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

Informace pro občany 
 

Přinášíme pravidelnou informaci o dění v obci. 
 

Z důvodu velikonočních svátků nebude v sobotu 26. 3. 2016 otevřen sběrný 
dvůr  ve Staré Vsi n. O. 
 

Prosíme občany, kteří tak ještě neučinili, aby si vyzvedli na obecním úřadě 
kompostéry. Každý rodinný dům má nárok na 1 kompostér. 
 

V naší obci bude možnost sběru tuku a potravinářského oleje, který bude 
následně specializovanou firmou ekologicky zlikvidován. Oleje a tuky slité a 
uzavřené do PET lahví bude možno vhazovat do sběrných kontejnerů, které budou 
umístěny na stejném místě jako kontejnery na papír a plasty. Jakmile budou 
kontejnery dodány a rozmístěny, budete informováni rozhlasem. 
 

Obec chystá rekonstrukci hřbitovního oplocení a tanečního prostoru pod 
hasičárnou. V měsíci dubnu proběhne také plánovaná výměna oken na staré škole 
a poště. 
 

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
smuteční obřadní síně a Sokolovny. 
 

Dále občanům připomínáme, že v obci je zákaz podomního prodeje a uzavírání 
smluv. 

Václav Kološ, starosta obce 
 

 
Informace pro občany Petřvaldíku 

 

Prosíme občany, kteří bydlí na spodní ulici (od Košatky po křižovatku na 
Albrechti čky), aby svá vozidla parkovali ve dvorech, a nebránili v pr ůjezdu 
traktor ům a větším vozidlům. 
 

V případě, že traktory nebo větší vozidla objíždějí překážky na silnici, dochází 
k ničení okrajů vozovky a odtokových žlabů. Pokud toto občané nebudou ochotni 
respektovat, budeme nuceni instalovat dopravní značky obytná zóna a zákaz stání. 
 

Děkujeme za pochopení. 
Václav Kološ, starosta obce 
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Vývoz odpadu o velikonočních svátcích 
 

Středeční vývoz popelnic ze dne 30. 3. bude proveden ve čtvrtek 31. 3. 2016. 
ing. Jiří Hýl, účetní OÚ 

 
Oslavy Velikonoc v ŘK farnosti 

 

Římskokatolická farnost zve všechny občany na společné oslavy Velikonoc. 
 

ZELENÝ ČTVRTEK - 17.00 h Mošnov, 18.30 h Petřvald 
VELKÝ PÁTEK - 17.00 h Trnávka, 18.30 h Petřvald 
BÍLÁ SOBOTA - 16.00 h Trnávka, 18.00 h Mošnov, 19.30 h Petřvald 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 7.30 h Mošnov,  8.45 h Trnávka, 
10.00 h Petřvald 
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - 7.30 h Mošnov, 8.45 h Trnávka, 10.00 h Petřvald 

P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juszkat Th.D. 
 

Český Pohár v krasojízdě žactva a juniorů 
 

V sobotu 2. 4. 2016 od 10.00 h se v sokolovně v Petřvaldě uskuteční tradi ční 
soutěž v krasojízdě. 
 

V programu se kromě našich závodníků představí nejlepší krasojezdci z celé 
republiky. Navíc pro juniory to je poslední kvalifikační závod pro nominaci na 
květnové Mistrovství Evropy juniorů.  
 

Přijďte podpořit a povzbudit naše mladé krasojezdce. Závodníci i pořadatelé se 
těší na vaši účast. 

Kamil Bartůněk st., oddíl krasojízdy 
 

Myslivecký spolek instaloval krmelec pro zvěř 
 

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o instalaci nového 
krmného zařízení pro zvěř v katastru obce Petřvald. 
 

Náš myslivecký spolek hospodaří v honitbě o rozloze 1483 ha, tato se pak nachází 
v katastru obcí Petřvald, Petřvaldík a Albrechtičky. Každý člen našeho spolku má 
na starost určitou část honitby, kde hlavně v zimních měsících zvěř přikrmuje.  
 

K instalaci nového krmného zařízení jsme se po zralé úvaze rozhodli v části 
honitby zvané Rybník, kde se v zimě pravidelně zdržuje stádo čítající mnohdy až 
padesát kusů jedinců srnčí zvěře. V krmelci zvěři předkládáme krmiva jadrná, 
především oves, krmiva objemná, letninu a seno a krmiva dužnatá, řepu a jablka. 
 

Chtěli bychom tímto moc poděkovat zastupitelstvu obce Petřvald za příspěvek na 
naši činnost, díky kterému jsme mohli tento krmelec vybudovat. Velký dík patří 
také všem členům MS, kteří se na výstavbě krmelce podíleli a v neposlední řadě 
i panu Rudolfu Čípovi, za příkladnou pomoc našemu MS. 

Roman Císař, MS Petřvald 
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Malé okénko do naší přírody 
 

Jako každý rok v březnu jaro začíná pomalu, ale jistě klepat na dveře. Rádi 
bychom vás v pravidelných cyklech informovali, co je v naší přírodě nového 
a co může všímavý návštěvník pozorovat. 
 

Dnešní článek je věnován největšímu a nejúspěšnějšímu druhu kachny a to kachně 
divoké, myslivci nazývané březňačka. Tato kachna velmi úspěšně osídlila celé 
území republiky a žije všude tam, kde je nějaká vodní plocha. Je velmi dobře 
přizpůsobena životu ve vodě, ale i na souši, v letu je pak schopna dosahovat 
rychlosti okolo 60 km v hodině. U této kachny je dobře patrný pohlavní 
dimorfismus, tedy sameček a samička jsou ve svém šatě z peří barevně odlišeni, 
samička spíše nenápadná, samec naopak velice výrazný, aby při zásnubách mohl 
samičce imponovat. Projevy této kachny jsou velice hlasité, v tomto případě je 
naopak samička tou hlasitější, samec pouze švitoří. My myslivci tuto kachnu 
nazýváme březňačkou proto, že již v březnu sedí na snůšce až 15 vajec. 
 

Důvodem tohoto článku je i malá prosba na všechny návštěvníky přírody okolo 
vodních toků Lubiny či Odry a to zvláště těch, kteří na procházky berou i své psí 
mazlíčky, nechme tuto kachnu splnit své rodičovské povinnosti a nerušme ji při 
sezení na vajíčkách. Odměna bude úžasná, pohled na kompletní rodinku kachen 
a nový život na našich vodních plochách! Děkujeme. 

Roman Císař, MS Petřvald 
 

Pocta osvoboditeli Petřvaldu generálu Končickému 
 

V sobotu 16. 4. 2016 se uskuteční Pochod po stopách bojovníků za svobodu 
na počest zesnulého generála Ing. Mikuláše Končického, který se přímo 
podílel na osvobozování Petřvaldu. 
 

Akci organizuje Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava (zesnulý gen. 
Končický byl dlouholetým předsedou městského výboru ČSBS). Start bude ve 
Štítině a v D. Lhotě, cíl u Památníku v Hrabyni. Vítáni jsou i cyklisté. 
 

Gen. Končický byl příslušníkem čs. samostatné tankové brigády. Bojoval na 
Dukle, u Jasla, v květnu 1945 osvobozoval Ostravu a také další obce včetně 
Petřvaldu. Za svůj život byl mnohokrát vyznamenán. Zemřel 13. 12. 2015. 
 

ČSBS Ostrava pozývá na akci mládež i dospělé z Petřvaldu, kteří tak mohou 
pěším pochodem nebo na kole neokázale uctít statečnost a památku tohoto 
osvoboditele obce a taky jeho spolubojovníků a dalších obětí 2. světové války. 
 

Karel Sýkora, Proskovice 
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Adaptační program MŠ pro děti 
 

Každé pondělí od dubna do června 2016 vždy od 15.00 do 15.45 h se bude 
v prostorách MŠ konat adaptační program pro děti. 
 

Adaptační program je vhodný pro děti, které MŠ ještě nenavštěvují. Rodiče si 
s dětmi mohou prohlédnout naši MŠ, mohou být ve třídách s ostatními dětmi, 
pokud budeme s dětmi na školní zahradě, jsou vítáni i zde. 
 

V adaptačním programu jde především o to, aby se rodiče i děti blíže seznámili 
s první vzdělávací institucí v životě dítěte. Důležité je, aby vaše děti byly zdravé, 
a je nutné podepsat při každé návštěvě MŠ prohlášení o bezinfekčnosti. 
V neposlední řadě upozorňujeme na skutečnost, že za své děti plně zodpovídá 
rodič či jiný dospělý, který s dítětem přijde. Na další otázky vám rádi odpovíme 
při samotných návštěvách v MŠ. S sebou vezměte pro dítě jídlo či nápoj a 
hygienické potřeby. 
 

Těší se na vás paní učitelky a to poprvé 4. dubna 2016. 
 

Benefiční koncert pro Itibo 
 

V neděli 10. dubna 2016 se od 16.00 h uskuteční v kostele sv. Mikuláše 
v Petřvaldě benefiční koncert pro českou nemocnici v Itibo v Keni. 
 

Přijďte s námi prožít příjemné nedělní odpoledne a společně s účinkujícími 
podpořit české lékaře a mediky, kteří se již deset let snaží zmírňovat utrpení 
v jedné z nejchudších oblastí Afriky. 
 

Vystoupí pěvecký sbor a schola kostela sv. Mikuláše, schola Biskupského 
gymnázia, sólisté - Martina Myšková (soprán), Klára Šindelková (housle), 
Veronika Hluchníková (housle), Marie Hluchníková (varhany) a Radana Parmová 
(recitace). Garantem sbírky a hostem koncertu je kpt. P. ThLic. Tomáš Mlýnek. 

 

Marie Jedrysková, organizátorka koncertu 

 
Bruslení v Kopřivnici 

 

Dne 12. března 2016 mladí hasiči pronajali z vlastních finančních zdrojů 
vydělaných na Erbovních slavnostech zimní stadion v Kopřivnici. 
 

Ledová plocha byla prostřednictvím školního rozhlasu nabídnuta k využití i 
ostatním petřvaldským dětem, popřípadě rodičům. V Kopřivnici se sešlo kolem 
třiceti dětí s doprovodem. Někteří se ve svých dovednostech zdokonalovali, jiní 
se učili základům bruslení. Mnozí využili i půjčovnu bruslí, kterou stadion nabízí.  
 

Tato akce byla velmi povedená a doufáme, že si hodinu bruslení všichni přítomní, 
ať už z řad dětí či rodičů, užili. Pokud budou mladí hasiči pořádat další akce 
podobného typu, vše sdělíme prostřednictvím obecního nebo školního rozhlasu. 
A budeme se těšit na snad ještě vyšší účast. 
 

Kateřina Břežná, SDH Petřvald 
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří 
 

O „ochranářských cedulích“ ještě jednou a jinak... 
 

V předchozí části našeho seriálu jsme se věnovali všelijakým označníkům, se 
kterými se můžeme setkat v Poodří. Poměrně vysoký počet jejich různých druhů 
svědčí o tom, že příroda Poodří požívá legislativně dosti významného statusu 
nejen na národní ale i evropské úrovni (evropsky významná lokalita). 
 
Na jednom setkání před časem jsem dostal zajímavou otázku: Co vlastně přináší 
ochrana přírody místním lidem? K čemu je jim dobrá? Dovolte odpovědět možná 
poněkud nezvykle – lapidárně řečeno v prvé řadě nejde ani tak o ochranu, ba 
dokonce ani o přírodu. Pravda, je zajisté zapotřebí chránit přírodu před ničením a 
poškozováním, především je nutné být aktivními spolutvůrci a hospodáři, či lépe 
správci. Lidé jimi byli přece odedávna, Poodří je do značné míry artefaktem, 
kulturní krajinou. Jak budou lidé přistupovat ke krajině, taková bude. Jde tedy v 
prvé řadě o vztah lidí k ní. A nejvíce ze všeho jde o vztah místních obyvatel. A 
ještě druhý důležitý dodatek či upřesnění – své krajině. To je možná to 
nejpodstatnější, vzít ji za svou, vnímat její krásu a přírodní jedinečnost… 
 
Existuje něco jako slepota všedního dne, nevidíme věci kolem sebe, respektive 
neceníme si jich, jsou každodenností. Pracovníci státní ochrany přírody určitě 
nejsou ti, kteří mají rozhodující vliv na to, jaké je a bude Poodří. A ani by to 
nebylo správné. Jejich role by měla být – mimo jiné – v tom ukazovat, že Poodří 
je kout naší vlasti, který má u nás ojedinělou hodnotu. Schválně používám slovo 
hodnotu nikoliv cenu, neboť to je spíše ekonomický výraz a louka není zdaleka 
jen cena parcely. Vždyť jakou cenou vyjádřit vzpomínku na procházky do luk 
nebo radost z pohledu na barvy a tvary lučních květin… Jednou z mnoha cest, 
které mohou přispět ke snížení oné všední slepoty, jsou i ty nezáživně strohé 
cedule a další pak třeba tyto texty ve zpravodaji.  
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, reg. pracoviště Správa CHKO Poodří 
 
 
OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 

 
Hvězdná cesta 

 

Srdečně zveme na přednášku astrologa pana Milana Gelnara Hvězdná cesta 
anebo od astrologie přes Hvězdnou cestu k měření aury a čaker. 

 

Přednáška se uskuteční v pátek 25. 3. 2016 od 17.00 h v knihovně. Známý 
astrolog pan Milan Gelnar (možná jej znáte jako dvorního astrologa rádia Čas) se 
věnuje profesionálním výkladům horoskopů, astrologickému poradenství i výuce 
astrologie. Přednáška je určená pro každého, kdo má chuť dozvědět se něco 
nového. Koncept Hvězdné cesty přináší 3 kroky ke štěstí, pohodě a harmonii a 
poradí vám, jak se stát „hvězdou“ svého života. 
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Cena vstupenky na přednášku je 50,- Kč. Pro zájemce bude možnost měření aury 
a čaker ve 3D provedení (včetně 15 stránkové analýzy formátu A4). Cena měření 
je 199,- Kč. 

 
Prázdninový týden v knihovně 

 

Obecní knihovna opět připravuje pro děti – registrované čtenáře 
navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ prázdninový program. 
 

Akce se bude konat od pondělka 15. do pátku 19. srpna 2016. Pro děti bude 
připraven program vždy od 8.00 do 15.00 h, který bude přizpůsoben počasí (hry, 
soutěže, výtvarné aktivity). Přihlášky a další informace dostanete v knihovně. 

 
Březnové akce v knihovně 

 

Březen je tradičně měsícem čtenářů a v knihovně při této příležitosti 
proběhla řada akcí určených pro čtenáře i pro ostatní návštěvníky knihovny. 
 

Poslední únorový pátek se v knihovně sešli příznivci cestovatelských přednášek 
a poslechli si nesmírně zajímavé povídání pana Borise Neuwirta o Namibii , 
doprovázené promítáním fotografií a prohlídkou různých autentických afrických 
artefaktů (sošky, paroží, keramika apod.). Účastníci dostali od přednášejícího 
malý dáreček - polodrahokam přímo z Namibie. Panu Neuwirtovi srdečně 
děkujeme a těšíme se někdy příště na shledanou. 
 

Další akcí byla tradiční přednáška Dr. Ing. Ladislava Heryána, Th.D., SDB 
z cyklu o bibli, tentokrát věnována Matoušovu evangeliu. V kulturní místnosti 
hasičárny v Petřvaldě se sešlo na padesát místních i přespolních posluchačů. Panu 
Heryánovi patří velký dík za jeho ochotu pravidelně v Petřvaldě přednášet pro 
stále se rozrůstající okruh posluchačů. Těšíme se na podzimní setkání v pátek 4. 
11. 2016! 
 

Pro děti se uskutečnila akce Loutkování aneb s loutkama hraní. Dvacítka dětí a 
dospělých shlédla krátké loutkové představení na téma Ezopových bajek a děti si 
následně vlastnoručně vyrobily originální papírové loutky i kulisy a zkusily si 
zahrát krátké představení pro ostatní. Podle nadšených reakcí bylo vidět, že si 
všichni akci náležitě užili! 
 

Proběhlo také první Setkání nad knížkami, věnované knihám mladých 
soudobých spisovatelů. Příjemné neformální posezení přineslo řadu tipů na 
dobrou četbu včetně ukázek z vybraných knížek. Další setkání plánujeme 
v měsíci květnu a budeme se těšit na vaše ukázky knížek, které stojí za přečtení. 
Děkuji Vendě Brusové a Pavle Vjaclovské za spolupráci při organizací akce! 

 

K. Plisková, knihovnice 
 
 
 

Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková 


