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

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že se opět blíží konec roku, dovolte 
mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce Petřvald i 
jménem svým poděkoval za Vaši aktivní účast při 
akcích pořádaných obcí, popřál Vám hezké a klidné 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně 
štěstí, zdraví, pohody a vzájemné tolerance. 

Zdeněk Pexa, starosta obce 
 

 
 

Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů 
 

Český červený kříž uděluje Zlatý k říž I. třídy dárcům krve, kteří dovršili 
počet 160 bezpříspěvkových odběrů. Mezi oceněnými je i občan Petřvaldu 
pan Pavel Carbol. 
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem 
jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim za to dík nejen od těch, 
kterým pomohli navrátit zdraví, ale od celé společnosti. 

Zdeněk Pexa, starosta obce 
 

Bohoslužby o Vánocích 
 

Zveme všechny občany na vánoční bohoslužby, které se konají v kostele sv. 
Mikuláše v Petřvaldě. 
Půlnoční mše svatá: 24. 12. 2013 od 22.00 h  
Slavnost narození Páně: 25. 12. 2013 od 10.00 h  
Svátek sv. Štěpána: 26. 12. 2013 od 10.00 h 

 
Vývoz popelnic o vánočních svátcích 

 

Společnost OZO Ostrava upřesňuje termíny vývozu popelnic. 
Ve středu 25. 12. 2013 proběhne vývoz beze změny. V dalším týdnu bude 
středeční vývoz (1. 1. 2014) proveden až ve čtvrtek 2. 1. 2014. 

 
ing. Jiří Hýl, účetní 
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Kalendáře 2014 
 

Na Obecním úřadě v Petřvaldě si můžete zakoupit dva druhy stolních 
kalendářů na rok 2014. 
Kalendář Moravské Kravařsko - recepty a kalendář Poodří plné příležitostí. 
Cena je 60,- Kč. 

 
Mariáš Cup 

 

Pořadatelé zvou všechny zájemce na tradiční turnaj v mariáši, který se 
koná v sobotu 21. 12. 2013 od 9.00 h v sokolovně. 
 

Turnaj odstartuje v 9.00 h (prezentace probíhá do 9.00 h). Startovné je 250,- Kč. 
Těšíme se na všechny fandy „čertových obrázků“. 

p. Pavel Jalůvka, organizátor 
 

Raduj se z pohybu! 
 

V neděli 29. 12. 2013 proběhne v sále sokolovny TJ Petřvald tradiční 
vánoční cvičební maratón pro ženy. 
  

Prezentace proběhne od 15.45 h, začátek cvičení je v 16.00 h. 
Rozpis cvičení: 
16.00 - 16.50 h AEROBIC 
17.00 - 17.50 h POSILOVÁNÍ 
18.00 - 18.50 h BALÓNY 
19.00 - 19.50 h ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY 
(mezi jednotlivými lekcemi je 10-ti minutová přestávka) 
 
Vstupné na jednotlivé lekce je 40,- Kč, na všechny lekce 150,- Kč. 
S sebou si vezměte vodu, pohodlné oblečení a karimatky. Pro další informace a 
rezervaci se obraťte na L. Poláškovou, tel. 608 519 253 (kapacita sálu je 25 
cvičících). 

Těší se na vás pořadatelky Holki Sokolki 
 
 

Novoroční běh za zdravím 
 

Kulturní a sportovní komise Obce Petřvald pořádá už 4. ročník 
novoročního běhu v čemkoli, jakkoli, na čemkoli. 
 

Akce se koná dne 1. ledna 2014 od 15.00 h v areálu U Staré řiky. Pokud 
napadne sníh, budeme místo běhu závodit na sáňkovacím kopci (boby, lyže, 
sáňky, pytle se senem…). Občerstvovací stanice je zajištěna. 

 
Kulturní a sportovní komise 
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Žolíkový turnaj  
 

Holki Sokolki zvou zájemkyně na tradiční turnaj v karetní h ře žolík. 
  

Přijďte si zahrát karty a pobavit se. Startovné činí 100,- Kč. Těší se na vás 
pořadatelé. 

 
MUDr. Váhalová - ordinační hodiny o vánočních svátcích 

 

Dětská lékařka MUDr. Váhalová upozorňuje na změny v ordinačních 
hodinách o vánočních svátcích. 
  

27. 12. 2013 - dovolená 
30. 12. 2013 - ordinace od 9.30 do 12.00 h 
31. 12. 2013 - dovolená 
 

  
Prodej domu č. p. 160 na návsi 

 
Moravan Petřvald připravuje prodej domu č. p. 160 na návsi v Petřvaldě. 
 

Nemovitost je vedena v Katastrálním území Petřvald u Nového Jičína na listu 
vlastnictví 989 pod čísly 50/1 a 50/2. Bližší informace získáte na webu 
www.moravanpetrvald.cz. Dotazy zasílejte na: likvidace@policky.cz nebo 
volejte na tel. 777 346 932. 

 
 

Obec Petřvald je v třídění odpadu na 78. místě 
 

Na webových stránkách tridime.info jsou uveřejněny výsledky porovnání 
obcí a měst Moravskoslezského kraje ve výtěžnosti tříděného sběru odpadu 
za rok 2013. 
 

Tyto stránky v rámci kampaně na podporu třídění odpadu v Moravskoslezském 
kraji provozuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Obec Petřvald se 
dle výtěžnosti za rok 2013 umístila v kategorii obcí s počtem obyvatel do 4000 
na 78. místě. (Výtěžnost je počítána v kilogramech na osobu.) Při počtu 257 obcí 
v této kategorii to je velmi hezké umístění, které svědčí o tom, že petřvaldští 
občané jsou při třídění odpadu aktivní a zodpovědní. Stále nám ale zůstává 
určitý prostor pro zlepšení a posun v žebříčku směrem nahoru! 

 
Ilona Jahodářová, Obecní úřad v Petřvaldě 
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Informace Charity Frenštát p. Radhoštěm 
 

Charita Frenštát p. R. nabízí pěstounům možnost uzavřít „Dohodu o 
výkonu pěstounské péče“ a využít řadu služeb. 
Nabízené služby:  
1. Odborné vzdělávání (se zajištěním hlídání dětí pěstounů). 
2. Odlehčovací služby. 
3. Psychologická a další odborná podpora. 
4. Poradenství. 
5. Pomoc při zajištění kontaktu s původní rodinou dítěte (včetně zázemí pro 

asistovaný kontakt). 
 

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

Obecní knihovna v Petřvaldě přeje všem petřvaldským občanům pokojné 
Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2014. 
 

Při této příležitosti srdečně děkujeme všem milým čtenářům, dobrovolníkům a 
spolupracovníkům za podporu, přízeň a pomoc, kterou knihovně v uplynulém 
roce věnovali. Také na rok 2014 pro vás připravujeme zajímavé akce a nabídku 
kvalitní literatury. Těšíme se na shledanou v knihovně! 
 

Kurz počítačové gramotnosti 
Pokud máte zájem absolvovat kurz počítačové gramotnosti, přihlaste se 
nejpozději do konce měsíce ledna v knihovně! 
Připravujeme kurz počítačové gramotnosti pro začátečníky pod vedením 
odborného lektora. Předpokládaný termín je podzim 2014, místo konání 
Petřvald, obsahem kurzu jsou základní počítačové dovednosti (e-mailová 
komunikace, práce s textem a tabulkami). 
tel.: 737 544 435 
e-mail.: knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz 
 
Upozorňujeme všechny čtenáře a uživatele, že v době od 23. 12. 2013 do 2. 1. 
2014 je knihovna zavřená. Za způsobené komplikace se omlouváme. 

 
 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  
 

 


