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Zpráva z Váno čního mariáš CUPu 2012  
 

Vánoční MARIÁŠ CUP 2012 se konal 22. 12. 2012 v restaura ci Sokolovna v Pet řvaldě. 
 
Utkalo se 45 vyznavačů "čertových obrázků". Zápolení a hráčské úsilí bylo jako každý rok obrovské. 
Na předních místech se umístili tito pánové: první místo získal Bordovský Zdeněk z Tiché, na druhém 
místě skončil Lukáč Jan z Havířova a třetí příčku obhájil Palička Zdeněk z Bítova. Celým turnajem 
vládla pohodová předvánoční nálada a hráči si mariášek dobře užívali. Děkujeme všem hráčům za 
účast a do nového roku 2013 přejeme hodně štěstí, zdraví a co nejvíce vyhraných turnajů. 

Pořadatelé MARIÁŠ CUP 
 
 

Novoro ční běh 2013 
 

Dne 1. ledna se v Pet řvaldě uskute čnil už pot řetí Novoro ční běh v čemkoliv, na 
čemkoliv, s čímkoliv.  
 
Akci zorganizovala Kulturní a sportovní komise v areálu Stará řika u hasičské zbrojnice. Původně 
plánovaný sjezd kopce organizátoři museli změnit na běh, protože nenasněžilo, ale účastníci akce 
si i tak užili legraci. Přibližně 10 účastníků v maskách absolvovalo krátký běh na okruhu kolem 
Lubiny. Závod odstartoval starosta Z. Pexa správně recesisticky vlajkou vyrobenou z koštěte a 
ručníku. První doběhl pan Stanislav Lednický v převleku za zbrojnoše. Nejobdivuhodnější výkon 
podali vzpěrači se 40-ti kilogramovou činkou v podání V. Juráka a R. Nováčka. Jako nejoriginálnější 
maska byl vyhodnocen Robot Emil v podání I. Jahodářové. 
 
První letošní petřvaldská akce se vydařila, škoda, že si pod hasičskou zbrojnici nenašlo cestu více 
příznivců zábavy. Kdo se nestihl zúčastnit v letošním roce, bude mít příležitost zase za rok! 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
 

 

6. ročník turnaje ve stolním tenise „O pohár starosty obc e“  
 

Turnaj se uskute čnil dne 30. 12. 2012 v sokolovn ě v Petřvaldě a to už pošesté. 
 
Hrálo se ve dvou kategoriích - muži a ženy. Turnaje se zúčastnilo 45 hráčů z okolních i 
vzdálenějších obcí, např. z Frýdku, Ostravy, Ostravice, Pržna, Bašky nebo Příboru. Samotní 
účastníci hodnotili turnaj jako obvykle výborně, což pořadatele potěšilo a utvrdilo v přesvědčení, že 
soutěž si vybudovala mezi hráči dobré jméno. Dík patří i sponzorům, kteří přispěli na hodnotné 
ceny, které ve večerních hodinách vítězům předala místostarostka obce p. Šárka Fabiánová. Hl. 
sponzory byli Obec Petřvald a fy PEHA GIFTS, PAUWEX, EURAY, FEROKOMA a DINA. 
 
Výsledky muži:     Výsledky ženy: 
1. Vladimír Koza, Ostravice   1. Petra Pospíšilová, Petřvald 
2. Jan Fiala, Příbor    2. Petra Vavrošová, Petřvald 
3. Zdeněk Vysocký, Petřvald   3. Jana Hýlová, Petřvald 
4. Petr Palica, Petřvald    4. Andrea Tvardková, Fryčovice   
5. – 8. Zdeněk Merta, St. Ves    5. Zuzana Klečková, Petřvald 
Jiří Zeman, St. Ves     6. Iva Šindlová, Petřvald 
Jiří Poloprutský, Kateřinice    7. Xenie Hýlová, Petřvald 
Alois Kaňák, Pržno    8. Zdeňka Pinkavová, Brušperk  

 
Petr Palica, oddíl tenisu TJ Petřvald 
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Uzavírání nových nájemních smluv na hrobová místa v  roce 2013  
 

V souladu se zákonem 256/2001 Sb., o poh řebnictví se budou v obci Pet řvald 
v letošním roce prodlužovat nájmy hrobových míst a uzavírat nové smlouvy.  
 
Při uzavírání nových nájemních smluv na hrobová místa musí být zohledněna tlecí doba 30 let, 
stanovená na místním hřbitově (tzn. doba nájmu při uložení rakve do hrobu musí činit 30 let od 
okamžiku pohřbení). 
 
Cena za pronájem hrobového místa je složena ze dvou částek – z ceny za nájem z pozemku  a 
z ceny za h řbitovní služby . Cena za nájem místa na pohřebišti je stanovena na 7 Kč za 1 m² a rok 
(je vypočtena ze skutečné výměry hrobového místa). Cena za hřbitovní služby je fixní a činí 100,- 
Kč/rok/hrobové místo (zahrnuje náklady na služby nutné k zajištění provozu hřbitova, jako jsou údržba 
zeleně, zatravněných ploch a komunikací, provoz hřbitovního zařízení, vodních čerpadel a likvidace 
odpadů).  
 
S nájemci, kteří pohřbívali do hrobového místa v rakvi od roku 1994 dosud, bude uzavřena nájemní 
smlouva na dobu tlecí a cena za hrobové místo bude 2013 dopočtena. Nájemců, kteří již mají 
uzavřenou nájemní smlouvu na dobu tlecí se tato změna netýká. 
 
Novou nájemní smlouvu můžete uzavřít (a zároveň uhradit s tím spojenou platbu) od 1. 3. 2013  vždy 
v pond ělky a st ředy na Obecním ú řadě v Pet řvald ě. Zde Vám zároveň zodpovíme případné dotazy. 

Ilona Jahodářová, matrikářka 

 
Žolíkový turnaj 2013  
 

Dne 5. 1. 2013 prob ěhla v sále sokolovny sout ěž v karetní h ře žolík. 
 
Akce se zúčastnilo 94 hrajících karbanic. Všechny hrály s velkým zápalem a zaujetím. Na prvním 
místě se umístila Jaroslava Tylečková z Kateřinic, na druhém Alena Chovancová z Příbora a třetí 
příčku obhájila Jarmila Planková z Polanky.  (Podrobné výsledky si můžete prohlédnout na internetu.) 
Výherkyním gratulujeme a všem hráčkám přejeme do roku 2013 hodně štěstí, zdraví a co nejvíce 
úspěchů v kartách. 
  
Děkujeme také panu starostovi Zdeňku Pexovi za úvodní slovo při zahájení a hodnotnou cenu do naší 
žolíkovské tomboly. Bylo to velmi příjemné odpoledne a už teď se těšíme na všechny hráčky na 
příštím žolíkovém turnaji v roce 2014! 

HOLKI SOKOLKI 

 
 

Sbírka použitého ošacení  
 

Sbírka se uskute ční dne 18. 3. 2013 v dob ě od 8.00 do 17.00 h v p řízemí budovy 
starého obecního ú řadu. Po řadatelem je Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí 
Petřvald.   
 
Do sbírky m ůžete p řinést:  
> Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
> Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
> Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 
> Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
> Obuv – veškerou nepoškozenou 
> Hračky – nepoškozené a kompletní 
 
Věci, které vzít nem ůžeme: 
> 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 
 
Prosíme o zabalení věcí do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.  
Děkujeme za Vaši pomoc! 
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203 
Více informací získáte na: www.diakoniebroumov.org 
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Tříkrálová sbírka pro Charitu Studénka 2013  
 

Dne 14. 1. 2013 skon čil již 13. Ro čník Tříkrálové sbírky. 
 
V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 
pokladniček a vybralo se 444 779 Kč (v loňském roce byla vybraná částka 413 309 Kč).  
 

Obec Po čet pokladni ček Sbírka  2013  Sbírka 2012  
Studénka I. 11 60 236 42 895 
Studénka-Butovice 15 39 371 40 941 
Studénka-Nová 
Horka 

2 4 482 4 099 

Bartošovice 6 21 464 20 891 
Bravantice 2 9 517 5 273 
Vyškovice 2 8 331 7 629 
Tísek 5 24 015 20 793 
Bílov 1 4 815 - 
Bílovec 15 78 366 73 326 
Albrechtičky 6 23 621 21 698 
Stará Ves 
n.Ondřejnicí 

11 78 165 73 622 

Pustějov 5 26 512 20 094 
Velké Albrechtice 2 7 419 - 
Mošnov 3 1 315 10 606 
Kateřinice 2 9 646 14 094 
Petřvald  6 35 530 41 761 
Trnávka 2 11 795 15 587 
celkem 96 444 779 Kč 413 309 Kč 

 
Výtěžek bude z 65 % použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, zakoupení a opravu 
zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Zbývající peníze budou použity na 
celostátní projekty a zahraniční pomoc.  
 
Děkujeme všem, kteří se aktivně účastnili organizace a průběhu sbírky, dětem – Třem králům i 
jejich dospělému doprovodu. Velké poděkování patří také Vám, kteří jste koledníky s láskou a 
štědrostí přijali.  

Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky 
 
 

 
Sbor dobrovolných hasi čů v Petřvaldě Vás srdečně zve na 

 

tradi ční Hasi čský bál 
 

pořádaný v sobotu 16. února 2013 od 20.00 h  v sokolovně v Petřvaldě. 
 

K tanci a poslechu hraje skupina MARAS. Je zajištěno občerstvení a domácí kuchyně. 
Pro návštěvníky je připravena také bohatá tombola. Vstupné na ples je 100,- Kč. 

 

 
Výstava fotografií ke 100 let ům TJ Pet řvald 

 

Ve dnech 27. – 31. 12. 2012 byla uspo řádána v extrovní místnosti restaurace 
Sokolovna výstava fotografií ke 100 let ům TJ Pet řvald.  
 
Byly zde vystaveny fotografie staršího data i ze současnosti, návštěvníci si mohli prohlédnout fotky ze 
spartakiád, historické kroniky TJ i kroniky oddílové. 
Zájem o prohlídku byl jak u mladých tak u starších občanů, kteří výstavu průběžně navštěvovali. 
Věříme, že se všem líbila a při dalším významném jubileu TJ pro veřejnost rádi připravíme další 
prezentaci naší organizace. 

Za TJ Petřvald na Moravě Ludmila Polášková 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ ���� KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA!  
 

Projekt Už jsem čtenář 
 

Projekt je zam ěřen na prv ňáčky a probíhá ve spolupráci Obecní knihovny v Pet řvaldě 
a základní školy b ěhem celého školního roku. Dne 20. 12. 2012 se ve šk olní knihovn ě 
v rámci projektu uskute čnila Váno ční dílna, ve st ředu 30. 1. 2013 se uskute čnila 
projektová lekce s názvem Čtení pod pe řinou. 
 
Vánoční dílna  byla tematicky zaměřená na období Vánoc – děti se seznámily s vánočními zvyky a 
tradicemi, při soutěži si ověřily, jak už umí písmenka, knihovnice jim přečetla vánoční příběh z knihy 
Kocour Mikeš od Josefa Lady a nakonec si společně vyrobily lodičky ze skořápek ořechů a drobné 
vánoční ozdůbky z přírodních materiálů.  
 
Čtení pod pe řinou  – tak se jmenovala lekce zaměřená na dětskou literaturu a knihy. Knihovnice a 
paní učitelka si s dětmi povídaly mimo jiné i o tom, jestli mají rády knížky a jaké a kdo jim doma čte. 
Bylo vidět, že děti knížky baví a posléze ukázaly, že také dovedou pozorně poslouchat a pracovat 
s přečteným textem. Ve druhé části lekce si děti vlastnoručně vyrobily záložky do knížky. 
 
Každá projektová lekce trvá dvě vyučovací hodiny a kombinuje výklad na určené téma doplněný o 
počítačovou prezentaci a diskusi s dětmi, předčítání a práci s přečteným textem a doplňkové aktivity 
jako jsou soutěže, hádanky, vyplňování pracovních listů a pracovní a výtvarné činnosti. Cílem projektu 
je posílit zájem dětí o knihy a pozitivně je motivovat k budování a upevňování čtenářských dovedností. 
 

 
 

Přednáška Ladislava Heryána  
 

V pátek 8. b řezna 2013 se uskute ční v knihovn ě od 17.00 h další ze série p řednášek Dr. 
Ing. L. Heryána Th.D., SDB. 
 
Na tomto v pořadí už třetím setkání L. Heryán dokončí téma „Ježíšova blahoslavenství pro dnešní 
dobu“. Určitě se můžeme těšit na další zajímavé povídání proložené hudbou, které nám přinese 
zasvěcený a přitom srozumitelně podaný výklad biblického tématu. Bible je i v současnosti  
nejprodávanější knihou na světě, je tedy na místě věnovat jí pozornost. 
 
Pokud se chcete akce zúčastnit, nahlaste prosím nezávazně svou účast do knihovny (SMS na tel. 
737 544 435 nebo e-mailem: knihovna.petrvald@petrvaldobec.cz). 
 
Se všemi zájemci o přednášku se těšíme na shledanou v knihovně! 
 
 

Výtvarná sout ěž pro d ěti  Povídám, povídám pohádku  
 

ObK v Pet řvaldě vyhlašuje už 4. ro čník výtvarné sout ěže. Sout ěž je určena pro d ěti 
předškolního v ěku a pro mladší školní d ěti (1. – 3. t řída) a téma je tentokrát 
pohádkové… 
 
Jakoukoliv výtvarnou technikou můžete zpracovat oblíbenou pohádku a nebo ještě lépe - vymyslet si 
svou vlastní. Zapojte fantazii a šikovné ruce! Své výtvarné dílo můžete odevzdat v knihovně do konce 
měsíce března (označené jménem, příjmením a věkem dítěte a kontaktem na některého z rodičů). 
Nejpovedenější díla budou už tradičně vybírat svými hlasy návštěvníci knihovny v průběhu měsíců 
dubna a května. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne na Erbovních slavnostech a vítězové 
budou odměněni knížkou a roční registrací v knihovně. 
 
Obrázky si zájemci budou moci zakoupit a přispět tak libovolnou částkou na obnovu dětského fondu 
knihovny v Petřvaldě! 
 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
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Vývoz popelnic a separovaný sb ěr 
 

Rada obce, na svém zasedání dne 28. ledna 2013 schv álila ceny vývozu jednotlivých 
typů popelnic pro ob čany obce Pet řvald na letošní rok.  
 
Cena vývozu kopíruje částku, kterou obec zaplatí svozové firmě OZO Ostrava a.s. Oproti loňsku ceny 
jsou vyšší o desetikoruny, a to především z důvodu vyššího DPH, vyšší ceny služeb a uložení odpadu 
na skládku. 
 

CENÍK VÝVOZU POPELNIC OBCE PETŘVALD PRO ROK 2013 
 
Tarif  popelnice  četnost vývozu  cena v roce 2013 
P101      70 litrů  1 x 14 dní      1.350,- Kč 
P191      70 litrů  1 x měsíc         750,- Kč 
P201    110 litrů  1 x 14 dní      1.650,- Kč 
P211    110 litrů  1 x týdně      2.750,- Kč 
P261    110 litrů  1 x týdně zima/1 x 14 dní léto    2.300,- Kč 
P271    110 litrů  1 x týdně (zimní vývoz)     1.800,- Kč 
K111  1100 litrů  1 x týdně    10.700,- Kč 
 
V roce 2012 obec Petřvald v rámci rozpočtu dokrývala rozdíl mezi příjmy a výdaji odpadového 
hospodářství částkou cca 150.000,-Kč. To je oproti okolním obcím, které mají jiný systém výběru 
poplatku za odpady, velice dobrý výsledek. Pro informaci uvedu pár čísel: 
 
Příjmy odpadového hospodá řství    Výdaje odpadového hospodá řství 
 
Výběr za vývoz od občanů  850.000,- Kč   Úhrada vývozu za občany 850.000,- Kč 
Příjem za separovaný odpad  200.000,- Kč   Náklady na separovaný sběr     80.000,- Kč 
Celkem …..             1.050.000,- K č   Velkoobjemový odpad   150.000,- Kč 

Sběr zeleného odpadu   120.000,- Kč 
Celkem             1.200.000,- K č 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že separace odpadu má svůj ekologický, ale i ekonomický přínos pro nás 
všechny. Vždyť z příjmů za separovaný sběr plastů, skla a papírů obec hradila na podzim vývoz 
zeleného kompostovatelného odpadu. Ještě vyšší separace druhotných surovin by pak mohla přinést 
prostřednictvím systému EKO-KOM do obce prostředky na úhradu dalších služeb v oblasti 
odpadového hospodářství pro občany. 

Ing. Jiří Hýl, účetní 
 
 
 

 
Sběr velkoobjemového a nebezpe čného odpadu 

 

prob ěhne v sobotu 4. kv ětna 2013 
 

v Petřvald ě na návsi od 8 do 12 hodin, v Pet řvaldíku u obchodu od 12.30 do 15 hodin. 
 

 
 

Upozorn ění pro majitele ps ů  
 

Upozor ňujeme majitele ps ů na povinnosti, které jsou s chovem ps ů v obci spojeny. 
 
Povinností majitele psa je uhradit nejpozději do konce měsíce března poplatek ve výši 120,-Kč za 
každého psa. Poplatek můžete zaplatit v kanceláři účetního na obecním úřadě. 
 
Dále upozorňujeme na povinnost dbát o to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství a pokud ke 
znečištění dojde, je majitel povinen nečistoty odstranit. Povinností majitele je také zabránit volnému 
pobíhání psa po obci. 

 



Petřvaldský zpravodaj                                  leden/únor  2013                                strana 6 

 

Desatero zásad požární bezpe čnosti v obytných budovách  
 
1. Udržovat elektrické zařízení a el. spotřebiče v takovém stavu, aby neohrožovaly 
bezpečnost osob a okolí ( neprovádět neodborné opravy, nepřetěžovat el. obvody, 
neinstalovat elektrická provizoria). 
 
2. Nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na místech nebezpečných pro vznik požáru 
(ve sklepích a v půdních prostorách). 
 
3. Udržovat v dobrém technickém stavu topidla, kouřovody i jiné tepelné spotřebiče, věnovat 
zvýšenou pozornost především plynovým spotřebičům – při úniku plynu ihned uzavřít 
všechny uzávěry ke spotřebičům, nezapínat v zamořeném prostoru el. spotřebiče, zajistit 
větrání a nahlásit únik pohotovostní plynárenské službě tel: 1239. 
 
4. Zajistit, aby se v blízkosti topidel a jiných tepelných spotřebičů menší než 1 m 
neskladovaly lehce vznětlivé materiály, nepoužívat k zatápění tuhých paliv hořlavé kapaliny ( 
benzín, líh, petrolej, nafta). 
 
5. Neodhazovat nedopalky cigaret do odpadkových košů a všude tam, kde je možnost 
vzniku požáru. 
 
6. Znát místa hlavních uzávěrů plynu a vody a hlavní vypínač el. energie, zajistit jejich stálý 
volný přístup. 
 
7. Neskladovat různý materiál na schodištích, chodbách a jiných prostorách, které mohou 
sloužit jako únikové cesty, udržovat je neustále volné, nedovolit parkování u vícepatrových 
budov v nástupních prostorách požárních vozidel. 
 
8. Skladovat hořlavé kapaliny jen na místech k tomu určených. 
 
9. Dbát, aby nedocházelo k poškozování a zneužívání technických prostředků požární 
ochrany (hydranty, hadice, proudnice, hasící přístroje), znát jejich způsob použití a používat 
jen k účelům PO, zajistit trvale volný přístup k nim. 
 
10. V vřípadě vzniku požáru: 
a) snažit se uhasit požár dostupnými hasebními prostředky (voda, písek, zemina, RHP atd.), 
b) hlásit požár na operační středisko tel 150 (dovoláte se na krajské operační středisko do 
Ostravy, proto je nutno co nejpřesněji sdělit místo události), 
c) nebo hlásit požár (i každou jinou živelní nebo jinou pohromu) na centrum tísňového volání 
tel. 112, 
d) v případě nedostupnosti telefonu zajistit na budově starého obecního úřadu nebo 
hasičárně rozbitím skla spuštění sirény přerušovaným tónem, 
e) při zásahu jednotek PO na požádání velitele zásahu umožnit vstup na soukromý pozemek 
a poskytnout přiměřenou osobní a věcnou pomoc. 
 
Důležitá telefonní čísla : 
Hasiči (Operační středisko Jih Ostrava)  150 
Rychlá záchranná služba    155 
Policie ČR      158 
Centrum tísňového volání (IBC)   112 
Poruchy elektro     840 850 860 
Poruchy plynu     1239 
Obecní úřad      556 754 437, 230, 467 
Starosta obce     603 513 007, 556 754 252 
Velitel JSDH Petřvald    603 786 657 
 
 


