
         Petřvaldský 
zpravodaj 

 

MK ČR E 10176                                                                                                                7/2012_listopad 

 
Podzimní výlety v mateřské škole 

 

3. třída MŠ - Krtečci si užívají podzimní dny nejen ve školce a na zahradě, ale taky na 
výletech! 
 

V úterý 11. 9. 2012 jsme byli s 3. třídou na školním výletě v Trnávce. Nejprve jsme navštívili 
našeho kamaráda Vojtu, který ve vedlejší vesnici bydlí. Zde nás čekalo i malé občerstvení, 
které pro nás připravila Vojtova maminka. Poté jsme prošli naučnou stezku kolem rybníků, 
poznávali zvířátka, nakrmili i labutí rodinku. Viděli jsme také místní zámek i krásné nové 
hřiště pro děti. Výlet v téměř letním počasí se nám moc líbil a tak se už teď těšíme na další 
návštěvu!!! 
 

Stejně jako loni na podzim jsme se i letos byli podívat na moštování v Duhovém domečku. 
Děti i paní učitelky si přinesly svá jablíčka. Děti bedlivě pozorovaly celý proces výroby moštu 
a nakonec, samozřejmě, i ochutnaly výbornou sladkou šťávu z jablíček.  
Děkujeme všem (p. Brusovi, p. Gelnarovi, p. Máchovi a p. Tománkovi), kteří v moštárně 
pracovali, za hezkou ukázku a milý přístup k dětem a těšíme se zase na příští rok. 

Třídní učitelky Iva Mládková a Petra Welserová. 
 

 

Konec krasojezdecké sezóny 2012 
 

Konec závodní sezóny nezastihnul náš oddíl v dobrém rozpoložení. Po delším zvažování 
ukončil svoji dlouholetou a úspěšnou závodní činnost i druhý z dvojice bratří Bartůňků 
Kamil. Pracovní vytížení mu neumožňovalo trénovat, proto se rozhodl pro konec aktivní 
sportovní kariéry. 
 

Problémy s tréninkem a starty na soutěžích se objevily i u našich juniorských reprezentantů 
Tomáše Kantora a Ondřeje Blažka. Nejprve se na začátku srpna zranil po pádu na kole 
(silnice), Ondra a celý srpen netrénoval. A aby nezůstal Tomáš pozadu, začátkem září 
havaroval na silnici on. A hned 2x. Měl vážnější zranění.  
 

Přesto oba, dle zdravotních možností, nastoupili k několika závodům. Vzhledem ke 
zdravotním problémům (hlavně u Tomáše, který startoval s ortézou) museli vynechávat cviky 
v sestavě, čímž ztráceli hodně bodů. Oba ale absolvovali dva nejdůležitější závody podzimu a 
to kvalifikační závod pro start na MČR ELITE v Němčicích a minulou sobotu (13.10.) 
finále MČR v Drásově, kde obsadili Ondřej 5. místo (68,16 b.) a Tomáš 6. místo (47,0 b.) 
Společně ve dvojicích skončili na 2. místě (39,06 b.) za vítěznou dvojicí z Brna, Rozbořil-
Frýbortová. Teď budou mít až do konce ledna čas na rekonvalescenci a trénink nových cviků.  
 

Ještě bych se zmínil o soutěži, kterou jsme uspořádali 6. října u nás v Petřvaldě za účasti 
všech našich reprezentantů, kteří bojovali o možnost startu na MS v Německu. Škoda, že 
taková významná soutěž proběhla za minimálního zájmu obyvatel Petřvaldu. 
Vítězství si od nás  odvezli  závodníci z oddílu Sokol Horní Heršpice - Lebánková a Pokorný, 
ve dvojicích Rozbořil-Frýbortová (SKP Kometa Brno), Ondra Blažek skončil na 5. místě.  
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Na závěr bych chtěl opět poděkovat Obci Petřvald, cukrárně U dobroty a firmě Pauwex za 
ceny pro závodníky. Nadále trvá nábor nových krasojezdců. Informace pro zájemce 
podáváme každé po, st, pá v sokolovně od 16.30 do 17.30 hod. nebo na tel. 603820909. 

Kamil Bartůněk st. 
 

Změny v oblasti daní z nemovitosti 
 

Finanční úřad v Kopřivnici upozorňuje občany na změnu platnou od 1.1.2013 týkající se 
daně z nemovitostí. 
 

V souvislosti s účinností zák. č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky dochází od 
1. 1. 2013 ke vzniku 14 finančních úřadů s krajskou územní působností a zániku současných 
199 finančních úřadů, které budou přetransformovány na územní pracoviště (dále jen „ÚP“). 
Dále dochází k zániku finančních ředitelství a vzniku Odvolacího finančního ředitelství. 
 

Tyto změny se výrazným způsobem promítnou do správy daně z nemovitostí, neboť se mění 
místní příslušnost správce daně. Podle § 13 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů, je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně 
příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází, tj. v 
současné době jeden ze 199 finančních úřadů. 
 

Od 1. 1. 2013 bude v každém kraji jeden finanční úřad, tj. místně příslušný správce daně, 
který bude mít územní pracoviště. Vzhledem k výše uvedenému bude od zdaňovacího období 
roku 2013 vyměřována poplatníkům jedna daň z nemovitostí za všechny nemovitosti v kraji a 
kompletní spis daně z nemovitostí bude uložen pouze na jednom ÚP.  
Podle § 13 zákona o finanční správě bude při umístění spisů na územní pracoviště přihlédnuto 
k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. V zájmu 
srozumitelnosti umístění spisů poplatníků daně z nemovitostí na územní pracoviště byl 
stanoven jednotný výchozí algoritmus – poplatník má sídlo / bydliště v kraji, spis bude uložen 
na územním pracovišti v místě toho finančního úřadu, v jehož působnosti se sídlo / bydliště 
nachází.  

Ing. Marie Nováková, vedoucí oddělení majetkových daní FÚ Kopřivnice 
 
 

Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu 
 

V neděli 2. 12. 2012 od 16.00 h proběhne slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu 
v Petřvaldě u Duhového domečku. 
 

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na tradiční akci, která přinese do Petřvaldu vánoční a 
adventní náladu. Děti z mateřské školy vystoupí s pásmem vánočních koled, děti ze základní 
školy připravují vánoční jarmark s prodejem různých vánočních výrobků, ozdob a dekorací. 
Výtěžek z prodeje bude použit ve prospěch dětí. Děti mohou přinést vlastnoručně vyrobené 
ozdoby na společný vánoční strom. Můžete si zde nakoupit vánoční ozdoby, perníčky, 
patchwork, kosmetiku z f. AVON a malé dárky pod stromeček.  
 
Pro návštěvníky bude připravena zelňačka, Holki Sokolki chystají grog a další domácí 
občerstvení. Moravan nabídne teplé občerstvení připravené z vlastních výrobků. 
Přijďte nasát vánoční atmosféru a pohodu, jste srdečně vítáni! 

Kulturní a sportovní komise 
 

Upozorňujeme občany, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za psa, aby tak 
neprodleně učinili na obecním úřadě! 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PET ŘVALD Ě   ����   KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA! 
Já to balím! 
V letošním roce knihovna poprvé nabídla dětem a studentům prostřednictvím akce Já to 
balím! možnost obalit si knížky a naučit se jak na to. 
 

V druhém zářijovém týdnu se děti sešly v knihovně a zkusily si obalit školní knížky a 
pracovní sešity. Někteří byli moc šikovní a po vysvětlení zvládli obaly skoro sami, jiným 
plastiková fólie "utíkala" pod rukama a více využili pomoc knihovnice. Nakonec všichni 
odcházeli spokojení a s obaly, které určitě vydrží celý školní rok.  
Pokud Vám akce letos utekla, určitě to přijďte vyzkoušet příští rok! 
 
Přednáška L. Heryána na biblické téma 
V pátek 26. 10. 2012 se uskutečnila v Obecní knihovně v Petřvaldě přednáška Dr. Ing. 
Ladislava Heryána, Th.D., SDB na téma Ježíšova blahoslavenství pro dnešní dobu. 
 

Pan Heryán, který působí jako učitel biblistiky a pracovník Salesiánského střediska v Praze - 
Kobylisích přednášel v knihovně v letošním roce už podruhé a jeho vystoupení se opět setkalo 
s velkým zájmem veřejnosti. Přednášky se zúčastnilo cca 35 lidí, kteří si vyslechli velice 
zajímavé povídání k tématu Ježíšových blahoslavenství. Pan Heryán se v přednášce dotkl také 
historie vzniku bible a úskalí překladů biblických textů z původních jazyků obecně. Odborné 
informace prokládal zajímavostmi ze svého působení v salesiánské komunitě a pro odlehčení 
přišla na řadu také oblíbená kytara.  
 
Přednáška byla velice zajímavá a živá. Z časových důvodů byla prezentována pouze první 
část přednášky. Druhou část odpřednáší pan Heryán při dalším setkání, které se uskuteční 
v pátek 8. 3. 2013. Děkujeme panu Heryánovi za ochotu přijet a věnovat nám svůj čas a 
těšíme se na shledanou.  
 
Drahé kameny a polodrahokamy 
V úterý 27. 11. 2012 se od 17.00 h bude konat v knihovně tradi ční přednáška s prodejem 
kamenů. 
 

V letošním roce opět přivítáme v knihovně pana Novotného s přednáškou o drahých 
kamenech a polodrahokamech, jejich hledání a zpracování i o jejich pozitivních a léčivých 
účincích na organismus člověka. Po hodinové přednášce proběhne prodej kamenů v přírodní 
podobě i šperkařsky zpracovaných, účastníci budou mít prostor i na dotazy a osobní 
konzultace. Využijte možnost poslechnout si zajímavé povídání, prohlédnout kameny a 
polodrahokamy, které jinde neuvidíte a koupit třeba hezký vánoční dárek. 
Z důvodu omezené kapacity prostor knihovny prosíme zájemce o přednášku, aby si nezávazně 
zarezervovali místo (SMS na tel.: 737 544 435, e-mail: knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz) 
 

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V KNIHOVN Ě! 
 

Kamila Plisková, Obecní knihovna v Petřvaldě 
 
ARANŽOVÁNÍ PODZIMNÍCH DEKORACÍ  
7.10.2012 proběhl v prostorách obecního úřadu kurz aranžování  podzimních vazeb a doplňků 
interiérů.  Fantazii se meze nekladly a v deštivém studeném odpoledni krásné dekorace 
pohladily po duši. Fotky najdete na stránkách obce.                   Jahodářová, Lenka Dostálová 
                                                                           
 
Stolní kalendář s fotkami z Petřvaldu si můžete zakoupit na obecním úřadě. 
Cena 50,- Kč. 
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Koncert slova a varhanní hudby k poctě sv. Mikuláše 
V neděli 9. 12. 2012 v 16 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Petřvaldu bude konat po celé 
republice proslavený Koncert slova a varhanní hudby K POCTĚ SV. MIKULÁŠE. 
 

Jeho interprety jsou umělci evropského renomé, skuteční mistři svého oboru. Básnickou prózu 
„O sv. Mikuláši“ bude vyprávět její autor, herec a recitátor Vladimír Matějček, který byl 
kmenovým členem souboru světově proslulého divadla Za branou O. Krejči, členem souboru 
Lyry Pragensis a hostem činohry Národního divadla. Hrál v desítkách filmů a televizních 
inscenací. Je všestrannou renesanční osobností – činný rovněž jako básník a překladatel, 
scénárista a režisér. V uměleckém přednesu převzal pochodeň svých předchůdců, jakými byli 
Z. Štěpánek nebo R. Lukavský, a její světlo nese dál. Skladby J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, 
L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera na varhany zahraje Vladimír 
Roubal, ředitel kůru královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Je zároveň 
sbormistrem, dirigentem, skladatelem i zpěvákem. Především ale výborným varhaníkem, 
který ovládá rovněž umění improvizace. 
Koncert k poctě sv. Mikuláše vyrůstá z jejich vzájemně vnímavé spolupráce, kde hudba a 
slovo se doplňují, zrcadlí, umocňují a vytvářejí tak celek vzácné krásy. Právě proto byla jejich 
společná vystoupení nazvána „koncert slova a hudby“. Petřvald se stane dalším z více než 
dvou set padesáti míst naší republiky, v jejichž kostelích, koncertních síních, katedrálách i 
venkovských kostelících se koncert už konal. Rozhodně tu nepůjde o dětskou mikulášskou 
besídku s nadílkou, ale o ryzí umělecký počin a nevšední svatomikulášský dar. Vzácný 
duchovní prostor, historický a společenský střed obce, jakým kostel sv. Mikuláše v Petřvaldu 
je, tomu jistě napomůže. Tento nevšední koncert finančně zajistila Obec Petřvald.  

J. Moravcová 
Vánoční koncert 

 

V sobotu 29. 12. 2012 se od 17.00 h v kostele sv. Mikuláše v Petřvaldě uskuteční Vánoční 
koncert. 
 

Srdečně zveme všechny občany na vánoční koncert, na kterém vystoupí spojené sbory z 
Petřvaldu a Staré Vsi a hosté s doprovodem jistebnické třináctky. Vystoupí také řada sólistů z 
ostravské konzervatoře, JAMU Brno a fakulty umění Ostravské univerzity. 
V programu zazní W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Haendel, P. I. Čajkovskij a další autoři. 
Srdečně zveme všechny občany! 

J. Moravcová 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA v m ěsících září a říjnu 2012 

 

Významné životní jubileum oslavili: 
95 let   Polášková Ludmila 
88 let   Tyleček Vlastimil 
87 let  Břežná Marie  
86 let   Malík Josef, Hanzelková Berta, Dlouhá Božena 
85 let  Novobilská Ludmila  
80 let  Vajgl Bohuslav, Nováčková Gertruda 
75let  Krpec Jan, Vosáhlo Josef, Heryánová Emilie 
70 let  Myška Luděk, Dvorská Eva  
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. 
Narodili se Magdaléna Píšťková, Barbora Dlouhá, Eva Chudová a Ondřej Mácha 
Rodičům gratulujeme k narození dítěte. 
Zemřela paní Hana Slašťanová a pan Jiří Novobílský. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou 
soustrast. 


