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

Informace k likvidaci odpadů 
 

V letošním roce dojde k některým změnám týkajícím se likvidace odpadů. 
 

Od letošního roku dochází ke změnám v odvozu biologicky rozložitelného 
odpadu. Obec musí prokazovat, jak s tímto odpadem nakládá. Proto bude 
uzavřena smlouva s kompostárnou v obci Trnávka, kam budeme tento zelený 
odpad svážet. Svoz odpadu bude probíhat tak, jak jsou občané zvyklí.  
 

Prosíme občany - majitele nemovitostí, kteří si ještě nevyzvedli na obci 
kompostéry, aby tak učinili. Kompostér je ke každému číslu popisnému v 
Petřvaldě zdarma (i pro ty, kdo se k zájmu o kompostéry nehlásili předem). 
 

Obec nově pořídila štěpkovač a občané, kteří budou mít větší množství materiálu 
ke štěpkování (tzn. větve do průměru 10 cm) si mohou objednat na obecním úřadě 
službu štěpkování, která bude prováděna přímo na místě za cenu spotřebovaného 
benzínu. V obci bude zároveň vyčleněno místo, kam bude možno materiál ke 
štěpkování ukládat a obec jej následně naštěpkuje a odveze do kompostárny. 
 

Dále připomínáme občanům, že sběrný dvůr  ve Staré Vsi bude v zimním období 
pro občany naší obce otevřen v soboty 30. ledna a 13. a 27. února 2016. Od března 
bude sběrný dvůr otevřen pro naše občany každou sobotu. 

Václav Kološ, starosta obce 
 
 
 
 
 

Vyznamenání dárce krve 
 

Český červený kříž uděluje Zlatý k říž III. t řídy dárcům krve, kteří dovršili 
počet 80 bezpříspěvkových odběrů. 
 

V loňském roce byl tímto Zlatým křížem vyznamenán také petřvaldský občan pan 
Petr Kladiva. Velice si vážíme a ceníme jeho ochoty darovat krev. Tento hluboce 
lidský postoj pomáhá zachraňovat zdraví a často i životy spoluobčanů. Věříme, 
že jeho vzor pomůže propagovat bezpříspěvkové dárcovství krve! 

Václav Kološ, starosta obce 
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Turnaj o pohár starosty vyhráli Slováci 
 

Hokejisté HC SDH Petřvald, hrající městskou ligu neregistrovaných 
v Kopřivnici, uspořádali v sobotu 19. 12. 2015 tradiční turnaj o pohár 
starosty obce Petřvald. 
 

Na turnaji se představilo pět mužstev, mezi nimiž byly také dva slovenské celky. 
 

Jednodenní turnaj probíhal na kopřivnickém zimním stadionu ve velmi 
přátelském a sportovním duchu a vše bylo zorganizováno na kvalitní úrovni jak 
ze strany pořádajícího oddílu HC SDH Petřvald, tak ze strany zimního stadionu. 
Ten nám spolu s panem Okřesíkem vyšel ve všem vstříc. Také nelze opomenout 
finanční podporu ze strany obce Petřvald a SDH Petřvald stejně jako spolehlivé 
výkony tria rozhodčích Wanke, Kudlička a Jeřábek. Svou kvalitou turnaji výrazně 
přispěla obě slovenská mužstva, hlavně mužstvo Piešťan, které jak po sportovní 
stránce, tak i mimo ledovou plochu vzorně reprezentovalo své město.  
 

Z prvenství se radovalo slovenské mužstvo Krupiny, které doplnili hráči 
kopřivnické městské ligy. Na druhém místě pak skončili hokejisté pořádajícího 
Petřvaldu, hokejového oddílu, který hraje nejvyšší kopřivnickou ligu 
neregistrovaných. Všichni účastníci se již těší na příští setkání, které máme 
naplánováno na konec roku 2016. Na tomto ročníku bychom chtěli přivítat i 
soupeře z Polska, který nám přislíbil svou účast. 
 

Konečné umístění: 
1. Krupina 
2. Petřvald 
3. Piešťany 
4. Bartošovice 
5. Lahvators Kopřivnice 

Otto Kleniar, trenér 
 
 
 
 

Žolíkový turnaj 2016 
 

Dne 9. 1. 2016 proběhl v sále Sokolovny turnaj v karetní hře žolík. 
 

Karetní akce se zúčastnilo rekordních 107 hrajících karbanic a všechny hrály 
s velkým karbanickým zápalem. První místo obsadila Jana Ritzková, na druhé 
příčce se umístila Míša Aujezdská a třetí pozici obhájila Jana Šindelová. 
 
Výherkyním gratulujeme a všem hráčkám přejeme do roku 2016 hodně štěstí, 
zdraví a co nejvíce úspěchů v kartách. Děkujeme všem hrajícím za účast a 
organizátorkám akce za skvělou přípravu turnaje. Bylo to velmi příjemné 
odpoledne a my se na Vás těšíme na příštím žolíkovém turnaji v roce 2017. 

Holki Sokolki 
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Změny v prodeji papírových dlouhodobých časových jízdenek 
 

Dne 29. 2. 2016 bude ukončen prodej kuponů k papírovým průkazům ODIS. 
Od 1. 3. 2016 si budete moci dlouhodobé časové jízdné zakoupit pouze na 
bezkontaktní čipovou kartu ODISka (případně na původní karty dopravců 
s omezením). 
 

ODISku si můžete pořídit u jednoho z vydavatelů, kterým jsou dopravci ARRIVA 
MORAVA, ČSAD Frýdek Místek, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná, ČSAD 
Vsetín, Dopravní podnik Ostrava, Městský podnik Opava, Osoblažská dopravní 
společnost nebo TQM-holding. Doporučujeme využít možnost zjednodušeného 
objednání ODISky přes e-shop nebo kontaktní místa u dopravců ARRIVA 
MORAVA, ČSAD Vsetín a Dopravní podnik Ostrava. 
 

Dlouhodobé časové jízdné na ODISku si můžete kromě uvedených dopravců 
zakoupit také u Českých drah a GW Train Regio. Více informací o ODISce včetně 
odkazů na e-shopy dopravců naleznete na webových stránkách www.odiska.cz.  
Informace o dopravě v ODIS poskytne Dopravní infocentrum tel.: 597 608 508, 
e-mail: info@kodis.cz, www.kodis.cz. 

 
 

  
Daňové přiznání k dani z nemovitosti 

 
 

Z důvodu provedené digitalizace pozemků v k. ú. Petřvald v loňském roce, 
jsou vlastníci zemědělské půdy povinni v lednu 2016 podat opravné daňové 
přiznání k dani z nemovitosti. 
 

Připomínáme tedy občanům, kterých se týkají tyto změny, aby navštívili do konce 
ledna Finanční úřad v Kopřivnici. 

ing. Jiří Hýl, účetní 
 

 
 

Pošta v Petřvaldě upozorňuje 
 

 

Upozorňujeme občany, že pošta v Petřvaldě bude dne 26. 2. 2016 z důvodu 
školení zavřená. 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

 
Brýle pro Afriku  

 

Knihovna v průběhu minulého roku sbírala staré brýle pro projekt Brýle pro 
Afriku. 

 

Podařilo se shromáždit 73 ks opotřebovaných brýlí, které budou předány na 
sběrné místo. Následně projdou brýle potřebnými opravami a budou 
transportovány do Malawi v subtropické části Afriky, kde pomůžou potřebným 
lidem. 
Děkujeme všem petřvaldským i mimopetřvaldským občanům, kteří do sbírky 
brýle přinesli nebo poslali. 

 
 

Projekt Fantastický deník se stále rozrůstá 
 

V minulém školním roce knihovna ve spolupráci se školou poprvé realizovala 
projekt tv ůrčího psaní Fantastický deník. 

 

Původně byl projekt připraven pro žáky třetího ročníku a měl u dětí velký úspěch. 
Proto po domluvě s paní učitelkou Evou Strak děti v projektu pokračují také ve 
čtvrté třídě. V letošním školním roce se k projektu přidali také letošní třeťáci, kteří 
jsou rozděleni ve dvou třídách, s učitelkami paní Věrou Kuchařovou a Alenou 
Kašovou. Ve druhém pololetí jsme do projektu zapojili také obě páté třídy s paní 
učitelkou Hanou Heryánovou a Radkou Růžovou. 
 

Děti se prostřednictvím psaní deníku pro fiktivní postavičku maskota učí, jak 
přenést své myšlenky na papír, zároveň si procvičují vyjadřování a popis situace 
nebo zážitku. Děti píší zápisy do deníčku v rámci projektových lekcí pořádaných 
s knihovnou, ale také v hodinách slohu i zcela neomezeně ve volném čase. 
Ukazuje se, že jak mladší, tak i starší děti jsou velmi tvořivé a umějí úžasně využít 
svou fantazii.  
 

Věříme, že tento projekt přispěje k celkově většímu zájmu dětí o psané slovo a 
zlepší jejich komunikační schopnosti a schopnost práce s textem. 

 
 
 
 

Upozorňujeme všechny čtenáře a uživatele knihovny, že knihovna bude 
v době ve čtvrtek 28. ledna 2016 zavřená. Za způsobené komplikace se 
omlouváme. 

 
Kamila Plisková, knihovnice 

 
 

Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková  


