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         Petřvaldský 
zpravodaj 

 

MK ČR E 10176                                                                                                               7/2016  červenec 
 

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

Informace pro občany 
 

Přinášíme pravidelné informace a zprávy pro občany. 
 

Obyvatele nejen naší obce již několikátý týden obtěžují noční lety vrtulník ů, které 
jsou součástí výcviku pilotů vrtulníků. Společně se starostou obce Staré Vsi n. O a 
Mošnova jsme dne 29.6.2016 zaslali dotaz na Moravskoslezský kraj, na který nám 
dodnes nebylo odpovězeno. Jménem všech starostů odpověď urgoval starosta Staré 
Vsi. Po několika urgencích svolalo vedení letiště na 21. 7. 2016 schůzku starostů 
dotčených obcí s firmou, která výcvik pilotů provádí. S problémem byl seznámen 
také poslanec PČR Ing. Petr Kudela, člen Hospodářského výboru pro dopravu, 
který se zapojuje do řešení situace. 
 

Obec průběžně realizuje plánované opravy a stavební akce.  
 

Proběhla rekonstrukce kříže na Hartech a úprava jeho nejbližšího okolí.  
 

Výstavbou chodníku začala rekonstrukce návsi, která bude pokračovat realizací 
přechodu pro chodce u obchodu Hruška, následovat budou parkové úpravy a 
výměna osvětlení. Účelem rekonstrukce je zlepšení funkčnosti návsi a zkulturnění 
centra obce.  
 

U základní školy budujeme ze strany od bytovky nové parkoviště. Zároveň 
probíhá rekonstrukce spojovacích krčků ve škole. Obec má připravenou studii na 
zlepšení dopravní bezpečnosti u základní školy, realizace je plánována na rok 2017. 
 

Těsně před realizací je komunitní centrum  v budově č. p. 160 na návsi. Obec 
plánuje požádat o dotaci, a proto čekáme na vyhlášení příslušného dotačního titulu. 
 

V současné době probíhá tvorba nových webových stránek obce a knihovny.  
Účelem je modernizace a zlepšení funkčnosti, tak aby stránky byly přehledné a 
uživatelsky příjemné. Zveřejnění plánujeme do konce letošního roku. 
 

Motorový olej NEPATŘÍ do popelnic na potravinářský olej!!!  
Prosíme neukázněné občany, aby do těchto popelnic nevhazovali olej 
motorový.  Kontejnery nejsou na sběr motorového oleje určeny a firma, která 
odpad odváží, v případě porušování pravidel ukončí vývoz a popelnice stáhne. Na 
nekázeň by tak doplatili slušní a ukáznění občané. 
 

 



2 

 

Žádáme důrazně občany Petřvaldíku, aby neparkovali na cestě a nebránili tak 
průjezdu zemědělské a hasičské techniky. Těm, kteří svá auta již parkují ve 
dvorech, děkujeme. V případě opakované neukázněnosti některých občanů budeme 
nuceni instalovat značky obytná zóna a zákaz stání. 
 

Přejeme občanům hezké letní dny a příjemnou dovolenou! 
Václav Kološ, starosta 

 
Výročí 750 let od první písemné zmínky o obci 

 

V příštím roce, v roce 2017, si připomeneme kulaté výročí 750 let od první 
písemné zmínky o naší obci z roku 1267. 
 

U příležitosti tohoto výročí obec Petřvald, především pak kulturní komise 
připravuje různé akce pro občany. Jedním z plánovaných počinů pro příští rok je i 
výstavka o starých časech. Mělo by se jednat o výstavku pro širokou veřejnost, 
školní mládež a především pro naše občany. Na historických dokumentech, starých 
fotografiích a na předmětech každodenního používání by se představila doba 
nedávno minulá i doba dávno zapomenutá. 
 

Obracím se s předstihem a velkou prosbou na všechny občany o případné zapůjčení 
historických předmětů, fotografií či různých písemností na tuto výstavku. Věřím, že 
se ještě najdou zajímavosti o historii Petřvaldu, které ostatním spoluobčanům nebo 
mládeži mohou rozšířit povědomí o bohatosti dění v Petřvaldě v minulosti. 
 

Kdo by mohl cokoli na případnou výstavku zapůjčit, nechť se obrátí na garanta 
obecní výstavky - ing. Jiřího Hýla, pracovníka obecního úřadu. Předem všem 
děkujeme za zájem a podporu této akce. 

Václav Kološ, starosta obce 
 

 

Úhrada poplatku za psa 
 

Žádáme majitele psů, kteří ještě neuhradili poplatek za psa ve výši  
120,- Kč, aby tak bezodkladně učinili p římo na obecním úřadě. 

Ing. Jiří Hýl, účetní 
 

Vítání občánků 2016 
 

Milé maminky a tatínkové, z důvodu změny legislativy nemůže Obec 
Petřvald zaslat pozvání rodičům a jejich nově narozeným dětem k účasti na 
slavnostním vítání občánků. 
 

Rodiče dětí narozených v době od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, kteří mají zájem se 
zúčastnit slavnostního vítání občánků, které se uskuteční dne 9. 10. 2016 na 
obecním úřadě v Petřvaldě, nechť se přihlásí na obecním úřadě a to osobně do 
19. 8. 2016. Zde podepíší souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 
101/2000 Sb., v tomto případě pouze pro účely vítání občánků. 

Ilona Jahodářová, matrikářka 
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Letní kino 

 

Zveme všechny příznivce letní romantiky na promítání českého filmu 
Teorie tygra v pátek 5. 8. 2016 od 20.45 h v Petřvaldě na hřišti TJ Petřvald. 
Vstupné je 50,- Kč, občerstvení je zajištěno. 

Ivana Šindlová, kulturní a sportovní komise 
 

 
O putovní pohár SDH Petřvaldík 

 

V sobotu 6. 8. 2016 se od 13.00 h uskuteční na hřišti v Petřvaldíku soutěž 
v hasičském sportu. 
 

SDH Petřvaldík zve všechny příznivce hasičského sportu na 10. kolo 
moravskoslezské ligy v požárním útoku. Bude se soutěžit v kategoriích muži a 
ženy. Bohaté občerstvení zajištěno: řízky, guláš, klobásy, čepovaný birel, pivo, 
limo atd. 
 

Přijďte podpořit naše domácí hasiče! Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé a 
sponzoři. 

Zlatuše Čiberová, SDH Petřvaldík  
 

 
Prázdninové hasičské dovádění 

 

První prázdninový pátek bylo na hřišti v Petřvaldíku živo a veselo. 
 

Vedoucí našich nejmenších hasičů pan Drastich společně s rodiči a ostatními 
příznivci hasičského sportu připravili pro děti odpoledne plné hasičských útoků 
a radostného dovádění. Děti si zajely několik útoků, shlédly i útok svých rodičů 
a věřte nevěřte, že bylo na co koukat. 
 

Našim nejmenším mini hasičům byly předány čepice s logem HASIČI - SDH 
PETŘVALDÍK, které pro děti zakoupili rodiče Honzíčka Dvorského a prarodiče 
Aničky, manželé Čiberovi. Kšiltovky se dětem líbily a při soutěžích, které je 
ještě čekají, budou příjemným a vhodným zpestřením mezi ostatními 
soutěžícími. 
 

Pohoštění bylo znamenitě připraveno, takže hřiště žilo do pozdních večerních 
hodin. 
 

Děti odcházely vydováděné a hlavně plné zážitků. Poděkování patří všem, kdo 
při této akci pomáhali. Bylo to hezké prázdninové odpoledne a podvečer, 
odstartování prázdnin našich nejmenších.  

Z. Čiberová, SDH Petřvaldík 
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Šachový klub Petřvald v roce 2016 

 

Přinášíme přehled událostí a zajímavostí ze sportovního života klubu.  
 

V lednu se na Obecním úřadě v Petřvaldě konalo 4. kolo Okresní mládežnické 
šachové ligy pro děti do 18 let. Již třetím rokem u nás vyhrál Marek Štefaník 
z Kopřivnice, letos v konkurenci dalších 16 dětí z okresu. Bohužel, z Petřvaldu 
tentokrát nehrál nikdo. 
 

Také jsme v tomto roce pokračovali dalšími sedmi koly v Krajské soutěži 
družstev 15/16 (KSA). ŠK Petřvald nakonec skončil z 12 družstev, díky alespoň 
čestné výhře v předposledním kole, předposlední. Vzhledem k síle a šířce 
našeho kádru skvělý výsledek, který byl dodatečným dárkem k 80. narozeninám 
čestného předsedy ŠK pana Hýla a v důsledku znamenal setrvání družstva 
v KSA i pro nadcházející sezónu. 
 

Nejvíce se na šachovnicích činili tito hráči: 
Příjmení, jméno  body/utkání   (šachovnice) 
Zedník Petr   4,5/10   (2. nasazený) 
Balón René   4,0/11   (5. nasazený) 
Friedel Radim  3,0/5    (7. nasazený) 
Diviš Jan   3,0/10  (6. nasazený) 
Polášek Pavel  3,0/10  (8. nasazený) 
Kotek  René   2,5/9    (4. nasazený) 
Tománek Marek  2,0/11   (1. nasazený) 
Hýl Miroslav  1,0/7   (9. nasazený) 
Aparicio Ignacio  1,0/8   (10. nasazený) 
Klečka Ivo   0,5/2   (3. nasazený) 
 

Díky všem! 
Marek Tománek, předseda ŠK Petřvald u N. J. 

 
Děti ukázaly, co ví o přírodě 

 

Dne 21. 5. 2016 se ve Vlkovicích uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá 
srnčí trofej a mladý ochránce přírody. Jedná se o soutěž jednotlivců a 
tříčlenných družstev zaměřenou na myslivost a ochranu přírody. 
 

Ve Zlaté srnčí trofeji soutěží každý sám, jako první se píšou testy a poté se jde 
na stezku. Zato u mladých ochránců přírody jde tříčlenná hlídka, která plní dané 
úkoly a sbírá body na stezce. Dále jsou závodníci rozděleni do dvou kategorií. 
Mladší 1. - 5. třída, starší 6. - 9. třída. Náš myslivecký spolek reprezentovali tito 
závodníci: Jiří Jakub, 11 let; David Jakub, 5 let; Anička Cuperová, 7 let a Alex 
Cuper, 5 let. 
 

V letošním roce byla tato stanoviště: střelba ze vzduchovky, střelba z luku, 
topografie, botanika, zdravověda, lezení po laně, řezání dřeva a zatloukání 
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hřebíků, zoologie 1, házení šišek do košíku, zoologie 2, určování stop a hlasu 
zvěře, uzly, rozdělávání ohně a jako poslední lovecká kynologie. 
 

Soutěž zahájili mladí trubači v čele s Jiřím Jakubem a pak následovaly testy a 
stezka. Jako doprovodný program byla střelba ze vzduchovky a luku, 
kynologická ukázka policie ČR a samozřejmě nemohla chybět myslivecká 
kuchyně. 
 

Jiří Jakub šel obhajovat bronzovou medaili z minulého roku, ale pro nemoc své 
kamarádky z hlídky si musel sestavit novou hlídku na místě a to se podepsalo na 
celkovém výsledku. Zato naše nová hlídka Anička, David a Alex byli vyhlášeni 
jako nejmladší hlídka a Alex jako nejmladší účastník soutěže. Naši borci se 
umístili na krásném sedmém místě a to i přesto, že dva nejmladší ještě neumí ani 
číst, jelikož chodí teprve do školky. Zato v poznávání zvířat a rostlin strčili do 
kapsy mnohem starší závodníky. Všichni účastníci soutěže obdrželi upomínkové 
triko a mnoho krásných cen, které jim předávala paní starostka Fulneku. 
 

Byla to krásná sobota strávená v přírodě, kdy nám děti ukázaly, že mají zájem 
poznávat naši krásnou přírodu. 

Jiří Jakub, předseda Mysliveckého spolku Petřvald 
 
 

OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

Zavřená knihovna 
 

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že v týdnu od 15. do 19. 8. 
2016 bude knihovna z organizačních důvodů (konání Prázdninového týdne 
v knihovně) zavřená. Za způsobené komplikace se omlouváme. 
 

 
Neznámá Čína 

 

Srdečně zveme na přednášku pana Pavla Drbálka ve středu 17. 8. 2016 od 
18.00 h v knihovně. 
 

Jsme sice všichni obklopeni věcmi z Číny a slýcháváme o ní často z médií, ale o 
čínské každodennosti a skutečném životě v ní máme obvykle jen velmi mlhavé 
představy. 

 

Kdo je povolanější přiblížit nám místní kulturu a realitu života než pan Pavel 
Drbálek, petřvaldský student, který tráví již druhý rok studiem čínštiny přímo 
v Číně? Přijďte si poslechnout neotřelé povídání o Číně a nakouknout trochu 
pod pokličku čínštiny. Těšíme se na vás v knihovně! 
 

Přednáška proběhne v rámci projektu Živá knihovna, podpořeného z programu 
Ministerstva kultury K21. 
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Klub deskových her 
 

V neděli 26. 6. 2016 se v zasedací místnosti obecního úřadu poprvé sešli 
příznivci deskových her. Setkání probíhají pravidelně každou lichou neděli 
a to i v průběhu prázdnin. 
 

Prozatím proběhla dvě setkání klubu, kterých se zúčastnilo vždy okolo deseti 
účastníků z řad dětí i dospělých. Hráči si užili odpoledne plná zábavy a legrace, 
vyzkoušeli si nové hry (na výběr je z více než desítky her) a potkali nové 
spoluhráče.  
 

Klub je otevřený všem zájemcům starším 10 let (nezapomeňte, že hry nejsou jen 
pro děti, nabízejí skvělou zábavu i pro dospělé!). Vstup na setkání je zdarma. 
Klubové schůzky probíhají pod hlavičkou obecní knihovny. Organizátorem je 
Kuba Kloss, podrobnější informace dostanete přímo u něj a nebo v knihovně. 
Další setkání se uskuteční v neděli 24. července a 7. a 21. srpna 2016. 
 

Čtenáři registrovaní si mohou z knihovny vypůjčit deskové hry domů. 
 
 

V knihovně najdete kvalitní českou literaturu 
  

Obecní knihovna byla přijata do projektu Ministerstva kultury Česká 
knihovna 2016.  
 

Tento projekt podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české 
literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky 
a věd příbuzných pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. 
Knihovna si zvolila knihy podle svého výběru v celkové hodnotě 6300,- Kč ze 
seznamu 197 titulů. Tyto knihy jsou financovány z projektu a jsou knihovně 
dodávány postupně (podle termínu vydání) zcela zdarma. K dnešnímu dni jsme 
obdrželi první dodávku knížek - jedná se převážně o krásné české knížky pro 
děti a kvalitní českou beletrii pro dospělé. 
 

Mgr. K. Plisková, knihovnice 
 
 
 

 
Zpravodaj obce Petřvald č. 7/2016 vydal dne 19. 7. 2016 Obecní úřad Petřvald, 
742 60 Petřvald 1 - Petřvald 175, IČO 00298263, obec@petrvaldobec.cz, 
www.petrvaldobec.cz. Evidenční číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR: MK 
ČR E 10176. Zpravodaj je vydáván měsíčně v nákladu 730 výtisků a je zdarma 
distribuován do všech domácností v obci Petřvald. Uzávěrka každého čísla je 
15. dne příslušného měsíce. Tisk: Obecní úřad Petřvald. 

 


