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

Zákaz podomního prodeje v Petřvaldě 
 

Na území obce Petřvald platí zákaz podomního prodeje. Tento zákaz se 
vztahuje i na uzavírání smluv na prodej elektřiny a plynu, nabízení 
výrobků apod. 
 

Při porušení tohoto zákazu mohou občané kontaktovat obecní úřad tel.: 
556 754 437 nebo přímo starostu obce 776 164 835. Podomní prodejci, kteří 
porušují zákaz, jsou za asistence Policie ČR vykázáni z obce. 

Václav Kološ, starosta obce 
 
 
 
 

Volné pobíhání psů v obci 
 

Žádáme majitele, aby své psy zajistili proti volnému pobíhání v obci. 
 

Obec Petřvald má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městskou policií 
v Příboře na odchyt volně pobíhajících psů. Tito budou následně umístěni 
v útulku v Příboře a majiteli bude účtována částka za odchyt i pobyt v útulku. 

Václav Kološ, starosta obce 
 
 
 
 

Udržování čistoty a pořádku v parku na Hartech 
 

Park na Hartech je veřejným prostranstvím, které je hojně využíváno 
maminkami s dětmi, park a jeho vybavení slouží také starším dětem. 
Prosíme proto všechny uživatele, aby v prostoru parku udržovali pořádek. 
 

Prosíme maminky, aby při odchodu důsledně zavíraly pískoviště a zabránily tak 
jeho znečištění. Také prosíme uživatele, aby k odhazování pet láhví využili 
kontejner na plast, který je u obchodu vedle parku a další odpad aby házeli do 
košů. Park je pravidelně čištěn pracovní četou obce, ale každodenní úklid je na 
samotných uživatelích parku. 
 

Václav Kološ, starosta obce 
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Duhový domeček 
 

Duhový domeček v parku na Hartech je možno využít pro konání 
soukromých akcí. 
Správcem je pan RSDr. Karel Šrámek, Petřvald č. p. 208, tel.: 736 202 074. 
Poplatek za pronájem pro soukromou akci je 500,- Kč/1 den s tím, že po akci je 
potřeba prostory uklidit a uvést do původního stavu. 

 
 

Setkání seniorů – odjezdy autobusu 
 

20. 10. 2015 se uskuteční tradi ční setkání seniorů, na které je zajištěna 
doprava autobusem po obci. 
 

I. Etapa 
Dvorek zastávka ČSAD   13.00 h 
Vysocký zastávka ČSAD  13.05 h 
Obchod na Hartech   13.10 h 
Sokolovna    výstup 
 
II.  Etapa 
Klímek zastávka ČSAD  13.20 h 
Ševčík zastávka ČSAD  13.25 h 
Náměstí stará škola   13.30 h 
Sokolovna    výstup 
 
III.  Etapa 
Petřvaldík u obchodu   13.40 h 
Sokolovna    výstup 
 
Autobus zpět pojede po ukončení akce a bude vyjíždět od Sokolovny. 
V 17.30 h – nejdříve do Petřvaldíku 
V 17.40 h odjede autobus od Sokolovny směr Harty obchod - zastávka 
Vysocký - zastávka Dvorek. 
V 18.00 h pojede autobus od Sokolovny na náměstí - zastávka u Ševčíků - 
zastávka u Klímků. 

Poděkování MŠ 
 

Rodiče a zaměstnanci MŠ děkují majiteli hotelu Sýpka, p. Seberovi, za 
vstřícnost při hledání řešení nedostatku parkovacích míst u MŠ. 
 

Pan Sebera nabídl parkovací místa v areálu hotelu rodičům, kteří přivádějí nebo 
odvádějí děti z MŠ. Velice si této nabídky vážíme a věříme, že tak budou 
každodenní problémy s parkováním u MŠ vyřešeny. 

Jana Papaková, MŠ Petřvald 
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Tříkrálová sbírka pomáhá 
 

V lednu letošního roku proběhl již patnáctý ročník Tříkrálové sbírky, která 
je největší dobrovolnickou akcí v České republice. 
 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to 
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je 
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 
 

Pro Charitu Studénka v letošním roce vyšlo koledovat 100 skupinek 
dobrovolníků v 15 obcích. Celkem koledníci vybrali 563 047,- Kč. Výtěžek ve 
výši 65 % je určen na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je 
poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Pustějově a Bartošovicích. Dále na 
zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Maximálně 
15 % vybraných peněz v dané obci použijeme na finanční podporu 
volnočasových aktivit dětí (školní výlet, kroužek, lyžařský kurz, tábor apod.). 
Příspěvek na jedno dítě činí maximálně 500,- Kč. Do konce školního roku jsme 
již přispěli 41 dětem částkou 14 960,- Kč. Žádost o příspěvek mohou rodiče 
podat do konce října 2015. Formulář si mohou vyzvednout přímo v Charitě 
Studénka nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz, kde také 
získáte více informací o činnosti Charity Studénka. 
 

Jarmila Pomikálková, koordinátor sbírky 
 
 

Přidejte se ke skautům! 
 

Když se vaše dítě přidá ke skautům, získá především partu kamarádů na 
celý život. Spolu s ostatními členy oddílu zažije nevšední dobrodružství, 
naučí se mnoho užitečných dovedností a stane se samostatnějším. 
 

Oddílové schůzky probíhají v domečku u kostela ve školním roce 2015/2016: 
- pondělí 17.00 - 18.30 h vlčata a skauti, 
- pátek 14.00 - 15.30 h mladší světlušky (1. - 3. třída), 
- pátek 15.30 - 17.00 h starší světlušky (4. - 5. třída), 
- pátek 17.00 - 18.30 h skautky (6. - 9. třída).  

Lucie Vosáhlová, skautský oddíl 
 
 

Cvičení pro ženy a aerobic 
 

V sále sokolovny opět začalo cvičení pro ženy a cvičení aerobicu. 
 

Cvičení pro ženy probíhá každé pondělí od 19.30 h a je zaměřeno na všechny 
věkové kategorie žen. Aerobic se cvičí každou středu od 18.15 h pod vedením 
instruktorky Silvy. Na obě cvičení si s sebou vezměte pití, karimatku, pohodlné 
oblečení a sportovní obuv. Těšíme se na nové tváře! 
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Pomozte při čištění koryta řeky Odry! 
 

Pokud se chcete zapojit do dobrovolné akce, při které budou z vody 
odstraněny kmeny a naplavené větve a z břehů odpadky, sraz je dne 26. 9. 
2015 v 8.15 h v Petřvaldíku před mostem přes Odru. 
 

Akci organizují vodáci, turisté i autoveteráni z klubů v Ostravě a okolí za 
podpory hasičů. Bližší informace dostanete od p. Jaromíra Bučka na tel.: 
775 603 268. 

 

Hasičské soutěže v Petřvaldě  
 

Dne 5. 9. 2015 se v areálu pod hasičskou zbrojnicí v Petřvaldě uskutečnily 
dvě hasičské soutěže. 
 

Dopoledne od 9 hodin probíhala soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce, 
která byla zařazena i do série dětských soutěží v požárním sportu 
Moravskoslezská liga mladých hasičů. Té se účastní také jedno z našich tří 
družstev. 
Na soutěž dorazilo 33 družstev. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a pro 
všechny účastníky byly připraveny odměny. Pohár a medaile si za starší žáky 
odvezl tým z Mořkova, v mladší kategorii vyhrály Malenovice a druhé místo 
vybojovali domácí mladší žáci Petřvald „A“. Ti také obsadili krásné 6. místo 
v celé Moravskoslezské lize. 
Kategorie mini (nejmenší děti do 6 let) se účastnily pouze dva týmy, které však 
byly řekněme skoro domácí. První místo obsadily děti z Petřvaldíku a druhé 
skončily ty z Petřvaldu. Třetí petřvaldské družstvo skončilo na 13. místě a 
mladší i starší žáci z Petřvaldíku skončili 8. 
Od 15 hodin probíhala mužská a ženská soutěž. Účast sice nebyla tak hojná jako 
na dětské soutěži, ale panovala velice dobrá nálada. Mužské kategorie se 
zúčastnilo 7 družstev a vyhrál jako obvykle Petřvaldík. Domácí družstvo mužů 
skončilo sedmé. V kategorii žen soutěžil pouze jediný tým. 
Celý den nám počasí přálo a soutěže se velice povedly. K dobré náladě všech 
účastníků i diváků vedlo také bohaté občerstvení a krásné výkony soutěžících. 
Tímto gratulujeme všem výhercům, děkujeme návštěvníkům za podporu a 
pořadatelům hlavně z řad SDH Petřvald za skvělou organizaci. Dík patří i 
rodičům malých hasičů za pomoc s prodejem (nejen) občerstvení. A už se 
můžeme těšit na příští ročník, který snad bude stejně úspěšný jako ten letošní. 

Za SDH Petřvald Kateřina Břežná 
 

Přerušení dodávky pitné vody 
 

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 bude v době od 8.00 do 12.00 h přerušena dodávka 
pitné vody v části obce Závodí, V zámku, RD u cesty směr Petřvaldík a RD 
na straně zděné zastávky „U kina“  směr Dvorek po zastávku „Vysocký“ (v 
místě vyvěšení letáků).  
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Zemědělství v Poodří 
 

Nová akce představující regionální výrobky a regionální značky se 
uskuteční v pondělí 28. 9. 2015 od 9.00 h na zámku v Bartošovicích a 
v areálu zámeckého parku. 
 

Program: 
- Výstava zemědělské techniky a domácích zvířat. 
- Výstavní expozice Moravského Kravařska. 
- Prezentace a prodej zemědělských produktů z Poodří. 
- Prezentace a prodej výrobků s regionální značkou „Moravské Kravařsko 
regionální produkt“. 

- Prezentace a propagace činnosti MAS Regionu Poodří, z. s. 
- Prezentace Celostátní sítě pro venkov MZe ČR. 
- Hry a soutěže pro děti se zemědělskou tématikou. 
- Prezentace Pony express, obecních tradic, ukázka agility, projížďka na 
ponících a další atraktivity. 

- Prezentace obcí MAS Regionu Poodří. 
- Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a centrum ekologické výchovy 
v Bartošovicích. 

 
 

Žáčci druhé třídy slavili s Večerníčkem 50 let 
 

V pátek 11. září 2015 jsem se vydala s našimi druháky do hlavního města 
na báječný výlet. 
 

Vyrazili jsme ráno vlakem z Ostravy na hlavní nádraží v Praze, odkud jsme se 
už pěšky vydali směr Staré město, kde jsme měli objednaný vstup do 
zrcadlového bludiště. Z bludiště nás metro zavezlo na Malou stranu, kde jsme ve 
Valdštejnské jízdárně strávili několik hodin s postavami z večerníčků. Nadšené 
byly nejen děti, také my dospělí jsme měli možnost vrátit se do dětských let. 
Po výstavě jsme se prošli Valdštejnskou zahradou, přešli Karlův most a metrem 
se vydali zpět na nádraží. Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách unavení, 
ale spokojení a plní zážitků. Pokud mi nevěříte, můžete se podívat na fotografie 
na webových stránkách školy (www.zspetrvald.cz). 
 

Za pomoc při zajištění bezpečnosti a organizaci výletu bych chtěla poděkovat 
paní ředitelce Xenii Valušákové, paní účetní Pavle Veřmiřovské, panu 
školníkovi Františku Ocáskovi a studentkám Xenii Valušákové a Barbaře 
Duchoňové. 
 

Dík patří také všem rodičům, kteří mě podpořili a umožnili mi tento výlet pro 
děti zorganizovat. 

 

Gabriela Duchoňová, třídní učitelka 2. třídy ZŠ 
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Drcení a moštování ovoce v Petřvaldě 
 

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 do 18.00 h podle potřeby. Cena za 1 l moštu je 3,- Kč a za podrcení 1 
pytle ovoce 10,- Kč. 
 

Jelikož v moštárně není možnost mytí ovoce, žádáme pěstitele, aby ke 
zpracování vozili ovoce čisté! 
 

Zájemci o moštování se mohou přihlásit v moštovací dny přímo v moštárně 
nebo na tel. č. 736 202 074 (p. Karel Šrámek) a 774 604 656 (p. Josef Gelnar). 

Karel Šrámek, klub zahrádkářů 
 
 
 

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

Nechytejte lelky - zahrejte si mölkky  
 

V neděli 4. 10. 2015 se od 14.00 h v areálu U Staré řiky pod hasičárnou 
v Petřvaldě uskuteční turnaj v mölkky. 
 

Mölkky jsou zábavná venkovní hra vhodná pro celou rodinu. Zúčastnit se může 
skutečně každý, protože hru se rychle naučí i ti, kdo ji neznají. Pravidla jsou 
jednoduchá, ale důvtipná - hráči hází házecím kolíkem na očíslované kuželky, 
body se v průběhu hry zapisují a sčítají. 
 

Pokud se vám bude na turnaji dařit, můžete vyhrát opravdu zajímavé ceny od 
hlavního sponzora - firmy Albi. Do turnaje se můžete zaregistrovat v knihovně 
(osobně, telefonicky, mailem), registrační poplatek je 20,- Kč/os. 
 

 
Změna místa konání přednášky spisovatele V. Vondrušky 

 

Přednáška spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky Oldřich z Chlumu 
- historický román a skutečnost je z kapacitních důvodů přemístěna do 
prostor školní družiny v základní škole v Petřvaldě.  
 
Datum a čas se nemění - pátek 25. 9. 2015 od 17.30 h. Vstupné činí 50,- Kč, 
vstupenky si můžete koupit v knihovně.  

Kamila Plisková, knihovnice 
 
 

Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková  

 
 


