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Vážení spoluobčané,  
   
     blíží se konec volebního období 2010-2014 a považuji za 
samozřejmost, ale také za svou povinnost, informovat Vás o tom, co 
se v naší obci během této doby událo.  
 
     Čtyři roky se mohou zdát jako dlouhá doba, ale to jen tomu 
člověku, který se nezapojuje do žádné činnosti v obci a doma se nudí. 
Ostatním, kteří se dění v obci zúčastňují, letí čas jako voda. Však to 
znáte, je tady Nový rok a už je červen, kdy se konají Erbovní 
slavnosti, letní prázdniny proběhnou (hlavně dětem) strašně rychle a 
už vítáme v základní škole  do prvních tříd nové žáčky a je tu listopad 
setkání seniorů, rozsvěcení vánočního stromu a než se nadějeme, 
máme tu silvestrovské oslavy konce roku a novoroční běh. Mezi 
těmito akcemi probíhá v obci spousta činností, které pro občany 
organizuje a zajišťuje rada obce a zastupitelstvo.  
      
     A nyní k tomu, co se v naší obci událo. Začnu místní částí 
Petřvaldík. Po mnoha letech konečně došlo na vykoupení pozemků 
okolo hřiště, na kterých byla vybudována objízdná komunikace a 
velká zpevněná plocha sloužící k parkování vozidel při konání 
různých akcí na místním hřišti. Rovněž byl vybudován nový nájezd na 
tyto plochy. V průběhu letošního roku byla provedena rekonstrukce 
trávníku na hřišti. Po dlouhých letech slibů místním občanům bylo 
konečně odstraněno u prodejny smíšeného zboží staré, nevyhovující 
schodiště spojující horní a dolní komunikaci a vybudováno schodiště 
nové, bezpečnější. Na dolní cestě byla rovněž zhotovena část nové 
kanalizace. Byla provedena oprava poškozených kanalizačních vpustí 
a jejich vyčištění. Dominantou Petřvaldíku je bývalá stará škola, 
přestavěná na Seniorcentrum. V lednu letošního roku došlo k náhlému 
úmrtí ředitelky Seniorcentra. V započaté práci pokračuje její syn.  
Změnilo se částečně personální obsazení a došlo ke stabilizaci domova 
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směrem k obci Petřvald. Obec v této budově nechala vyměnit všechny 
okna a dveře. Ke zvýšení komfortu obyvatel domova se na okna 
nainstalovaly žaluzie. Rekonstrukcí prošla rovněž ČOV tohoto 
objektu. Dalším významným činem, který schválilo zastupitelstvo 
obce, byl nákup nového vozidla FORD pro jednotku SDH Petřvaldík. 
Po dovybavení jednotkou SDH Petřvaldík bude staré vozidlo vyřazeno 
z provozu, aby finančně nezatěžovalo obecní pokladnu vysokými 
náklady na opravy. V příštím roce nové zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje rozhodne o naší podané žádosti o udělení 
příspěvku na nákup tohoto nového vozidla.  
K samozřejmostem patří údržba a úklid místních komunikací a 
přilehlých pozemků pracovní skupinou obce během celého roku.  
 
     A nyní, co se událo v obci Petřvald. Mezi největší a finančně 
nejnáročnější akce patřilo zateplení objektů a výměna oken a dveří 
v základní školy a mateřské škole. Realizace obou akcí byla 
podmíněna schválením dotací, na které jsme zdárně dosáhli.  Zcela 
jistě jste si povšimli, že budovy základní školy   a mateřské školy 
dostaly také nové fasády. Zvláště pak v mateřské škole je to na první 
pohled viditelné. Na venkovních stěnách jsou namalovány pohádkové 
postavičky. V mateřské škole byly zhotoveny nové chodníky ze 
zámkové dlažby a navíc byla z bývalé kotelny vybudována tělocvična 
pro naše nejmenší. Další velkou akcí, která úspěšně proběhla, bylo 
oddlužení Tělovýchovné jednoty Petřvald na Moravě ze zástavy -  
budova sokolovny a přilehlých pozemků. Nyní má TJ možnost žádat o 
dotace na rekonstrukci jejich další budov a pozemků, zvláště by to 
potřeboval areál hřiště a jeho okolí. Budova sokolovny a okolí přešla 
do majetku obce Petřvald. Obec následně po převodu provedla 
generální rekonstrukci sociálních zařízení sokolovny a požádala o 
dotaci na zateplení budovy, výměnu oken, dveří, střechy a výměnu 
kotle na tuhá paliva za plyn. Do dnešního dne zatím není jisté, zda 
obec na dotaci dosáhla.  
    
    Restaurace Sokolovna byla dána do pronájmu soukromým 
zájemcům. Rovněž zbytek Sokolovny byl dán do nájmu 
Tělovýchovné jednotě Petřvald na Moravě za symbolickou částku.  
 
     Hlavně starší občané přivítali rekonstrukci chodníků na místním 
hřbitově. Rovněž tato akce byla podporována dotačním titulem.  
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Od roku 2012 jsme měli problémy s funkčností místního vodojemu. 
Vzhledem k jeho špatnému technickému stavu jsme na doporučení 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava začali 
užívat vodojem „Statutárního města Ostravy“. Bohužel, nebyla 
uzavřena žádná oboustranná dohoda o užívání vodojemu při 
havarijním stavu, a tudíž na interpelaci Statutárního města Ostravy 
bylo zahájeno řízení o užívání obou vodojemů. Tato situace není 
dojednána dodnes. Vodojem, který je v majetku obce Petřvald, prošel 
opravou, která zajišťuje všem občanům dodávku pitné vody bez 
problémů.  
 
     V rámci úspor nákladů na vytápění, schválila rada obce výměnu 
vrat v hasičské zbrojnici v Petřvaldě. Následně se upravuje nájezd do 
garáží.  
      
     Velmi aktuální akcí, která trvá již dva roky a je rovněž závislá na 
podpoře dotačního titulu, je zprovoznění varovného protipovodňového 
systému pro obce.  Protipovodňový systém je kompaktní s ostatními 
obcemi v povodí řeky Lubiny. Velkou výhodou je, že společně s touto 
akcí se provede rekonstrukce místního rozhlasu.  
 
     Zajímavé činnosti pro děti i různé přednášky pro všechny věkové 
kategorie probíhají v nově zrekonstruované knihovně v Petřvaldě. Po 
této rekonstrukci nabízí knihovna pro naše čtenáře příjemné prostředí, 
ve kterém si mohou zapůjčit knihy z obnoveného knižního fondu.   
 
    Samozřejmostí jsou opravy místních komunikací, kanalizace a 
chodníků. Pracovní skupina obce Petřvald zajišťuje údržbu zelených 
ploch a veřejných prostranství, které jsou ve správě obce. 
 
     V neposlední řadě můžeme jmenovat kulturní a sportovní akce, 
které jsou každoročně v obci pořádány – setkání seniorů, rozsvícení 
vánočního stromu, koloběžkové závody, velikonoční zdobení vajíček, 
setkání starousedlíků na Hartovské pouti, vítání občánků, krmášové 
odpoledne v Petřvaldíku, turnaje ve stolním tenise, turnaje v kopané 
pod záštitou starosty obce Petřvald a podpora dalších sportovních a 
kulturních akcí.  
 
      



Petřvaldský zpravodaj                                      říjen 2014                                    strana 4 

 

     A co se připravuje pro budoucí zastupitelstvo? Velmi těžký úkol 
bude „odkanalizování obce splaškovou kanalizací“, rekonstrukce 
„staré školy“, rekonstrukce „starého obecního úřadu“ a oprava náměstí 
obce.  
 
     Vážení spoluobčané, toto byl stručný výčet toho, co se v minulém 
volebním období událo. Děkuji všem členům stávající rady obce a 
zastupitelstva obce za jejich aktivní přístup k plnění svých povinností 
během uplynulého volebního období.  Dovolte mi, abych Vás pozval 
k novým volbám do zastupitelstev obcí, které se budou konat 10. a 11. 
října 2014.  
      
     Přeji Vám šťastnou volbu nového zastupitelstva obce Petřvald, 
kterému přeji hodně štěstí při rozhodování o budoucím čtyřletém dění 
v naší obci. Po volbách by členové zastupitelstva, bez ohledu na 
politickou příslušnost a volební sliby, měli společně zasednout ke 
stolu a se zdravým rozumem stanovit priority, které by Vám, 
občanům, maximálně vyhovovaly a pomohly k dalšímu úspěšnému 
rozvoji obce.  
 
 
Zdeněk Pexa, starosta obce Petřvald  
  
 
 

Oznámení 
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí  

 
Volební okrsek č. 1 se sídlem v Petřvaldě, Petřvald 1 –  
Petřvald č. p. 18  
pro občany s trvalým pobytem Petřvald, Petřvald 1 –  
Petřvald  
 
Volební okrsek č. 2 se sídlem v Petřvaldě, Petřvald 2 – 
 Petřvaldík č. p. 67  
pro občany s trvalým pobytem Petřvald, Petřvald 2 –  
Petřvaldík   
 
Doba konání voleb:   
 
10. října 2014                od 14.00 do 22.00 hod 
11. října 2014                od   8.00 do 14.00 hod  


