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         Petřvaldský  
          zpravodaj 
 

MK ČR E 10176                                                                                                                   4/2016  duben 
 

 

Zprávy občanům 
 

Přinášíme pravidelné zprávy a informace pro občany. 
 

Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazen poplatek za psa, aby tak učinili do 
konce měsíce dubna přímo na OÚ. 
 

Prosíme občany, aby neukládali do kontejneru na zelený odpad pod 
sokolovnou větve. Zelený odpad je vyvážen za smluvenou cenu do 
kompostárny v Trnávce, a pokud jsou v odpadu větve, kompostárna odpad 
nepřijme a jsme nuceni tento odpad uložit na skládku, což je pro obec podstatně 
dražší. V případě, že občané nebudou zákaz ukládání větví do kontejneru 
respektovat, bude obec nucena nainstalovat zařízení, které bude kontejner 
snímat a monitorovat ty, kteří tento zákaz porušují. Po neukázněných občanech 
budeme následně vyžadovat úhradu vývozu kontejneru na skládku. Jak jsme již 
informovali, je možno ukládat větve na zahradu pod starý obecní úřad, kde jsou 
následně štěpkovány. 
 
Kompostér: Občané, kteří jste tak ještě neučinili, vyzvedněte si na obci 
kompostér na zelený odpad. Každé číslo popisné má nárok na 1 kompostér.  
Děkujeme za pochopení a spolupráci.                         Václav Kološ, starosta 
                       

Obec připravuje úpravu části objektu č. p. 160 na návsi. V bývalých 
obchodech „Moravanu“ máme v plánu zřídit komunitní centrum, které bude 
sloužit spolkům ke schůzovní, kulturní i společenské činnosti, obec ho bude 
využívat jako volební místnost. Prostor bude obsahovat  společenskou místnost 
malou kuchyňku a odpovídající sociální zařízení. Přestože využitelné prostory 
mají podlahy v různých výškových úrovních, budou, kromě kuchyňky, řešeny 
bezbariérově, vč. bezbariérového WC. V současné době zpracováváme 
projektovou dokumentaci.                            

 Ing. Šárka Fabiánová, místostarostka 
 

Přerušení dodávky el. energie v Petřvaldíku  
 

V pondělí 9. 5. 2016 bude z důvodu prací na vedení VN přerušena dodávka 
elektrické energie v celém  Petřvaldíku od 7.30 do 11.00 h. 
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Uzavřená pošta 
 

Upozorňujeme občany, že ve dnech 5. a 25. 5. 2016 bude zavřená pobočka 
České pošty v Petřvaldě. 

 
Pochod Petřvaldská šerpa 

 

Oddíl volejbalu při TJ Petřvald zve všechny milovníky pohybu na tradiční 
turistický pochod okolím obce, který se uskuteční v sobotu 30. 4. 2016. 
 

Registrace a start je v areálu Petřvaldské přehrady (Malé Sedlo). Registrace 
bude probíhat od 9.00 h, start je v 9.30 h. Startovné je 25,- Kč (pro registrované 
účastníky bude v cíli připraven čaj a párek). Délka trasy je cca 8 km. Akce se 
koná za každého počasí. 
Pořadatelé srdečně zvou všechny místní i přespolní účastníky! 
 

Tomáš Dlouhý, oddíl volejbalu TJ Petřvald 
 

Stavění máje, pálení čarodějnic a koštování pálenek 
 

V sobotu 30. 4. 2016 se od 16.00 h uskuteční v Petřvaldíku na hřišti tradi ční 
akce se stavěním máje, pálením čarodějnic a koštováním pálenek. 
 

Obecní koštování pálenek bude zahrnovat soutěž o nejlepší petřvaldskou 
pálenku za rok 2015. Soutěží se v kategoriích: jablkovice, hruškovice a 
slivovice. Zájemci o toto klání mohou donést soutěžní vzorek nejpozději do 
pátku 29. 4. 2016 na Obecní úřad v Petřvaldě nebo přímo hasičům v Petřvaldíku. 
Věřme, že i letos budou vítězové obecního koštování úspěšně reprezentovat 
obec v oblastní soutěži Regionu Poodří. 
Zveme všechny děti i dospělé, občerstvení je zajištěno a o zábavu bude 
postaráno! 

Zlatuše Čiberová, SDH Petřvaldík 
 

Zápis dětí do mateřské školy Petřvald na školní rok 2016/17 
 

Zápis se uskuteční ve středu 18. 5. 2016 od 8.30 do 15.00 h v budově MŠ. 
 

Při zápisu dítěte do mateřské školy rodiče podají žádost o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. Tato žádost musí být doplněna o písemné vyjádření 
dětského lékaře. Žádost a ostatní formuláře si můžete stáhnout na 
http://www.zspetrvald.cz/ms-dokumenty a vyplněné přinést k zápisu nebo si je 
můžete osobně vyzvednout před zápisem od 1. května 2016 v mateřské škole. 
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K zápisu dále potřebujete tyto doklady: 
• kartička zdravotní pojišťovny dítěte, rodný list dítěte, 
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, 
• doklad o místě pobytu dítěte a trvalém pobytu dítěte (doložit OP nebo 

potvrzením z ohlašovny pobytu, nájemní smlouvou, popř. čestné 
prohlášení), cizinci - oprávnění k pobytu. 

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Od 1. ledna 2012 není 
podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí automaticky 
zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem: 
 

• zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve 
škole (u vchodu do mateřské školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče 
nemuseli vstupovat do budovy), 

• zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách 
školy www.zspetrvald.cz. 

učitelky MŠ Petřvald 
 

Malé okénko do naší přírody - duben 
 

Pořekadlo „březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“ zřejmě tento 
rok platit nebude, jaro je tady a svou vládu si už nenechá vzít. 
 

V přírodě znamená pro všechny živé tvory jaro naději na nový život. Strategie 
živočichů jak nejlépe šířit své geny jsou různé a všechny mají jediný cíl, tím je 
rozmnožování. Toto okénko bude o živočichu obývajícím naše louky, lesy a 
pole - zajíci polním.  
 

Mnoho lidí se domnívá, že je to náš nejběžnější hlodavec, biologicky je ovšem 
zařazen do řádu zajícovitých a od hlodavců se například liší tím, že není schopen 
si potravu přidržovat předními běhy, je typickým býložravcem. Potravu tráví 
pomocí střevních bakterií, proces trávení se nazývá cerkofagie. Zajíc žije 
samotářsky a ve svém teritoriu má vytvořeny ochozy, po kterých se pravidelně 
pohybuje. Před predátory je schopen unikat až 70 km rychlostí, k tomu mu 
slouží delší zadní běhy, díky nimž je i výborný skokan. Ze smyslů má výborně 
vyvinut sluch a hmat, se zrakem je to poněkud horší. Zajíc se rozmnožuje od 
ledna do září a po celý rok je možno sledovat skupinku samců, kteří pronásledují 
samičku, ta je schopná takzvané superfetace - v době, kdy je již jednou 
oplodněna, je schopná znovu počít. V jednom vrhu je jeden až pět zajíčků.  
 

Pokud se rádi touláte přírodou, může se vám stát, že narazíte na malé schoulené 
zajíčky a budete mít dojem, že jsou opuštění a bezbranní. První, co vás v této 
situaci napadne, je jejich záchrana; vaše pomoc však ve většině případů není 
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nutná, protože ramlice se k plně vyvinutým mláďatům vrací jen pětkrát denně, 
aby je nakrmila, dělá to z důvodu ochrany proti predátorům, nechce na svá 
mláďata přenést svůj pach a tím je prozradit. Na takto nalezená mláďata, prosím, 
nesahejte, lidský pach z vašich rukou by samici od mláďat zahnal a ta by je 
opustila. 
 

Příroda je mocná čarodějka a zkušenému pozorovateli ukáže věci nevídané, 
snažme se proto tyto děje jen pozorovat a do složitých tajů přírody co nejméně 
zasahovat.                                                                   

  Roman Císař, MS Petřvald 
 

 
Český pohár v krasojízdě 

 

První dubnovou sobotu uspořádal oddíl sálové cyklistiky při TJ Petřvald na 
Moravě, z. s. 5. kolo Českého poháru v krasojízdě žactva a juniorů, kterého 
se zúčastnili závodníci z celé republiky. 
 

Pro juniory to byla poslední prověrka před finále MČR juniorů v Brně a 
nominací na MEJ ve Švýcarsku. Mezi 38 startujícími se neztratili ani naši dva 
závodníci - žáci Tomáš Frydecký a Filip Jordán. Své sestavy zajeli na hranici 
svých možností. Filip si vyjel nový osobní rekord a v konečném pořadí obsadil 
pěkné 5. místo. Ještě lépe se dařilo Tomášovi, který po zdařilé jízdě obsadil 3. 
místo. A nebýt toho, že zapomněl předvést poslední cvik své sestavy, mohl i on 
mít nový rekord. K lepšímu umístění mu stále chybí vyšší bodová hodnota 
sestavy. V kategorii juniorů zastoupení nemáme, takže vítězství si z Petřvaldu 
odvezli Janáčková do Prahy a Hanzlíček do Brna. 
 

Výsledkový servis:  
žačky - 1. Florová (Němčice) 58,78b., 2. Havlíčková (Horní Heršpice) 55,45b., 
3. Vosičková M. (Něm.) 53,50b.  
 

žáci - 1. Buriánek 62,97b., 2. Bartošík (oba Něm.) 42,32b. ,3. Frydecký 39,04b., 
5. Jordán (oba Petřvald) 25,34b.  
 

juniorky  - Janáčková (Pankrác) 93,82b., 2. Kosíková (Řečkovice) 84,33b., 3. 
Šiklingová (Něm.) 74,52b. 
 

junioři - 1. Hanzlíček (Brno) 105,86b., 2. Kouřil 101,52b., 3. Vrána (oba Něm.) 
91,67b. 

 

Kamil Bartůněk st., oddíl krasojízdy TJ Petřvald 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

Projekt Živá knihovna 
 

Obecní knihovna v Petřvaldě požádala v rámci dotačního programu 
Ministerstva kultury Knihovna 21. století o podporu na projekt Živá 
knihovna, který zahrnuje realizaci kulturních a vzdělávacích akcí 
v knihovně v roce 2016. 

 

Naše žádost uspěla a byla podpořena částkou 10.000,- Kč. V rámci projektu už 
proběhly přednášky Namibie, Matoušovo evangelium a Hvězdná cesta a také 
akce pro děti Loutkování a Noc s Andersenem.  
 

Do konce roku připravujeme řadu dalších zajímavých akcí, jako jsou přednáška 
Doc. ThDr. Tomáše Novotného o judaismu, scénické čtení LiStOVáNí (v rámci 
tradiční akce Celý Petřvald čte dětem), přednášku specialistky na zdravotní 
prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimákové o vlivu výživy na zdraví člověka, 
Prázdninový týden v knihovně pro děti, cestovatelskou přednášku, rodinný 
turnaj v mölkky, besedu spisovatelky Kateřiny Tučkové, výtvarné dílny 
Pískohraní a Vánoční dekorace a podzimní přednášku Dr. Ing. Ladislava 
Heryána, Th.D. o bibli. Podrobnosti k akcím budeme uveřejňovat průběžně. 
 

Věříme, že si v kalendáři akcí najdete něco, co vás zaujme, a budeme se těšit na 
některé z akcí na shledanou! 

 
Hvězdná cesta 

 

V pátek 25. března 2016 proběhla ve společenské místnosti hasičárny 
v Petřvaldě přednáška astrologa pana Milana Gelnara. 
 
Akce se setkala s velkým ohlasem - zúčastnilo se jí přes 30 posluchačů, kteří si 
vyslechli velmi zajímavé a zábavné povídání renomovaného astrologa o 
horoskopech a o konceptu Hvězdné cesty. Zájemci využili přímo na místě 
možnost měření aury a čaker.  
 

 
Noc s Andersenem 

 

Obecní knihovna v Petřvaldě uspořádala v pátek 1. 4. 2016 už čtvrtý ro čník 
Noci s Andersenem, tentokrát inspirovaný knihou Broučci J. Karafiáta. 

 

Tato akce probíhá na stovkách míst v České republice i v zahraničí a jejím 
úkolem je přivést děti do knihovny a propagovat tak čtení a čtenářství. Letošní 
Noci s Andersenem se v Petřvaldě zúčastnilo 52 dětí ve věku 1. - 5. třída ZŠ,  6 
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starších dětí, které se zapojily do organizace a 14 dobrovolníků, kteří zajišťovali 
přípravu a realizaci akce a dohled nad dětmi. Vzhledem k velkému počtu dětí 
jsme letos připravili večerní program bez přespání. 
 

Pro děti byla opět připravena velká dobrodružná hra. Tentokrát se děti rozdělené 
do 8 družinek kouzlem proměnily v broučky a procházely stanovenou trasu, kde 
hledaly ukryté zprávy, luštily šifry a plnily různé úkoly. Navštívily včelín paní 
Káji Doleželové, která pro ně připravila naučný kvíz o včelách a včelaření, 
poznávaly brouky a hmyz, jeden úsek cesty musely překonat se zavázanýma 
očima a také měly za úkol projít územím, které hlídal strašidelný brouk 
Hrobařík a jeho pomocníci. Děti si vyráběly broučky z papíru a lampionky z pet 
lahví, kterými si svítily při nočním hledáním kouzelného pokladu. Kluci a 
děvčata stihli také napsat a nakreslit, co se jim v programu nejvíce líbilo a co by 
si přáli zažít příště a samozřejmě jsme si také přečetli ukázku z knížky Broučci. 
Ve 23.00 h děti odcházely unavené, ale spokojené domů. 
  

Na tomto místě chci poděkovat všem dobrovolníkům a sponzorům, jejichž 
ochota, podpora a pomoc jsou pro uspořádání akce nepostradatelné. Srdečný dík 
tedy patří Vinárn ě Na Roli a Řeznictví Žabčík za sponzoring večeře (na pizze 
a párcích si děti opravdu pochutnaly!). Dík patří i starostovi obce, který 
sponzorství s Řeznictvím Žabčík vyjednal. Za pomoc a spolupráci při organizaci 
a zajištění akce děkuji především paní učitelce Gabriele Duchoňové, za 
vytvoření a zorganizování hry panu Pavlu Pliskovi. Vřelý dík patří vedoucím 
družinek Lucce Vosáhlové, Pavlíně Moravcové, Kačce Bartůňkové, Kačce a 
Monice Paličkovým, Monice Šindlové, Míši Bókové a Kubovi Šindelkovi, dále 
děkuji Broučici se zlatou hvězdou na čele Kačce Břežné, Hrobaříkovi Tomáši 
Dlouhému a jeho pomocníkům Kájovi Krchovi a Jindrovi Rozehnalovi, 
Potměšilé víle Kristýně Šindelkové, Potemníkům Týnce Máchové a Kačce 
Plesníkové, Broučici Verči Benešové a starému Světlušákovi Kryštofu Pliskovi.  
 

Je skvělé vědět, že se najde tolik lidí ochotných věnovat nezištně svůj volný čas 
dětem ☺.          

K. Plisková, knihovnice 
 

Jaro je tady! 
 

Informace Hasičského záchranného sboru MSK. 
 

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům často přidělává 
vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při 
odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných 
domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si 
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné 
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vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení 
tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,- Kč. 
 

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by 
lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na 
zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně 
ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny 
prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby 
se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od 
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy 
fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude 
pod neustálým dohledem. 
 

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, 
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s 
vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství 
je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu 
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150, případně elektronickým 
formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na 
základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za 
zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o 
bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo 
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena 
pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání 
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by 
se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, 
neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, 
jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a 
následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě 
vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou 
až do výše 25 000,- Kč. 

 

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
 

 
Jak zlepšit kvalitu vody v potoce, rybníku nebo řece v obci 

 

Jak nakládat s odpadními vodami v souladu se zákonem? Co zákon 
dovoluje a co naopak může být sankcionováno? Mezi lidmi panují značné 
nejasnosti týkající se této problematiky s ohledem na to, jaké požadavky 
klade zákon na fyzické a právnické osoby. 
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Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům 
obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných staveb 
povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu 
s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou 
legislativou.  
 

Jakým způsobem je tedy možné odpadní vody likvidovat? Za standardní je 
považováno napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do 
kanalizace nebo jednotná. Druhým povoleným způsobem likvidace odpadní 
vody je využití k tomu určeného vodního díla. Především v menších obcích je 
dalším možným způsobem akumulace odpadních vod v bezodtokových jímkách. 
Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění 
těchto vod.  Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního 
prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit zneškodnění těchto odpadních 
vod. Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným, způsobem likvidace 
odpadních vod je jejich přímé vypouštění do vod povrchových či podzemních. 
Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona.  
 

Také není možné likvidovat odpadní vody pomocí přepadů ze septiků nebo 
žump jejich napojením do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena 
čistírnou odpadních vod. Není povoleno ani odvádění dešťových vod pomocí 
splaškové kanalizace.  
 

Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody vývozem 
žumpy nebo septiku na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního 
toku. Jde o přestupek, který může být penalizován. Pokud si majitelé 
nemovitostí objednávají vývoz žumpy, měli by si službu objednat u společnosti, 
která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) 
oprávnění a zároveň by si měli uschovat faktury nebo smlouvy, ve kterých musí 
být uvedeno, ve které čistírně odpadních vod byly odpadní vody zlikvidovány. 
Objem zlikvidovaných vod musí odpovídat množství dodané pitné vody do 
nemovitosti. To lze jednoduše zkontrolovat prostřednictvím údajů vodoměru 
příslušného vlastníka.                                                                     

SmVaK Ostrava 
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