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Příspěvky do zpravodaje doručte k 15. dni měsíce do knihovny nebo na OÚ. 
  

Jak občané reagují na akce pořádané OÚ v Petřvaldě? 
 

V pátek 4. 10. 2013 uspořádal obecní úřad Petřvald ve spolupráci 
s onkologem MUDr. Pavlem Horklem přednášku o onkologických 
problémech, jejich diagnostice a následném léčení. 
MUDr. Horkel, uznávaný odborník v této problematice, připravil velmi pěknou 
a hodnotnou přednášku s počítačovým zobrazením možných problémů, která 
proběhla v kulturní místnosti místní hasičárny. Přestože celá akce byla dlouho 
dopředu až do samého konání avizována v Petřvaldském zpravodaji, hlášena 
v místním rozhlase, zúčastnilo se jí celkem 11 občanů, z toho 3 pracovníci 
obecního úřadu. 
Vážení občané, je na zvážení, zda má vůbec smysl takovéto akce v budoucnu 
organizovat. 

Zdeněk Pexa, starosta obce 
 

Rozsvěcení Vánočního stromu 
 

Zveme všechny děti i dospělé na každoroční rozsvěcení Vánočního stromu, 
které se koná v pátek 29. 11. 2013 od 16.00 h letos v areálu U Staré řiky. 
 

Děti si mohou přinést vánoční ozdobu a pověsit ji na společný stromeček. 
K poslechu zahraje dechová hudba Petřvalďanka, vánoční atmosféru vytvoří 
také vystoupení dětí ZŠ a MŠ. Návštěvníci si mohou zakoupit perníčky, vyrobit 
vlastní vánoční dekoraci, bude připraveno také tradiční občerstvení.  

Za Kulturní a sportovní komisi Ilona Jahodářová 
 

Dušičková pobožnost 
 

V neděli 3. 11. 2013 od 10.00 h proběhne v Petřvaldě zádušní mše obětovaná 
všem zesnulým občanům.  
 

Po mši bude následovat slavnostní průvod na hřbitov. Zveme k účasti všechny 
občany. „Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.“ 

P.Th.Lic Tomasz Juszkat Th.D., farář 
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Kontejnery na zelený odpad 
 

Kontejnery budou v Petřvaldě a Petřvaldíku na obvyklých místech 
přistaveny a průběžně vyprazdňovány až do konce měsíce listopadu. 

ing. Jiří Hýl, účetní OÚ 
 

Mladí hasiči SDH Petřvald 
 

Letos vstoupilo družstvo mladých hasičů (MH) do své 3. sezóny a bylo 
přihlášeno do soutěží Moravskoslezské ligy (MSL-MH), v kategorii starší 
žáci. 
 

V této sezóně se jim velice dařilo a obsadili pěkné 2. místo s celkovým počtem 
275 bodů. Vítězné družstvo z Trojanovic mělo 286 bodů a 3. Řepiště 244 bodů. 
Dne 6. října 2013 proběhlo ve Frýdlantě nad Ostravicí slavnostní odpoledne 
s vyhodnocením celé soutěže, na kterém převzali medaile a pohár pro vicemistra 
MSL-MH. V tomto roce se družstvo zúčastnilo 26 soutěží a 14x vystoupilo na 
stupně vítězů. 5x to bylo 1. místo, 7x byli druzí a 2x obsadili 3. místo. 
 

Milan Vašica, trenér družstva 
 

Co se děje v mateřské škole?  
 

Podzimní akce v MŠ zavedly děti do přírody.  
 

Návštěva dětí z MŠ v moštárně 
Ve středu 9. října se byly děti z mateřské školy podívat do Duhového domečku, 
jak se moštují jablíčka. Děti si donesly svá jablka z domova a tak mohly okusit, 
jak chutná vlastní mošt. Děkujeme za ukázku drcení a lisování jablek. 
 

Rozloučení se včelami  
Děti z II. třídy mateřské školy se zašly rozloučit před dlouhým obdobím zimy se 
včelami na včelnici své paní učitelky. Shlédly živé včely pod fólií přímo v úle, 
vyzkoušely si včelařský klobouk, podržely si v ruce a prozkoumaly „kuřák“ a 
ostatní potřeby pro včelaře. Podívaly se, kde se ukládají rámky se včelím dílem 
pro další jarní období a kde se vytáčí med. Také viděly, kudy včely vylétávají ze 
svého úlu a proč se česna barevně odlišují. Moc se jim ve včelíně líbilo. 

 
Rekonstrukce mateřské školy 

 

Pro nový školní rok se naše MŠ oblékla do „nového kabátu“ – tak jsme 
pojmenovali nákladnou rekonstrukci celého objektu mateřské školy, která 
započala v říjnu 2012 změnou vytápění objektu z pevných paliv na plyn.  
 

Pokračovalo se v prosinci výměnou oken v pavilonu 1. třídy a v únoru výměnou 
oken v pavilonu 2. a 3. třídy a ve zbylých prostorách MŠ. 
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Do všech heren a do kanceláře byly zakoupeny nové koberce a započalo se také 
s rekonstrukcí bývalé kotelny na multifunkční objekt, který budou využívat děti 
i široká veřejnost pro tělovýchovné aktivity. Rekonstrukce pokračovala 
úpravami vchodu do mateřské školy a zastřešením všech východů nad novými 
dveřmi. Následovalo zateplení celého objektu a barevný nátěr s malbou 
postaviček z večerníčků, podle kterých jsme naší školce začali říkat „pohádková 
školka“. Současně s těmito pracemi probíhaly úpravy terénu kolem budovy, 
izolace pavilonu 1. třídy, byla položena zámková dlažba na terase a chodnících 
na zahradě MŠ. Během letních měsíců pak ještě proběhla výměna podlahy v 1. 
třídě a pokládka nových podlahových krytin v šatnách a chodbách.  
 

Důležitý je fakt, že tato rozsáhlá rekonstrukce probíhala za provozu MŠ (v 
několika týdnech byl provoz pouze omezen, týden o jarních prázdninách 
pobývaly děti v ZŠ). Proto chceme poděkovat zejména rodičům, kteří nám v této 
nesnadné situaci vyšli maximálně vstříc a omezili docházku svých dětí 
v určitých týdnech na minimum. Někteří z rodičů také pomáhali s úklidem po 
výměně oken a malování. Ještě jednou veliký dík. 
 

Zejména děkujeme Obci Petřvald, která rekonstrukci MŠ jako její zřizovatel 
zajistila, ředitelství ZŠ a také zaměstnancům OÚ, kteří nám několikrát přišli 
pomoci s úklidem, přesunem nábytku, pokládkou koberců, místním hasičům, p. 
Gelnarovi a další spoustě lidí, kteří přišli pomoci. Fotodokumentaci k akci 
najdete na: http://mspetrvald.rajce.idnes.cz/rekonstrukce_skolka/. Věříme, že 
všem dětem i zaměstnancům bude v naší nové „pohádkové“ školce pohádkově. 

Za děti a učitelky MŠ I. Mládková 
 

Velkomoravský závod motokár MOTOCAP 
 

Farmáři versus občané, zahrádkáři, pěstitelé... Závod bude probíhat 
v pondělí dne 28. 10. 2013 od 8.30 h na ploše půjčovny motokár na letišti 
Mošnov (ze strany obce Albrechtičky). 
 

Od 10 do 14 hodin pak můžete přinášet a přivážet své výpěstky do soutěže „O 
největší dýni tohoto dne“. V případě, že by se objevila dýně těžší než 145 kg, 
pak by majitel tohoto výpěstku mohl být zapsán do Guinessovy knihy rekordů. 
Od 10 do cca 16 hodin je pro všechny připraven jarmark , kde si můžete koupit 
občerstvení a také kvalitní české a slovenské potraviny, např. uzeniny, pečivo, 
mléčné výrobky, med, ovocné šťávy a koření. Kromě toho můžete nakoupit také 
„dušičkové vazby“, cibule květin, bonsaje a kaktusy, dále pak krmení a jiné 
potřeby pro chovatele, dřevěné vařečky či škrabky. 
 

Nejen pro děti je připraven doprovodný program zdarma (výuka golfu, 
lukostřelba, zumba aj. - sportovní oblečení s sebou). Vstupné je dobrovolné a 
celý výtěžek bude věnován nadaci Child & Family Foundation (nadace s péčí o 
děti a rodiny působící také v ČR). Ten, kdo zaplatí dobrovolné vstupné a 
přispěje tak na nadaci, obdrží slosovatelnou vstupenku a může vyhrát jednu 
z 20-ti hodnotných cen. 
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Jarmark se bude konat za každého počasí, závody budou v případě vytrvalého 
deště nebo sněhové pokrývky či extrémních mrazů přesunuty na jiný termín. 
Bližší informace získáte na webových stránkách www.farmari-relax.cz. 

 
 

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

Polodrahokamy a voda  
 

Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní přednášku pana 
Novotného, která se uskuteční v úterý 19. 11. 2013 od 17.00 h v místní 
knihovně. 
 

Přednáška bude blíže zaměřena na použití polodrahokamů v kombinaci a 
součinnosti s vodou. Budete mít možnost zkonzultovat použití polodrahokamů a 
vody při různých zdravotních obtížích. Jako vždy budou mít účastníci možnost 
si vystavené zboží zakoupit, objednat a nebo jen nezávazně prohlédnout.  
 

Lázně – oáza zdraví, relaxuj a pohody  
 

V úterý 26. listopadu se od 17.00 h uskuteční v knihovně přednáška na téma 
lázeňství.  
 

České a slovenské lázně mají světový věhlas, vysoký kredit a jsou pro každého! 
Chcete se dozvědět zajímavé poznatky i užitečné rady o lázních, jejich účincích i 
využití? Přijďte si poslechnout přednášku paní Ing. Jarmily Dybalíkové, která se 
lázeňství již řadu let věnuje. 
Dozvíte se mnoho praktických a užitečných informací: 

- jak si správně vybrat lázně podle místa i přírodního léčivého zdroje a 
kvalitní léčebné kúry, 

- o unikátních léčebných metodách, které nabízí příroda a její bohaté zdroje 
namísto chemické léčby s často vedlejšími účinky, 

- co si představit pod pojmem wellness a jaké jsou jeho účinky na zdraví, 
- o možnostech jak využívat lázeňské pobyty podle vlastních představ a 

možností, 
- o akčních nabídkách, cenách, výhodách a novinkách pro rok 2014. 

Pro návštěvníky budou k dispozici také informační materiály některých lázní a 
budete mít prostor k dotazům. Přednáška bude doplněna obrazovou prezentací. 
 

Využijte možnosti zarezervovat si na přednášce místo, kapacita knihovny je 
omezená (tel.: 737 544 435, e-mail: knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz). 
 

Těšíme se na setkání v knihovně! 
Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 

 
Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


