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Oslavy 40. výročí otevření základní školy v Petřvaldě 
  

Ve dnech 30. dubna – 4. května 2012 slaví základní škola výročí svého otevření. U 
příležitosti oslav se uskuteční řada zajímavých akcí určených také pro širokou veřejnost. 
 

Program: 
Pondělí 30. 4. 2012 
10.00 h - Kresba na asfaltu na téma „Život v naší škole“ 
Středa 2. května 2012 
10.00 h - Beseda o antisemitismu vedená lektorkou ICEJ – Mezinárodního křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém s účastí pamětníka přeživšího holocaust.  
13.00 h - Lehkoatletický trojboj, 20. ročník sportovního zápolení žáků ZŠ a okolních 
základních škol. 
Čtvrtek 3. května 2012 
17.00 – Školní akademie v Sokolovně v Petřvaldě 
Pátek 4. května 2012 
8.00 – Výchovně vzdělávací program „Poznej svého psa“ s ukázkami práce vycvičeného 
canisterapeutického psa. 
10.00 – Ukázka techniky Krajské dopravní policie Ostrava 
13.00 – 17.00 – Dveře školy otevřené pro veřejnost – možnost prohlédnout si prostory 
základní školy. 
 

Na všechny akce Vás srdečně zveme! 
 

Mgr. Xenie Valušáková, ředitelka ZŠ a MŠ Petřvald 
 

 

 
Oddíl volejbalu TJ Petřvald na Moravě 

zve na obnovený turistický pochod 
 

Petřvaldská šerpa 
 

který se uskuteční v úterý 1. května 2012 od 09.00 h na hřišti v Petřvaldíku. 
 

Zápis proběhne od 9.00 h, start bude v 10.00 h. 
Startovné je 30,- Kč (v ceně je párek a čaj, který bude k dispozici v cíli). 

 

Zvláštní ocenění dostanou nejstarší, nejmladší, nejvzdálenější a nejrychlejší účastník. 
Letos čeká účastníky novinka – soutěž „Jarní obnova mozkových buněk“. 

 

Všechny zájemce zvou srdečně k účasti pořadatelé. 
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Pěvecká soutěž „Sedlnická sněženka“ 
 

V sobotu 31. března 2012 uspořádala Mateřská škola v Sedlnicích soutěž „Sedlnická 
sněženka“. 
 

Tato již tradiční soutěž pro děti z mateřských škol se letos uskutečnila po patnácté. Zazpívalo 
celkem 27 dětí z 9 mateřských škol. Naši mateřskou školu v Petřvaldě reprezentovala Adélka 
Kantorová s písní „Rozzlobený červotoč“, kterou zazpívala za klavírního doprovodu paní 
učitelky Karly Doleželové. 
 

Odborná porota rozdělila děti do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Naše malá 
zpěvačka se umístila ve zlatém pásmu! Adélce gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů 
v pěvecké kariéře. 

Zlatuše Čiberová, učitelka MŠ Petřvald 
 
 

Poslední cvik sestavy rozhodl o 2. místě 
 

V sobotu 14. dubna se v Němčicích nad Hanou konalo finále Mistrovství České 
republiky v krasojízdě junior ů, kterého se zúčastnili dva naši závodníci – Ondřej Blažek 
a Tomáš Kantor a byli vcelku úspěšní. 
 

Škoda, že ve dvojicích nestihli svoji zdařilou sestavu zajet v čase. Poslední cvik, který nestihli 
předvést, je připravil o 1. místo. To přenechali dvojici z SKP Brno Hanzlíček – Kuchařová. 
Naši kluci skončili na 2. místě se ztrátou 1,5 bodu na vítěze. 3. místo obsadila domácí dvojice 
Vrána – Porupková. 
Ani v kategorii jednotlivců jsme neodjeli bez medaile, i když si musíme přiznat, že jsme 
počítali se stříbrem. Tomáš Kantor ale udělal taktickou chybu, při které ztratil 5 bodů a tato 
ztráta jej odsunula až na 3. místo. První místo obhájil  Rozbořil před druhým Hanzlíčkem (oba 
z SKP Brno). Další náš závodník Ondra Blažek skončil za Tomášem na pěkném 4. místě. 

 

Máme znovu v oddíle reprezentanta. Těsně po závodech byla přítomným oznámena 
nominace reprezentantů na květnové Mistrovství Evropy Juniorů v Belgii. V kategorii 
jednotlivců byl na MEJ nominován Tomáš Kantor. Naše dvojice, bohužel, nebyla vybrána. Na 
Mistrovství Evropy pojede dvojice z Brna, která měla lepší bodový průměr z pěti 
nominačních závodů. Pokud budou kluci dále trénovat se stejným nasazením, je tu ke konci 
roku druhá šance na možný start na Mistrovství světa v Německu. 

Kamil Bartůněk st., oddíl krasojízdy 
 
 

Otevírání Poodří – vaření kotlíkového guláše 
 

Na tradiční akci „Otevírání Poodří a pooderské koštování“, která se koná v sobotu 12. 
května 2012 na zámku v Bartošovicích bude probíhat prezentace vaření kotlíkového 
guláše. 
 

Pořadatelé by přivítali účast zástupce některé členské obce MAS Regionu Poodří, např. 
podnikatele, fyzické osoby nebo nějakého spolku (myslivci, hasiči, pod.), při prezentaci 
vaření kotlíkového guláše. 
V případě, že máte zájem se zapojit, prosíme o brzké sdělení. Věříme, že podpoříte tuto 
tradiční akci svou účastí. 

ing. Oldřich Usvald, MAS Regionu Poodří 
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Stručný výpis usnesení z 9. zasedání zastupitelstva dne 29. 2. 2012 
 

V úvodu zasedání předal p. Lubomír Šíp starostovi obce písemné oficiální oznámení o své 
rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce Petřvald. 
 

Zastupitelstvo obce 
 

- schválilo „Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Petřvaldu“, včetně rozhodnutí o 
výběru výsledné varianty řešení ve znění předloženém prostřednictvím přílohy 
podkladového materiálu. 

- schválilo záměr odkoupení pohledávky konkurzního věřitele Tělovýchovné jednoty Petřvald 
na Moravě ve výši 1,4 mil. Kč. 

- schválilo konečnou verzi zápisu do kroniky obce Petřvald za rok 2010. 
- pověřilo členku zastupitelstva obce Petřvald ing. Pavlu Veřmiřovskou přijímáním prohlášení 

o uzavření manželství. 
- vzalo na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu 

Poodří, konaného dne 8. 12. 2011. 
- schválilo kupní smlouvu ve věci odprodeje části pozemků v obci Petřvald parc. č. 1311/2, 

1209/8 a 1209/9 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína. 
- Rozhodlo o přijetí 2. zálohy dotace poskytnuté v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro 

vzdělávání na základních školách. 
- Pověřilo člena zastupitelstva ing. Rostislava Sýkoru spoluprací s pořizovatelem na tvorbě 

Územního plánu Petřvaldu. 
- Vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru o kontrole čerpání veřejné podpory za rok 

2011. 
 

Plné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva včetně příloh najdete na webových stránkách obce 
v sekci „úřední deska“ (pokud nemáte přístup na internet, můžete využít veřejně přístupný 
internet v obecní knihovně), případně se můžete se všemi materiály seznámit na obecním 
úřadě. 
 
 

Výzva Mysliveckého sdružení v Petřvaldě občanům 
 

Myslivecké sdružení v Petřvaldě žádá majitele psů, aby v době hnízdění zvěře a vyvádění 
mláďat omezili vycházky a zejména volné pobíhání psů v honitbě.  
 
Děkujeme za pochopení. 
 
 

Vývoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Vývoz se uskuteční v sobotu 5. 5. 2012.  
 

POZOR – došlo ke změně místa vývozu v Petřvaldě! Vývoz bude probíhat na náměstí v době 
od 8.00 do 12.00 h. 
 

V Petřvaldíku bude vývoz probíhat jako obvykle před obchodem v době od 13.00 do 15.00 h. 
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TJ Petřvald na Moravě prosí občany o pomoc!!! 
 

V areálu TJ dochází stále častěji ke krádežím. Ve dnech 17. – 18. 3. 2012 (so-ne) byly 
z hřiště zcizeny železné trubky. 
 

Vzhledem k objemu zcizeného materiálu muselo být použito na odvoz větší vozidlo. Prosíme 
proto každého, kdo viděl v daných dnech v areálu TJ pohyb neznámých osob nebo podezřelých 
automobilů, aby tuto skutečnost nahlásil na jedno z uvedených tel. čísel. (R. Huvar: 
724 132 709, T. Klečka: 731 185 778). Tato prosba platí i pro podobné případy v budoucnosti. 
Za spolupráci děkujeme.  

Ludmila Polášková, starostka TJ Petřvald na Moravě 
 
 

Zákaz vstupu do venkovního areálu školy 
 

Základní škola upozorňuje na zákaz vstupu do venkovního areálu školy v pozdních 
večerních a nočních hodinách. 
 

V poslední době se ve venkovních prostorách školy i na střechách zdržovaly neznámé osoby, 
které zde zanechaly nepořádek a poškodily střechu na spojovací chodbě. Tito lidé svým 
jednáním poškozují majetek obce a ohrožují nejen své zdraví, ale i bezpečnost žáků školy, kteří 
využívají prostor mezi pavilony k aktivitám školní družiny a hrozí jim poranění na střepech 
rozbitých lahví. Na danou situaci byla upozorněna Policie ČR, která bude provádět častější 
dohled nad areálem školy. Zároveň se obracíme na občany obce s prosbou, pokud by zahlédli 
ve večerních či nočních hodinách v areálu školy cizí osoby, aby tuto skutečnost nahlásili na 
Policii ČR na linku 158. Děkujeme.  

Mgr. Xenie Valušáková, ředitelka školy 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
v měsíci březnu 2012 

 

Významné životní jubileum oslavili: 
Ludmila Lénertová   92 let 
Božena Šeděnková   85 let 
Karel Rubina    70 let 
Milan Tyleček    70 let 
Božena Mertová   85 let 
Karel Tichopád   70 let 
Hana Petrů    70 let 
Zdeňka Sklenáková   70 let 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. 
 
Narodili se: 
Michael Ráb a Marie Mynářová.  
Rodičům k narození dítěte gratulujeme. 
 
Zemřeli:  
Václav Zuchnický a Maria Lehnertová.  
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 


