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Informace pro občany
V neděli 23.2.2020 proběhne v obřadní síni tradiční Vítání občánků. Do svazku
obce přivítáme osm dětí narozených v Petřvaldě od podzimu loňského roku.
Na sobotu 29.2.2020 připravilo řeznictví Žabčík ve spolupráci s obcí Petřvald
druhý ročník zabijačkových hodů. Zabijačkové dobroty budou k ochutnání a
zakoupení před výrobnou na návsi v Petřvaldě.
Obec Petřvald ve spolupráci se společností VALUE ADDED, a.s. z Prahy podala
v lednu žádost o dotace na projekt „Odkanalizování a ČOV Petřvald. Případné
dotace budou poskytnuty z národních zdrojů, se kterými hospodaří Státní fond
životního prostředí.
Prosíme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za své pejsky - poplatek ve výši
120,- Kč za jednoho psa, prosím, uhraďte bezhotovostním převodem na účet
obce Petřvald (číslo účtu: 1766194309/0800); jako variabilní symbol použijte
číslo popisné.
Občané Petřvaldíku vloží před své číslo popisné dvě šestky (66xx).
Obec vydala stolní kalendář pro rok 2020 s historickými fotografiemi ze života
obce a jejich občanů. Protože se kalendář setkal s velmi příznivým ohlasem a
vzbudil hodně vzpomínek, rozhodla se obec na pokračování tohoto tématu.
Prosíme proto občany, kteří vlastní zajímavé fotografie z dob dříve a ještě dříve
minulých a měli by zájem o jejich uveřejnění, aby nám je zapůjčili. Fotografie
Vám budou po naskenování vráceny. S Vašimi vzpomínkami se prosím, zastavte
za panem účetním Ing. Jiřím Hýlem.
Obec Petřvald přidala na své oficiální webové stránky aplikaci „ObčanServer“,
která umožňuje jednoduché vyhledávání objektů, pozemků, zobrazení pozemků
nad územním plánem a ortofotomapou, přímý odkaz na evidenci katastru
nemovitostí, orientační měření vzdáleností a obsahu ploch. Dále umožňuje
jednoduše vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako
obrázek do souboru. Vrstva katastrálních map se aktualizuje 2x ročně, vždy
ke konci února a srpna. Pro plnohodnotné užívání aplikace je k dispozici odkaz
na nápovědu. Aplikace je jednodušší verzí programu AMEServer, který
používáme ke své práci na obecním úřadě. Doufáme, že se vám tato zjednodušená
verze bude líbit, budete ji využívat a budete s ní spokojení.
Ing. Šárka Fabiánová, místostarostka
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Paví pohádka na CD
Na obecním úřadě si je možno zakoupit CD s audiopohádkou. Jedná se o Paví
pohádku, která byla napsána podle pověsti o petřvaldském pávu. Pohádku
namluvil Ladislav Heryán a je v ní 7 písní. Všechny písně k pohádce nahráli
výhradně petřvaldští občané, z toho i dvě děti, stejně tak i kresby do bookletu
nakreslila Petřvalďačka.
Jako bonus bylo k pohádce přidáno 7 písní od petřvaldsko-kopřivnické skupiny
Líbací robot, která hraje písničky pro děti.
Petr Stuchlý

Tradiční hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldě, pořádá tradiční hasičský bál, který se
uskuteční v sobotu 22. února 2020 od 20 hodin v sále sokolovny.
K tanci zahraje skupina Nautilus a v programu vystoupí taneční skupina Maki a
Kači. Bude připravena domácí zabíjačková kuchyně a bohatá tombola.
Vstupné je 100,- Kč.
Na Vaší účast se těší hasiči Petřvald.

Oddíl krasojízdy Petřvald
Mladí krasojezdci domácího oddílu mají za sebou v polovině února dva závody.
První, přípravný závod, odjeli na domácí půdě v místní Sokolovně v pátek
31. ledna. „Byl to závod na rozjetí, aby si osahali po delší závodní pauze, jak to
na závodech vlastně vypadá, a připravilo je to na ostré starty,“ komentoval trenér
Kamil Bartůněk starší. Všech šest závodníků tak předvedlo sestavy, které pilně
nacvičovali od začátku podzimu. Mezi chlapci máme dva závodníky v žákovské
kategorii, Jakub Pavlík zajel svou sestavu se ziskem 41,15 b. před Matějem
Bubíkem, který získal 40,63 b. V kategorii žaček závodí čtyři dívky. Petřvaldskou
soutěž ovládla Alena Čani s 35,58 b. před Nelou Pavliňákovou 33,3 b., Eliškou
Rozehnalovou 25,4 b. a Gabrielou Schybolovou 24,35 b.
V sobotu 8. února se pak pět krasojezdců postavilo na start na Bohemia Open
2020 v Praze na Pankráci. „S výsledky jsem spokojený, jen bylo vidět, že byli
všichni opatrní, místní povrch totiž klouzal, a všichni jeli mnohem pomaleji.
Do toho se objevily malé technické chyby a některé nové cviky se nepovedly, jak
bychom si představovali,“ hodnotil vystoupení trenér. Mezi žákyněmi do 11 let
se nejlépe umístila čtvrtá Alena Čani se ziskem 37,92 b., šestá skončila Nela
Pavliňáková s 30,59 b. a devátá Gabriela Schybolová s 20,0 b. Mezi žáky
do 11 let bral druhé místo s 38,29 b. Matěj Bubík. Kategorii žáků do 13 let vyhrál
Jakub Pavlík se ziskem 39,56 b.
Nyní čeká naše krasojezdce účast na několika kolech Českého poháru
v krasojízdě: 15.2. v Němčicích, 23.2. ve Zlíně, 7.3. v Brně a nakonec 28.3. na
domácí půdě v Petřvaldě.
Za oddíl krasojízdy Irena Čani
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Výsledky turnaje ve stolním tenise
Dne 30. 12. 2019 proběhl vánoční turnaj ve stolním tenise. Zde jsou jeho
výsledky:
Muži:
1. Pělucha Petr (Stará Ves)
2. Bláha Michal (Ostrava)
3. Palica Petr (Petřvald)
4. Onderka Jiří (Stará Ves)
5. Nováček René (Petřvald)
6. Vysocký Zdeněk (Petřvald)
7. Kavan Pavel (Orlová)
8. Bednář Jiří (Mošnov)

Ženy:
1. Ražná Tereza (Petřvald)
2. Vavrošová Petra (Ostrava)
3. Pinkavová Zdenka (Brušperk)
4. Slavíková Pavla (Petřvald)

Všem účastníkům srdečně blahopřejeme.

Informace ke sběru starého papíru ve škole
Výkupny sběrných surovin neodebírají kartony, naopak se za jejich likvidaci platí.
Proto při jarním sběru starého papíru ve škole budeme sbírat pouze noviny,
časopisy a letáky. Vše je nutno svázat provázkem nebo izolepou. Sběrový papír
není možno dávat do kartonových krabic!
Děkujeme a těšíme se na jarní sběr starého papíru ve škole.
Základní škola Petřvald

Knihovna, kde jste doma!

Obecní knihovna v Petřvaldě

Dopoledne pro rodiče s dětmi
V pátek 6. 3. 2020 od 9:00 hod. srdečně zveme rodiče na mateřské dovolené
a jejich děti do knihovny.
Pro děti je připraven program, ve kterém si vyzkoušejí různé aktivity, budou mít
k dispozici také pestrou nabídku knih pro nejmenší. Vítáme i maminky s batolaty
a miminky, která si ještě neumí hrát. Přijďte strávit s dětmi hezké dopoledne v
knihovně!
Akce probíhá v rámci projektu Bookstart/S knížkou do života, který je zaměřen
na děti ve věku 0 – 6 let a jejich rodiče.
Těšíme se na vás v knihovně!

Petra Hromádková, knihovnice
Irena Myslikovjanová, knihovnice
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Zprávičky z naší mateřské školy
V září k nám přijela vzácná návštěva až z daleké Afriky. Příjemné dopoledne
jsme strávili povídáním o této zemi a také tancováním, zpíváním, bubnováním,
které se nám velmi líbilo. Dále nás navštívil Klaun Chytrolín, který dětem ukázal
kouzelné město Balónkov a celou klaunskou rodinu. Součástí vystoupení bylo
tvarování balónků, tanec a hlavně barevná zábava.
Den na vesnici v obci Kateřinicích nám otevřel měsíc říjen. Zvířátka, zahradní
technika, dětský kolotoč a dovádění na skákacím hradě, to vše bylo součástí této
akce. Nové občánky naší vesnice děti přivítaly vystoupením, ve kterém
zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky. Kouzelník Aleš nám přijel ukázat,
jak čaruje se svými zvířátky. Děti měly radost z pejska Bena a čekalo nás plno
zajímavých a veselých kouzel. Měsíc říjen ukončily Halloweenské dílničky.
Rodiče si s dětmi vyrobili ježka z balzy nebo také dýni, která jim krásně svítila na
zahradě.
V listopadu se konal tradičně lampiónový průvod na zahradě naší mateřské
školy. Děti také předvedly své taneční vystoupení našim seniorům. Navštívili
jsme i kino v Klimkovicích. Pohádka „ Ovečka Shaun“ udělala dětem radost.
Divadlo Ententýky k nám přijelo s pohádkou „Sněhurka“. Vánoční focení a
rozsvícení vánočního stromu byly poslední akce konané v tomto měsíci.
Začátkem prosince se konala další společná akce s rodiči. Byly to tentokrát
„Vánoční dílničky“ a vyráběly se krásné svícny. Mikuláš, čert a anděl na nás
ani letos nezapomněli se svou nadílkou. Vánoční besídka nás příjemně naladila
v adventním čase a už jsme se mohli všichni těšit na Ježíška.
V lednu k nám přijelo divadlo Letadlo s pohádkou „Průzkumníci v lese“.
A karneval byl zatím poslední vydařenou akcí, která se v naší mateřské škole
konala. Děti si zatančily, zasoutěžily a užily si celé dopoledne společně s myškou
Klárkou a veverkou Terkou z divadla Ententýky.
Kolektiv MŠ
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