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

 

Vývoz odpadu v roce 2014 
 

Cena vývozu popelnic v Petřvaldě zůstává nezměněna (viz. ceník). 
 
CENÍK ROK 2014 
Tarif  Popelnice Četnost vývozu   Cena 
P101  70 litrů 1x 14 dní      1.350,- Kč 
P191  70 litrů 1x měsíc         750,- Kč 
P201  110 litrů 1x 14 dní      1.650,- Kč 
P211  110 litrů 1x týdně      2.750,- Kč 
P261  110 litrů 1x týdně zima/1x 14 dní léto   2.300,- Kč 
P271  110 litrů 1x týdně zima     1.800,- Kč 
K111   1100 litrů 1x týdně    10.700,- Kč 
 
Vývoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v Petřvaldě i 
Petřvaldíku v sobotu 3. května 2014. V Petřvaldě od 8.00 do 12.00 na návsi 
obce, v Petřvaldíku od 12.30 do 15.00 h u prodejny potravin. 

ing. Jiří Hýl, účetní 
 

Novoroční běh 
 

1. ledna 2014 se v areálu Stará řika uskutečnil 4. ročník novoročního běhu a 
zároveň první sportovní akce v obci Petřvald. 
 

Dvacet nadšenců v maskách zdolalo nelehkou trasu pokrytou vrstvou bláta za 
vydatné podpory diváků v krátkém čase. V čele závodu byli po celou dobu 
trpaslíci, kteří těsně před cílovou páskou začali bojovat o stupně vítězů. První 
doběhl Karel Šrámek, druhá Miluše Malíková a třetí Marie Šrámková. V patách 
jim byli další trpaslíci od Sněhurky, starý rok s holí, nový rok v plenkách, 
Kleopatra, chobotnice a Mickey Mouse. Malá Gabriela Schybolová jako pilot 
sportovního letadla (což byl kočárek upravený jako letadlo) vyhrála první místo 
za originální masku. 
 

Děkujeme všem soutěžícím i divákům za účast a těšíme se na další ročník akce. 
 

Ilona Jahodářová, Kulturní a sportovní komise 
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Sportovní ples 
 

V sobotu 1. února 2014 se od 20.00 h koná v sále sokolovny v Petřvaldě 
tradi ční ples. 
Srdečně zveme k návštěvě všechny místní i přespolní! Pro návštěvníky je 
připraveno bohaté občerstvení, tombola a zajímavý program. 
Hraje skupina Rezon. Vstupné je 100,- Kč. Těší se na vás pořadatelé z TJ 
Petřvald. 

 
Žolíkový turnaj 2014 

 

V sobotu 4. ledna 2014 proběhl v sále sokolovny turnaj v karetní hře žolík. 
  

Karetní akce se zúčastnilo 93 soutěžících a všechny hrály s velkým karbanickým 
zápalem. Na prvním místě se umístila Jana Ricková z Košatky, na druhém Jana 
Konvičková z Brušperku a třetí příčku obhájila Hana Salvetová z Kopřivnice. 
Výherkyním gratulujeme a všem hráčkám přejeme do roku 2014 hodně štěstí, 
zdraví a co nejvíce úspěchů v kartách. Děkujeme také panu starostovi Zdeňku 
Pexovi za úvodní slovo při zahájení a hodnotnou cenu do naší žolíkovské 
tomboly. 
Společně jsme strávili velmi příjemné odpoledne a za rok se těšíme na 
shledanou u příštího žolíkového turnaje. 

Holki Sokolki 
 
 

Turnaj ve stolním tenise 
 

Dne 30. prosince 2013 proběhl v místní sokolovně další ročník turnaje ve 
stolním tenise. 
 

Turnaje se zúčastnilo 9 žen a 38 mužů. Hrálo se na 6 hracích stolech, a ač to zní 
neuvěřitelně, až do mužského finále bylo sehráno 213 zápasů! K vidění bylo 
mnoho krásných utkání na vysoké sportovní úrovni. Vždyť soutěžící přijeli 
z Kateřinic, Příbora, Pržna, Hájova, Trnávky, Staré Vsi, Vlčovic, Mošnova, 
Bašky, Ostravice, Zelinkovic, Košatky, Studénky a účastnili se samozřejmě i 
místní hráči z Petřvaldu. 
Děkujeme všem zúčastněným za hezký sportovní den a naše díky patří také Obci 
Petřvald, firmám Pauwex, PEHA Gifts a ostatním sponzorům, kteří nám 
věnovali pro hráče mnoho hezkých cen. 
 

Výsledky 
Ženy      Muži 
1. místo - Jana Hýlová   1. místo - Josef Špaček (Mošnov) 
2. místo - Andrea Tvardková  2. místo - Zdeněk Vysocký (Petřvald) 
3. místo - Zuzana Klečková  3. místo - Vladimír Koza (Ostravice) 
4. místo - Ludmila Vavrošová  4. místo - Petr Palica (Petřvald) 

 

Z. Vysocký, P. Palica, tenisový oddíl 
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Dne 30. 1. 2014 bude pošta v Petřvaldě uzavřena z důvodu školení 
 
 

Výsledky Tříkrálové sbírky 
 

O prvních dvou lednových víkendech probíhala v Petřvaldě a okolních 
obcích tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Studénka. 
  

Vybrané částky: 
Petřvald  36.122,- Kč (Petřvald 30.976 Kč, Petřvaldík 5.146 Kč) 
Trnávka  17.142,- Kč 
Kateřinice  14.427,- Kč 
Mošnov    1.754,- Kč 
Celkem:  69.445,- Kč 
O využití získaných finančních prostředků vás budeme informovat. 

 

Miluše Malíková, obecní úřad 
 
 

Zpráva z Vánočního Mariáš CUPU 2013 
 

Vánoční Mariáš CUP 2013 se konal 21. 12. 2013 v restauraci Sokolovna v 
Petřvaldě. 
  

Utkalo se 48 vyznavačů „čertových obrázků“. Zápolení a hráčské úsilí bylo jako 
každý rok obrovské. Na předních místech se umístili přespolní hráči. První 
místo získal Pavel Dorotík z Kopřivnice, na druhém místě skončil Zdeněk 
Palička z Bítova a třetí příčku obhájil Břetislav Vašenda z Příbora. Tabulka 
s celkovými výsledky je zveřejněna na webu obce. 
 

Celým turnajem vládla pohodová předvánoční nálada a hráči si mariášek dobře 
užívali. Děkujeme všem hráčům za účast a do roku 2014 přejeme hodně štěstí, 
zdraví a co nejvíce vyhraných turnajů. 

Pořadatelé Mariáš CUPU 
 

 
MINI hasi či na „povánoční procházce“ 

 

Dne 27. 12. se naši Mini hasiči i s rodiči naposledy sešli před koncem roku 
2013. 
 

Povánoční dny jsme si zpříjemnili výletem do nedalekých Beskyd. Vycházková 
trasa vedla z Malenovic ke známé turistické výletní hospůdce U Veličků. Tady 
jsme se zahřáli svařákem, teplou polévkou a kdo měl chuť, vydal se dále na 
nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu. 
 

Počasí přálo a výlet se vydařil! 
Pavlína Gelnarová, organizátor 
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Daň z nemovitých věcí - novinky od 1. 1. 2014 
 

V souvislosti se změnami v zákonných normách dochází k některým 
změnám, které mají vliv na stanovení daně. 
  

U některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím 
ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, ačkoliv žádnou nemovitost 
nenabyli ani nepozbyli. I tito poplatníci však mají povinnost podat daňové 
přiznání na rok 2014 a to i tehdy, když u nich dojde ke snížení daňové 
povinnosti. 
Podrobnější informaci o změnách získáte přímo na Finančním úřadě 
v Kopřivnici a z letáku na webových stránkách obce. 
 

  
 

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

Kurz počítačové gramotnosti 
 

Pokud máte zájem absolvovat kurz počítačové gramotnosti, můžete se až do 
konce měsíce ledna přihlásit v knihovně! 
Předpokládaný termín je podzim 2014, místo konání Petřvald, obsahem kurzu 
jsou základní počítačové dovednosti (e-mailová komunikace, práce s textem a 
tabulkami).  
Kontakt: tel.: 737 544 435, e-mail.: knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz 
 
Jak vypadá kočkopes? 
 

Knihovna vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže pro děti, opět na téma 
zvířat, ale tentokrát se zapojením fantazie ☺☺☺☺. 
 

Umíte si představit kočkopsa - zvíře napůl psa a napůl kočku? Jak by vypadal, 
jak by se choval, co by jedl? Všechny děti mají fantazii a s takovým 
vymýšlením si bez problémů poradí! 
 

Úkolem soutěže je vymyslet zvíře, složené nejméně ze dvou skutečných 
zvířat, pojmenovat je, nakreslit (či jinak ztvárnit) a také napsat jeho 
stručnou charakteristiku (inspirujte se skutečnými atlasy zvířat nebo 
encyklopediemi). A protože se nejlépe tvoří v týmu, můžete spolupracovat 
se svými rodiči, prarodi či či staršími sourozenci. 
 

Soutěž je určena pro děti do 10 let. Hotové výtvarné práce odevzdejte do konce 
měsíce února v obecní knihovně. Od března budou práce v knihovně vystaveny 
a návštěvníci svými hlasy vyberou ty nejpovedenější! Nezapomeňte uvést své 
jméno a kontakt (telefon, mail). 

 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


