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

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 
 

Dne 14. 1. 2014 skončil již 14. ročník Tříkrálové sbírky. V letošním roce se 
pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 
pokladniček. 
 

V Petřvaldě bylo v letošním roce vybráno 36.122,- Kč (v loňském roce to byla 
částka 35.530,- Kč). Celkem bylo vybráno 501.631,- Kč (v loňském roce byla 
vybrána částka 444.779,- Kč). Výtěžek ve výši 65 % bude použit na podporu 
provozu charitní pečovatelské služby, zakoupení a opravu zdravotnických a 
kompenzačních pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro 
pečovatelskou službu. Zbývající část vybraných peněz bude použita na 
celostátní projekty a zahraniční pomoc.  
 

Děkujeme všem, kteří jste se aktivně účastnili organizace a průběhu sbírky, 
dětem - Třem králům i jejich dospělému doprovodu. Velké poděkování patří 
také Vám, kteří jste koledníky s láskou a štědrostí přijali. 

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky 
 

Sběr oděvů v Petřvaldě v r. 2013 
 

V květnu 2013 byl v Petřvaldě u Staré školy umístěn kontejner na textil. 
 

Do konce roku 2013 bylo prostřednictvím tohoto kontejneru vybráno od občanů 
3 171 kg oděvů, které jsou určeny k dalšímu využití. Provoz kontejneru zajišťuje 
společnost Revenge. 

 
Okresní mládežnická liga v šachu 

 

V sobotu 18. ledna 2014 se na Obecním úřadě v Petřvaldu uskutečnilo 3. 
kolo Okresní mládežnické ligy v šachu. Při této příležitosti se k nám 
dostavilo 21 hráčů z měst a obcí našeho okresu. Bohužel nenašla se mezi 
nimi ani jedna dívka. 
Po bojích v sedmi kolech se stal vítězem Marek Štefaník z Kopřivnice se sedmi 
body a tedy jako neporažený. Druhé místo obsadil Michal Bravantský z Bílovce 
a třetí Jindřich Chovanec z Frenštátu. Ocenění pro nejmladšího účastníka 
obdržel šestiletý Lukáš Bravantský, který skončil na skvělém 6. místě. 
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Z hráčů domácího klubu se umístil nejlépe Stanislav Vařeka na 8. místě, 
následován 11. Danielem Brusem a 13. Martinem Doleželem. Se 4, 3 ½ a 31/2 
body měli mezi sebou jen nepatrné rozdíly a pokud v dalších kolech svou hru 
zkvalitní, mohou všichni tři jistě pomýšlet na ještě vyšší příčky. Třeba takový 
Standa, kdyby v posledním kole neprohrál, mohl s pěti body sahat až na stupně 
vítězů. 
Za pomoc s organizací a průběhem turnaje děkuji všem přítomným dospělým. 

Marek Tománek, ředitel turnaje 
 

Občanská poradna v Novém Jičíně 
 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. 
detašované pracoviště Nový Jičín nabízí petřvaldským občanům odborné 
sociální poradenství v rámci občanské poradny. 
  

Občanská poradna je určena pro osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální 
situace nebo jsou touto situací ohroženy a mají problém ji vlastními silami bez 
potřebné pomoci a podpory vyřešit (nejčastěji jsou řešeny problémy z oblasti 
pracovně právních vztahů, pomoc s dluhy, bydlení, problematika exekucí, 
ochrana spotřebitele, rozvodová problematika, nárok na výživné, domácí násilí 
apod.). Poradna seznamuje uživatele s jejich právy, povinnostmi a poskytuje 
informace o možnostech řešení nepříznivé situace. Služby jsou bezplatné, 
diskrétní, nestranné a nezávislé na státních nebo jiných organizacích. Obec 
Petřvald přispěla na provoz této služby dobrovolným finančním příspěvkem ve 
výši 2.000,- Kč. 
Kontakt: czp.novyjicin@czp-msk.cz, tel.: 556 709 403, 777 735 555 
Adresa: Centrum pro zdravotně postižené, Sokolovská 9, Nový Jičín 
 
 

Dotační program na podporu výměny kotlů 
 

Rada kraje schválila vyhlášení dotačního programu na podporu výměny 
kotlů. Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí a 
Moravskoslezský kraj s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský 
kraj a Státní fond životního prostředí ČR. 
 

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat na krajském úřadě Moravskoslezského 
kraje v Ostravě. Žádosti se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních 
služeb. Zahájení příjmu žádostí je 2. 1. 2014, ukončení 30. 6. 2014 (nebo v den 
vyčerpání alokace). Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován. 
Podrobné informace naleznete na obecních webových stránkách nebo na 
stránkách krajského úřadu. 
V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel: 
269 994 117 
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Taxi „Novodobá Sanitka“ 
 

Firma taxi „Novodobá Sanitka“ nabízí služby také v okrese Nový Jičín. 
  

Náplní služby je doprava osob, které nemají nárok na sanitní vozy, do 
zdravotnických zařízení. Ceny přepravy jsou pod cenami taxislužeb. Klienti 
mohou využít také doprovod a vyzvednutí v bytě či ordinaci, pomoc 
s vyřizováním formalit u lékařů a v případě potřeby i službu vyzvednutí léků. 
Tyto služby jsou zdarma, klienti platí pouze za samotnou přepravu (jedná se o 
přepravu osobními vozy). 
Cena dopravy v obci Petřvald (odvoz k lékaři pro petřvaldské občany) - 40,- 
Kč/1 jízda. 
Cena dopravy mimo Petřvald - 15,- Kč/1 km, čekací doba ½ h 25,- Kč. 
Služba je určena pro všechny občany nejen pro seniory! 
Kontakt: David Lys, tel.: 732 301 692, e-mail: njicin@novodobasanitka.cz 
Podrobné informace na www.novodobasanitka.cz/cs 

 
 
 

Lyžařský výcvik dětí na Bílé 
 

V prvním únorovém týdnu se 15 dětí z mateřské školy a 4 děti ze základní 
školy zúčastnily lyžařského výcviku na Bílé. 
 

Přesto, že se děti neučily lyžovat na přírodním sněhu jako předešlé roky, byly 
výborné lyžařské podmínky a většinu dní svítilo sluníčko. Děti byly rozděleny 
do 3 skupin na Sluníčka, Piráty a Rakety. Hodně dětí stálo na lyžích poprvé, 
učily se sjezd v pluhu, zvládat zatáčky, některé děti jezdily už na kotvě a 
sjížděly velký kopec. Všechny děti byly moc šikovné a své umění ukázaly 
rodičům na páteční olympiádě, kde získaly diplom a medaili. Všem dětem 
přejeme, ať je lyžování i nadále baví. 

Učitelky MŠ 
 
 

Informace z ohlašovny trvalého pobytu Obecního úřadu v Petřvaldě 
 

Občanům, kteří mají údaj o místu trvalého pobytu adresu ohlašovny, tj. 
Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald č. p. 175, ukládá Česká pošta na Obecním 
úřadě v Petřvaldě výzvy k vyzvednutí zásilky. Občané si je mohou 
vyzvednout v úřední hodiny v kanceláři č. 1. 
 
 

 
Pošta v Petřvaldě bude dne 26. 3. 2014 z důvodu školení uzavřena. 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ   �   KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA! 
 
 

Projekt Škola naruby 
 

Děti 2. ročníku základní školy úspěšně pokračují v projektu zaměřeném na 
podporu čtení a čtenářství. 
 

Projekt zahrnuje tematické projektové lekce (v únoru proběhne lekce věnovaná 
komiksu) a další akce (připravujeme např. Noc s Andersenem nebo akci Celý 
Petřvald čte dětem).  
 

Důležitou součástí projektu je pak čtenářská soutěž, která bude trvat až do 
poloviny května. Děti mají v knihovně připraveno téměř 50 knih pro začínající 
čtenáře a ke každé knize je vytvořen pracovní list, který děti v průběhu čtení 
vyplňují. Účelem je děti motivovat k procvičování čtenářských dovedností a učit 
je tzv. čtení s porozuměním (účelem je nejen knihu přečíst, ale také čtenému 
rozumět). Je nutno podotknout, že děti se do soutěže zapojily opravdu s vervou a 
ti nejzdatnější se už teď mohou pochlubit téměř desítkou přečtených knih, což je 
na druháky opravdu chvályhodný výkon! Důležitost zvládnutí čtenářských 
dovedností si uvědomují také rodiče, kteří děti v jejich úsilí skutečně podporují, 
chodí s nimi pravidelně do knihovny a věnují čas společnému čtení.  
Ukončení projektu a vyhodnocení čtenářské soutěže proběhne na akci Celý 
Petřvald čte dětem dne 16. 5. 2014. 
 
Jak vypadá kočkopes? 
 

Nejen kočkopes, ale spousta dalších vymyšlených a dětmi ztvárn ěných 
zvířat už se hromadí v knihovně. Své výtvory můžete odevzdat v knihovně 
až do 28. února 2014. 
 

Všechny soutěžní výtvarné práce budou v knihovně vystaveny v průběhu března 
a dubna 2014. Udělejte si čas a přijďte si soutěžní výstavu prohlédnout. Budete 
to právě vy, návštěvníci knihovny, kdo svými hlasy vybere vítěze!  
 
 
Pozvánka na přednášku z cyklu o bibli 
 

V pátek 21. 03. 2014 se od 17.00 h v knihovně uskuteční další z cyklu 
přednášek o bibli. 
 

Přednášející pan Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB se tentokrát bude 
věnovat tématu Ježíšova pokušení. Srdečně zveme všechny zájemce k návštěvě! 
Nezapomeňte si na akci zarezervovat místo (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  


