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DNY BAREV JARA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

Stalo se tradicí Základní školy v Petřvaldě loučit se se zimou a vítat jaro. Ve dnech 14. - 18. března 2011 
proběhl ve škole projektový týden "Dny barev jara", který byl první z mnoha akcí, které se ve škole konaly. 
 

Motto: Jaro ťuká na dveře, kdopak mu je otevře? 
Vítr, sníh a fujavice drží pevně kliku v ruce. 
Jaro ťuká: Ťuky, ťuk, chce ho holka, chce ho kluk. 
Zíma ale drží klidu i v posledním okamžiku. 
Dnes je první jarní den, vyženeme zimu ven. 
Přivoláme sluníčko, zasviť aspoň maličko! 
 

Stejně jako v loňském roce přicházeli žáci v tomto týdnu do školy oblečeni podle dané barvy dne. Do tohoto projektu 
se opět kromě žáků zapojili všichni třídní a netřídní učitelé, vedení školy, paní sekretářka i pan školník. V pondělí 
byla škola v odstínech fialové, v úterý ladila zeleně, ve středu svítila do světa žlutě jako sluníčko, čtvrtek patřil barvě 
růžové a v pátek zářila škola čistotou díky barvě bílé. Díky projektu panovala celý týden ve škole veselá nálada. Žáci 
2.stupně mohli získat v jednotlivých dnech "zkoušecí imunitu", jejíž podmínkou bylo mít oblečeny alespoň dva kusy 
oblečení v dané barvě. Na 1.stupni mezi sebou soutěžily třídní kolektivy, vítězem se stala každý den ta třída, která 
přišla do školy s největším počtem oděvů a módních doplňků v dané barvě na jednoho žáka. Všechny třídní kolektivy 
ukázaly bojového ducha. Vítěz však může být pouze jeden, a tím se v tomto roce stala 3.třída. Odměnou jim byla 
návštěva místní restaurace Na Roli. Majitelka této restaurace paní Hýlová odměnu pro žáky sponzorovala a 
pohostila je zmrzlinovým pohárem, za což jí velmi děkujeme. 
Na 1.stupni však soutěž v barevných dnech nebyla zdaleka jediná. Během celého týdne žáci sledovali změny v 
přírodě, četli si o jaru a březnové pranostiky. Každý den se seznamovali s významem jednotlivých barev, kreslili 
obrázky se symboly těchto barev. Své literární nadání mohli ukázat při psaní vlastních jarních příběhů, pohádek a 
básní. Výtvory dětí si můžete prohlédnout přímo ve škole. A aby toho nebylo málo, žáci 3.ročníku po celý týden 
soutěžili o titul "král a královna jara". Nakreslili si svůj vlastní strom a každý den plnili úkoly v českém jazyce, čtení 
a matematice, za jejichž splnění získávali barevné kytičky a lístky, které si na strom lepili. V závěru týdne podle počtu 
získaných kytiček a lístků zjistili, kdo získává titul. Králem se stal Adam Pavelka a královny nakonec byly dvě - Katka 
Svrčinová a Barbora Pobijaková. Moc jim gratulujeme. 
17. března pokračovalo vítání jara výukovým programem pro žáky 6. a 7. ročníku s názvem „Etiketa do škol“ a 
žáky 8. a 9. ročníku s názvem „Co je krása aneb kvalitní vztahy“. Žáci získávali znalosti z oblastí, které jsou 
v dnešní době mladým lidem dosti vzdálené. Byly jim předány rady do společnosti, jak vypadat a jak se chovat a 
neodradit své okolí. Podstatnou roli v tomto vzdělávacím programu sehrály barvy, do kterých se oblékáme. Všechny 
potřebné rady se týkaly zevnějšku, upravenosti, pozdravů, podávání ruky a dalších oblastí důležitých při budování 
dobrých vztahů mezi lidmi. 
V pondělí 21. března proběhly na naší škole hned dvě další akce. Žáci 1. – 4. třídy zhlédli v prostorách školní družiny 
ukázky Etno hudby. Zaposlouchali se do zvuků tibetských nástrojů, vyzkoušeli si hru na různé druhy činelů, hrající 
mísy, bubny a tradiční domorodé dechové hudební nástroje didgeridoo. 
5. třída po celé dopoledne pracovala pod vedením lektorky Střediska ekologické výchovy Vita z Ostravy. Žáci si 
připomněli velikonoční tradice a zvyky, chlapci pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíčka a perníky. Společně si 
vytvořili „Strom jara“ obkreslením všech svých postav na jeden papír. Na vzniklém obrázku pak vyhledávali a 
vybarvovali tvary, které jim připomínaly symboly jara (např. ptáček, listy, kapky deště, slunce). Zvyk vynášení smrtky 
nebo Morany je jedním z nejznámějších dochovaných rituálů v českých zemích. Také naši žáci tuto tradici již několik 
let dodržují. Ukončením akce Vita bylo vytvoření Morany a její odnesení k řece Lubině. Tentokrát vládkyně Morana 
odplula z naší obce rychle a my můžeme přivítat vládkyni jara Vesnu. 
S prvním sluníčkem a oteplením začínáme pravidelně a rádi využívat venkovní prostory školy k různým hrám a 
aktivitám. Sníh nám roztál a zelenající se trávu bohužel často „zdobí“ mnoho odpadků. Žáci školy je proto uklázejí 
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tam, kam patří – do popelnice. Ekologická výchova a třídění odpadů je v současné době velmi aktuální téma. 
Projektový „Den Země“ se plně věnuje těmto tématům. Žáci využívají např. plastová víčka od PET lahví, ze kterých 
skládají obrázky, vytvářejí eko-roboty a příšery.  
Tradicí je také sběr starého papíru. Do této akce se zapojují žáci, rodiče, prarodiče i přátelé školy. Pravidelně je 
nasbíráno okolo 10 t této suroviny. Jsme velmi rádi, že nám všichni takto pomáhají a my můžeme získanou finanční 
částku použít pro potřeby žáků školy – v minulých letech např. pro obnovu sportovního vybavení či financování 
lyžařských zájezdů. 
Duben je pravidelně ve škole věnován také dopravní výchově. Žáci si procvičí dopravní předpisy, absolvují 
dopravní testy, zkusí si jízdu zručnosti na kole, mladší žáci soutěží na koloběžkách. Tato oblast má stále důležitou 
úlohu ve výchově dětí, vzhledem k vysokému provozu na všech silnicích.  
Doufáme, že všechny popsané aktivity budou také v následujících letech obohacovat výuku našich žáků v jarních 
měsících. 

Mgr. Gabriela Duchoňová, učitelka 3. ročníku 
 

Oddíl krasojízdy hledá nové členy! 
 

Oddíl sálové cyklistiky při TJ Petřvald na Moravě hledá nové talenty pro krasojízdu. 
Věk dětí nejlépe 6 až 9 let (není podmínkou). Informace a přihlášky pondělí - středa - pátek v místní sokolovně od 
16.30 do 17. 30 h nebo na tel. 603820909. 
 

Český pohár žactva a juniorů v krasojízdě 
 

Našemu oddílu krasojízdy se v sobotu 26. 3. 2011 povedlo zorganizovat velmi zdařilou soutěž. Přespolní 
závodníci jezdí do Petřvaldu velmi rádi, protože ví, že závody u nás bývají na vysoké sportovní i společenské 
úrovni. 
V programu se představili soutěžící v kategorii žactva a junioři. Vyvrcholením soutěže bylo vystoupení reprezentantů 
Lebánkové, Frýbortové a Rozbořila, pro které byl tento závod kvalifikační prověrkou před ME junorů v Rakousku. 
Lebánková z Horních Heršpic dokonce zajela nový český rekord v kategorii jednotlivkyň žen. Ani naši závodníci se v 
soutěži neztratili. V kategorii žáků Michal Straka obsadil po zdařilé jízdě pěkné 3. místo za dvojicí Vrána, Kouřil (oba 
z Němčic). V kategorii juniorů startovali další dva naši zástupci, Tomáš Kantor a Ondřej Blažek. Tomáš obsadil 2. 
místo a Ondra 3. místo. Zvítězil Rozbořil z SKP Brno. Tomáš s Ondrou společně startovali i ve dvojicích juniorů a 
obsadili 2. místo za dvojicí Rozbořil - Frýbortová. Třetí skončila dvojice z Němčic Vrána - Porupková.  
Ještě výsledky dalších kategorií, ve kterých náš oddíl neměl zastoupení.  
Juniorky: 1. Lebánková S. Horní Heršpice, 2. Frýbortová SKP Brno, 3. Porupková Němčice.  
Žačky: 1. Kuchařová, 2. Přibylová obě SKP Brno, 3. Šiklingová Němčice.  
Ke spokojenosti závodníků, jejich doprovodu i diváků velkou měrou dopomohli partneři naši soutěže, kteří se 
postarali o ceny pro závodníky. Jsou to: Obec Petřvald, fa Colormix, Cukrárna "U dědoušků" a Peha Gifts, za jejich 
podporu jim mnohokrát děkujeme a těšíme se, že nám zůstanou nakloněni i do budoucna. 

Kamil Bartůněk st., vedoucí oddílu krasojízdy 
 

Moje čtení, čteníčko... 
 

Poslední březnový den probíhal na 1. stupni základní školy den knihy nazvaný "Moje čtení, čteníčko". 
Žáci si přinesli své oblíbené knihy, vyprávěli a besedovali s ostatními spolužáky. Ty nejdůležitější informace o svých 
knihách pak napsali a nakreslili na připravené pracovní listy. Ty nejzdařilejší jsou vyvěšeny na nástěnce školy. 
Během dopoledne žáci navštívili také místní knihovnu. Paní Plisková, která má knihovnu na starosti, připravila 
mnoho zajímavých knížek a vysvětlila žákům, jakým způsobem probíhá půjčování knih. Ti, kdo měli zájem, si mohli 
vzít přihlášky a začít tak knihovnu navštěvovat. Také žáky seznámila s pravidly vyhlášené soutěže "Strašidel se 
nebojíme". Děti mohou kreslit své představy o strašidlech. Nejhezčí obrázky budou vyhodnoceny u příležitosti 
Erbovních slavností v červnu. Za umožnění návštěvy a prohlídky knihovny paní Pliskové moc děkujeme. 
Celý projektový den byl ukončen soutěží pro žáky 1. až 4. třídy POHÁDKOVÉ KLUBÍČKO. Zde mohli žáci uplatnit 
své znalosti o pohádkách a pohádkových postavičkách. Doufáme, že se nám tímto projektovým dnem podařilo naše 
žáky alespoň na chvíli odpoutat od počítačů a televize a zaujmout tím, čemu se říká KNIHA PŘÍTEL ČLOVĚKA. 
                                                                                                                 Mgr. Alena Kašová, Mgr. Gabriela Duchoňová 
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Škola a školka v knihovně 
 

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 bylo v dopoledních hodinách v knihovně nezvykle živo. Důvodem byla návštěva 
školních dětí v knihovně. 
Jako první předvoj navštívily knihovnu děti z mateřské školy společně s paními učitelkami už v úterý 29. března. 
Děti si prohlédly knihovnu i knížky a některé je zaujaly natolik, že je paní učitelka zapůjčila k přečtení ve školce. Děti 
byly zvídavé a zajímalo je úplně všechno, největší úspěch ale měly obrázkové knihy o zvířátkách a pohádky. 
Všechny děti se v knihovně chovaly ukázněně a za odměnu dostaly bonbón a obrázky na omalování. Když 
odcházely, slíbily, že se zase přijdou podívat a to určitě dříve než za rok! 
Ve čtvrtek knihovnu navštívily děti prvního stupně základní školy. S paními učitelkami postupně přišly děti z 2. - 5. 
ročníku. Kromě druháčků už všechny v knihovně na návštěvě byly v loňském roce, některé do knihovny chodí také 
pravidelně buď samy a nebo s někým z rodiny. Pro děti byly nachystány k prohlédnutí nejnovější knihy a krátké 
povídání o knihovně. Potom už děti využily čas strávený v knihovně k prohlížení, čtení a povídání o knížkách. Mnohé 
z dětí jsou pilnými čtenáři i když do knihovny prozatím nechodí. Většinou zde hledaly knížky, které se týkají jejich 
největších zájmů - kluci se zajímali o sport a auta, děvčata zaujaly pohádkové knížky a příběhy, bez rozdílu se všem 
líbily knihy o zvířatech, různé encyklopedie a fantasy příběhy.  
Přestože děti byly hodně zvídavé a živě se o všechno zajímaly, chovaly se v knihovně velice ukázněně. Vyprávěly o 
knížkách, které mají rády a které čtou a bylo vidět, že je to baví. Je dobře, že se škola snaží v dětech čtenářství 
podporovat a v této oblasti je určitě prostor i pro bližší spolupráci mezi knihovnou a školou.  

Kamila Plisková, Obecní knihovna Petřvald 
 

Badmintonový turnaj smíšených dvojic 
 

Ve dnech 1. a 2. dubna 2011 proběhl v Petřvaldě již třetí badmintonový turnaj smíšených dvojic. 
Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic a byl na velice dobré sportovní úrovni.  
Výsledky: 1. místo - Jana Vítkovská, Vladan Lyčka; 2. místo - Radmila Pudichová, Kamil Bartůněk; 3. místo - Jana a 
Petr Faldýnovi 
Všichni účastníci se během turnaje dobře bavili a děkují pořadatelům za výbornou organizaci. 

Za TJ Petřvald Ivana Šindlová, Vladimíra Musilová 
 

Zdobení velikonočního stromu 
 

V sobotu 16. 4. 2011 se u Duhového domečku v Petřvaldě uskutečnila akce plná velikonočních tradic, 
písniček, říkadel, malování a hlavně plná sluníčka. 
Akce proběhla v režii kulturní komise a v úzké spolupráci s dětmi ze základní školy a s oddílem ZRTV Holki Sokolki. 
Už před třetí hodinou se v parku u Duhového domečku začaly scházet děti a rodiče a přípravy byly v plném proudu. 
Ve tři hodiny všechny přítomné přivítal pan starosta a potom už začal na provizorním krásně vyzdobeném jevišti 
velikonoční program plný písniček, říkadel a všeho, co k patří k jaru a Velikonocím. Program, který si připravily děti 
ze základní školy pod vedením p. učitelky Lýskové a Š. Urbančíkové, sklidil zasloužený aplaus a potom už se 
všechny děti mohly začít věnovat připraveným aktivitám - malování velikonočních vajíček, pletení tatarů nebo třeba 
malování na cestu. Děti také vlastnoručně vyrobenými ozdobami vyzdobily "velikonoční strom" a pro výrobce té 
nejpovedenější byla připravena perníková cena. Vybrat z ozdob tu nejhezčí bylo opravdu těžké, cenu pro vítěze si 
ale nakonec zaslouženě odnesly sestry Benešovy. 
Přímo v duhovém domečku se uskutečnil prodej pravých petřvaldských perníčků a protože byly opravdu moc 
povedené, tak byly v mžiku rozebrané.  
Všechny děti dostaly čokoládové velikonoční vajíčko a kus velikonočního dortu, přítomní si mohli koupit u Holek 
Sokolek občerstvení a díky opravdu jarnímu slunečnému počasí v parku vládla dokonalá harmonie a pohoda. 
Organizátoři děkují všem, kteří na akci spolupracovali i těm, kteří se jí zúčastnili. Zdobení velikonočního stromu se 
moc povedlo a určitě by se mohlo stát další petřvaldskou tradicí! 

 
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

se uskuteční v sobotu 7. 5. 2011 v době od 8.00 do 12.00 h v Petřvaldě ve dvoře u firmy PEHA a od 12.30 do 
15.00 h u obchodu v Petřvaldíku. 
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13. ročník „Her bez venkovských hranic“ 
se uskuteční dne 11. června 2011 v Sedlnici. Soutěže se účastní z každé obce 1 družstvo  v sestavě 4 ženy a 4 muži 
ve věku od 18-ti let. Pokud se najdou „petřvalďáci“, kteří by rádi reprezentovali obec na těchto hrách,  ať se přihlásí 
do 29. 4. 2011 na obecním úřadě, tel.č.  556 754 437  nebo 556754230. 
 
 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU PETŘVALDU 
 

Zveme všechny občany na veřejné projednání konceptu Územního plánu (ÚP) Petřvaldu včetně vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území, které se koná v pondělí 2. května 2011 v 16.00 hodin v sále hasičské zbrojnice, Petřvald 
411. Na veřejném projednání budete seznámeni s obsahem konceptu nového územního plánu a budete mít možnost 
vznést své dotazy na projektanty a pořizovatele územního plánu. S konceptem ÚP Petřvaldu se můžete již teď 
seznámit na Městském úřadě v Kopřivnici, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, 
kancelář č. 568 nebo u nás, na Obecním úřadě v Petřvaldě. Koncept je také k nahlédnutí na webových stránkách 
města Kopřivnice pod odkazem http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=petrvald#petr 
nebo z www.koprivnice.cz postupem Radnice/Územní plány/Aktuálně/Koncept ÚP Petřvaldu. I na našich webových 
stránkách koncept naleznete, a to pod odkazem http://www.petrvaldobec.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=133057 
nebo na stránkách www.petrvaldobec.cz si v levém menu najdete přímo odkaz na Územní plán. Ke konceptu může 
nyní každý vznést své připomínky či námitky, a to až do 17. května 2011. 
 
KONKRÉTNĚ KE KONCEPTU ÚP PETŘVALDU 
1. Bydlení 
Pro bydlení jsou vymezeny plochy smíšené obytné (SO) – celkem 26 zastavitelných ploch – od 0,05 ha (proluky ve 
stávající zástavbě) po plochu 15,57 ha.  
V k.ú. Petřvaldík jsou zastavitelné plochy po pravé straně podél cesty na Košatku (III/4805), za DPS a hřištěm, a 
největší plocha (6,53 ha) je v jižní části Petřvaldíku v návaznosti na stávající zástavbu. 
V k.ú. Petřvald u Nového Jičína je největší plocha (15,57 ha) v severní části obce v návaznosti na stávající zástavbu, 
umístěná mezi silnicí I/58 a stávající zástavbou. Pro tuto plochu, vzhledem k jejímu rozsahu, je stanovena podmínka 
využití – zpracování územní studie, která prověří možnosti využití tohoto území a stanoví koncepci dopravní a 
technické infrastruktury a veřejných prostranství v ploše. Další plochy jsou přebírány ze stávajícího územního plánu 
a jedná se v podstatě o proluky ve stávající zástavbě. V části Dvorek je vymezena nová plocha (1,82 ha) východně 
od komunikace na Mošnov (III/4808). 
Plochy pro bydlení jsou navrženy s převisem tak, aby bylo zajištěno přiměřené fungování trhu s pozemky. 
2. Doprava 
Je respektována plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro realizaci přeložky a přestavby silnice I/58 v šířce 50 
m od osy komunikace na každou stranu. Variantně je řešeno zapojení dopravní obsluhy obce do tahu I/58: varianta 
A – bez řešení připojení obce, tj. zapojení bude řešeno na území Mošnova a Staré Vsi nad Ondřejnicí; varianta B – 
zapojení prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky v prostoru stávající křižovatky se silnicí III/4806. 
Pro zlepšení dopravní obsluhy ploch letiště je variantně řešena obslužná komunikace v místní části Petřvaldík. 
Pro zajištění parkování návštěvníků během veřejných akcí konaných v areálu letiště je variantně navržena plocha 
pro realizaci parkoviště v k.ú. Petřvaldík. 
Variantně je řešeno vymezení plochy dopravní infrastruktury letecké (DL): varianta A – zachování stávajícího stavu; 
varianta B – rozšíření plochy pro navrženou obslužnou komunikaci; varianta C – rozšíření plochy po hranici CHKO 
Poodří. 
ÚP respektuje územní rezervu pro realizaci plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe. 
3. Výroba 
ÚP respektuje plochu, vymezenou v nadřazené územně plánovací dokumentaci – plocha výroby a skladování – 
lehkého průmyslu (VL) o výměře 13,22 ha v k.ú. Harty. 
Nově se navrhuje plocha smíšená výrobní a skladování (VS) v k.ú. Petřvald u Nového Jičína u silnice na Petřvaldík 
(III/4805) naproti areálu fy DINA, a v k.ú. Petřvaldík v návaznosti na areál fy MAKENEX. 
Východně od areálu fy Moravan, a.s. je navržena plocha výroby zemědělské (VZ) pro potřeby rozšíření areálu. 
4. Životní prostředí 
Nově je řešen územní systém ekologické stability. Je zpracováno vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 
(SEA) a vyhodnocení vlivu koncepce na soustavu NATURA 2000. 


