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

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
 

Starosta obce Petřvald stanovuje podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů volební okrsky. 
 

Pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 jsou 
stanoveny tyto volební okrsky: 
 

Volební okrsek č. 1 se sídlem v Petřvaldě, Petřvald 1 - Petřvald č. p. 28 
pro občany s trvalým pobytem Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald. 
Volební okrsek č. 2 se sídlem v Petřvaldě, Petřvald 2 - Petřvaldík č. p. 67 
pro občany s trvalým pobytem Petřvald, Petřvald 2 - Petřvaldík. 

 
 

Velikonoční vajíčko 
 

Srdečně zveme všechny občany na velikonoční akci, která se uskuteční 13. 
4. 2014 ve 14.00 h v sále sokolovny v Petřvaldě. 
  

V programu vystoupí mateřská a základní škola, pro návštěvníky bude 
připravena soutěž o „nej“ velikonoční zvířátko. Proběhne velikonoční dílnička 
dětí ZŠ a prodej velikonočních ozdob, připraveny budou také prodejní stánky. 

 

Kulturní a sportovní komise Petřvald 
 

 

Zápis dětí do mateřské školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín oznamuje, že 
zápis do MŠ Petřvald se uskuteční ve středu 21. 5. 2014 v době od 8.30 do 
15.00 h. 
 

Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy: 
www.zspetrvald.ic.cz/aktualityms.htm. 

Iva Mládková, MŠ Petřvald 
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Poděkování HC SDH Petřvald a obecnímu úřadu 
 

Děti dětského domova v Hrabové děkují HC SDH Petřvald a obecnímu 
úřadu v Petřvaldě za zorganizování návštěvy hokejového utkání a 
mikulášské nadílky. 
 

Děti se zúčastnily hokejového utkání HC SDH Petřvald v Kopřivnici a všem se 
to moc líbilo. Většina dětí byla na takového sportovní akci a zažila takovouto 
atmosféru úplně poprvé.  
 

V závěru minulého roku se děti zúčastnily také mikulášské nadílky v hasičské 
zbrojnici v Petřvaldu s diskotékou, soutěžemi a občerstvením. Pro děti to bylo 
velké zpestření a něco úplně jiného než každoroční mikulášská. Členům HC 
SDH Petřvald a obecnímu úřadu patří za tyto akce velký dík. 

 

Renata Zatloukalová, vychovatelka DD 
 

 

Návštěva dětí z MŠ v knihovně 
 

Ve čtvrtek 13. března 2014 navštívily naše děti z mateřské školy Obecní 
knihovnu v Petřvaldě. 
 

V knihovně paní knihovnice Kamila Plisková dětem nejprve přečetla krátkou 
ukázku z knihy Kocour Modroočko a následně si otázkami ověřila pozornost 
malých posluchačů. Poté ukázala dětem, kde jsou uloženy knížky pro ně určené, 
jak jsou označeny a jak si mohou knížky vypůjčit. S dětmi jsme také hovořili o 
tom, jak se ke knížkám chováme a jak s nimi správně zacházíme. Děti si mohly 
prohlédnout knížky, které je zaujaly. Některé knihy jsme si vypůjčili a odnesli 
na čtení i do MŠ. 
 

Mnoho našich dětí již knihovnu navštěvuje se svými rodiči nebo jinými 
rodinnými příslušníky, několik dětí však bylo na návštěvě knihovny poprvé. 
Setkání bylo příjemné a pro děti velmi přínosné. 

Děti a učitelky MŠ 
 
 

Pojízdná prodejna čerstvého masa a masných výrobků 
 

Prodejna bude jezdit do obce každou středu - 13.30 h Petřvald, u obchodu 
na Hartech, 14.00 h Petřvald, náměstí. 

 
 

Zavřená pošta 
 

Dne 26. 3. 2014 bude pobočka pošty v Petřvaldě z důvodu školení uzavřená. 
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Veřejná sbírka na obnovu Libušína 
 

Na obnovu vyhořelého objektu Libušín na Pustevnách byla spuštěna 
veřejná sbírka. Jejím zřizovatelem je správce objektů - Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
 

Sbírka byla vyhlášena ve spolupráci s místními samosprávami (okolní obce 
Mikroregionu Rožnovsko a Mikroregionu Frenštátsko) a spolky (Pohorská 
jednota Radhošť a Matice Radhošťská). 
 

Rozsáhlý požár restaurace Libušín na Pustevnách vypukl krátce po půlnoci, 
v pondělí 3. března. Škody jím způsobené se odhadují přibližně na 80 miliónů 
korun. Dle ředitele muzea Jindřicha Ondruše je snahou co nejrozsáhlejší 
zachování původních prvků a postavení objektu Libušín na Pustevnách jako 
vědecké rekonstrukce 115 let starého originálu. Objekty ve správě muzea jsou 
pojištěny - vztahuje se na ně centrální pojistka Ministerstva kultury pro všechny 
jím zřizované instituce. Přesto jsme přistoupili ke kroku zřízení i speciálního 
účtu pro účely veřejné sbírky. Z těchto prostředků budou hrazeny především 
předpokládané dodatečné náklady související s opravou objektu Libušína a jeho 
znovuuvedení do provozu.  
Číslo účtu u Komerční banky je: 107-6978880207/0100. 
 

Rada obce Petřvald na své 48. schůzi dne 12, 3. 2014 rozhodla přispět do 
veřejné sbírky na Libušín částkou 10.000,- Kč. 

 
 

Kalendář kulturních a sportovních akcí v Petřvaldě 
 

Tento kalendář na rok 2014 je pouze informační. Jsou zde uvedeny pouze 
dlouhodobě plánované akce, pro aktuální informace sledujte zpravodaj a 
webové stránky obce. 
 

20. 4.   Velikonoční zábava (sál Sokolovny, Petřvald) 
8. 5. Petřvaldská šerpa (pochod za zdravím)? 
16. 5. Celý Petřvald čte dětem (autorské čtení Jiřího Dědečka s písničkami 

pro děti i dospělé) 
18. 5. Závody koloběžek (soutěž pro děti i dospělé) 
31. 5.   Kácení máje a hasičská soutěž (hřiště, Petřvaldík) 
6. 6.  Memoriál Jana Blahuta (noční hasičská soutěž, areál U Staré řiky, 

Petřvald) 
7. 6.  Krmášové odpoledne (hřiště, Petřvaldík) 
14. 6.  Erbovní slavnosti (areál U Staré řiky, Petřvald) 
21. 6.   Sportovní den (hřiště, Petřvald) 
12. 7. Hartovská pouť (tradiční společenské setkání starousedlíků i 

současných obyvatel Hartů) 
30. 8. Memoriál Františka Poláška (hasičská soutěž žáků a mužů, areál U 

Staré řiky, Petřvald) 
26. 12. Štěpánská zábava (sál Sokolovny, Petřvald) 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ   ����   KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA! 
 
 

Noc s Andersenem 
 

Děti z 1. - 5. třídy, které jsou registrovanými čtenáři knihovny (tzn. mají 
vlastní platný čtenářský průkaz) už podruhé stráví první páteční dubnovou 
noc ve znamení čtení, soutěží a her. 
 

Akce Noc s Andersenem vznikla jako aktivita nápaditých knihovnic 
v uherskohradišťské knihovně v roce 2000. Dobrý nápad se záhy rozšířil nejen 
po české republice, ale i do zahraničí a v loňském roce se jí účastnily desítky 
knihoven a stovky dětí. S naší knihovnou jsme vloni nocovali poprvé, program 
byl věnován známému dětskému komiksu Čtyřlístek a podle ohlasů si nocování 
všichni užili. 
V letošním roce budeme s knihovnou nocovat 4. 4. 2014, místem nocování bude 
hasičská zbrojnice v Petřvaldě a tématem programu bude oblíbená postavička 
komisaře Vrťapky. Pro děti je připravena velká dobrodružná hra, různé soutěže a 
výtvarné aktivity. Přihlášky na akci a podrobné instrukce děti obdrží ve škole. 
 

 
Jak vypadá kočkopes? 
 

V knihovně se sešly na dvě desítky výkresů v rámci výtvarné soutěže. O 
vítězi rozhodnou hlasy návštěvníků. 
 

Děti jako obvykle nezklamaly a v soutěži se tradičně sešly velice nápadité 
výtvarné práce, které určitě stojí za vidění.  Zastavte se v knihovně a zapojte se 
do hlasování. 
 
Kurzy Word pro za čátečníky 
 

Knihovna pořádá v podzimních měsících kurz pro začátečníky zaměřený 
na práci s textovým editorem Word. 
 

Kurz má rozsah 8 vyučovacích hodin (rozdělených do 2 odpoledních bloků), je 
veden zkušenou lektorkou a je vhodný pro úplné začátečníky příp. pro mírně 
pokročilé uživatele. Kurz se koná v počítačové učebně základní školy 
v Petřvaldě (každý účastník bude mít k dispozici počítač). Cena kurzu je 400,- 
Kč. V kurzu zbývají poslední volná místa. Pokud máte o účast zájem, neváhejte 
a vyžádejte si podrobnější informaci v knihovně (tel.: 737 544 435, e-mail: 
knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz). 

 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


