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Co se dělo ve školce? 
 
Ještě před prázdninami si děti si ve školce užily spoustu zajímavých akcí a zábavy. Byly 
mezi nimi den dětí i multikulturní den, kdy se seznámily s africkou kulturou a hudbou 
nebo návštěva obecního úřadu 
 
Dne 1. 6. jsme ve školce slavili Den dětí. Děti soutěžily v různých disciplinách - v běhu, zručnosti, 
znalostech apod. Také si zatančily, hrály si s nafukovacími balónky a zdobily je kresbou. Sladkou 
odměnou pro děti byl zmrzlinový pohár. Děkujeme p.Hýlové, majitelce vinárny „Na roli“, za sladké 
zpříjemnění oslavy. 
Ve čtvrtek 24. května ožila naše mateřská škola černošskou hudbou a tancem. Protagonisté 
programu AFRIKANA nás seznámili s africkým kontinentem, kulturou, tradicemi, zvířaty, která žijí 
v Africe a odpovídali dětem na jejich zvídavé otázky. Po úvodní části přišla část hudební, ve které 
děti poznaly netradiční hudební nástroje, samy si vyzkoušely i se svými učitelkami hrát na bubny a 
tančit černošské tance. Byl to pro nás všechny nevšední, ale velice příjemný kulturní zážitek, který 
oslovil nejen děti, ale i všechny zaměstnankyně mateřské školy.  
V rámci vzdělávacího tématu "Místo, kde žiji" navštívily děti ze třídy Krtečci obecní úřad. Zde se 
seznámily s panem starostou, zaměstnankyněmi obce, praporem, zástavou, statutárním odznakem 
i starými fotografiemi obce a zámku. Pan starosta dětem ukázal letecký snímek obce, na kterém 
jsme hledali budovu MŠ a obecní úřad. Zajímavým zpestřením byla ukázka, jak probíhá svatba a 
děti si dokonce mohly samy vyzkoušet, jaké to je být nevěstou a ženichem. 
Děti přinesl panu starostovi dárek - vlastnoručně vyrobenou koláž naší vesnice a velkou radostí pro 
ně byla sladká odměna. 
Fotky z akcí MŠ najdete na adrese: http://mspetrvald.rajce.idnes.cz/ 
 

Děti a kolektiv Mateřské školy Petřvald. 
 

 
Mapování výskytu chřástala polního 
Vyskytuje se u Vás chřástal polní? Pomozte s jeho mapováním! 
 
Možná jste někdy v noci z nepokosené louky nebo obilného pole zaslechli zvláštní silný stále stejný 
hlas ozývající se skoro bez přestávky. S největší pravděpodobností se jednalo o ptáka – chřástala 
polního. 
V letošním roce bychom Vás chtěli požádat o spolupráci s mapováním tohoto zajímavého nočního 
druhu v naše kraji. Mapování je v kostce velice jednoduché – stačí si vytipovat vhodné lokality 
např. kolem Vašeho bydliště a po soumraku nebo kdykoli během noci si zde zajít na procházku a 
poslouchat noční přírodu a sledovat zda právě neuslyšíte tajemného chřástala. 
 
Bližší informace získáte na stránkách Správy chráněné krajinné oblasti Poodří a Krajského střediska 
Ostrava v aktualitách (www.poodri.nature.cz) 
 

Děkujeme za Váš čas a případnou spolupráci CHKO Poodří 
 

Mláďata petřvaldských čápů 
V měsíci srpnu vypadla z hnízda obě mláďata petřvaldských čápů. 
 
Ihned byla odvezena do Záchranné stanice a Centra ekologické výchovy v Bartošovicích. 
Informovali jsme se, jak se mláďatům daří. Vedoucí Záchranné stanice pan Petr Orel nám sdělil, že 
zdravotní stav jednoho mláděte byl natolik vážný, že muselo být utraceno. Druhé mládě je v 
rekonvalescenci, daří se mu dobře a je předpoklad, že se zcela uzdraví. 

Miluše Malíková, referentka OÚ Petřvald 
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Sportovní den 
Dne 23. 6. 2012 proběhl ve sportovním areálu TJ Petřvald na Moravě jako každoročně 
Sportovní den. 
 
Rok 2012 je pro sportovní dění v naší obci obzvlášť významný a stejně jako další sportovní akce 
konané v letošním roce probíhal v duchu oslav 100 let vzniku první sportovní organizace v 
Petřvaldě.  
Za veliké přízně počasí již od časného rána probíhaly turnaje v tenise, nohejbalu a také tradiční 
turnaje benjamínků v soutěži "O pohár starosty obce". V soutěži nejmladších se utkalo šest týmů (z 
původně přihlášených osmi týmů dva svou účast zrušily). Ti nejmenší opět mnoha dospělákům 
ukázali, co to je bojový duch a byli za své sportovní úsilí odměněni sladkostmi a velkým potleskem 
všech fanoušků. Pan starosta poté předal malým hráčům poháry a ceny. Nejlepším týmem se stali 
benjamínci z Brušperku, krásné druhé místo obsadili naši petřvaldští benjamínci a na třetím místě 
skončili malí hráči z Bartošovic. Na dalších pozicích se umístili Frenštát, Mošnov a Kateřinice. 
V odpoledních hodinách se hrál zápas mužů Petřvald - Skotnice s výsledkem 1:2. 
 
V průběhu dne vystoupila děvčata naší ZŠ s ukázkami Zumby a APP Brušperk děvčata z Brušperku) 
předvedla sestavu tance a cvičení s pompóny. Ti nejmenší se vybouřili na skákacím hradu. 
Ve večerních hodinách proběhl pod Sokolovnou na zahradě letní večer, kde k tanci a poslechu 
zahrála místní hudební skupina Dobráci. 
 
O tom, že se Sportovní den i letní večer vydařil, svědčilo, že se lidé po celou dobu velmi dobře 
bavili, soutěžili a veselili. Děkuji Všem oddílům, pořadatelům a ochotným lidem, kteří pomáhali s 
náročnou organizací Sportovního dne. Zároveň děkuji naší obci za pomoc při zajištění technického 
zázemí a za ochotnou spolupráci všem zaměstnancům obce.  

 
Sportu zdar Ludmila Polášková, předseda TJ 

 
 

Nabídka cvičení 
Bolí vás záda a klouby, chcete zhubnout, a nebo se jenom dostat do formy? Od září je pro 
vás opět připravena pestrá nabídka různých druhů cvičení. 

 
ZUMBA - Cvičíme v sokolovně každý čtvrtek. Děti od 16.00 do 17.30, dospělí od 17.45 do 18.45 h. 
S sebou vezměte pití, pohodlné oblečení a sportovní obuv. Těší se na Vás instruktorka Heidi. 
AEROBIC – Cvičí se každou středu od 18.30 h v sokolovně. S sebou si vezměte pití, karimatku, 
pohodlné oblečení a sportovní obuv. Těší se na Vás instruktorka Silva. 
CVIČENÍ PRO ŽENY - Každou středu od 19.30 probíhá v sokolovně cvičení pro ženy. S sebou si 
vezměte pití, karimatku, pohodlné oblečení a sportovní obuv. Cvičení je zaměřeno na všechny 
věkové kategorie žen. Těšíme se na nové tváře mezi námi! Holki Sokolki a instruktorky Lída a 
Hanka 
JÓGA - Cvičíme každé úterý od 17.00 h v mateřské škola. S sebou vezměte podložku na cvičení. 
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Pomáhá nejen při bolestech kloubů a zad, ale 
také upravuje diagnózy jako hypertenze, cholesterol, diabetes, obezita a astma.  
Těší se na vás Jan Vjaclovský, cvičitel jógy. 

 
 

Dny NATO 
Ve dnech 22. a 23. září 2012 se uskuteční na letišti Leoše Janáčka v Mošnově Dny NATO 
a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou nejnavštěvovanější dvoudenní akcí v ČR. 
 
Letošní ročník nabídne nejatraktivnější program v celé historii akce ve vzduchu i na zemi. 
Organizace projektu je dlouhodobou záležitostí, a proto patří dík i zástupcům místních samospráv a 
občanům sousedících obcí. Bez jejich podpory a pochopení by se nepodařilo tuto prestižní 
evropskou show vybudovat. Pořádání akce přináší, bohužel, také řadu úskalí a omezení. 
Nejpalčivějším omezením je sedmidenní uzavření cesty mezi Petřvaldem, Petřvaldíkem a 
Albrechtičkami od pondělka 17. září 2012. Prosíme občany, aby v rámci prevence a udržení 
bezpečnosti na silnicích poučili především děti, že se mají chovat obzvláště obezřetně. 
 
Vážení občané, věřím, že veškerá omezení a případné komplikace, zejména dopravní, přijmete 
s nadhledem a podpoříte XII. Dny NATO v Ostravě a III. Dny Vzdušných sil Armády ČR Vaší 
návštěvou letištního areálu. Podrobnější info o akci najdete na www.natodays.cz a www.jagello.org. 

Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ   ����   KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA! 
 

Beseda  s Ladislavem Heryánem 
V pátek 26. 10. 2012 se uskuteční v knihovně od 17.00 h beseda s Dr. Ing. L. Heryánem 
Th.D., SDB. 
 
Březnová beseda s petřvaldským rodákem panem Heryánem byla věnována práci salesiánů a také 
jeho netradičním aktivitám v komunitě motorkářů a v undergroundu. Beseda se setkala s velkým 
ohlasem a zájmem veřejnosti, a proto jsme pozvali pana Heryána do Petřvaldu znovu. Tentokrát 
promluví na téma „Ježíšova blahoslavenství pro dnešní dobu“. Jak sám říká, je to jeho 
oblíbené téma a proto se určitě můžeme těšit na zajímavé a nekonformní povídání s biblickou 
tematikou. 
 
Pokud se chcete akce zúčastnit, nahlaste prosím nezávazně svou účast do knihovny (SMS na tel. 
737 544 435 nebo e-mailem: knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz). 
 
Těšíme se na shledanou v knihovně! 

 

Výtvarná soutěž pro děti "Máme rádi zvířata" 
Jako každý rok i letos vyhlásila Obecní knihovna v Petřvaldě ve spolupráci s Obcí 
Petřvald výtvarnou soutěž pro děti, tentokrát na téma „Máme rádi zvířata“. 
 
Soutěž nebyla omezena věkově a zúčastnily se jí děti předškolního věku i školáci a mládež až do 9. 
třídy. V knihovně bylo vystaveno od dubna 84 obrázků a vybírat nejhezčí bylo velmi těžké, protože 
byly všechny moc povedené.  
 
Čtenáři a návštěvníci knihovny dávali své hlasy obrázkům, které byly dle jejich názoru nejpěknější. 
Po sečtení všech hlasů byly vyhodnoceny 4 obrázky, které byly nejúspěšnější. Autoři obrázků 
dostanou kromě knížky také roční registraci do knihovny zdarma. 
Na 4. místě se umístila Adélka Kantorová s 9 hlasy 
Na 3. místě se umístil obrázek Aničky Hrebičkové s 10 hlasy 
2. místo obsadila se svým obrázkem Katka Plesníková, která získala 12 hlasů 
1. místo patří Kristýně Kalousové, která dostala 13 hlasů 
Všechny obrázky si mohli prohlédnout návštěvníci Erbovních slavností, kteří si mohli obrázky také 
zakoupit a přispět tak libovolnou částkou na obnovu dětského knihovního fondu knihovny v 
Petřvaldě. Tímto způsobem knihovna získala 200,- Kč, které budou použity na zakoupení dětských 
knih. 
                                                                               Kamila Plisková, knihovnice ObK v Petřvaldě 

 
 

 

Pomůžete nám hledat památné stromy? 
Společnost přátel Poodří mapuje výskyt památných stromů v regionu a žádá o spolupráci 
občany. 
 
V každé obci byly v minulosti vysazovány k různým příležitostem „památné stromy“. Byly to např. 
Stromy republiky při vzniku ČSR, při různých výročích a státních svátcích, stromy milenia, při 
všelijakých slavnostních příležitostech (výstavba školy, požární zbrojnice apod.) nebo událostech 
(např. návštěva významné osobnosti) a dalších vzácných chvílích v životě obce. Stromy většinou 
nemají informační cedulky a o mnohých se dnes mezi veřejností ani neví. 
 
Rádi bychom ve vlastivědném časopise POODŘÍ udělali inventuru podobných památných stromů 
v obcích v Poodří a to se neobejde bez pomoci místních znalců a pamětníků. Pokud o takovém 
stromu v obci víte, dejte vědět na adresu vydavatele časopisu – Společnost přátel Poodří, Oblá 11, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory nebo na e-mailovou adresu: radim.jarosek@volny.cz či 
telefonicky: 608 910 562 nebo nechejte své informace na obecním úřadě.  
 
Máme zájem o jakékoliv informace týkající se památného stromu či stromů – kdy byl vysazen, při 
jaké příležitosti, události s ním spojené, vítáno je foto – historické (např. z výsadby) i současné, 
uvedení místa, kde se nalézá. Nemusí jít jen o existující stromy, ale třeba i o bývalé… Pokud se 
podaří shromáždit dostatek informací, bude vydáno tematické číslo časopisu o památných 
stromech.  

Děkujeme všem za zájem a ochotu Radim Jarošek, Společnost přátel Poodří 
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Hry bez venkovských hranic 2012 
V sobotu 16. 6. 2012 se ve Skotnici uskutečnil 14. ročník Her bez venkovských hranic. 
 
Zábavných soutěží s venkovskou tematikou se účastnila družstva 18 obcí z Regionu Poodří. Za 
Petřvald soutěžilo družstvo ve složení Nikola a Jiří Strakovi, Ivana a Jan Frýdečtí, Martina a Zdeněk 
Zajícovi a Radka a Tomáš Káňovi. Na prvním místě se umístily Kateřinice, druhou příčku obsadil 
Petřvald a třetí pozici Sedlnice. 
 
Pro návštěvníky byl připraven i doprovodný program, ve kterém se představil kynologický klub a 
letečtí modeláři. K dispozici bylo bohaté občerstvení a výborně připravený areál. 
 
 

12. ročník Petřvaldské OHUBU 2012 
Akce se uskuteční v pátek 28. 9. 2012 od 9.30 h. Cyklistický závod pořádají fandové 
cyklistiky v Petřvaldě. 
 
Prezentace proběhne od 9.30 do 10.30 h na hřišti TH Petřvald na Moravě. Start bude v 11.00 h. 
Trasa měří 25 km.  
 
Soutěží se v kategoriích: E – muži 18-39 let; M – muži 40 let a starší; Ž – ženy 18 let a starší; J1 
– juniorky 15-17 let; J2 – junioři 15 – 17 let; D – děvčata 10-14 let; K – kluci 10 – 14 let. 
Novinka pro nejmenší: Děti do 10 let – kritérium kolem hřiště! 
Nezávodníci: „Kochám se krajinou“ 
Podmínka vyhlášení kategorie: minimálně 5 závodníků na startu! 
Startovné:      M, E, Ž 50,- Kč     J1, J2, D, K a nezávodníci 20,- Kč 
 
Všichni závodníci, kromě účastníků „Kochám se krajinou“, musí mít povinnou přilbu. Všichni do 18 
let věku písemný souhlas rodičů. Závodí se dle pravidel silničního provozu, pořadatel nezodpovídá 
za škody závodníkům i účastníkům vzniklé či jimi způsobené. Akce se koná za každého počasí. 
V ceně startovného je malé občerstvení v cíli. K dispozici bude sprcha pro závodníky a místo pro 
mytí kol. 

Srdečně zvou pořadatelé 
 
 

Poděkování 
Dne 1. 7. 2012 proběhla v Domově pro seniory společenská akce, kde k poslechu zahrál 
hudební soubor „Tamburáši“ ze Studénky. 
 
Celou akci pro seniory pomohli připravit místní dobrovolní hasiči, kteří dali k dispozici posezení, 
připravili klobásky a postarali se o obsluhu seniorů.  Všichni uživatelé Domova pro seniory tímto 
místním dobrovolným hasičům děkují a těší se na další společnou akci. 

p. Zedková, Domov pro seniory Petřvaldík 
 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA v květnu, červnu, červenci a 

srpnu 2012 
 

Významné životní jubileum oslavili: 
90 let    Marie Gelnarová   
87 let                          Marie Šrámková 
85 let    Anna Purmenská   
80 let   Danuše Zeisbergrová   
75 let   Milan Lyčka, Vítězslava Šimíčková, Drahomíra Tichopádová, Bedřich Doležel 

Jarmila Hrochová a Božena Hýlová 
70 let   Vladimír Hýl, Karel Pluhař a Libuše Cagová  
  
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. 
 
Zemřeli: paní Zdeňka Borošová, pan Josef Kocurek, paní Jana Hrebičková, pan Karel Novobilský a 
pan Ladislav Lyčka. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
 
Narodili se: Vendula Čechálová, Adéla Klučíková, Daniel Odvárka, Karel Mareš a Adam Wozniak.  
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. 


