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

 

Oprava střechy kostela sv. Mikuláše 
 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se na Vás ještě jednou obrátil a 
požádal Vás o pomoc. V předešlém zpravodaji jsem Vás informoval o první 
etapě opravy střechy, kdy se podařilo vyčistit půdní a věžní prostory od 
exkrementů holubů, uzavřít sanktusník, všechny dřevěné konstrukce byly 
ošetřeny speciálním nátěrem. Došlo k opravě kříže na hlavní věži a 
sanktusníku a byla vyměněna část krytiny střechy kostela sv. Mikuláše z 
původní plechové na eternit. 
 

Celkové náklady výše uvedených prací byly 600.000,- Kč. Tyto finanční 
prostředky jsme vybrali díky vaší štědrosti během veřejné sbírky, sbírky v kostele 
a finančního daru naší obce Petřvald. 
 

V roce 2015 chceme zahájit 2. etapu opravy, při které bychom rádi již dokončili 
celou výměnu krytiny na střeše kostela. Dokončení této opravy je vyčísleno na 
900.000,- Kč. Ke dnešnímu dni tj. 3. 9. 2014 je na účtu veřejné sbírky 123 322,31- 
Kč. Dovoluji si tedy obrátit se na Vás s velkou prosbou o pomoc k zvelebení 
kostela sv. Mikuláše, který byl prohlášen Radou obce Petřvald na 39. zasedání 
dne 16. 9. 2013 za „kulturní památku místního významu“. 
 

Jak můžete pomoci? 
1. Zasláním částky pomocí přiložené předtištěné složenky. Složenku si můžete 
také vyzvednout v předsíni kostela. 
2. Zasláním na účet veřejné sbírky č. 261484445/0300 
 

Z důvodu transparentnosti Vás prosíme, abyste ve zprávě pro příjemce uvedli své 
příjmení a jméno, které následně bude zveřejněno na stránkách farnosti 
www.petrvaldfarnost.webnode.cz. Pokud si z osobních důvodů nepřejete, aby 
Vaše jméno bylo zveřejněno, napište do zprávy pro příjemce "Anonymní dar". 
Na přijatý dar Vám můžeme vystavit potvrzení, které je možné použít jako doklad 
k uplatnění odečtu ze základu daně z příjmu. 
 

Za všechny dárce bude odsloužena slavnostní mše svatá na pouť k svatému 
Mikuláši. 7. 12. 2014 v 10 hod. za doprovodu farního sboru. Všem Vám děkuji za 
jakýkoliv finanční dar. 

 
P. ThLic. Tomasz Juszkat, Th.D., farář 
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Prodejna potravin a smíšeného zboží v Petřvaldíku 
 

Dne 1. 9. 2014 byla nově otevřená prodejna potravin a smíšeného zboží 
v Petřvaldíku. Otevírací doba je od pondělka do pátku 07.00 – 11.00 h, 13.30 
– 17.00 h, v sobotu je otevřeno 07.00 – 11.00 h. 
 

Dny NATO 2014 – informace pro občany 
 

Vážení občané, již několik let Vás oslovuji s žádostí o shovívavost při 
konání akce Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády České 
republiky, kterou organizujeme na mošnovském letišti. Jak vždy 
podotýkám, bez podpory občanů bychom společně nedokázali za ty roky 
vybudovat z regionální akce prestižní evropskou show. 
 

Dny NATO v Ostravě již dávno nejsou pouze veřejnou prezentací armády, IZS a 
dalších složek zajišťujících naši bezpečnost. Významným prvkem se stává rovněž 
rozrůstající se doprovodný program pro odborníky, který se stává jejich nedílnou 
součástí, a díky kterému se do našeho regionu sjíždějí experti z celého světa. 
Naplňujeme tak hlavní motto akce: "Naše bezpečnost není samozřejmost a bez 
bezpečnosti není prosperita". 
 

V tomto roce si ČR připomíná významné dějinné okamžiky, které mají vliv na 
naši bezpečnost a začlenění do transatlantického prostoru. Připomenutí si 
patnáctého výročí vstupu naší země do Severoatlantické aliance a 20. výročí 
aliančního programu PfP bude proto jedním z témat. V této souvislosti převzal 
nad akcí záštitu a svou osobní účast přislíbil prezident republiky Miloš zeman. 
Svou návštěvu potvrdila rovněž řada ústavních činitelů a významných 
zahraničních hostů. Poprvé pak bude v letištním areálu prezentována v rámci 
programu Special Partner Nation vybraná země, a to Polsko. 
Kromě významných pozitiv v podobě podpory cestovního ruchu, využívání 
služeb, rozvoje podnikatelského prostředí, příležitosti pro mošnovské letiště apod. 
přináší konání této akce rovněž svá negativa. Patří mezi ně zvýšená hlučnost, 
koncentrace návštěvníků, nárůst dopravy a další omezení. Podotýkám, že se je 
snažíme pravidelnými diskuzemi s místními samosprávami co nejvíce eliminovat. 
Jsme si vědomi, že na několik zářijových dní ovlivníme život ve vaší obci. Věřte, 
že je naší snahou co nejvíce eliminovat omezení, která zákonitě vyvstanou. 
Nejvýraznější z nich přitom bude opětovně sedmidenní uzavření cesty mezi 
Petřvaldíkem a Albrechtičkami od pondělí 15. září 2014. Zároveň opět budeme 
klást důraz na preventivní opatření zaměřená na bezpečnost na silnicích. I přesto 
však, prosím, poučte zejména své děti, že se v tomto období mají chovat obzvláště 
obezřetně. 
 

Vážení občané, ještě jednou děkuji za dosavadní spolupráci a zvu vás na XIV. 
Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády České republiky. Těšíme se 
na vaši návštěvu letištního areálu ve dnech 20. a 21. září 2014. 
 

Z. Pavlačík, CEO a spoluzakladatel 
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Cvičení a pohybové aktivity v Petřvaldě 
 

Se začátkem školního roku se v Petřvaldě opět rozběhly pravidelné lekce 
cvičení pro ženy, aerobiku a qigongu. 
 

Cvičení pro ženy: probíhá každé pondělí od 19. 30 h v sále sokolovny 
v Petřvaldě. S sebou si vezměte pití, karimatku, pohodlné oblečení a sportovní 
obuv. Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie žen. Holki Sokolki se těší 
na nové tváře! 
 

Aerobic: probíhá každou středu od 18.15 h v sále sokolovny v Petřvaldě. S sebou 
vezměte pití, karimatku, pohodlné oblečení a sportovní obuv. Těší se na vás 
instruktorka Silva! 
 

Qigong: probíhá každý čtvrtek od 18.00 h (první lekce 18. 9.) v MŠ Petřvald. 
S sebou si vezměte pohodlné oblečení, obuv a pití. Cvičení je vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Jedná se o harmonizační cvičení pocházející z Číny, které má 
preventivní i terapeutické účinky na organismus. 

 
 

Předkolo MČR v krasojízdě dospělých pro rok 2014 
 

V sobotu 11. října 2014 se od 10.00 h uskuteční v sokolovně Petřvald soutěž 
v krasojízdě. 
 

Oddíl krasojízdy srdečně zve všechny své příznivce na kvalifikaci pro mistrovství 
ČR dospělých 2014 v kategoriích mužů a žen – jednotlivců, dvojic a čtveřic. 
Představí se nejlepší čeští závodníci, proto věříme, že budou k vidění vynikající 
výkony. 

Petr Bartůněk, pořadatel 
 
 

Promítání filmu Díra u Hanušovic v Petřvaldě 
 

Ve čtvrtek 7. srpna 2014 se po dlouhých letech v Petřvaldě uskutečnilo letní 
kino, které se setkalo s obrovským ohlasem. 
 

Promítal se film Díra u Hanušovic, který měl krátce po premiéře a jeho uvedení 
byl přítomen také režisér Miroslav Krobot. Film promítalo mobilní kino Biograf 
Láska, které putuje po vesnicích hlavně v šumperském okrese již několik let.  
Režisér Miroslav Krobot do epizodních rolí filmu obsadil své spolužáky 
z Gymnázia v Zábřehu na Moravě a jedním z nich byl i pan Vladimír Šída 
z Petřvaldu, který ve filmu ztvárnil řidiče autobusu. Pan Šída také promítání filmu 
a autogramiádu režiséra v Petřvaldu zorganizoval. 
Letní kino přilákalo do areálu TJ Petřvald okolo pěti set návštěvníků, z toho 440 
platících. 
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Výlov rybníka Malé Sedlo 
 

V sobotu 18. října 2014 se uskuteční tradi ční výlov vodní nádrže Malé Sedlo 
v Petřvaldě. 
 

Na návštěvníky čekají rybí speciality, prodej živých ryb, zábavní atrakce, laserová 
střelnice a bohatý stánkový prodej.  

Ing. David Tomášek 
 

Sbírka použitého ošacení 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov – nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti (materiální pomoc 
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti) uspořádá 29. 
10. 2013 od 8.00 do 18.00 h v budově starého obecního úřadu sbírku 
použitého ošacení. 
 

Sbírá se: 
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
- domácí potřeby (nepoškozené nádobí bílé i černé, skleničky), 
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, 
- veškerá nepoškozená obuv, 
- nepoškozené a kompletní hračky. 

Věci, které není možno vzít: 
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů, 
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí, 
- znečištěný a vlhký textil. 

 

Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Děkujeme za vaši pomoc. Bližší informace rádi sdělíme na 
kontaktních tel. číslech: 224 316 800, 224 317 203. 

 
Drcení a moštování ovoce 

  

Klub zahrádkářů v Petřvaldě zahájil drcení a moštování ovoce v moštárně 
u Duhového domečku. 
 

Moštuje se každou sobotu od 8.00 do 11.00 h (dle zájmu i déle) a každou středu 
od 16.00 h podle potřeby. 
Moštovací sezóna je prozatím naplánována do 8. 11. 2014. Jelikož v moštárně 
není možnost mytí ovoce, žádáme pěstitele, aby vozili ovoce ke zpracování čisté. 
Zájemci o moštování se mohou hlásit v moštovací dny přímo v moštárně nebo na 
tel. číslech 736 202 074 (K. Šrámek), 774 604 656 (J. Gelnar). 

 
Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková  


