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Leader:
Poodří plné příležitostí

V dubnu letošního roku se zástupci obce Petřvald zúčastnili akce „Poodří plné
příležitostí“ aneb setkání ve Skotnici, kterou pořádala Místní akční skupina Regionu
Poodří ve spolupráci s obcí Skotnice. Toto setkání zástupců obcí a školní mládeže bylo
věnováno historii života na vesnici se svými zvyky a tradicemi. Atmosféra akce a
nápaditost provedení inspirovaly Ilonu Jahodářovou a Kamilu Pliskovou, pracovnice
OÚ Petřvald, k nápadu uspořádat podobnou akci ve spolupráci s MAS Regionu
Poodří, věnovanou tradicím a zvykům vánočního a předvánočního období,
v Petřvaldě. Na první přípravnou schůzku byli pozvaní lidé, kteří jsou nejen kreativní,
ale také ochotní se zapojit ve volném čase do pořádání aktivit pro ostatní. Když
všichni dali hlavy dohromady, nápady se začaly jen hrnout a byla utvořena konkrétní
představa, jak by akce měla vypadat a zároveň byly rozděleny konkrétní úkoly a
převzata zodpovědnost za jejich realizaci. Akce se zúčastnili zástupci 12 členských
obcí MAS Regionu Poodří. Účastníci měli možnost shlédnout vystoupení dětí
mateřské školy, které zazpívaly vánoční koledy, k údivu všech přítomných zahrály na
flétničky a předvedly pořádnou zimní koulovačku. Žáci základní školy předvedli živý
betlém, který byl doprovázen příběhem narození Ježíše Krista v Betlémě. Po
kulturním programu se děti zapojily do vytváření výrobků spojených s časem
vánočním i předvánočním jako: pouštění ořechových skořápek se svíčkou, výroba
vánočních srdíček na mašli, zdobení jablíček, zdobení perníčků, výroba vánočních
přáníček, výroba zvonečků a ozdob ze stužek a rozkrajování jablíček. Rovněž měly
možnost shlédnout ukázku pletení ponožek. Také pohoštění bylo připraveno pro
účastníky v duchu vánočním: vánočky, vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, vánoční
závin z cukrárny U Dědoušků a tradiční zelňačka. K pití pak vánoční bezalkoholový
grog, šípkový a vánoční čaj. Obsluhu zabezpečovaly „Holki Sokolki“. Sál sokolovny,
ve kterém se akce konala, byl vánočně vyzdoben včetně vánočního stromečku. Na
všechny zúčastněné dýchla vánoční atmosféra. Tato již druhá akce v duchu sloganu
„Poodří plné příležitostí“ se vydařila a jistě přispěje k další inspiraci. Závěrem je nutno
všem, kteří přiložili ruku k dílu, kteří se podíleli na uspořádání této akce poděkovat za
pomoc a spolupráci, především oběma pracovnicím OÚ Petřvald, zmíněným v úvodu
této tiskové zprávy.
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