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

70. výročí konce 2. světové války 
 

Každým rokem jsem se jednou z nejznámějších protiválečných písní snažila 
v místním rozhlase připomenout výročí osvobození naší obce a místní části 
Petřvaldík a samozřejmě i výročí konce druhé světové války. 
 

Při této příležitosti jsem vzpomínala všech těch našich občanů, kteří se konce 
války nedožili, buď zemřeli v koncentračním táboře, padli v bojích, či nešťastně 
na konci války. Letos v květnu tomu bude už neuvěřitelných sedmdesát let, co 
skončila válka, a to nejen v naší obci. U příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války bychom rádi připomněli hrdinství dvou místních rodáků Oldřicha Havlíka 
a Jaroslava Hlaváče, kteří bojovali v anglickém královském letectvu a v bojích 
zahynuli. V obci jim bylo přiznáno hrdinství v roce 1968 pojmenováním ulice 
Oldřicha Havlíka a mostu Jaroslava Hlaváče. Ve víru dalších událostí však byla 
tato pojmenování úmyslně potlačována. Jsme proto přesvědčeni, že si konečně 
zaslouží vlastní pietní místo. Rada obce rozhodla o vybudování společného 
„pomníku“ oběma letcům a jeho umístění u Kudielkovy kaple. Pomník bude 
slavnostně odhalen v neděli 3. května ve 14.00 hodin. 
 

V místní části Petřvaldík si připomeneme při příležitosti 70. výročí konce 2. 
světové války válečné zásluhy místního rodáka, brigádního generála Jaroslava 
Hrabovského. Pamětní deska bude slavnostně odhalena na památníku padlým  
30. dubna v 18.00 hodin. 
 

Na obě slavnostní pietní vzpomínky doprovázené hudbou Vás srdečně zveme. 
Ing. Šárka Fabiánová 

 
Pochod Petřvaldská šerpa 

 

V pátek 8. května 2015 se uskuteční tradi ční turistická akce pro veřejnost. 
 

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 (účastníci dostanou čaj 
a párek v cíli). Délka trasy je cca 10 km. Akce se bude konat za každého počasí! 
Těší se na vás pořadatelé. 

Za pořadatele Tomáš Dlouhý 
 

 
Dne 19. 5. 2015 bude pošta v Petřvaldě z důvodu školení pracovnice 
zavřená.  
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Koštování pálenek 
 

Sbor dobrovolných hasičů Petřvaldík pořádá ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 
18.00 h slavnostní stavění máje. V rámci této akce proběhne v Petřvaldíku i 
obecní kolo „soutěže o nejlepší petřvaldskou pálenku za rok 2014“. 
 

Soutěží se v kategoriích jablkovice, hruškovice, slivovice. Zájemci o toto klání 
nechť donesou soutěžní vzorek nejpozději do středy 29. 4. 2015 buď na obecní 
úřad v Petřvaldě nebo přímo hasičům v Petřvaldíku.  
 

Jenom pro připomenutí, v loňském roce obec Petřvald získala v oblastní soutěži 
Regionu Poodří dvě první místa a to zásluhou dvou pěstitelů z Petřvaldíku, pana 
Libora Janoška a pana Miroslava Ruska. Věřme, že i letos vítězové obecního 
koštování budou reprezentovat obec stejně úspěšně. 

Ing. Jiří Hýl 
 

Předkolo MČR žactva v krasojízdě pro r. 2015 
 

Oddíl krasojízdy srdečně zve všechny příznivce na předkolo MČR žactva 
všech kategorií pro rok 2015, které se bude konat v sobotu 25. 4. 2015 od 
10.00 h v sokolovně v Petřvaldě. 
 

Tato soutěž bude posledním měřením sil před finálovým závodem. Přijďte 
zhlédnout umění našich mladých talentů a podpořit je v jejich snažení. 

Petr Bartůněk, oddíl krasojízdy 
 

Zápis dětí do mateřské školy Petřvald na školní rok 2015/16 
 

Zápis se uskuteční v úterý 5. května 2015 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. Žádost a ostatní formuláře si můžete stáhnout na 
webové adrese: www.zspetrvald.cz/ms-dokumenty. 
 

Formuláře si také můžete osobně vyzvednout týden před zápisem přímo 
v mateřské škole. Vyplněné je přineste k zápisu společně s těmito doklady: 

- kartička zdravotní pojišťovny dítěte, 
- rodný list dítěte, 
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

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 mateřské školy tak, aby byl čitelný zvenčí a rodiče 
nemuseli vstupovat do budovy), 

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

Kolektiv MŠ Petřvald 
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Sedlnická sněženka 
 

V sobotu 28. 3. 2015 se zúčastnily děti MŠ Petřvald pěvecké soutěže 
Sedlnická sněženka pod vedením vedoucí pěveckého kroužku Jany 
Moravcové. 
 

Umístění: 
Kategorie nejlepší zpěvačka – Anička Ondráčková 
2. pásmo – Terezka Šimůnková, Nikolka Hýlová, Matěj Widura, Patrik Svrčina 
3. pásmo – Anežka Mynářová 
 

Dětem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší MŠ. 
Kolektiv MŠ Petřvald 

Závěr pamětihodné šachové sezóny družstev 
 

V posledním kole jsme narazili na Frenštát, se kterým jsme v předchozím 
vzájemném utkání jako s jediným v této sezóně ztratili body za remízu. 
 

Nyní jsme už jako jistí vítězové Okresní soutěže družstev i v oslabené sestavě 
nenechali nic náhodě a ve Frenštátě vyhráli 2,5:5,5. Tím jsme splnili náš cíl a 
bez jediné prohry postoupili do soutěže krajské. 
 

 
 

 
Všem našim borcům bych chtěl poděkovat, jak za jejich letošní výsledky, tak 
hlavně za čas, který šachu obětovali. Hip hip hurá! 

předseda ŠK Marek Tománek 
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Simultánka s IM Lukášem Klímou 
 

V pátek 24. dubna se od 18.30 h uskuteční v zasedací místnosti 
petřvaldského obecního úřadu simultánní utkání proti mezinárodnímu 
mistrovi Lukáši Klímovi. 
 

Jedná se o součást propagačního turné k mezinárodnímu šachovému festivalu 
Ostravský koník. Náš klub se účastnil již loni a nyní opět zveme všechny, kteří 
si chtějí zahrát s výjimečným protihráčem. Simultánka znamená, že IM Klíma 
bude hrát vždy bílými najednou proti všem přítomným soupeřům. V loňském 
roce se nás sešlo 14 a jen na dvou šachovnicích skončily partie remízou. 
Více informací na: www.nss.cz/simultanni-turne---petrvald-u-noveho-jicina; 
www.ostravskykonik.cz/simultanniturne.php 

předseda ŠK Marek Tománek 
 

Jarní badmintonový turnaj 2015 
 

Již tradi čně jsme se sešli díky Ivě Šindlové na turnaji smíšených dvojic v 
sále místní sokolovny. 
 

Během pátku a soboty se tentokrát utkalo jen 7 dvojic a to systémem každý 
s každým na dva sety. Nakonec se z vítězství v turnaji radovali a dokonce bez 
ztráty setu Iva a Zdena. 
Dále se umístili: 2. Lea a Alf 3. Míša a Radek 4. Petra a Marek 5. Pavla a Luděk 
6. Mirka a Jirka 7. Terka a Lukáš. 
 

Snad se brzy opět sejdeme na dalším turnaji s podobnou atmosférou! 
Marek Tománek  

 
OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 

 
V období od 4. 5. do 21. 5. 2015 bude knihovna zavřená 

 
Okupace a osvobození na Novojičínsku ve světle dobových kronik 

 

V úterý 26. 5. 2015 se od 17.30 h uskuteční v knihovně přednáška 
renomovaného historika Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D. ze Slezského 
zemského muzea v Opavě. 
 

Přednáška přiblíží události na Novojičínsku na jaře 1945 na základě dobových 
kronikářských záznamů a vzpomínek pamětníků. Pozornost bude věnována jak 
událostem, jež předcházely příchodu fronty, tak samotnému průběhu 
osvobozovacích bojů. Pominuta nebude ani otázka poválečné obnovy 
politických struktur i ekonomiky. 

Srdečně zveme a těšíme se na shledanou v knihovně. 
 

Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková 
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného 

dne 25. 3. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě 

 
Zastupitelstvo svým usnesením číslo: 

 
1/4/2015 

schvaluje program svého 4. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
2/4/2015 

zařazuje „Informaci o novele nařízení č. 37/2003 Sb.“ na program svého 
4. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
3/4/2015 

zařazuje „Malované mapy obce Petřvald“ na program svého 4. zasedání  
dle předloženého návrhu. 
 
4/4/2015 

zařazuje „Plán kontrol finančního výboru obce Petřvald na rok 2015“  
na program svého 4. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
5/4/2015 

zařazuje „Zápis z 1. schůze finančního výboru obce Petřvald“ na program svého 
4. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
6/4/2015 

zařazuje „Jednací řád finančního výboru zastupitelstva obce Petřvald“  
na program svého 4. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
7/4/2015 

zařazuje „Odvolání Zdeňka Pexy z funkce starosty obce Petřvald“ na program 
svého 4. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
8/4/2015 

bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 28.1.2015. 
 
9/4/2015 

schvaluje za ověřovatele zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce Ing. Šárku 
Fabiánovou a Ivanu Šindlovou. 
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10/4/2015 

schvaluje za členy návrhové komise pro 4. zasedání zastupitelstva obce 
Ing. Václava Moravce, Ph.D. a Tomáše Malého. 
 
11/4/2015 

schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření Obce Petřvald za rok 2014 – 
Závěrečný účet - dle přílohy č. 1 zápisu. 
 
12/4/2015 

schvaluje účetní závěrku obce Petřvald sestavenou k 31. 12. 2014 dle přílohy  
č. 2 zápisu. 
 
13/4/2015 

schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup 
dopravního automobilu pro JSDH Petřvaldík ve výši 300.000,- Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 

14/4/2015 

bere na vědomí informaci o přihlášce obce Petřvald do Svazu měst a obcí České 
republiky a pověřuje radu obce k předložení doplňujících informací a ceny 
přihlášení obce Petřvald do Svazu měst a obcí České republiky, se sídlem 5. 
května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 63113074, do příštího zasedání 
zastupitelstva. 
 
15/4/2015 

neschvaluje nákup mantinelů ze zimního stadionu v Kopřivnici. 
 
16/4/2015 

pověřuje členku zastupitelstva Ing. Šárku Fabiánovou přijímáním prohlášení 
o uzavření manželství. 
 
17/4/2015 

rozhodlo, že od 1. 4. 2015 dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., nebude navyšovat 
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a bude zachována 
stávající výše odměn. 
 
18/4/2015 

neschvaluje nabídku firmy Malované mapy s.r.o., se sídlem Sokolská 416, Zlín 1, 
IČO 24804584, na výrobu ručně malované mapy obce Petřvald. 
 
19/4/2015 

schvaluje Plán kontrol finančního výboru obce Petřvald na rok 2015, který je 
přílohou č. 3 zápisu. 
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20/4/2015 

bere na vědomí Zápis z 1. schůze finančního výboru obce Petřvald  
ze dne 1. 3. 2015, který je přílohou č. 4 zápisu. 
 
21/4/2015 

bere na vědomí Jednací řád finančního výboru ze dne 1. 1. 2015 zastupitelstva 
obce Petřvald, který je přílohou č. 5 zápisu. 
 
22/4/2015 

rozhodlo hlasovat tajnou volbou o odvolání Zdeňka Pexy z funkce starosty obce 
Petřvald. 
 
23/4/2015 

rozhodlo, aby dohled nad tajnou volbou o odvolání Zdeňka Pexy z funkce 
starosty obce Petřvald provedli pracovníci obecního úřadu, jmenovitě Ing. Jiří 
Hýl, Ilona Jahodářová a Miluše Malíková. 
 
24/4/2015 

odvolává Zdeňka Pexu z funkce starosty obce Petřvald. 
 
25/4/2015 

rozhodlo, že volba starosty proběhne na 4. zasedání zastupitelstva obce 
Petřvald dne 25. 3. 2015. 
 
26/4/2015 

rozhodlo, že volba funkce starosty obce proběhne tajnou volbou. 
 
27/4/2015 

rozhodlo, aby dohled nad tajnou volbou o zvolení funkce starosty obce Petřvald 
provedli pracovníci obecního úřadu, jmenovitě Ing. Jiří Hýl, Ilona Jahodářová  
a Miluše Malíková. 
 
28/4/2015 

volí Václava Kološe do funkce starosty obce Petřvald. 
 
29/4/2015 

rozhodlo pokračovat v hlasování a volba funkce místostarosty proběhne 
na 4. zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2015. 
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30/4/2015 

rozhodlo, že funkce místostarosty obce bude vykonávána jako neuvolněná. 
 

31/4/2015 

rozhodlo, že volba funkce místostarosty obce proběhne tajnou volbou. 
 
32/4/2015 

rozhodlo, aby dohled nad tajnou volbou o zvolení funkce místostarosty obce 
Petřvald provedli pracovníci obecního úřadu, jmenovitě Ing. Jiří Hýl, Ilona 
Jahodářová a Miluše Malíková. 
 
33/4/2015 

volí Ing. Šárku Fabiánovou do funkce místostarosty obce Petřvald. 
 
34/4/2015 

schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty takto: 
Neuvolněný místostarosta - 15.000,- Kč měsíčně. 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta 

 

 


