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         Petřvaldský 
          zpravodaj 

 

MK ČR E 10176                                                                                                                    8/2016  srpen 
 

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

Informace pro občany 
 

Přinášíme pravidelné informace a zprávy pro občany. 
 
Opět se množí případy, kdy do kontejneru na zelený odpad občané navážejí 
větve. Prosíme, neházejte větve do kontejneru, protože kompostárna v tomto 
případě kontejner nevyveze a obec musí vývoz kontejneru uhradit. K ukládání 
větví je určen prostor na zahradě pod bývalým obecním úřadem. V případě 
opakované neukázněnosti některých občanů bude v blízkosti kontejneru 
nainstalován kamerový systém, který bude místo monitorovat a při odhalení 
viníka bude tento likvidaci odpadu hradit. 
 
Upozorňujeme místní podnikatele a firmy, že kontejnery na plasty, papír a sklo 
v obci jsou určeny výhradně pro odpad z domácností. Podnikatelé by měli mít 
zpracované odpadové hospodářství a neplnit svým odpadem kontejnery určené 
pro občany. 
 
Opakovaně vyzýváme občany, kteří si ještě nevyzvedli kompostéry, aby tak 
bezodkladně učinili na obecním úřadě. 
 
Připomínáme majitelům psů, kteří nemají zaplacen poplatek za psa, aby 
poplatek neprodleně uhradili. Termín úhrady byl do 31. 3. 2016.  
Cena 120,- Kč za jednoho psa.  
 
Do kontejneru na železný odpad nepatří elektromateriál. Pracovníci obce ho 
musí pracně z kontejneru vytahovat a odvážet. Ledničky, varné konvice, 
mikrovlnné trouby, sporáky a další odvážejte do sběrného dvora ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Elektromateriál je možno odevzdat i ve středu v odpoledních 
hodinách.  
 

Cyklostezka Petřvald - Stará Ves nad Ondřejnicí 
 
V blízké době proběhne úprava povrchu cyklostezky spojující Petřvald a Starou 
Ves nad Ondřejnicí, která je ve společném vlastnictví obou obcí. Na cyklostezku 
bude položen asfalt.  
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Podomní prodej v obci  
 
Opětovně upozorňujeme občany na nové praktiky různých podomních prodejců 
a prodejců energií, kteří si telefonicky domlouvají schůzky a vnucují lidem své 
služby a zboží. Ohrazují se tím, že jsou s občany domluveni, takže je není 
možné z obce vykázat. Prosíme občany, aby si dávali pozor na to, s kým si 
domlouvají návštěvu a koho si pouštějí do domu.  
 
 

Kontejner na textil 

Použité oblečení můžete odložit do speciálních kontejnerů. Kontejnery jsou 
postavené u „staré školy“. Objem kontejnerů v naší obci nestačí, a proto budou 
do měsíce přistaveny další tři. Budou umístěny na parkovišti na Hartech u 
obchodu, u „staré školy“ a v Petřvaldíku u obchodu.  Do nádob můžete vkládat 
staré oblečení, obuv (v páru svázanou k sobě tkaničkami nebo v igelitové tašce) 
a také textilní hračky. Pomůžete tím nejen lidem, kteří oblečení potřebují, ale 
také čistotě v obci.  

Výročí 750 let od první písemné zmínky o obci  

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

Opakovaně prosíme občany o zapůjčení historických předmětů, fotografií či 
různých písemností na výstavku věnovanou výročí 750 let od první písemné 
zmínky o obci Petřvald. Garantem této výstavy je ing. Jiří Hýl, pracovník 
obecního úřadu. Děkujeme za ochotu a podporu této akce. 
 
Obec průběžně realizuje plánované opravy a stavební akce  
 
U základní školy bylo vybudováno parkoviště, finišuje rekonstrukce 
spojovacích chodeb v základní škole, která bude ukončena do začátku školního 
roku. 
 
Rekonstrukce bytů v budově č. p. 160 pokračuje dle harmonogramu. 
Dokončení je plánováno ke konci tohoto kalendářního roku.  
Budování komunitního centra v přízemí budovy bude financováno z rozpočtu 
obce, protože nebyly vypsány dotační tituly, které by se na tuto akci vztahovaly.  
 
V mateřské škole probíhá výstavba plotu a odhlučnění tělocvičny. 
 
Přejeme občanům pohodové letní dny a dětem hezký zbytek prázdnin! 

Václav Kološ, starosta 
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Dovolená praktický lékař 

 

Praktický lékař MUDr. Švidrnoch v době od 29. 8. do 10. 9. 2016 
neordinuje. V akutních případech zastupuje MUDr. Krkoška v Příboře. 
 

 

Pošta zavřená 
 

Z důvodu školení bude pobočka pošty v Petřvaldě otevřená v úterý 13. 9. 
2016 pouze v odpoledních hodinách.  
 

 
Petřvaldští mladí hasiči na rybníku 

 
Dne 22.7. 2016 proběhla na Petřvaldském rybníku Malé Sedlo „zábavní 
akce“ pro naše malé hasiče. 
 
V odpoledních hodinách se zde sešly dvě desítky dětí s rodiči. Pro děti byl 
připraven program s různými kvízy, úkoly a morseovkou. Dokonce i noční 
stezka odvahy v okolí rybníka. Všichni přítomní si také opekli špekáčky a 
zazpívali s kytarou. Kdo měl zájem, zachytal si ryby. Ti nejvytrvalejší zůstali 
přes noc v předem připravených stanech. Akce byla velmi úspěšná, také díky 
příznivému počasí a doufáme, že si ji všichni zúčastnění užili. Tímto bych chtěla 
poděkovat panu Davidu Tomáškovi za propůjčení prostorů a zajištění 
občerstvení. Už teď se těšíme na další spolupráci.  

SDH Petřvald, Kateřina Břežná 
 

Dobráci o petřvaldských muzikantech 
 

Zveme všechny přátele a příznivce dne 27. srpna 2016 od 17.00 h do areálu 
U Staré řiky na akci plnou hudby, zpěvu, dobré zábavy a lahodného 
občerstvení. 
 

Budeme vzpomínat na hudebníky, kteří hráli Petřvaldu pro radost. Především na 
autora petřvaldské hymny Josefa Lénerta, dlouholetého kapelníka Petřvalďanky 
Ríšu Řepku a našeho kamaráda Jarka Suchara Tichopáda. 
Zazpívá chrámový sbor, k tanci a poslechu zahraje Petřvalďanka a Dobráci.  
Pořadatelem akce jsou Dobráci. Akci podpořila obec Petřvald. Vstupné je 
dobrovolné.  

Vojtěch Myška  
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Sportovní den 2016 
 

Dne 25. 6. 2016 se ve sportovním areálu TJ Petřvald na Moravě konal 
Sportovní den. 
 

Již od rána probíhaly turnaje v kopané přípravek a žáků „O pohár starosty obce 
Petřvald“. Jako každý rok jsme byli svědky usilovného zápolení a velkých 
sportovních výkonů malých hráčů. Na letošním turnaji navíc panovalo horké 
počasí, ale stateční sportovci se i s ním hravě vypořádali. Turnaje se za 
přípravky zúčastnilo 5 družstev v pořadí: 1. místo – Bílovec, 2. místo – 
Brušperk, 3. místo – Vřesina, 4. místo – TJ Petřvald na Moravě, 5. místo – 
Třebovice. 
 

Přípravky:  nejlepší střelec – David Řeháček (Bílovec), nejlepší hráč – Václav 
Kudrna (Brušperk), nejlepší brankář – Michal Trnka (Vřesina). 
Nejmladší hráč turnaje – František Rozehnal (Petřvald n. M.). 
 

Mladší žáci: nejlepší střelec – Michal Straka (Brušperk), nejlepší hráč – Matěj 
Chmiel (Třebovice) a nejlepší brankář – Vítek Kelner (Petřvald n. M.). 
Předání cen a gratulace hráčům se zúčastnil osobně starosta obce Petřvald 
Václav Kološ. Starosta popřál dětem sportovní úspěchy a pěkné prázdniny. 
TJ Petřvald na Moravě děkuje všem účastníkům, hráčům, trenérům, 
pořadatelům, Obci Petřvald a všem lidem, kteří se zasloužili o skvělou 
atmosféru Sportovního dne. 

Za TJ Petřvald na Moravě oddíl kopané 
 
 

Hurá na prázdniny 
 

Hokejisté HC SDH Petřvald společně s SDH Petřvald uspořádali pro děti 
z dětského domova v Hrabové zábavný sportovní den Hurá na prázdniny. 
 

Pro děti byla připravena řada zábavných her a soutěží a také bohaté občerstvení. 
Nejvíce se dětem líbilo koupání pod splavem a pěna, kterou pro ně vytvořili 
hasiči. S nadšením se zúčastnily také utkání v kopané, ve které soupeřily 
s petřvaldskými hokejisty. Všem se den moc líbil a děti byly při odjezdu velice 
spokojené. 
 

Tato akce neušla pozornosti tisku a článek popisující tuto záslužnou aktivitu HC 
SDH Petřvald vyšel 26. 7. 2016 v Regionu Moravskoslezského deníku. 

 
Otto Kleniar, HC SDH Petřvald 
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Letní kino v Pet řvaldě – náhradní termín 

 
Zveme všechny příznivce letní romantiky na promítání českého filmu Teorie 
tygra v pondělí 22. 8. 2016 od 20.30 hod. v Petřvaldě na hřišti TJ Petřvald. 
Vstupné je 50,- Kč, občerstvení je zajištěno. Doufejme, že tentokrát nám počasí 
bude přát.  

Ivana Šindlová, kulturní a sportovní komise 

 
 

OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

Zavřená knihovna 
 

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že ve čtvrtek 25. 8. 2016 
bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená. Za způsobené 
komplikace se omlouváme. 

 
 

III. Setkání nad knížkami 
 

Zveme všechny příznivce knih a čtení v pátek 23. září od 18.00 h na další 
setkání nad knížkami. Tentokrát nás Pavla Vjaclovská provede indickou 
literaturou od starověku po současnost. 
 

Jste fandové dobrých knih? Přijďte se dozvědět něco nového a získat tipy na 
knížky, které stojí za přečtení. Pokud jste četli knížku, která Vás oslovila, 
přineste ji s sebou a doporučte ji ostatním!  
Těšíme se na vás v knihovně. 
 

Turnaj v mölkky 
 

V neděli 25. 9. 2016 se od 14.00 h uskuteční v areálu U Staré řiky druhý 
ročník turnaje ve hře mölkky. 
 

V loňském roce úspěšně proběhl první ročník turnaje v této zábavné hře, která je 
obdobou našich kuželek. Letošní turnaj je určen pro dospělé a děti od 6 let. 
Registrační poplatek je 20,- Kč. Prosíme zájemce o účast, aby se zaregistrovali 
v knihovně (počet a složení účastníků potřebujeme znát pro připravení herních 
sad a rozdělení do družstev).  
 

Těšíme se na všechny malé i velké hráče! 
Kamila Plisková, knihovnice 
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Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 20. 6. 
2016 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě  
 
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 

1.1/14/2016 schvaluje program svého 14. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

1.2/14/2016 zařazuje bod „Žádost Římskokatolické farnosti Petřvald o finanční dar 
na opravu kaple na Dvorku“ na program svého 14. zasedání dle předloženého 
návrhu. 
 

2/14/2016 bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 13. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 30. 5. 2016. 
 

3.1/14/2016 volí za ověřovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce Ivanu 
Šindlovou. 
 

3.2/14/2016 volí za ověřovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce Michala 
Hekeleho. 
 

4.1/14/2016 volí za člena návrhové komise pro 14. zasedání zastupitelstva obce 
Ing. Václava Moravce. 
 

4.2/14/2016 volí za člena návrhové komise pro 14. zasedání zastupitelstva obce 
MUDr. Josefa Růčku. 
 

5/14/2016 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

6/14/2016 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období od 13. 
zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. 5. 2016. 
 

7/14/2016 schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „ZŠ Petřvald – spojovací krčky – 
energetická opatření“ na částku 2 722 563,22 Kč bez DPH se společností CHAMI 
Stav s.r.o., Václavovická 1786, 739 34 Šenov, IČ: 28656792 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 

8/14/2016 schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Petřvald u Nového 
Jičína, Petřvald 1 – Petřvald č. p. 84, 742 60 Petřvald, IČ: 60336358 na opravu 
kaple na Dvorku ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Václav Kološ, starosta 
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