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

Informace pro občany 
 

Upozorňujeme občany na změny ve sběru velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu v Petřvaldě a Petřvaldíku. 

 

V letošním roce se již nebude konat jednorázový sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu v obci. Občané mohou využívat služby sběrného dvora ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pro naše občany bude sběrný dvůr otevřen v měsících 
březnu, dubnu a květnu 2016, a to každou sobotu od 8.00 do 12.00 h. 

 

Likvidace větví 
 

V loňském roce  obec Petřvald pořídila v rámci dotace i štěpkovač větví. 
Z toho důvodu nabízíme občanům novou službu, a to likvidaci větví z jarního 
ořezu dřevin.  
 

V měsíci březnu a dubnu 2016 mohou občané  vozit větve z ořezů stromů 
v průměru 2 - 10 cm do zahrady pod starý obecní úřad, a to každé pondělí od 8.00 - 
17.00 hod. V jiných termínech po telefonické domluvě na tel. č. 737 338 385, 
731 103 043.  Větvičky slabšího průměru prosím likvidujte doma do svých nových 
kompostérů.    Dřevní odpad vzniklý z drcení hrubších větví bude odvážen do 
kompostárny v Trnávce.  

Václav Kološ, starosta obce 
 

Vítání občánků 2016 
 

Z důvodu nové legislativy nemůže obec zasílat pozvánky na slavnostní vítání 
občánků. 
 

Milé maminky a tatínkové, z důvodu změny legislativy nemůže Obec Petřvald 
zaslat pozvánky rodičům a jejich nově narozeným dětem k účasti na slavnostním 
vítání občánků. 
 

Rodiče dětí narozených v době od 1. 8. do 31. 12. 2015, kteří mají zájem se 
zúčastnit slavnostního vítání občánků dne 13. 3. 2016 na Obecním úřadě 
v Petřvaldě, nechť se osobně přihlásí na Obecním úřadě v Petřvaldě v termínu do 
4. 3. 2016. Zde podepíší souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 
101/2000 Sb. pro účely vítání občánků. 

Ilona Jahodářová, matrikářka 
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Sbírka pro Diakonii Broumov 
 

V pondělí 14. března 2016 v době od 8.00 do 18.00 h proběhne na starém 
obecním úřadě v Petřvaldě sbírka ošacení, domácích potřeb, lůžkovin, obuvi a 
hraček. Věci přinášejte zabalené a čisté, hračky nepoškozené. Děkujeme.  

 

Velikonoční vajíčko 
 

Tradi ční akce se uskuteční v neděli 20. 3. 2016 od 14.30 h v sále Sokolovny TJ 
Petřvald na Moravě. 
 

Pro děti je připraveno divadelní představení Perníková chaloupka. Pro nejmenší 
připravila základní škola malování a zdobení velikonočních ozdob. Na prodej 
budou pravá petřvaldská perníková vajíčka a zvířátka, čeká vás stánek s korálky, 
patchworkové výrobky aj. Těšíme se na Vás! 

Ivana Šindlová, kulturní a sportovní komise 
 
 

Oslavy Velikonoc v ŘK farnosti 
 

Římskokatolická farnost zve všechny občany na společné oslavy Velikonoc. 
 

ZELENÝ ČTVRTEK 24. 3. 2016 
17.00 h Mošnov, 18.30 h Petřvald 
 

VELKÝ PÁTEK 25. 3. 2016 
17.00 h Trnávka, 18.30 h Petřvald 
 

BÍLÁ SOBOTA 26. 3. 2016 
16.00 h Trnávka, 18.00 h Mošnov, 19.30 h Petřvald 
 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 27. 3. 2016 
7.30 h Mošnov, 8.45 h Trnávka, 10.00 h Petřvald 
 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 28. 3. 2016 
7.30 h Mošnov, 8.45 h Trnávka, 10.00 h Petřvald 

P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juszkat Th.D. 
 
 

Dětská skupina v Petřvaldě 
 

Vážení a milí rodičové, oznamujeme Vám, že zjišťujeme zájem o službu 
„provozování“ d ětské skupiny pro Vás a Vaše děti. 
 

Pro rok 2016 - 2017 můžeme dle zájmu zapsaných dětí začít s provozem. Je možno 
zapsat děti již ve věku od 1,5 let. Registrace probíhá do 29. února 2016. Informace 
k samotnému provozu získáte telefonicky na tel. č. 732 120 867 (17.00 - 18.00 h) 
nebo e-mailem: dsslunicko@seznam.cz. Těšíme se na Vás a na Vaše roztomilé 
děti.  

Z. Čiberová, kontaktní osoba 
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Sběr použitých potravinářských olejů a průmyslových svítidel 
 

Technické služby města Příbora informují, že ve sběrném dvoře na ulici 
Štramberská č. p. 483 (u budovy Technických služeb města Příbora) sbírají 
také použité potravinářské oleje a vysloužilá průmyslová svítidla. 
 

Od února 2016 můžete předat do sběrného dvora v Příboře použité potravinářské 
oleje ze smažení a fritování. Olej nesmí být ve velké míře (tolerance 10 %) 
znečištěn jinými látkami jako např. saponáty, zbytky jídel, vodou či ztuženými 
tuky apod. Použitý potravinářský olej je možno dovézt do sběrného dvora např. 
v uzavřené PET láhvi nebo sklenici či jiné vhodné uzavíratelné nádobě. 
 

Ve sběrném dvoře můžete odevzdat také vysloužilá průmyslová svítidla, jako jsou 
např. zářivková svítidla, lampy veřejného osvětlení, osvětlovací lampy do 
průmyslových hal, semafory, světelné bannery, reklamy apod. 
 

Předání použitého oleje a svítidel do sběrného dvora je bezplatné. 
Sběrný dvůr v Příboře je otevřen v těchto hodinách: 
Pondělí  8.00 - 11.00, 12.00 - 16.30 h 
Středa  8.00 - 11.00, 12.00 - 16.30 h 
Sobota  8.00 - 12.00 h 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984 
 
 

Autobusová linka č. 333 
 

Od 28. 2. 2016 bude přes obec Petřvald jezdit autobusová linka č. 333 Ostrava 
- Mošnov a zpět. 
 

Linka slouží ke spojení města s letištěm. Z technických důvodů nebylo možné 
zajistit zajíždění linky přes Petřvald úplně všemi spoji. Během tohoto roku budou 
probíhat jednání o úpravách jízdního řádu a je možné, že případné požadavky na 
rozšíření spojů budou do jízdního řádu zapracovány následně. 
 

Všechny spoje jsou nadále vedeny celou trasou až do centra města. Linka je nově 
obousměrně vedena přes terminál Dubina, vynechá tak ve směru do Mošnova 
dnešní zastávku Ostrava, Dubina ležící v sídlišti Dubina na ulici Horní. 
 

Jízdní řády linky č. 333 jsou zveřejněny na webových stránkách obce Petřvald.  
 
Ing. Ivo Muras, vedoucí odboru dopravy, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
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Dotace na rekonstrukci sportovního areálu TJ Petřvald n. M. 
 

V prosinci 2015 byl vypsán MŠMT dotační titul Státní podpora sportu pro 
rok 2016 (číslo programu 133510 - „Podpora materiálně technické základny 
sportovních organizací“). TJ Petřvald na tento dotační titul musela rychle 
zareagovat, protože termín podání žádosti byl do 31. 1. 2016. 
 

Jak využít případnou dotaci nebylo třeba dlouho přemýšlet. Byl vytvořen návrh 
rozpočtu na kompletní rekonstrukci budovy šaten TJ, rekonstrukci travnaté plochy 
fotbalového hřiště s moderním zavlažováním, přestavbu betonové plochy bývalého 
kluziště na nové multifunkční hřiště s celoročním využitím a výstavbu pergoly. 
 

Cílem realizace tohoto investičního záměru je nejen vytvořit bezpečné a kvalitní 
podmínky pro sportovní činnost všech oddílů TJ, ale také poskytnout prostor pro 
sportovně kulturní vyžití všem občanům Petřvaldu a Petřvaldíku. Zmodernizovaný 
areál TJ by byl zázemím pro sportovní a volnočasové aktivity všech našich občanů, 
ale jistě by multifunkční hřiště využívaly i další sportovní kluby a v neposlední 
řadě základní škola. Pokud k němu bude vybudováno i příslušné zázemí - budova 
šaten, může být využíváno pro sportovní soustředění dětí a mládeže jinými 
sportovními kluby, SDH a TJ. 
 

Hrubý rozpočet činil 11.700.000,- Kč, z čehož dotace by pokryla 80 %. Podmínkou 
pro podání žádosti o tuto dotaci byla spoluúčast z veřejného zdroje, tj. z rozpočtu 
naší obce ve výši 20 %, což představuje částku 2.340.000,- Kč. Tento návrh byl 
předložen zastupitelstvu obce a po dlouhém jednání s řadou připomínek a otázek 
odložen na mimořádné zastupitelstvo konané o týden později. Tam byly 
zastupitelům zodpovězeny jejich otázky a podání žádosti TJ o dotaci bylo nakonec 
schváleno s omezením spoluúčasti obce maximální částkou ve výši 2.100.000,- Kč. 
Pro TJ to znamenalo přepracovat rozpočet celé investiční akce a snížení rozpočtu 
na 10.500.000,- Kč. Žádost o dotaci byla v řádném termínu odeslána a nyní 
budeme čekat na vyjádření ministerstva (MŠMT) k naší žádosti. V případě jejího 
schválení nás čeká nejtěžší fáze celé této akce a tou je realizace rekonstrukce 
sportovního areálu TJ od přípravy zadání přes výběrová řízení až po samotnou 
fyzickou rekonstrukci. 
 

Jen pro informaci - TJ Petřvald na Moravě již v minulosti žádala o jiné dotace, 
které však nebyly schváleny. Krok obce ve formě schválení spoluúčasti na dotaci 
TJ je zásadní pro další rozvoj sportovišť v naší obci. Bez spoluúčasti obce by 
nebylo možné žádat o dotaci na akci takového rozsahu. Uvědomme si ale, že bez 
velkých projektů bychom v budoucnosti realizovali jen nutnou údržbu sportovišť a 
nikdy bychom nedocílili takového výsledku jako při celkové rekonstrukci areálu 
TJ. 

 
Za TJ Petřvald na Moravě Ludmila Polášková 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

Namibie - perla jižní Afriky 
 

Srdečně zveme všechny zájemce na cestopisnou přednášku o Namibii, která se 
uskuteční v pátek 26. 2. 2016 od 17.30 h v knihovně v Petřvaldě. 
 

Povídání cestovatele pana Borise Neuwirta o této zajímavé zemi na jihu Afriky 
čerpá ze čtyř návštěv této země v letech 2002 - 2015.  
Pan Neuwirt působí jako reprezentační trenér juniorů v plavání a v Namibii má 
pracovní i osobní kontakty, což mu umožnilo poznat nejen zdejší exotickou 
krajinu, ale také místní lidi a jejich život. Povídání doprovodí spousta fotografií a 
různé zajímavé artefakty přímo z Afriky. 
 

Matoušovo evangelium 
 

Zveme na další z cyklu přednášek o bibli pana Dr. Ing. Ladislava Heryána, 
Th.D., SDB, tentokrát na téma Matoušovo evangelium, která se uskuteční 
v pátek 4. 3. 2016 od 18.00 h v kulturní místnosti hasičárny v Petřvaldě. 
 

Ať už jste bibli někdy četli nebo ne, přednáška vám přinese nové informace, 
srozumitelný odborný výklad a také setkání s mimořádnou osobností 
přednášejícího. Z důvodu velkého zájmu o přednášku jsme místo konání přemístili 
do kulturní místnosti hasičárny v Petřvaldě. 
 

Loutkování aneb s loutkama hraní 
 

V neděli 6. března 2016 se uskuteční od 14.00 h v kulturní místnosti hasičárny 
v Petřvaldě akce pro děti a hravé rodiče. 
 

Krátké loutkové představení zpracované na námět Ezopových bajek bude inspirací 
pro následnou tvorbu vlastního loutkového divadla a loutek z papíru. 
Akce je určena pro děti (věk cca 5 - 10 let). Mladší děti v doprovodu rodičů či 
jiných dospělých osob. Počet účastníků je omezen, vstupné 30,- Kč, prodej 
vstupenek v knihovně. 
 

Setkání nad knížkami 
 

Zveme všechny zapálené čtenáře v pátek 11. 3. 2016 od 18.00 h na první 
z cyklu Setkání nad knížkami. 
 

Knihy současných českých autorů, které jste možná ještě nečetli, vám představí 
Venda Brusová, Pavla Vjaclovská a Kamila Plisková. Chcete-li sami nějakou 
knihu soudobého českého autora prezentovat ostatním, přineste ji určitě s sebou! 
Těšíme se na všechny, kdo si chtějí o knížkách povídat… 
 

K. Plisková, knihovnice 
 

Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková 
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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,  
konaného dne 18. 1.2016  

 

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 

1/10/2016 schvaluje program svého 10. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

2/10/2016 zařazuje bod „Zápis ze 7. schůze finančního výboru obce Petřvald včetně 
plánu kontrol finančního výboru na rok 2016“ na program svého 10. zasedání dle 
předloženého návrhu. 
 

3/10/2016 zařazuje bod „ Informace ohledně možných dotací, které by obec Petřvald 
mohla čerpat na vybrané investice budov v roce 2016“ na program svého 10. 
zasedání dle předloženého návrhu. 
 

4/10/2016 zařazuje bod „ Žádost o spoluúčast obce Petřvald na financování projektu: 
„Investiční dotace pro rok 2016 – Státní podpora sportu pro rok 2016 PROGRAM 
133510“ na program svého 10. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

5.1/10/2016 bude volit ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva najednou.   
 

5.2/10/2016 volí za ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva obce R. Čípa a M. 
Hekeleho. 
 

6.1/10/2016 volí členy návrhové komise pro 10. zasedání zastupitelstva obce 
společně.  
 

6.2/10/2016 volí za členy návrhové komise pro 10. zasedání zastupitelstva obce I. 
Šindlovou a L. Šípa. 
 

7/10/2016 bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 30. 11. 2015. 
 

8/10/2016 bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého zasedání 
zastupitelstva obce.  
 

9/10/2016 bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Petřvald za období od 9. 
zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 11. 2015 do 6. 1. 2016.  
 
10/10/2016 rozhodlo, že dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb. nebude navyšovat 
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a stávající výše 
odměn bude zachována.  
 

11/10/2016 bere na vědomí výši odměn pro členy kulturní a sportovní komise: Ilonu 
Jahodářovou, Moniku Paličkovou, Miluši Malíkovou, Vladimíru Musilovou a 
Zlatuši Čiberovou každému ve výši 6.240,- Kč.   
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12/10/2016 schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-
německého fondu budoucnosti, nadačního fondu, která se uzavírá mezi Česko-
německým fondem budoucnosti, nadačním fondem, se sídlem Železná 24, 110 00 
Praha 1, IČ 67776841 a Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 
60 Petřvald, IČ 00298263, na opravu kaple v Petřvaldě v místní části Dvorek, ve 
výši 150.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

13/10/2016 bere na vědomí zápis ze 7. schůze finančního výboru a plán kontrol 
finančního výboru na rok 2016.  
 

14/10/2016 schvaluje, aby přípravou žádostí o dotace byla pověřena místostarostka 
Ing. Šárka Fabiánová ve spolupráci s panem Tomášem Malým.  
 

15/10/2016 schvaluje opravu spojovací chodby v základní škole o letních 
prázdninách roku 2016.  
 

16/10/2016 bere na vědomí žádost TJ Petřvald na Moravě a rozhodlo o projednání 
na dalším zastupitelstvu, konaném dne 26. 1. 2016.  
 

17/10/2016 pověřuje radu obce vypracováním plánu rozvoje obce na rok 2016 – 
2020. 
 

 
 
 

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,  
konaného dne 26. 1. 2016  

 

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 

1/11/2016 schvaluje program svého 11. zasedání dle předloženého návrhu.  
 

2/11/2016 zařazuje bod „Stanovisko k žádosti pro státní dotace pro rok 2016 
z programového financování: PROGRAM 133510. Subtitul 133512. Název akce: 
Zlepšení infrastruktury sportovního zařízení“ na program svého 11. zasedání dle 
předloženého návrhu.  
 

3/11/2016 zařazuje bod „Zvolení jednoho člena zastupitelstva obce, který zadá firmě 
vyhotovení veškeré dokumentace na objekt sokolovny, za účelem tyto dokumenty 
použít na podání žádosti k dotacím, které by obec Petřvald na tuto budovu mohla 
získat“ na program svého 11. zasedání dle předloženého návrhu.  
   
4.1/11/2016 volí za ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce MUDr. 
Josefa Růčku. 
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4.2/11/2016 volí za ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce Ing. Václava 
Moravce. 
 

5.1/11/2016 volí za člena návrhové komise pro 11. zasedání zastupitelstva obce 
pana Rudolfa Čípa. 
 

5.2/11/2016 volí za člena návrhové komise pro 11. zasedání zastupitelstva obce 
MVDr. Pavla Drasticha.  
 

6/11/2016 schvaluje podání žádosti pro státní dotace z programu 133510 pro rok 
2016. Subtitul 133512. Název akce „Zlepšení infrastruktury sportovního zařízení.“  
 

6.1/11/2016 schvaluje zařadit do programu bod – Projednání možnosti podání 
žádosti TJ Petřvald na Moravě a spoluúčasti obce Petřvald na dotaci MŠMT 
„Podpora materiálně technické základny sportovních organizací – program 133510 
Státní podpora sportu pro rok 2016“.  
 

7/11/2016 pověřuje člena zastupitelstva pana Tomáše Malého k oslovení firmy, 
která vyhotoví veškeré dokumentace na objekt Sokolovny. Tyto dokumenty musí 
splňovat veškerá kritéria k tomu, aby je mohla obec Petřvald použít na žádosti 
k dotacím, a poté i k samotné realizaci stavby. Starosta svým podpisem uzavře 
s touto firmou smlouvu. 
 
8/11/2016 schvaluje organizaci TJ Petřvald na Moravě podání žádosti o dotaci 
MŠMT „Podpora materiálně technické základny sportovních organizací – program 
133510 Státní podpora sportu pro rok 2016“ a schvaluje poskytnutí finanční 
spoluúčasti ve výši 20 % celkové částky poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 
2016“, maximálně 2,1 mil. Kč. 

 


