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

 
Hartovská pouť u Duhového domečku 

 

Dne 13. 7. 2013 se u Duhového domečku uskutečnila již tradi ční Hartovská 
pouť. Letos byla o to významnější, že na ni byli pozváni kromě 
petřvaldských občanů a 34 starousedlíků bydlících v obci Petřvald také 
hartovští, kteří již v Petřvaldě nebydlí.  
 

Z 27 pozvaných přijalo naše pozvání 18 hostů z blízkého i dalekého okolí. 
Všichni zúčastnění obdrželi publikaci o zaniklé obci Harty. Po úvodním slovu 
starosty obce pana Zdeňka Pexy byl slavnostně odhalen pískovcový kámen z 
hartovské studny s vytesaným letopočtem 1887 a písmeny J. A. B. Kámen ze 
studny vyzvedli bratři Tomáš a Michal Hekelovi. K tanci a poslechu vyhrávala 
dechová hudba Petřvalďanka pod vedením kapelníka pana Radima Myšky. Na 
stolech byly nachystány koláče. Všichni mohli využít nabídky bohatého 
občerstvení hasičů, Holek Sokolek a Klubu zahrádkářů, zakoupit krásně 
zdobené a chutné perníčky paní Dany Lednické a ochutnat medovinu manželů 
Chromčákových.  
 

Do vyhlášené soutěže o nej .... výrobek z listového těsta se přihlásilo 8 pekařek. 
Komise složená z náhodně vybraných hostů hodnotila sladké i slané výrobky a 
poté zvolila na první místo sladký zákusek paní Karly Chromčákové a slaný 
cibulák paní Dany Obsadné. Pořadatelé nezapomněli ani na děti. V druhé části 
parku se konaly hry a soutěže. Velké pozornosti se těšilo i kolo štěstí, kde na 
všechny čekala spousta krásných cen. Ani déšť, který k večeru překvapil, 
návštěvníky neodradil a nepokazil dobrou náladu, která tu celé odpoledně 
panovala. Večer vystřídala dechovku hudební skupina MARAS, která bavila až 
do půlnoci.  
 

Je zřejmé, že si tato akce, pořádaná každoročně v polovině července, našla mezi 
občany své místo, o čemž svědčí velká účast petřvaldských občanů. Děkujeme 
všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a samotném průběhu této akce a 
věříme, že napřesrok se opět sejdeme v hojném počtu u Duhového domečku na 
Hartech.  

Miluše Malíková, Obecní úřad v Petřvaldě 
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Poděkování JSDH Petřvald 
 

Ve středu 8. května 2013 došlo vlivem extrémních srážek k bleskové 
povodni, která zasáhla katastr Studénky, především místní část Butovice.  
 

Došlo k náhlému rozvodnění Butovického potoka a následnému zatopení 
rozsáhlého území se zástavbou rodinných domů a čerpací stanicí PHM. Tuto 
mimořádnou událost řešily jednotky HZS MSK v úzké součinnosti s vybranými 
jednotkami SDH, mezi kterými byla i JSDH Petřvald. Prioritním cílem bylo 
poskytnutí rychlé a účinné pomoci obyvatelům zasaženého území při záchraně 
jejich životů a následně snížení materiálních škod a ochraně životního prostředí. 
Včasným a koordinovaným zásahem bylo zabráněno ztrátám na životech 
obyvatel a byla uchráněna i čerpací stanice, kde vlivem zatopení hrozil vznik 
vážné ekologické havárie. Toho bylo dosaženo i díky maximálnímu nasazení a 
vysoké úrovni výcviku členů JSDH Petřvald. 
Za vysoké osobní nasazení a profesionální zvládnutí záchranných prací 
poděkoval zasahujícím hasičům prostřednictvím osobního dopisu krajský ředitel 
HZS MSK plk. Ing. Zdeněk Nytra. 

 
Sportovní den 

 

Dne 29. 6. 2013 proběhl ve sportovním areálu TJ Petřvald na Moravě 
tradi ční Sportovní den.  
 

Za příznivého počasí probíhaly od časného rána sportovní turnaje v tenise, 
volejbalu i tradiční soutěž mladých fotbalistů „O pohár starosty obce Petřvald“. 
Výsledky soutěží:  
Mladší přípravka - na prvním místě se umístili malí hráči z SK Brušperk, 
druhé místo obsadila TJ SOKOL Dobrá, místo třetí FK Primus Příbor a čtvrté 
naši hráči z TJ Petřvald na Moravě. 
Starší přípravka - první místo získal SK Brušperk, na krásném druhém místě 
se umístili naši hráči TJ Petřvald na Moravě, třetí místo obsadila TJ Sokol 
Dobrá, čtvrté místo obsadil Jistebník a páté Kateřinice. 
Malí fotbalisté opět ukázali mnoha dospělákům co to je bojový duch a byli za 
své sportovní úsilí odměněni sladkostmi a velkým opakovaným potleskem všech 
fanoušků. Pan starosta poté předal všem hráčům medaile, poháry a ceny. 
V odpoledních hodinách sehráli zápas muži Petřvaldu a Kateřinic s výsledkem 
4:2 a v rámci programu nám děti z SDH Petřvald předvedly ukázky požárního 
útoku na cíl. V průběhu celého dne se ti nejmenší vydováděli na skákacím 
hradu. Ve večerních hodinách proběhl na zahradě pod Sokolovnou letní večer, 
kde k tanci a poslechu zahrála místní hudební skupina Maras. Byl to velmi 
vydařený večer, lidé se dobře bavili, soutěžili a veselili. 
 

Děkuji oddílům, pořadatelům a ochotným lidem, kteří pomáhali s náročnou 
organizací Sportovního dne. Zároveň děkuji obci za pomoc při zajištění 
technického zázemí a za ochotnou spolupráci zaměstnancům obce. Sportu zdar! 

Ludmila Polášková, předseda TJ 
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 Z dění v mateřské škole 
 

Měsíc červen byl v mateřské škole opravdu rušný. Pro děti byla připravena 
spousta akcí, které ukrátily čekání na prázdniny.  
  

Den dětí 
Svátek dětí oslavily děti z naší mateřské školy v každé třídě jinak. Nejmladší 
„Berušky“ zdolávaly překážkovou dráhu, soutěžily a zpívaly. Za své výkony 
dostaly sladkou odměnu. Pak se ještě vydováděly na skákacím hradu u „Vinárny 
Na Roli“. 2. třída „Kuřátek“ jela tento den na exkurzi do záchranné stanice v 
Bartošovicích. Potom si děti zasoutěžily v parku bartošovického zámku a 
odměnou jim byla v tomto dni sladkost a bublifuk. Děti ze třídy „Krtečků“ 
soutěžily ve sportovních soutěžích o sladké ceny a diplomy. Pak si byly 
zaskákat na skákacím hradu u Vinárny Na Roli. 
 

Rozloučení s předškoláky 
Školní rok se nachýlil ke konci a předškolní děti ze třídy „Krtečků“ strávily 
poslední dny v mateřské škole. Na 13. 6. jsme proto připravili „Rozloučení s 
předškoláky s klaunem Hopsalínem“. Počasí nám přálo a tak se všechny děti z 
mateřské školy sešly na zahradě, společně soutěžily, tančily a sledovaly své 
velké kamarády při „pasování na školáky“. Paní učitelky popřály dětem hodně 
úspěchů ve škole a předaly jim stužky a dárky - knihy pro první čtení. Po obědě 
v mateřské škole jsme s dětmi šli zakončit slavnostní den sladkou odměnou - 
zmrzlinovým pohárem do Vinárny Na Roli. 
 

Děkujeme manželům Hýlovým z Vinárny Na Roli za skákací hrad a poháry, 
které poskytli dětem z MŠ zdarma, na vlastní náklady. 
 

Školní výlet MŠ na Bílou 
20. června jely děti z 2. a 3. třídy MŠ na výlet do sportovního areálu na Bílé v 
Beskydech. Zde byl pro ně připraven v lanovém centru program pod názvem 
„pohádkovým světem za pokladem“. Děti potkaly princeznu, vodníka, čarodějku a 
další pohádkové postavy, které se ocitly v nesnázích při hledání pokladu. Děti měly 
za úkol jim pomoci najít poklad. Nakonec se jim společnými silami podařilo poklad 
najít a všichni se o něj podělili. D ěti ještě za šikovnost dostaly pohádkový diplom. 
Výlet se moc vydařil, děti byly spokojené a už se těšíme na příští dobrodružství…. 
 

Fotky najdete na http://mspetrvald.rajce.idnes.cz/ 
 

Učitelky a děti z mateřské školy 
 
 

Z důvodu čerpání dovolené neordinuje od 12.  do 23. 8. 2013 dětská lékařka 
MUDr. Váhalová. Zástup – MUDr. Iwanuszková, Stará Ves n./O., tel. 
558669246.  
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Svatební místa v Petřvaldě 
 

V obci se tradičně konají svatby nejen místních občanů, ale také snoubenců 
z blízkého okolí i vzdálenějších míst. 
 

Obec nabízí pro svatební obřad nejen nově zrekonstruovanou obřadní síň 
vybavenou klimatizací, ale také krásně upravený parčík s fontánou a další 
netradiční místa. Obřady venku jsou stále oblíbenější a obec je vybavena i 
mobiliářem a dekoracemi pro jejich pohodlný, bezproblémový a zároveň 
slavnostní průběh.  
 

Fotky najdete na www.petrvaldobec.cz 
Ilona Jahodářová, matrikářka 

 

 
Postřik proti komár ům 

 

Postřik proti komár ům zakoupený Obcí Petřvald pro obyvatele místní části 
Petřvaldík budou rozdávány v prodejně potravin v Petřvaldíku. Pro jeden 
rodinný dům jsou určeny 2 ks repelentu. 

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

 

Rekonstrukce knihovny  
 

V měsíci srpnu proběhne plánovaná rekonstrukce knihovny. Z tohoto 
důvodu bude knihovna v období od 1. do 16. srpna 2013 uzavřena. 
 
Já to balím! 
 

V úterý 17. září od 13.00 do 16.00 h si můžete přijít do knihovny obalit 
školní knížky. Obaly vyrobené na míru vám určitě vydrží celý školní rok ☺☺☺☺. 
 

S sebou si vezměte ostré nůžky, obalovací folie a lepicí páska bude k dispozici 
za mírný poplatek (3 Kč na velikosti knih do formátu A5, 5 Kč na velikosti knih 
nad formát A5),  návod jak na to a pomoc knihovníka nabízíme zdarma. 
Neváhejte a přijďte se naučit jak na to. Registrovaní čtenáři (děti a studenti) si 
mohou obalit 1 knihu zdarma. 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


