tradiční vánoční cvičební 
maratónek pro ženy. 
Prezentace proběhne od 15.45 h, začátek cvičení je v 16.00 h. 
Rozpis cvičení: 
16.00 - 16.50 h AEROBIC 
17.00 - 17.50 h OVERBALY 
18.00 - 18.50 h RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY 
(mezi jednotlivými lekcemi je 10-ti minutová přestávka) 
Vstupné: jednotlivá lekce 40,- Kč, všechny lekce 100,- Kč. S sebou vezměte vodu, 
pohodlné oblečení a karimatky. Pro další informace a rezervaci se obraťte na L. 
Poláškovou, tel. 608 519 253. (Kapacita sálu je 25 cvičících.) 

Těší se na vás pořadatelky Holki Sokolki. 
 

Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě přeje všem občanům klidné 
prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku. 

 
Ordinace lékařů v období vánočních svátků 

 

Dětská lékařka MUDr. Váhalová nebude ordinovat 29., 30. a 31. 12. 2014. 
Zastupuje MUDr. Ivanušková ve Staré Vsi. 
Praktický lékař MUDr. Švidrnoch neordinuje 22., 23. a 31. 12. 2014. 29. a 30. 
12. 2014 je otevřeno do 11.00 h. 1. a 2. 1. 2015 se neordinuje. 

 
  

Vývoz popelnic v období vánočních a novoročních svátků proběhne 
v Petřvaldě a Petřvaldíku beze změn. 
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Rozsvěcení vánočního stromu - poděkování občanům 
 

V pátek 28. 11. 2014 se v areálu U Staré řiky uskutečnilo již tradi ční 
rozsvěcení vánočního stromu, na kterém vystoupily se svým programem 
děti ZŠ a MŠ Petřvald. 
 

Děti mateřské školky si pod vedením paní učitelek připravily pěkné vystoupení, 
které sklidilo u diváků úspěch a za které jim patří velká pochvala. Vánoční 
atmosféru navodilo představení „Živý betlém“, které s žáky základní školy 
nacvičily Š. Urbančíková a A. Lysková, průvodním slovem doprovázela děti K.a 
Břežná a technické zázemí zajišťovali Š. Dostálová a pan školník. 
 

Kromě kulturního programu nabídla základní škola širokou škálu vlastnoručně 
vyrobených vánočních ozdob, dekorací a perníčků, ale také prodej grilované 
krkovičky a svařáku. Tímto děkujeme všem občanům, kteří si v našich stáncích 
cokoliv zakoupili, protože svým nákupem přispěli dětem základní a mateřské 
školy. Čistý výtěžek z této akce činí 6.262,-Kč. Protože naše organizace pořádá 
spoustu vlastních akcí, ale také zajišťuje kulturní program na akcích obce 
Petřvald, rozhodli jsme se z této částky pořídit našim dětem kvalitní ozvučení, 
včetně mikrofonu. Toto ozvučení bude využíváno ve školní družině (zumba, 
diskotéky, maškarní bály), ale hlavně podtrhne kvalitu všech kulturních akcí 
pořádaných Základní školou a Mateřskou školou Petřvald. 
 

Ještě jednou moc děkujeme za podporu našich dětí a doufáme, že vás kulturním 
programem a nabídkou našich výrobků přilákáme i v příštím roce.  

Za ZŠ a MŠ Petřvald Pavla Veřmiřovská 
 

Mikuláš pro děti z Dětského domova  
 

Stejně jako v loňském roce také letos uspořádali hokejisté HC SDH 
Petřvald ve spolupráci se Základní školou Petřvald mikulášskou nadílku 
s programem pro děti z Dětského domova Ostrava - Hrabová. 
 

Tato akce se uskutečnila v sobotu 6. 12. 2014 v hasičské zbrojnici v Petřvaldě. Děti 
základní školy Petřvald vytvořily svým vystoupením „Živý betlém“ příjemnou 
vánoční náladu. K té přispělo také zdobení vánočních perníčků, kterého se mohly 
po celý večer účastnit všechny děti i dospělí. V průběhu večera nás navštívili 
Mikuláš, čert a anděl, kterým děti postupně zazpívaly nebo zarecitovaly básničku a 
za tento výkon byly odměněny balíčkem sladkostí, které věnovala Obec Petřvald. 
Poté byly připraveny hry – „honička s ocásky“, „podlézání klesající překážky“, 
„boj o židličky“ nebo “papírová koulovačka“, z nichž byly děti doslova nadšené. A 
protože při takových hrách ztratí člověk spoustu energie, potřebovaly ji děti také 
doplnit. Občerstvení – párky v rohlíku, oplatky a nápoje zajistila pro děti Obec 
Petřvald, řízky a hranolky připravili dětem manželé Hýlovi a personál restaurace 
Na Roli. Oběma sponzorům tímto moc děkujeme!!! Odměnou všem, kteří se na této 
akci jakkoliv podíleli, jsou spokojené dětské úsměvy, jejich radost a také ujištění, 
že příští rok přijedou zase a že už se moc těší! 

Za organizátory akce Pavla Veřmiřovská 
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Silvestr v restauraci Vrtule 
 

Restaurace připravila pro zájemce silvestrovskou oslavu s živou hudbou 31. 
12. 2014 od 19.00 h. 
 

Vstupenku můžete zakoupit přímo v restauraci (v ceně 370,- Kč je zahrnuta 
večeře, dezert a přípitky). 

 
 

OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

Všem čtenářům i občanům obce děkujeme za přízeň a spolupráci 
v uplynulém roce a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody v roce novém! 
 

Kurz korálkování 
 

V neděli 25. ledna se od 14.00 h uskuteční v knihovně kurz korálkování. 
 

Pod vedením zkušené lektorky paní Kateřiny Kožušníkové 
(www.fajnekorale.cz) si účastníci vyrobí soupravu šperků z lanka a českých 
skleněných korálků. Kurz je určen pro začátečníky a zvládnou jej i děti od cca 
10ti let. Pro účast je potřeba závazně se přihlásit v knihovně a zaplatit 
účastnický poplatek. 
Kurz potrvá 3 ½ hodiny, cena  je 330,- Kč (v ceně je započten veškerý materiál). 
Na kurzu se naučíte základní dovednosti, vyrobíte si šperky přímo na míru a 
získáte spoustu inspirativních nápadů pro další tvoření s korálky. 

 

Kamila Plisková, knihovnice 
 

Turecko neznámé aneb divokým Kurdistánem 
 

V pátek 6. února se od 17.30 h uskuteční v knihovně cestovatelská 
přednáška manželů Vaňkových o horských oblastech Turecka. 
 

Zkušenosti a zážitky z putování s batohem pohořím Muzur, které je obydleno 
tureckými Kurdy. V minulosti se jednalo o nebezpečné území a dodnes je tento 
divoký kout místem, kde turistu nepotkáte. 
Povídání bude zaměřeno především na autentické zážitky a poznatky z této 
dobrodružné cesty, krátce nastíní i historii oblasti a kurdského obyvatelstva. 
Přednáška bude doplněna promítáním fotek. 
Neváhejte a zařaďte akci do svého kalendáře! Těšíme se na shledanou 
v knihovně. 

 

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že v období od 22. do 31. 
12. je knihovna zavřená. 
 
 

 
Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková  


