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

Sběrný dvůr ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
 

Od 1. 10. 2015 mohou občané Petřvaldu a Petřvaldíku ukládat nepotřebné 
elektrospotřebiče, velkoobjemový a nebezpečný odpad ve sběrném dvoře ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
 

Sběrný dvůr funguje v prostorách bývalých kasáren a otevřeno je každou sobotu 
od 8.00 do 12.00 h. Tento způsob likvidace odpadu mohou občané zdarma 
využívat v průběhu celého roku a nahradí pravidelný každoroční svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu přímo v obci. Lidé tak nemusí 
shromažďovat nebezpečný a velkoobjemový odpad doma a čekat na termín svozu. 
Prosíme občany, aby v případě ukládání velkých kusů odpadu (např. nábytku), 
provedli jeho demontáž a pomohli tak šetřit místo ve sběrných kontejnerech. 
 

Ve sběrném dvoře není možno ukládat suť a stavební odpad. Tento druh odpadu 
mohou občané odvážet na specializované skládky (např. ve Staříči). 

Václav Kološ, starosta obce 
 
 

Veřejné projednávání územního plánu obce 
 

V pondělí 2. listopadu 2015 v 16.00 h proběhne v sále hasičské zbrojnice 
v Petřvaldě veřejné projednávání územního plánu obce Petřvald. 
 

Úplné znění návrhu Územního plánu Petřvaldu je vystaveno k nahlédnutí od 30. 
9. do 9. 11. 2015 na Městském úřadě v Kopřivnici, odbor stavebního řádu, 
územního plánování a památkové péče a na Obecním úřadě v Petřvaldu (v době 
úředních hodin). V elektronické podobě návrh najdete na webové adrese 
www.petrvaldobec.cz pod odkazem úřední deska nebo územní plán nebo na 
webové adrese www.koprivnice.cz pod odkazem radnice – úřední deska nebo 
radnice – územní plány – aktuálně. 

 
Zelený odpad 

 

Opakovaně žádáme občany o maximální ukázněnost při ukládání zeleného 
odpadu do přistavených kontejnerů. TYTO KONTEJNERY NEJSOU 
URČENY NA VĚTVE. V případě, že je v kontejneru jiný než povolený 
zelený odpad, kompostárna tento odpad nepřijme a obci (a tím i občanům) 
tak vznikají zvýšené náklady na jeho likvidaci. 
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Vystavení katastrálního operátu 
 

Obecní úřad Petřvald oznamuje, že byla dokončena obnova katastrálního 
operátu a tento bude vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově OÚ. 
 

V budově Obecního úřadu v Petřvaldě bude obnovený katastrální operát 
přepracovaný na digitální katastrální mapu vyložen k veřejnému nahlédnutí 
v těchto termínech: 
26. 10. 2015, 4. 11. 2015 a 9. 11. 2015 od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h 
29. 10 2015 od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h 
27. 10. 2015, 2. 11. 2015, 3. 11. 2015 a 5. 11. 2015 od 8.00 do 12.00 h. 
 

Ve dnech 26. 10., 29. 10., 4. 11. a 9. 11. 2015 bude v budově OÚ Petřvald 
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.  
 

Na Katastrálním pracovišti Nový Jičín bude katastrální operát vyložen od 26. 10. 
do 9. 11. 2015 (pondělí - čtvrtek od 9.00 do 15.00 h, pátek od 9.00 do 12.00 h). 
Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení 
nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního. 

 
Období dušiček láká zloděje 

 

Jako každoročně upozorňujeme i letos občany, že v období dušiček, kdy je 
zvýšená návštěvnost hřbitova, dochází ke krádežím v zaparkovaných autech. 
Nenechávejte proto v autech kabelky a další cenné předměty a věnujte 
zabezpečení aut zvýšenou pozornost. 

 
Dušičková pobožnost 

 

Trnávka sobota 31. 10. v 15.00 h, po Mši sv. průvod na hřbitov a posvěcení hrobu. 
Mošnov sobota 31. 10. v 16.15 h, po Mši sv. průvod na hřbitov a posvěcení hrobu. 
Petřvald sobota 31. 10. v 17.30 h pobožnost na hřbitově a posvěcení hrobu. 
Petřvald neděle 1. 11. v 10.00 h Zádušní Mše sv. 
 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. 
P. Th.Lic Tomasz Juszkat Th.D – administrátor farnosti 

 
Poděkování základní školy 

 

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 se v základní škole uskutečnil tradiční podzimní sběr 
starého papíru. Celkem se nasbíralo 10 878 kg, za které jsme obdrželi 19.406 Kč. 
Tímto chceme moc poděkovat všem občanům, kteří se do této akce zapojili. 
Získané finanční prostředky budou použity na nákup sportovního vybavení pro 
žáky školy. Všichni žáci i učitelé se těší, že s vaší pomocí bude i jarní sběr starého 
papíru stejně úspěšný. 

Kolektiv zaměstnanců a žáků ZŠ Petřvald 
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Adventní koncert 2015 
 

V letošním roce proběhla generální oprava varhan v našem kostele sv. 
Mikuláše v Petřvaldě. Při této příležitosti bychom Vás rádi pozvali na 
koncert, který se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v neděli 29. listopadu 2015 
v 16.00 h. 
 

Varhany pocházejí z r. 1886 a byly vyrobeny firmou Gebrüder Rieger – Jägendorf 
(bratři Riegerové – Krnov) pod opusovým číslem 161. Jedná se o pěkný  
jednomanuálový nástroj s rozsahem klaviatury C – f3. Jde o nástroj 
s mechanickou trakturou a kuželkovými vzdušnicemi. Prospekt varhan je 
jednořadý, tvořený 28 píšťalami, které byly původně cínové (během válečných let 
byly odňaty na válečné účely) a po válce nahrazeny zinkovými. Skládá se ze 4 
polí. 
 

Opravu provedli Petr Drastik a Martin Stoniš, absolventi Střední odborné 
umělecké školy varhanářské v Krnově, obor umělecko – řemeslná stavba varhan. 
Bylo provedeno celkové vyčištění, asanace nástroje a oprava některých píšťal, 
překožení rejstříkových ventilů a obnova poškozeného oplstění vzdušnic. Píšťaly 
byly usazeny v nových lavičkách, byly vyčištěny kuželky a překožen měch. Dále 
došlo k vyčištění a opravě záklopky, byla provedena oprava hracího stolu, 
pedálnice a traktury. Byly přeplstěny ladičky všech píšťal se „šubrem“ a 
vyměněny dřevěné píšťaly. Následně byl nástroj seřízen, byla provedena jeho 
intonace a ladění. 
 

Náklady generální opravy, které přesáhly částku 200 tis. Kč uhradil náš 
dlouholetý varhaník Ing. Bohuslav Moravec, za což mu patří velký dík a 
vyslovujeme mu upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Program adventního koncertu: 
Veni domine – gregoriánský chorál (zpěv, housle a varhany) 
Te Deum – Marc Antoine Charpentier (varhany) 
Aria Secunda – Johan Pachelbel (varhany) 
Roun O – Henry Purcell (varhany) 
Der Regen – Antonio Vivaldi (housle a varhany) 
Sarabande – Georg Friedrich Händel (varhany) 
Fantasia d-moll – George Friedrich Händel (varhany) 
Rinaldo – George Friedrich Händel/Giacomo Rossi (zpěv, housle a varhany) 
Menuett D-dur – George Friedrich Händel (varhany) 
Ave Maria – Johan Sebastian Bach/Charles Gounod (housle a varhany) 
Toccata d-moll Johan Sebastian Bach (varhany) 
Air – Johan Sebastian Bach (housle a varhany) 
Retirada del emperador – Domenico Zipoli (varhany) 
Sonatine G-dur – Ludwig van Beethoven (varhany) 
Wiegenlied – Johannes B 
 

Účinkují:  Martin Stoniš – prezentace, Petr Drastik  - varhany, Veronika 
Drastiková – housle, Ester Drastiková – zpěv. 
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 Divadlo Trnávka představí Černou komedii 
 

V sobotu 21. 11. 2015 v 17.00 h představí v Sokolovně v Petřvaldě Divadlo 
Trnávka ve svém podání divadelní hru Černá komedie. 
 

Divadlo Trnávka navázalo na bohatou tradici místního ochotnického divadla a pro 
svůj comeback si v roce 2010 vybralo Klicperovu hru Veselohra na mostě. Po 
úspěchu, kterého s obnovenou tradicí dosáhli, si v roce 2011 divadelníci vybrali 
hru Habaďůra Michaela Cooneyho, která je o několik stupňů náročnější a např. 
v Národním divadle Moravskoslezském se pro velký úspěch hraje už šestou 
sezónu. A úspěch sklidili i herci z Trnávky. Po roční odmlce představili 
divadelníci hru M. a R. Cooneyho s názvem A je to v pytli! Pro rok 2015 to 
vyhrála Černá komedie, kterou napsal Peter Shaffer. Vtip Černé komedie je 
založený na záměně světla a tmy, postavy se v plném světle vzájemně nevidí a 
naopak za úplné tmy se odkrývají. Mladý sochař se svou snoubenkou očekává 
návštěvu jejího otce, přísného plukovníka. Aby udělal dojem, vylepší prostředí 
svého ateliéru tajně vypůjčeným nábytkem nepřítomného souseda. Ve stejnou 
dobu se dostaví i milovník umění, který projevil zájem o koupi výtvarného díla. 
Náhlý zkrat v pojistkách ponoří celý dům do tmy. Čeho se lidé dopouštějí, když 
si myslí, že je kryje tma, uvidíte sami…    
 
OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 

 
 

Přednáška Janovo evangelium 
 

Srdečně zveme všechny zájemce na další z pořadu přednášek Dr. Ing. 
Ladislava Heryána, Th.D. SDB o bibli. 
 

Přednáška se uskuteční v knihovně v pátek 30. 10. 2015 od 18.00 h. Přednášející 
opět nabídne posluchačům svůj netradiční pohled a neotřelé názory na vybrané 
pasáže z bible a uvede je do širších souvislostí historických, jazykových i 
filosofických. Nenechte si ujít další ze setkání s touto výjimečnou osobností. 

 
Korálkování s Niki 

 

V pátek 13. 11. 2015 od 16.00 h se můžete v knihovně naučit, jak si vyrobit 
figurku ko čky z korálků. 
 

Workshop je určen pro starší děti a dospělé, kteří mají v sobě hravost a chtějí se 
naučit něco nového. Proč se trápit s návodem, když vám může Niki Dlouhá 
ukázat, jak na to? Cena workshopu je 70,- Kč (v této ceně je zahrnut veškerý 
materiál, který budete k výrobě figurky potřebovat). Přihlásit se můžete do 5. 11. 
2015 přímo v knihovně. Těšíme se na společně strávené pohodové odpoledne! 
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Pořad Oldřich z Chlumu spisovatele V. Vondrušky 
 

V pátek 25. 9. 2015 jsme v Petřvaldě přivítali populárního českého autora 
historických románů PhDr. Vlastimila Vondrušku. 
 

Pro velký zájem byla akce přesunuta z knihovny do prostor školní družiny 
v základní škole. Místnost zaplnilo cca 40 příznivců knih a historie, kteří si 
vyslechli velice zajímavé a vtipné pojednání o středověkém soudnictví a 
milostném životě našich předků i několik zábavných historek ze života 
spisovatele. Řada návštěvníků využila možnost zakoupit si přímo na místě 
některou z knih pana Vondrušky a nechat si je autorem podepsat. 
Děkuji ředitelství základní školy za spolupráci při organizaci akce. 
 

Turnaj v mölkky 
 

V neděli 4. 10. 2015 se uskutečnil v areálu U Staré řiky turnaj ve hře mölkky. 
 

Na akci se sešlo přes 30 účastníků, dětí i dospělých. Dospělí soutěžili ve čtyřech 
družstvech, děti se rozdělily na družstva dvě. V soutěži dospělých vyhrálo 
družstvo Kanci ve složení Andrea a Michal Trnkovi, Jarka a Jarek Dlouzí. V 
hodnocení jednotlivců vyhrál s nejlepším skóre Michal Trnka, na druhém místě 
skončil Kryštof Pliska, třetí příčku obsadil Libor Schybol a čtvrté místo Lea 
Ražná. V soutěži dětí vyhrál Jarda Kříž před Tomem a Honzou Frýdeckými. 
Vítězové si odnesli ceny, které do soutěže věnoval hlavní sponzor firma Albi, ale 
i ti, kteří nevyhráli, si v krásném slunečném počasí zasoutěžili a pobavili se. 
 

Srdečně děkuji všem dobrovolníkům, kteří knihovně pomohli s organizací soutěže 
– Monice Paličkové, Monice a Ivaně Šindlovým, Pavlu Pliskovi a také Michalu 
Trnkovi, který svou výhru (1 sadu hry mölkky) daroval knihovně. Registrovaní 
uživatelé si mohou mölkky v knihovně půjčit! 
 

Projekty pro školní děti 
 

Knihovna ve spolupráci s pedagogy základní školy odstartovala projekty pro 
děti 1. – 4. třídy ZŠ. 
 

V letošním roce tak budou probíhat projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, 
čtenářské gramotnosti a tvůrčího psaní. Prvňáčci se zapojili do Projektu Knížka 
pro prvňáčka, druhá třída rozjela projekt Škola naruby, obě třetí třídy pracují 
v projektu Fantastický deník a pro čtvrtou třídu je připraven projekt Fantastický 
deník II. Všechny projekty budou probíhat v průběhu celého školního roku a 
zprostředkují dětem pravidelný kontakt s knížkami a knihovnou.  
 

V říjnu bude končit první ročník čtenářské soutěže pro děti Lovci perel, který bude 
od listopadu pokračovat druhým ročníkem. Do projektu je zapojeno 24 dětí od 3. 
do 6. třídy ZŠ. O vítězství probíhá velký souboj mezi nejzdatnějšími čtenáři! 
 

Kamila Plisková, knihovnice 
Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková 
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Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, 
konaného dne 16. 9. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě 

 

Zastupitelstvo svým usnesením číslo: 
 

1/8/2015 schvaluje program svého 8. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

2/8/2015 bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 1.7.2015. 
 

3.1/8/2015 rozhodlo, že volba obou ověřovatelů zápisu 8. zasedání zastupitelstva 
obce proběhne najednou. 
 

3.2/8/2015 volí za ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce RSDr. 
Karla Šrámka a Ing. Pavlu Veřmiřovskou. 
 

4.1/8/2015 rozhodlo, že volba obou členů návrhové komise pro 8. zasedání 
zastupitelstva obce proběhne najednou. 
 

4.2/8/2015 volí za členy návrhové komise pro 8. zasedání zastupitelstva obce 
pana Rudolfa Čípa a MVDr. Pavla Drasticha. 
 

5/8/2015 bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

6/8/2015 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Petřvald č. 1/2015, kterou 
se vydává Požární řád obce. 
 

7/8/2015 schvaluje VI. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 dle 
přílohy č. 1 zápisu. 
 

8/8/2015 schvaluje Rozpočtový výhled obce Petřvald na roky 2017 – 2018 dle 
přílohy č. 2 zápisu. 
 

9.1/8/2015 rozhodlo, že volba členů do komise pro výběr dodavatele na výměnu 
oken v budovách č.p. 122 (sokolovna), č.p. 18 (starý obecní úřad) a č.p. 6 (stará 
škola) v Petřvaldě proběhne najednou. 
 

9.2/8/2015 volí do komise pro výběr dodavatele na výměnu oken v budovách 
č.p. 122 (sokolovna), č.p. 18 (starý obecní úřad) a č.p. 6 (stará škola) v Petřvaldě 
tyto členy: 
Ivanu Šindlovou, Ing. Jiřího Hýla, Tomáše Malého, JUDr. Miroslava Pavelku a 
MVDr. Pavla Drasticha. 
 
 
Václav Kološ 
starosta 

 


