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Co se děje v Pet řvaldě? 
 

Mnozí ob čané se v poslední dob ě ptají, co se d ěje v Pet řvaldě. Je tady zvýšený stavební 
ruch, jezdí spousta nákladních aut. Jejich neznalos t je zap říčiněna většinou tím, že 
nenavšt ěvují ve řejná zasedání zastupitelstva obce a nesledují dostu pná místní média. A 
co se tedy d ěje?  
 

Především byla zahájena náročná investiční akce „Základní škola – energetická opat ření“ . 
V minulém roce se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci budovy základní školy. Po 
náročných jednáních byl v březnu letošního roku ve výběrovém řízení schválen dodavatel 
stavebních prací DEC-PLAST Příbor. „Vysoutěžená“ částka je 10.880.000,- Kč, což je o cca 6 
mil. méně oproti částce projektované. S ředitelkou ZŠ bylo dojednáno zkrácení školního roku o 
pět dnů a dne 1. června začaly stavební úpravy na tělocvičně ZŠ. Cílem celé této akce je 
výměna oken a dveří ve všech pavilonech ZŠ, celkové zateplení a barevná úprava nových 
omítek všech pavilonů. Nad rámec této akce proběhnou úpravy vstupního prostoru do ZŠ. 
Ukončení vnitřních prací je stanoveno na konec srpna, tak aby 1. září mohlo být zahájeno 
vyučování. Kompletní dokončení akce včetně předání je stanoveno na 30. září 2011. O dalším 
průběhu akce budou občané informováni. 
 

Další akcí, která byla zahájena v červnu letošního roku, je oprava vadných kanalizačních vpustí 
a celková rekonstrukce „Sklenákovy cesty“ na Záhumení . S touto akcí se započalo 20. 
června a bude ukončena vyasfaltováním a úpravou povrchu, pokud to počasí dovolí, 29. září. 
V Petřvaldě tak vznikne dalších cca 190 metrů asfaltové místní komunikace.  
 

Další letošní akcí, jejíž kořeny však sahají až do minulého volebního období, jsou terénní 
úpravy areálu „U Staré řiky“ pod hasi čárnou . Celé akci předcházel výkup části pozemků, ke 
kterému došlo po velmi dlouhém a komplikovaném jednání v loňském roce. Následně pak 
zastupitelstvo obce schválilo terénní úpravy na těchto pozemcích, kdy jedním z aspektů je 
rovněž protipovodňové opatření pro tyto lokality. Vzhledem k tomu, že záměrem obce je, mimo 
jiné, vytvoření sáňkovacího kopce pro naše nejmenší občánky, bylo nutno zajistit dostatečné 
množství zeminy. Nejprve se jevila možnost získat materiál ze skrývky z průmyslové zóny 
v Mošnově. Z této aktivity sešlo, když bylo schváleno vybudování protihlukového valu mezi 
letištěm a obcí Mošnov. Po dlouhých jednáních se další možnost vyskytla při budování silnice 
ve Vlčovicích a zde jsme zaznamenali úspěch. Byl dohodnut návoz skrývkové podorničné 
zeminy v odpovídajícím množství a kvalitě. Dodavatelská firma se zavázala, že zeminu přiveze, 
rozprostře, zhutní, vyrovná a oseje travním porostem. Firma samozřejmě také následně 
odstraní případné škody a zajistí očištění dotčené příjezdové komunikace. V tomto místě 
pokládám za nutné zdůraznit, vzhledem k různým fámám, které po obci kolují, že všechny práce 
včetně samotné zeminy budou pro obec dodány ZDARMA! Je to v podstatě protislužba za 
uložení nadbytečné zeminy ze stavby silnice. Samozřejmě následné dokončení úprav na těchto 
dotčených pozemcích (např. oplocení areálu, vybudování dětského hradu na vrcholu kopce, 
umístění prolézaček a laviček) bude financováno pomocí příslušných dotačních titulů, o které 
bude obec v příštím období usilovat. 
 

Poslední akcí, která v červnu proběhla, byla úprava parkovací plochy u ob řadní sín ě 
místního h řbitova . Při čištění stávajícího parkoviště bylo zjištěno, že tato plocha nemá 
vyřešeno odvodnění. Z tohoto důvodu byla ze sousední plochy odtěžena zemina, na plochu 
bylo navezeno hrubé kamení a následně byla tato plocha upravena recyklovaným kamením. 
Vznikl tak přírodní trativod, kterým se navíc rozšířilo stávající parkoviště a plocha bude také 
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užívána pro případnou skládku sněhu v zimě. Odtěžená kvalitní zemina byla uložena vedle 
vybudované plochy a občané ji mohou využít pro úpravu hrobů na hřbitově.  
 

Toto tedy jsou největší akce, které proběhly nebo stále probíhají v obci. O dalších akcích 
budeme občany průběžně informovat. 

Zdeněk Pexa, starosta obce 
 

Námětové cvi čení jednotky SDH Pet řvald 
 

Dne 20. 5. 2011 v 16.00 h byl zjišt ěn nadm ěrný výskyt kou ře vycházejícího ze sklepních 
oken starého obecního ú řadu. V 16.05 h byl jednotce SH Pet řvald vyhlášen poplach 
s výjezdem na místo.   
 

Vzhledem k tomu, že o možném požáru budovy bylo málo informací, byly na dotčené místo 
vyslány obě vozidla místní jednotky s celkovým počtem 11 hasičů. Po příjezdu hasičů na 
ohlášené místo bylo členy jednotky zjištěno, že se nejedná o skutečný požár, nýbrž o námětové 
cvičení. Velitel jednotky Lubomír Šíp informoval velitele zásahu o námětu cvi čení: v kotelně 
vybuchl kotel ústředního topení, při kterém došlo ke zranění topiče.  
 

Velitel zásahu poslal 3 členy jednotky na průzkum kotelny za použití dýchací techniky a další 2 
členy na průzkum a případnou evakuaci nadzemních pater budovy. Průzkumy zjistily, že 
v nadzemních patrech budovy se nenacházejí žádné osoby a v kotelně byl nalezen zraněný 
topič v bezvědomí. Do kotelny poslal velitel zásahu další tři hasiče s dýchací technikou 
k evakuaci zraněné osoby, která byla předběžně ošetřena a zajištěna dalšími členy jednotky. 
Vzniklý „požár“ byl zlikvidován jedním C proudem při použití hasební látky – vody. Při 
vyhodnocení akce velitelem jednotky a starostou obce bylo konstatováno, že jednotka splnila 
svůj časový limit výjezdu (10 minut) a ani při další činnosti členů jednotky nebyly zjišt ěny 
žádné závady . Starosta obce pak zhodnotil činnost jednotky bez závad s tím, že investice do 
nového vybavení jednotky se rozhodně pro všechny petřvaldské občany vyplatí a ti se mohou 
ve svých domovech cítit bezpečně. Věřme, že v budoucnu budeme činnost jednotky hodnotit 
jen při námětových cvičeních a nikoliv při skutečném požáru. 

Lubomír Šíp, velitel JSDH Petřvald 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
v měsíci kv ětnu 2011 

 

Významné životní jubileum oslavili: 
Anna Plašilová  96 let 
Zdenka Máchová  92 let 
Božena Rozehnalová 80 let 
Eliška Adámková  75 let 
Anna Růžičková  75 let 
Anna Homolová  75 let 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. 
Narodil se: 
Matěj Dočekal 
Rodičům gratulujeme k narození dítěte. 
Zemřela: 
Paní Zdenka Máchová 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 
 

 

Mateřská škola je o prázdninách otev řena pouze do 22. 7. 2011. 
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Udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského 
 

Dne 13. 6. 2011 převzal na Magistrátu m ěsta Ostravy zlatou medaili prof. MUDr. J. 
Janského ob čan naší obce pan Zden ěk Martínek. 
 

Medaile mu byla udělena za 40 bezpříspěvkových odběrů. Touto cestou mu děkujeme za 
ochotu pravidelně darovat krev pro zdraví a záchranu života spoluobčanů. 

Zdeněk Pexa, starosta obce Petřvald 
 
 

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥    
 

Obec Petřvald – Kulturní a sportovní komise 
 

Vás srdečně zve v sobotu 9. 7. 2011 od 17.00 h 
na HARTOVSKOU POUŤ 
♥ u Duhového domečku.♥ 

 

Během odpoledne proběhne soutěž o NEJ... sladké  ... (koláč, buchta, 
zákusek,...).  Nenechte se zahanbit a přineste na okoštování svůj výrobek. Na 
památku budou k prodeji hartovská perníková srdce z pouti.  
K tanci a poslechu hraje petřvaldská skupina MARAS.  Prodej medoviny, 
pivečka, klobás, zmrzliny ... 
 

Pokud chcete strávit krásnou sobotu, přijďte na Harty, protože jak je známo - „ 
Na hartovské  pouti, tam se nikdo nermoutí“ ! 
 

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥    
 
 

Přinášíme vám výb ěr z usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce, kt eré se konalo dne 
8. 6. 2011. Plné znění usnesení i zápisu v četně příloh je k dispozici na webových 
stránkách obce v odkazu ú řední deska ( www.petrvaldobec.cz ). 
 

▪ Zastupitelstvo obce stanovilo, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle 
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 
▪ ZO schválilo záměr odprodat pozemek parc. č. 820/92 o výměře 55 m² v k. ú. Petřvald u 
Nového Jičína. 
▪ ZO schválilo záměr odkoupení pozemku parc. č. 1310 (komunikace) v k. ú. Petřvald u Nového 
Jičína za odhadní cenu. 
▪ ZO rozhodlo poskytnout finanční podporu z rozpočtu obce Petřvald na rok 2011 dle přílohy č. 
2 zápisu (celková výše finančních prostředků je 400.000,- Kč, podrobná tabulka s částkami 
požadovanými i schválenými pro jednotlivé organizace je k dispozici na obecním webu) s tím, 
že 70 % z částky přidělené Tělovýchovné jednotě Petřvald na Moravě bude využito na činnost 
mládeže v TJ. Průběžnou i následnou kontrolou čerpání a použití finančních prostředků byl 
pověřen kontrolní a finanční výbor.  
▪ ZO schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 305/7 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína 
z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Petřvald. 
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Vyhodnocení výtvarné sout ěže "Strašidel se nebojíme" 
 

V měsících dubnu a kv ětnu prob ěhla v pet řvaldské knihovn ě výtvarná sout ěž "Strašidel 
se nebojíme". Do sout ěže bylo odevzdáno celkem 51 výtvarných prací d ětí ve věku od 3 
do 9 let. 
 

Všechny obrázky byly moc hezké a proto bylo velice těžké mezi nimi vybírat. Děti popustily 
uzdu své fantazii a v soutěži se tak sešly obrázky nejrůznějších strašidel a hrůzostrašných 
stvoření. O jejich originalitě svědčí už jejich jména, která děti vymýšlely samy. V knihovně tak 
byl k vidění Tmavík, Fusík, Lumprcamprbubu, Upíropavouk, Tříočko, Čertucha, Krysák, Jizvák a 
spousta dalších. 
 

Návštěvníci knihovny dali své hlasy těm obrázkům, které byly z jejich pohledu nejpovedenější. 
Výhodu při získávání hlasů měli ti malí výtvarníci, kteří si do knihovny přišli obrázky prohlédnout 
a hlasovat i se svými rodinnými příslušníky a i kamarády. 
 

Protože se obrázků sešlo opravdu hodně a všechny děti soutěžily společně v jedné kategorii, je 
letos vyhodnoceno i čtvrté místo, které jindy dostává nevděčnou "bramborovou" medaili. 
Na čtvrtém míst ě se umístily dva obrázky se sedmi hlasy - Strašidlo Amálka d ětí z mate řské 
školy  (děti ve věku 4 - 5 let) a strašidlo Bajaba Radka Rubiny  (2. třída). 
Na třetím míst ě s počtem hlasů 9 skončil Strašidelný lektvar Kristýny Máchové  (1. třída). 
Na druhém míst ě se umístilo s počtem hlasů 10 Strašidlo Gargamel Kláry Moslerové  (3. 
třída). 
Na prvním místě s počtem 15 hlasů se umístila Čarodějnice d ětí 1. třídy MŠ Pet řvald  Krtečci 
(věk 3-4 roky) a Angel od Kristýny Šindelkové  (3. třída). 
 

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo na Erbovních slavnostech, kde vítězům pogratuloval 
pan starosta s paní místostarostkou a předali jim zaslouženou odměnu - knížku. Soutěžní 
obrázky byly vystaveny na Erbovních slavnostech, kde si je mohli návštěvníci nejen 
prohlédnout, ale také zakoupit a finanční částkou tak přispět na zakoupení dětských knížek do 
knihovny. Prodej obrázk ů vynesl 336,- K č. Za tuto částku byly do knihovny zakoupeny 3 
knížky: 
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
Nová dobrodružství Štaflíka a Špagetky 
Lovci mamutů (encyklopedie) 
 

Děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili - dětem, paním učitelkám i hlasujícím návštěvníkům 
knihovny a také těm, kteří přispěli na zakoupení nových knížek. 
 

Těším se na další ročník soutěže i na Vaši návštěvu v knihovně. 
 

Kamila Plisková, knihovnice ObK Petřvald 
 
 

 

Uzavření budovy OSSZ ve dnech 4. - 8. 7. 2011 
 
Z důvodu revitalizace vstupu do budovy bude Okresní spr áva sociálního zabezpe čení 
Nový Ji čín v dob ě od 4. do 8. 7. 2011 pro ve řejnost uzav řena a to v četně pokladny 
pojistného. 
 

Náhradní provoz bude zajištěn ve vedlejší budově, bude však omezen pouze na příjem dokladů 
a poskytování základních všeobecných informací. Klientům doporučujeme, aby si návštěvu 
pracoviště naplánovali na dobu do 30. 6. 2011 nebo po 10. 7. 2011. 
Za případné komplikace se omlouváme. 

Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín 


