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Pozvánka na bruslení, aneb komu zima nevadí 
 

Oddíl ledního hokeje zve veřejnost a příznivce bílého sportu na zimní stadión 
v Petřvaldě na veřejné bruslení. 
 

Bruslí se v týdnu od 15.00 do 17.00 h, o víkendu od 13.00 – 17.00 h. Příjďte si užít zimu 
s radostí! 

Ludmila Polášková, starostka TJ Petřvald na Moravě 
 

 

 
Obec Petřvald ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petřvald 

zve na přednášku 
 

Houby Poodří 
 

která se uskuteční ve čtvrtek 1. března 2012 od 17.00 h v základní škole v Petřvaldě. 
 

Přednášet bude členka České vědecké společnosti pro mykologii a členka České mykologické 
společnosti ing. Helena Deckerová o houbách, které rostou v Poodří.  

 

Přednáška je doprovázena množstvím digitálních fotografií vysoké úrovně. 
 

Těšíme se na všechny, kteří mají zájem dozvědět se něco nového o houbách rostoucích v okolí. 
Ilona Jahodářová, Obecní úřad Petřvald 

  

 
Hokejový klub HC SDH Petřvald 

 

Naši hokejisté ukončili základní část hokejové sezóny vítězstvím s náskokem pěti bodů a 
do play off půjdou z prvního místa. 
 

Play off semifinále se hraje na dva vítězné zápasy a finále na jeden. V play off by se měli naši 
hráči potkat s mužstvem Veřovic. 
Musím poděkovat všem klukům za obětavost a předváděnou hru, i když nebyla vždy ideální a 
k naší spokojenosti. Tato nespokojenost se ale určitě netýká brankářů bratrů Hajdůčkových, 
kteří podávali velmi přesvědčivé výkony. René dokonce vede pořadí brankářů základní části. 
Přáním našich hráčů je, aby si příznivci petřvaldského hokeje našli čas a přijeli nás povzbudit 
na stadion do Kopřivnice, tak jako to dělají fanoušci většiny mužstev v soutěži! První 
semifinále se hraje v neděli 26. 2. 2012 v 18.15 h, druhé v sobotu 10. 3. 2012 v 17.45 h (obě 
na zimním stadionu v Kopřivnici). 
Tak si udělejte čas a přijeďte nás podpořit!!! 

Otto Kleniar, vedoucí oddílu 
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 Informace o plánovaném vypínání el. energie v měsíci březnu 
 

ČEZ Distribuce oznamuje plánované vypínání el. energie ve dnech 8., 13., 15., 20., 22., 
27. a 29. 3. 2012. 
 

El. energie bude z důvodu práce na vedení nízkého napětí vypnuta v těchto dnech 
v jednotlivých částech obce a to vždy v době od 7.30 do 15.30 h. Orientační mapy vypínání 
jsou k dispozici na webových stránkách obce a budou vyvěšeny také přímo v místě na el. 
sloupech.  
 

Vývoz BIO odpadu v obci 
 

Vývoz BIO odpadu firmou OZO bude v obci probíhat od měsíce dubna a to vždy ve 
středu v lichý týden. 
 
První vývoz proběhne výjimečně ve čtvrtek 12. 4. 2012 (důvodem posunu je velikonoční 
pondělí 9. 4.). Další odvoz už bude ve středu v lichý týden 25. 4. 2012. 

ing. Jiří Hýl, Obecní úřad Petřvald 
 

Obecní knihovna v Petřvaldě  ����  knihovna, kde jste doma 
  

Zajímá Vás, které nové knihy si můžete v petřvaldské knihovně vypůjčit? Podívejte se na 
webové stránky knihovny (www.petrvaldobec.cz, odkaz knihovna) do seznamů nových knih 
za měsíc prosinec 2011 a leden 2012.  
 

Nezapomeňte - knihy můžete nově hledat v elektronickém katalogu přístupném přes webové 
stránky knihovny. Automatizovaný výpůjční systém, vám umožňuje zarezervovat si knihy, 
které má vypůjčené jiný čtenář (prostřednictvím čtenářského konta). Knihy, které jsou 
momentálně k dispozici, si můžete zarezervovat prostřednictvím e-mailu (napište do 
knihovny, knihy zarezervujeme a připravíme).  
Nekupujte to, co si můžete půjčit… 

Kamila Plisková, knihovnice ObK Petřvald 
 
 

 
Obecní knihovna v Petřvaldě Vás srdečně zve na besedu s petřvaldským rodákem panem 

 Dr. Ing. Ladislavem Heryánem, Th.D., SDB 
 

O Salesiánech, undergroundu, motorkách 
 a křesťanství mimo kostel 

 

která se koná v pátek 9. března 2012 v knihovně v Petřvaldě. 
 

Pan Heryán je katolickým knězem a v současnosti působí jako učitel biblistiky a pracovník 
Salesiánského střediska v Praze – Kobylisích. Přijďte si poslechnout zajímavé povídání, které 
bude, jak název napovídá, nejen o Salesiánech Dona Bosca… 
 

Pokud máte o besedu zájem, můžete si zarezervovat místo (prostory knihovny mají omezenou 
kapacitu). Rezervaci můžete provést e-mailem: knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz, 
telefonicky: 737 544 435 nebo osobně v knihovně. 
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Turnaj ve stolním tenise 2011 
 

Dne 30. prosince 2011 uspořádal Oddíl tenisu při TJ Petřvald na Moravě tradi ční turnaj 
ve stolním tenise „O pohár starosty obce“. 
 

Jednalo se již o 5. ročník turnaje, který je znám nejen v obci, ale také v širokém okolí. To se 
potvrdilo i letos a turnaje se zúčastnili hráči z Hájova, Ostravy nebo Pržna. Rekord v počtu 
účastníků sice překonán nebyl, ale i tak účast 52 hráčů patří k těm vysokým. Hrálo se na pěti 
stolech od 9.00 h od rána až do 19.00 h, kdy proběhlo vyhlášení výsledků. Na závěr celého 
turnaje předala poháry i hodnotné ceny místostarostka, paní Šárka Fabiánová. 
 

V 5. ročníku bude poprvé na poháru mužů napsáno jméno petřvaldského hráče, což znamená, 
že naše příprava je na velmi dobré úrovni.  
 

Výsledky turnaje: 
 

Pořadí MUŽI ŽENY 

1. Šíp Josef ml. (Petřvald) Pospíšilová Petra (Petřvald) 

2. Palica Petr (Petřvald) Vavrošová Petra (Petřvald) 

3. Menšík Jan (Stará Ves) Sedláčková Naďa (Stará Ves) 

4. Hýl Martin (Petřvald) Sýkorová Pavlína (Stará Ves) 

5. Tojnar Jiří (Petřvald) Klečková Zuzana (Petřvald) 

6. Heryán Milan (Petřvald) Hýlová Jana (Petřvald) 

7. Janák Lukáš (Hájov) Pinkavová Zdeňka (Brušperk) 

8. Merta Zdeněk (Petřvald) Šindlová Ivana (Petřvald) 

 
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří se podílejí na hodnotných cenách. 
Mezi hlavní patří Obec Petřvald, Peha gift, Pauwex, Evraz, Servis Veřmiřovský, DINA a 
Ferokoma. 

Petr Palica, oddíl tenisu 

 
 

 
 

TJ Petřvald na Moravě zve všechny děti i dospělé na 
 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
 

který se bude konat v sobotu 17. března 2012 od 14.00 h v sokolovně v Petřvaldě. 
 
 

Pro děti je připraven program plný her a soutěží i tradiční tombola. Občerstvení je 
zajištěno. Vstupné pro děti je 30,- Kč, pro dospělé 50,- Kč, masky mají vstup zdarma.  
 

Těší se na Vás pořadatelé! 
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Senioři, žijte naplno! 
Pro vás všechny, jimž je více než 60 let, připravilo Centrum dalšího vzdělávání 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Univerzitu třetího věku se čtyřmi 
zajímavými programy. 
Můžete si vybrat ze čtyř samostatných programů: 
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími 
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů 
3) Minulost a současnost češtin 
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky 
Využijte tuto novinku, kterou pro vás univerzita připravila. Setkejte se s vrstevníky 
v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených odborníky. Máte-li 
chuť, je pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými informacemi a zážitky. 
Neváhejte a kontaktujte Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory (tel.: 597094017, 
734355862; e-mail: filip.goszler@osu.cz) 

 
 

Kancelář finančního arbitra 
 

Tato organizační složka státu nabízí občanům možnost bezplatného řešení sporů 
s finančními institucemi před státem zřízeným finančními arbitrem. 
 

Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku, 
spotřebitelského úvěru nebo kolektivního investování a bezplatně rozhoduje spory mezi 
zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka 
(spotřebitele). 
Podrobnější informaci, případně formuláře k podání návrhu najdete na webových 
stránkách: www.finarbitr.cz 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
v měsíci lednu 2012 

 

Významné životní jubileum oslavili: 
Libuše Tichopadová  70 let 
Věra Davidová   75 let 
Jarmila Dybalíková  80 let 
Marie Kocurková   80 let 
Božena Mertová   85 let 
Vlastimil Adámek  85 let 
Věra Pavlasková   87 let 
Jiřina Ptáčková   87 let 
Ludmila Gaborková  87 let 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. 
 
Narodil se Jakub Vápeník. Rodičům gratulujeme k narození dítěte. 
 
Zemřeli: 
Ludvík Balarin, Josef Patala, Vlasta Musialová. 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
 


