
         Petřvaldský 
zpravodaj 

 

MK ČR E 10176                                                                                                                    6/2013 červen 
 

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje je k 15. dni každého měsíce, příspěvky 
doručte osobně nebo e-mailem do knihovny nebo na obecní úřad. 
  

 
Závod koloběžek 

 

Závod přilákal k soutěžení 30 dětí a 19 rodičů. Nejmenší děti zdolaly trasu 
na trojkolkách a odrážedlech. 
  

Na vlastních či vypůjčených koloběžkách všichni statečně dojeli do cíle. Pro 
všechny účastníky napekla paní Irena Čani perníkové medaile a Holki Sokolki 
připravily občerstvení. 
 

Vítězové v jednotlivých kategoriích 
Kategorie trojkolek a srážedel: 1. Agnes Kaniová, 2. Matěj Liška, 3. Hynek 
Černík. 
Děti 4 – 7 let: 1. Kateřina Myšková, 2. Jan Gelnar, 3. Amálie Halamíčková. 
Děti 8 – 15 let: 1. Daniel Kolich, 2. Viola Mazalová, 3. Lucie Nogolová. 
Rodiče, prarodiče a strýčkové: 1. Lukáš Čani, 2. Jiří Musil, 3. Ondřej Fabián. 
 

Fotogalerii z akce najdete na obecních webových stránkách. 
Ilona Jahodářová, Kulturní a sportovní komise 

 
 

Odstávka vody dne 4. 7. 2013 
 

Dne 4. 7. 2013 v době od 8.00 do 14.00 h dojde k odstávce dodávky vody 
v Petřvaldu část Harty a Dvorek z důvodu oprav vodovodní sítě.  
 

V místě odstávky budou vyvěšeny informační letáky s mapkou. Doporučujeme 
všem odběratelům se na toto období pitnou vodou předzásobit. Za vzniklé 
problémy se omlouváme a děkujeme za pochopení. 
Informace o výluce poskytne dispečink Sm VaK Ostrava a.s., Nový Jičín – tel. 
556701932, 603489103 nebo v mimoprac. dobu centrální poruchová služba tel. 
840111125. 

 
MUDr. Švidrnoch - dovolená 

 

Ve dnech 24. 6. – 6. 7. 2013 je z důvodu čerpání dovolené ordinace zavřená. 
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Zajímavosti z mateřské školy 
 

Zajímá vás, co se v mateřské škole děje? V následujících řádcích se dozvíte 
aktuální informace… 
 

Koncem měsíce dubna začaly děti z Krtečků jezdit na plavání do města 
Kopřivnice. Kurz měl celkem 5 lekcí a zúčastnilo se ho 22 dětí. Našim 
předškolákům se to moc líbilo a všichni se na páteční dopoledne vždycky moc 
těšili. Na konci kurzu děti obdržely „Mokré vysvědčení“ za statečnost, šikovnost 
a odvahu. 
 

V pondělí 13. 5. 2013 odpoledne jsme oslavili v naší třídě Den maminek. Děti 
si nacvičily pro rodiče několik písní a také přednes na flétnu. Poté byly dílny, 
kde si maminky se svými ratolestmi mohly něco vyrobit, barvila se skleněná 
srdíčka krakelovacími barvami a dělaly se otisky rukou na papírová srdce. Na 
závěr jsme měli nachystané překvapení  - muzikoterapii. Paní Naděžda 
Smazová, která je muzikoterapeutka, nám zahrála na různé etnické hudební 
nástroje, jako jsou tibetské mísy, zvonky, šengy, didgeridoo, šamanské a africké 
bubny. Děti i maminky si vše mohly také vyzkoušet. Za zvuků exotických tónů 
jsme strávili příjemné odpoledne. 
 

Výlet našich „Krtečků“ byl 20. května 2013. Jeli jsme se podívat do Záchranné 
stanice v Bartošovicích. Viděli jsme velké množství zvířátek, hlavně ptáků a 
dravců. Seznámili jsme se s živočichy, kteří žijí v Poodří. Povídání bylo velmi 
zajímavé a myslím, že nejen děti, ale i my dospělí, jsme se dozvěděli spoustu 
nových informací. Podívali jsme se také na místní zámek, kde byly vystaveny 
např. dobové kostýmy a nástroje. Moc krásný je i zámecký park. Výlet se 
vydařil, počasí nám přálo, tak co víc si přát… 
 

Fotky z akcí najdete na http://mspetrvald.rajce.idnes.cz 
Učitelky a děti z MŠ 

 
 

Hry bez venkovských hranic 
 

V sobotu 8. 6. 2013 se družstvo z Petřvaldu zúčastnilo soutěže Hry bez 
venkovských hranic.  
  

Hry se letos uskutečnily za účasti 17-ti družstev z obcí Regionu Poodří. Naše 
družstvo vybojovalo vynikající 2. místo, zvítězilo družstvo ze Suchdolu nad 
Odrou a na 3. místě skončilo družstvo z Albrechtiček. 
Petřvaldskému družstvu velel Jirka Straka a členy byli Pavlína Foučková, Ivana 
a Jan Frydečtí, Martina a Zdeněk Zajícovi, Radka a Tomáš Káňovi. Děkujeme 
za výbornou reprezentaci obce a k umístění jim gratulujeme! 
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Kontejner na textil v Petřvaldě 
 

Od měsíce května je v Petřvaldě u Staré školy umístěn kontejner na textil. 
 

Kontejner je určen na použité oblečení, textil, obuv a plyšové hračky. Veškeré 
věci musí být čisté suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů aby se 
transportem nepoškodily, obuv navíc svázaná do páru. 
Během prvního měsíce fungování bylo prostřednictvím kontejneru sesbíráno 
529 kg oděvů! 

 
Mistrovství ČR žactva 

 

Dne 25. května 2013 proběhla v Praze kvalifikace na Mistrovství ČR 
žactva, kterého se z našeho oddílu zúčastnili 3 závodníci. V kategorii žákyň 
Eva Podešvová a v kategorii žáků Michal Straka a Štěpán Klímek. 
 

U Evy a Michala byl postup do finále MČR povinností, Štěpán při svém prvním 
startu na tak významné soutěži zabojoval a rovněž postoupil mezi 10 nejlepších 
žáků v republice a na finále MČR se kvalifikoval. 
 

Finále MČR žactva se uskutečnilo 15. 6. 2013 v Brně Řečkovicích, kde v každé 
kategorii startovalo 10 nejlepších krasojezdkyň a 10 krasojezdců. Na mistrovství 
jsme jeli s cílem obsadit v kat. žákyň 5. místo a v kat. žáků 6. místo a lepší než 
10. místo. Předsevzetí se nám podařilo splnit. Všichni tři naši krasojezdci zajeli 
své sestavy na hranici svých možností a obsadili plánovaná místa. Eva 5. místo 
výkonem 43,10 b., Michal 6. místo se 45,65 b. a Štěpán v osobním rekordu 
28,87 b. obsadil 9. místo. Tím žákovské soutěže skončily a závodníci se budou 
do konce roku věnovat tréninku a nácviku nových cviků, aby v příští sezóně 
bylo jejich umístění lepší. 

Kamil Bartůněk st., oddíl krasojízdy 
 

 
OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ   ����   KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA! 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře  
 

V pátek 31. 5. 2013 proběhlo v obřadní síni slavnostní Pasování prvňáčků 
na čtenáře, kterým byl zakončen projekt zaměřený na děti první t řídy ZŠ 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
 

Cílem projektu bylo nejen naučnou, ale i zábavnou formou přiblížit dětem svět 
knih a čtení. Vyvrcholením celoročního projektu byla poslední akce, na které 
měly děti ukázat, jak jim čtení jde. 
Pasování prvňáčků se konalo ve slavnostním prostředí obřadní síně obecního 
úřadu za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Xenie Valušákové a zástupkyně 
ředitelky Mgr. Marie Pařenicové. Aktu pasování se ujal pan starosta Zdeněk 
Pexa. Děti se po počáteční nervozitě předvedly v tom nejlepším světle a 
přesvědčily přítomné, že se v průběhu první třídy opravdu staly čtenáři. Každý 
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samostatně přečetl úryvek z knížky o medvídkovi Pú a všem to moc hezky šlo! 
Oceněním za snahu a šikovnost jim byla šerpa Čtenář 2013, pamětní list, kniha 
vydaná v rámci projektu speciálně pro letošní prvňáčky: Všelijaké řečičky pro 
kluky a holčičky, čtenářský průkaz do knihovny a sladká odměna. Pan starosta 
dětem udělal navíc radost i průpiskou a nálepkou se znakem obce. Celou akci 
jsme završili společnou fotografií. 
Prvňáčkům gratuluji k tomu, že všichni úspěšně získali titul čtenáře a za 
spolupráci při organizování akce děkuji kolegům z obecního úřadu (zejména 
panu ing. Hýlovi, který se ochotně ujal role fotografa) a paní učitelce Mgr. 
Gabriele Duchoňové. 
Na tomto místě bych ráda poděkovala i panu starostovi a vedení základní školy 
za podporu, kterou celému projektu věnovali. 
Fotogalerii z akce najdete na obecních webových stránkách. 
 
Vyhodnocení výtvarné soutěže Povídám, povídám pohádku 
 

Na Erbovních slavnostech dne 15. 6. 2013 proběhlo vyhodnocení výtvarné 
soutěže, kterou pro děti vyhlásila knihovna.  
 

V soutěži se sešlo 33 krásných obrázků a také kreslených příběhů – komiksů, 
z nichž návštěvníci knihovny svými hlasy vybrali ty, které se jim líbily nejvíce. 
To ovšem vůbec neznamená, že by ty ostatní obrázky byly méně povedené! 
Letos bylo vyhodnoceno i 4. místo, protože rozdíl mezi 4. a 3. místem byl pouhý 
jeden hlas a tak si myslím, že si ocenění určitě zaslouží. 
Na 4. místě se umístilo leporelo dětí 2. třídy mateřské školy s názvem Jak 
kuřátko potkalo své kamarády – krásná společná práce dětí pod vedením paní 
učitelky. Leporelo je tak povedené, že plánujeme je zalaminovat a zařadit do 
fondu knih. 
Na 3. místě se umístil Koník Zuzanky Nitrové. Na to, že je Zuzance 5 let, byla 
kresba opravdu propracovaná a zaslouží si obdiv. 
O 2. a 1. místo se strhl velký boj mezi dvěma favority. 2. místo nakonec obsadil 
krásný obrázek Večerníček od Julinky Hausknechtové, který získal 32 hlasů. 1. 
místo po velkém boji vybojoval pěkně nakreslený a velmi vtipný komiks 
Rozálky Belákové O šnekovi. 
Tvůrcům oceněných obrázků pogratuloval pan starosta a předal jim knížku 
s věnováním, sladkou odměnu a také roční registraci v knihovně zdarma. Ještě 
jednou gratulujeme vítězům soutěže a děkujeme všem, kteří se soutěže 
zúčastnili jako soutěžící i jako hlasující a už se těšíme na další rok, až knihovna 
opět ožije a zkrásní výtvarnými díly…  
 
V týdnu od 1. do 5. 7. 2013 je knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená.  
 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


