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         Petřvaldský 
zpravodaj 

 

MK ČR E 10176                                                                                                                   6/2016  červen 
 

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

Informace pro občany 
 

Přinášíme pravidelné informace a zprávy pro občany. 
 

Informujeme občany, že sběrný dvůr v měsících červenci a srpnu bude fungovat 
v omezeném režimu. Otevřeno bude v soboty 9. a 23. července a 6. a 20. srpna 
2016. Od září bude sběrný dvůr fungovat podle obvyklého režimu. 
 

Opakovaně žádáme občany, aby si na obecním úřadě vyzvedli kompostéry. 
 

Děkujeme všem jednotlivcům i spolkům, kteří se podíleli na přípravě letošních 
Erbovních slavností v Petřvaldíku a Petřvaldě,  SDH Petřvaldík a SDH Petřvald, TJ 
Petřvald, oddílu Holki Sokolki, myslivcům, mladým hasičům, pracovníkům „rychlé 
roty“ a obecního úřadu a všem organizátorům. 
Velký dík patří zejména škole a školce a všem vystupujícím, kteří se podíleli 
na programu. Děkuji sponzorům, kteří darovali hodnotné ceny do erbovní 
tomboly.  
 

V termínu do konce června letošního roku bude na vjezdu do místní části 
Petřvaldík instalován radar na měření rychlosti se záznamem naměřených údajů a 
údajů o projíždějícím vozidle. Důvodem instalace je kontrola dodržování rychlosti 
v obci. 

Václav Kološ, starosta 
 
 
 

Hartovská pouť u Duhového domečku 
 

Srdečně zveme všechny občany v sobotu 16. 7. 2016 od 16.00 h k Duhovému 
domečku na tradiční posezení s hartovskými rodáky. 
 

Pro děti je připraveno divadélko a kolo štěstí. K tanci a poslechu zahraje 
Petřvalďanka a od 19.00 h skupina Maras. Občerstvení je zajištěno – pivo, limo, 
medovina, perníčky, opékané klobásy a jiné pochoutky. Na Vaši návštěvu se těší 
Obec Petřvald - Kulturní a sportovní komise. 
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Pooderské koštování pálenek 
 

V sobotu 30. dubna 2016 v předvečer prvního máje se v Petřvaldíku konala 
každoroční akce „Stavění máje“. V letošním roce v rámci podvečerního 
programu proběhlo i obecní kolo v koštování pálenek ročník 2015. 
 

Soutěže se zúčastnilo 12 vzorků pálenek z jablek, 9 vzorků pálenek ze slivek  
a  4 vzorky pálenek z hrušek (tři vzorky byly od jednoho pěstitele, každý ovšem 
z jiného stromu hrušky, všechny ale z jedné zahrady). Sedmičlenná komise 
složená z odborných i laických příznivců a členů hasičského sboru Petřvaldík 
doplněná i o zástupce obce Mošnov nakonec určila toto pořadí: 
Slivovice: 1. Aleš Kellner, Petřvaldík; 2. Mirek Šeděnka, Petřvaldík; 3. Pavel 
Vidli čka, Petřvald a Marcel Velart, Petřvaldík. 
Jablkovice: 1. Libor Janošek (pozdní jablka), Petřvaldík; 2. Jiří Hýl, Petřvald;  
3. Vladislav Majer, Petřvald. 
Hruškovice: 1. Libor Janošek (hruška 3 vzorky), Petřvaldík; 2. Rudolf Číp, 
Petřvaldík; 3. Libor Janošek (hruška 2 vzorky), Petřvaldík. 
Vítězové postoupili se svými vzorky pálenek do oblastního finále. 
 

Finále soutěže o nejlepší pálenku v regionu Poodří proběhlo na zámku 
v Bartošovicích. Letošní soutěž se konala v sobotu 14. května 2016 v rámci akce 
„Otevírání Poodří“. Každá kategorie byla zastoupena vzorky vítězů 
z jednotlivých obcí. Odborné poroty složené ze starostů či zástupců 
zúčastněných obcí měly složitý úkol – vybrat ty nejlepší v jednotlivých 
kategoriích. O tom, že se jednalo o nesnadnou práci, svědčí i fakt, že třeba 
v kategorii jablkovice bylo 12 vzorků, v kategorii slivovice bylo 13 vzorků a 
hruškovic 17 vzorků. 
 

Konečné výsledky Pooderského koštování pálenek 2016: 
Jablkovice:  1. místo Bartošovice – Jan Halm 
   2. místo Petřvaldík – Libor Janošek 
   3. místo Mošnov – Boris Pagáč 
Slivovice:  1. místo Mošnov – Pavel Šajtar 
   2. místo Albrechtičky – Zdeněk Faldyna 
   3. místo Kunín – Jan Pavlínek 
Hruškovice: 1. místo Suchdol n. O. – Pavel Adámek 
   2. místo Bartošovice – Josef Křenek 
   3. místo Pustějov – Oldřich Usvald 
 

Petřvaldík s medailovou pozicí opět patřil mezi nejúspěšnější účastníky. To 
znamená, že v Petřvaldíku i v Petřvaldě je již tradičně věnována výrobě 
domácích pálenek z ovoce velká péče. Všem, kteří poskytli své vzorky pálenky 
do obecního kola děkujeme, vítězům a úspěšným reprezentantům obce 
gratulujeme. 

Ing. Jiří Hýl, OÚ Petřvald 
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Poděkování 
 

Dne 1. 6. 2016 odpoledne se nad Petřvaldem strhla průtrž mra čen, která 
způsobila lokální malou bleskovou povodeň. 
 

Půda nestačila prudký liják vstřebat a voda z polí si vybrala nejkratší cestu směrem 
k Lubině. Bohužel jí v cestě stály domy Tylečkových, Gelnarových a Brišových. 
Během chvilky byly zatopené a zanesené blátem jak zahrádky a dvory, tak i sklepy. 
Za obyvatele domů chci touto cestou poděkovat za pomoc místním hasičům, kteří 
odčerpali vodu a vyčistili zatopená místa, i starostovi obce panu Václavu Kološovi, 
který zajistil vykopání příkopu pro odtok vody. Velký dík patří i paní Jarce 
Myškové, Aleně Halvoníkové, Hance Máchové a Jitce Hausknechtové, které se 
zcela samozřejmě a nezištně zapojily v rámci sousedské pomoci do úklidu. Kus 
práce odvedly také děti Julie a Adam Hauskenchtovi. 
Upřímně děkujeme všem za pomoc, ochotu a podporu! 

Soňa Tylečková 
 
 

Sportovní den 
 

TJ Petřvald na Moravě, z. s. zve občany Petřvaldu a všechny příznivce 
sportovních klání na tradiční sportovní den, který proběhne 25. 6. 2016 od 
9.00 h ve sportovním areálu TJ. 
 

Na programu budou turnaje v kopané přípravek a mladších žáků „O pohár 
starosty obce Petřvald“. Mladší přípravka: Petřvald na Moravě, Brušperk, 
Vřesina, Třebovice a Bílovec. Starší přípravka: Petřvald na Moravě, Brušperk, 
Třebovice a Bílovec. Na Vaše povzbuzení a podporu našich nejmenších se těší 
pořadatelé. 

TJ Petřvald, oddíl kopané 
 
 

  
 

MČR žactva v krasojízdě s osobními rekordy 
 

Naši mladí krasojezdci Tomáš Frydecký a Filip Jordán se 28. 5. 2016 
zúčastnili v Brně finále Mistrovství České republiky v krasojízdě žactva. 
 

Po dubnové kvalifikaci v Praze, kde se jim sestavy moc nepovedly, předvedli 
tentokrát výkony na hranici svých možností a oba si vytvořili nové osobní 
rekordy. Mezi devíti nominovanými žáky obsadil Tomáš výborné 4. místo 
(42,55 b.) a Filip 6. místo (33,03 b.). Mistrem republiky se stal Kouřil z Němčic. 
Pro kluky to byla poslední soutěž v tomto roce. Nyní začne nácvik nových cviků 
pro příští sezonu 2017. Doufejme, že bude úspěšnější než ta letošní. A snad nám 
přibudou i nějací noví krasojezdci! 

Kamil Bartůněk st., oddíl krasojízdy TJ  
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Kroužek odpoledních aktivit v MŠ 
 

Kroužek odpoledních aktivit v MŠ uspořádal 31. 5. 2016 první Branný den 
kolem řeky Lubiny. 

Rodičům i dětem děkujeme za velkou účast a odvahu v plnění úkolů i přes 
nepřízeň počasí. Velká pochvala patří také místním dobrovolným hasičům, kteří 
byli velmi ochotní, přijeli v plné zbroji a děti i rodiče si mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet, co jejich povolání obnáší. Dále děkujeme p. Milanu Hajdůčkovi za 
dřevo na táborák, p. Martině Maškové za odměny pro děti, manželům 
Trnkovým, p. starostovi Václavu Kološovi a mnoha dalším, kteří se podíleli 
osobně nebo sponzorsky. 

Vedoucí kroužku D. Škulavíková a D. Šajnová 
Informace z MŠ 

 

Školní rok se chýlí ke konci, proto bychom vás rádi informovali o tom, jak 
děti tento rok prožily a co se v mateřské škole dělo. 
 

Pro nové děti to byl rok seznamování, pro nastávající školáky rok přípravy na 
vstup do 1. třídy. Děti se účastnily spousty akcí kulturních, vzdělávacích i 
volnočasových. Navštívili jsme Záchrannou stanici v Bartošovicích, místní 
knihovnu, jeli jsme do kina v Klimkovicích. Za dětmi přijelo do školky mobilní 
Planetárium a Klaun Hopsalín se svým karnevalovým programem. Jeli jsme na 
divadelní představení do Kateřinic, 4x za námi do školky přijelo divadlo s 
pásmem pohádek (Divadlo Šikulka, Divadlo Ententýky), 3x šly děti na divadelní 
představení do základní školy. 
 

Účastnili jsme se veřejných vystoupení v rámci Vítání občánků, Setkání se 
seniory obce, Erbovních slavností v Petřvaldíku a v Petřvaldu, připravovali jsme 
v MŠ pro naše nejbližší různá setkání (vánoční, pro maminky, ke Dni rodiny) i 
tvůrčí dílničky. Předškoláci měli možnost přespat v MŠ a užít si svou školku i 
v noci bez rodičů. 
 

Naši zpěváčci se zúčastnili pěvecké soutěže Sedlnická sněženka, kde se umístili 
na stupních vítězů, zájemci z oblasti sportu se učili lyžovat na lyžařském kurzu 
na Bílé a plaveckým základům se učíme v Brušperku, kam jezdíme na krytý 
bazén. Oslavili jsme Den dětí a jeli jsme na výlet – nejmladší děti do ostravské 
ZOO, ti starší do Velkých Karlovic na „pirátskou plavbu“. Během roku mohly 
děti navštěvovat v MŠ logopedii, kroužek odpoledních aktivit a zumbu s Heidi. 
Poslední akce, na kterou se moc těšíme, je rozloučení s předškoláky 
s programem Divadla Ententýky a táborákem na zahradě MŠ. Rodiče všech dětí 
pak zveme na schůzku v MŠ (bez účasti dětí) 27. 6. od 16.00 h. 
 

Akcí byla spousta a ani jsme se nenadáli a je konec školního roku. Dovolte nám, 
abychom touto cestou poděkovali za spolupráci zaměstnancům OÚ v Petřvaldu 
a děkujeme i rodičům, kteří přispěli sponzorským darem. 

Děti a kolektiv MŠ Petřvald 
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Malé okénko do naší přírody - červen 

 

Období přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu 
vegetace je nejčastějším obdobím zrození nových životů v přírodě. Právě 
proto byl měsíc červen vybrán jako měsíc myslivosti a tato tradice byla 
založena už v roce 1959. 
 

Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, je to především složitá 
hospodářská činnost, skládající se z celé řady povinností a rovněž i práv, jejich 
dodržování pak slouží především k zachování populací volně žijících živočichů, ale 
také k udržení ekologické rovnováhy naší kulturní krajiny. Myslivost v sobě 
zahrnuje i další aspekty: chov zvěře, obornictví, bažantnictví, kynologii, 
samozřejmé je také dodržování mysliveckých zvyků a tradic, používání myslivecké 
mluvy. Součástí myslivecké etiky je i uvědomění si odpovědnosti vůči přírodě a 
zvěři v ní žijící, kterou máme povinnost zachovat i pro budoucí generace. 
Myslivost je životní filozofie a po generace předávané tradice mají svou 
nezpochybnitelnou hodnotu, o čemž svědčí i zápis myslivosti jako nehmotného 
kulturního dědictví ČR. Náš myslivecký spolek se k těmto hodnotám hrdě hlásí. 
 

Právě v tomto, tak pro zvěř důležitém období, je povinností každého myslivce 
ochrana nových životů, péče o klid v přírodě a zlepšování životního prostředí zvěře, 
také je důležité už v této době započít s přípravou kvalitního krmiva pro zvěř na 
dobu strádání. 
 

Člověk svou činností přetváří a podmaňuje si přírodu a mnohdy negativně 
ovlivňuje životní prostředí, každý z nás si však musí uvědomit, že žádné jiné pro 
člověka obyvatelné prostředí není. Pokud ho zničíme, sami pak těžko přežijeme. 
Chovejme se tedy v této době zrození a obnovy v přírodě ještě ohleduplněji a tišeji 
než obvykle, aby zvířecí mámy nemusely mít strach o své potomstvo. 

Roman Císař, MS Petřvald 
 

 
OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 

 
Klub deskových her 

  

Zveme dospělé (ano, hry nejsou jen pro děti, přijďte se taky pobavit!) a děti 
od 10 let do Klubu deskových her. 
 

Můžete si tady zahrát, vyzkoušet a naučit se nové hry a poznat nové spoluhráče. 
První setkání se uskuteční v neděli 26. 6. 2016 od 15.00 h v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Petřvaldě. Klub bude pod záštitou knihovny fungovat 
pravidelně (co 14 dnů v neděli), organizátorem a koordinátorem schůzek je 
Kuba Kloss. 
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Chcete přijít? Svou účast nezávazně registruje v knihovně, abychom pro vás 
podle plánovaného počtu účastníků mohli nachystat dostatek míst a her. Pokud 
máte doma nějakou super deskovou hru, vezměte ji s sebou.  

Těšíme se na všechny herní nadšence i na ty, kdo si hraní chtějí vyzkoušet 
poprvé. 

Zavřená knihovna 
  

Upozorňujeme všechny čtenáře a návštěvníky knihovny, že v týdnu od 4. do 
8. července bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená. 
 

Za způsobené komplikace se omlouváme. 
 

Celý Petřvald čte dětem 
 

V úterý 24. května proběhl už 3. ročník akce Celý Petřvald čte dětem. 
 

V kulturní místnosti hasičské zbrojnice se sešlo na 80 dětí a dospělých. Program 
zahájili herci Pavel Oubram a Věra Hollá z projektu LiSToVáNí se scénickým 
čtením z knížky Komisař Vrťapka a tajemství zubu moudrosti. Tento netradiční 
způsob čtení spojeného s jednoduchým divadelním ztvárněním zaujal a pobavil 
děti i dospělé. Potom následovala přestávka, kterou si zvláště děti ukrátily 
nákupem párku v rohlíku a dalšího občerstvení. 
 

Potom následovalo slavnostní ukončení projektů, které probíhaly během 
školního roku v rámci spolupráce školy a knihovny pro děti 1. – 4. ročníku. 
Projekt pro děti prvního ročníku Knížka pro prv ňáčka byl zaměřen na bližší 
seznámení s knihovnou a knížkami, projekt pro děti druhého ročníku Škola 
naruby byl zacílen na zlepšení čtenářské gramotnosti dětí a jeho součástí byla 
čtenářská soutěž, které se zúčastnilo 24 dětí. Soutěž vyhrál Matěj Hrabovský, 
který přečetl 37 knížek před Karolínkou Máchovou, která zvládla přečíst knížek 
31. Oba dva se tak stali mistry ve čtení. Ale ani ostatní děti se nenechaly 
zahanbit a přečetly spoustu knih. Děti 3., 4. ročníku byly zapojeny v projektu 
Fantastický deník, který měl za cíl seznámit dětí s různými literárními žánry, 
knihami a jejich autory a také je podnítit k rozvoji tvůrčího psaní. Někteří 
odvážlivci dokonce přečetli ukázku ze svého deníčku přímo na místě, takže si 
přítomní udělali obrázek o tom, jak jsou děti šikovné a jak psaní zvládly. 
 

V rámci akce byl také vyhodnocen II. ročník čtenářské soutěže pro děti Lovci 
perel. Soutěže se zúčastnilo 30 dětí z 3. – 6. ročníku ZŠ. O první místa se 
v soutěži strhl urputný boj, který nakonec vyhrála Adrianka Kleniarová s 29 
přečtenými knihami před Terezkou Davidovou a Karolínkou Hrabovskou (obě 
26 přečtených knih) a Zuzankou Nitrovou (25 přečtených knih). 
 

Při této příležitosti bych ráda poděkovala za pomoc a spolupráci při organizaci 
této akce především paní učitelce Gabriele Duchoňové a také panu školníkovi 
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Františku Ocáskovi a Pavle Veřmiřovské. Za podporu projektů děkuji ředitelství 
školy a třídním učitelům všech zúčastněných tříd.  
 

Akce Celý Petřvald čte dětem je součástí projektu Živá knihovna a byla v 
rámci programu Knihovna 21. století finančně podpořena Ministerstvem kultury 
ČR a Obcí Petřvald.  

K. Plisková, knihovnice 
 

Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

Ve středu 25. 5. 2016 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu pasování 
prvňáčků na čtenáře. 
 

V obřadní síni přivítal 18 prvňáčků s paní učitelkou Radkou Růžovou kromě 
knihovnice také starosta obce pan Václav Kološ. Pasováním na čtenáře 
vyvrcholil projekt Knížka pro prvňáčka, který knihovna se školou realizovaly 
v průběhu celého školního roku. Děti v rámci projektu navštívily knihovnu a 
absolvovaly několik projektových lekcí zaměřených na knížky a čtení. 
 

Děti předvedly, jak se naučily číst a pan starosta je poklepáním kordu na rameno 
pasoval na malé čtenáře. Děti dostaly knihu Knihožrouti, která byla vydána 
speciálně pro účel projektu Knížka pro prvňáčka a průkaz do knihovny na jeden 
rok zdarma. 
 

Všechny děti byly moc šikovné a čtení zvládly. V příštím roce budou děti 
pokračovat dalším projektem zaměřeným na rozvoj čtenářství. 

 
Jak správně napouštět bazén? 

 

Proč napouštět bazén zdlouhavě z vodovodu, když jej můžete napustit 
pohodlně z cisterny! 
 

V množství domácích bazénů na počet obyvatel je Česká republika evropským 
lídrem. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli 
zakalené vodě nebo předešli problémům ve vodovodní síti? 
 

Problém nastává, především pokud větší množství odběratelů v dané lokalitě 
napouští bazén ve stejný čas a co nejrychleji prostřednictvím své přípojky. Při 
náhlém zvýšení odběru může dojít k nárazovým změnám v podobě uvolňování 
usazenin a zakalení vody. Zároveň mohou tyto nárazové odběry způsobit pokles 
tlaku vody u ostatních odběratelů. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně 
několik dnů a ideálně mezi odběrové špičky, nejlépe přes noc ve všední den. 
Majitelé bazénů mohou využít také dovoz vody autocisternou společnosti 
SmVaK (detailní informace o možnostech dodávky a cenách poskytnou 
zákaznická centra SmVakOstrava, kontakt najdete na webových stránkách 
www.smvak.cz).  
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Opatrnost je na místě i v případě, že napouštíte bazén z vlastní studny. Je 
vhodné nechat si ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání 
vhodná. Je doporučeno sledovat hodnoty pH, tvrdost vody a bakteriální 
znečištění. V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými 
prostředky k dezinfekci vody, což může mít za následek tvorbu vodního kamene 
a povlaků na stěnách bazénů nebo nevzhlednou barvu vody. 
 

Zdravé a bezpečné léto 
 

Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. Aby děti 
tento volný čas využily bezpečně a ve zdraví je hlavně na rodičích, kteří by 
jim (a také sobě) měli připomenout pravidla, jak se chovat nejen v přírodě, 
ale i doma. 
 

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně: 
- Oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby, 
- Nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
- Nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru 

nebo extrémního sucha, 
- Nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 
- Mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro 

případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 
- Nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli 

v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 
- Do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná 

pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), 
- Oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 
- Oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že 

nehrozí jeho samovolné rozhoření. 
 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých 
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo 
různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě 
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty 
orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může 
dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. 
Proto by měli rodiče své děti důrazně varovat před hrátkami v takovýchto 
místech. Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých přírodních 
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování 
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Rodiče 
by neměli zbytečně ponechávat v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou 
pyrotechniku nebo různé chemické přípravky a také upozornit děti, že různé 
elektrické a jiné spotřebiče nejsou určeny ke hraní, pokusům a experimentům. 
Rovněž bychom měli dětem připomínat, že při odchodu z domu nesmí 
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zapomenout klíče a překontrolovat všechny spotřebiče, zavřít okna a uzavřít i 
všechny vodovodní kohoutky. 
 

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy 
mají nadbytek volného času, není úplný a mnohdy nastanou i těžko 
předvídatelné situace. Ale pokud se pokusíme děti na možná nebezpečí alespoň 
trochu připravit a varovat před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne 
bez úrazů a mimořádných událostí. 

Nprap. Dagmar Benešová, HZS MSK Nový Jičín 
 

Noční hasičská soutěž 
 

Dne 3. 6. proběhl v areálu pod hasičskou zbrojnicí v Petřvaldě už XII. 
ročník Memoriálu Jana Blahuta, tedy noční hasičské soutěže v požárním 
útoku. 
 

Navštívilo nás 29 družstev, která soutěžila ve třech kategoriích: ženy, muži a 
muži nad 35 let. Z šesti ženských týmů nejlepší výkon podaly závodnice 
Svinova B, které s časem 18.57 obsadily první místo. Byly následovány 
družstvy Hájov a Petřvaldík B. Domácí tým žen skončil čtvrtý. V kategorii 
mužů vyhrál mezi 19 soupeřícími týmy s časem 14,72 Petřvaldík. Druhou příčku 
obsadil Svinov a třetí Kujavy. Mezi muži nad 35 let zvítězily Vl čovice před 
dvěma družstvy Hájova. Domácí družstvo bohužel svůj pokus nedokončilo kvůli 
prasklé hadici. I přesto byla soutěž úspěšná, hlavně díky vysoké účasti i 
návštěvnosti. Atmosféře dopomohlo i pěkné počasí. 
 

Všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit, děkujeme a už teď se těšíme na příští 
ročník. 

Kateřina Břežná, SDH Petřvald 
 
 
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 30. 5. 
2016 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v místní části Petřvaldík, obec 
Petřvald 
 
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 

1/13/2016 schvaluje program svého 13. zasedání dle předloženého návrhu. 
2/13/2016 bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 11. 4. 2016. 
3.1/13/2016 volí za ověřovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce Vladimíra 
Juráka. 
3.2/13/2016 volí za ověřovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce JUDr. 
Miroslava Pavelku. 
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4.1/13/2016 volí za člena návrhové komise pro 13. zasedání zastupitelstva obce 
Ing. Pavlu Veřmiřovskou. 
4.2/13/2016 volí za člena návrhové komise pro 13. zasedání zastupitelstva obce 
Lubomíra Šípa. 
5/13/2016 bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce. 
6/13/2016 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období od 12. 
zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 11. 4. 2016. 
7/13/2016 schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu obce Petřvald, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, 
se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č. p. 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a TJ 
Petřvald na Moravě, z. s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č. 122, 742 60 Petřvald, 
IČ 44937661 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
8/13/2016 schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1333/4 v kat. území Petřvald u 
Nového Jičína o výměře 145 m2 od společnosti MORAVAN, a.s. za cenu 50 Kč 
/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
9/13/2016 schvaluje zahájení příprav projektu „Odkanalizování obce Petřvald“ a 
zpracování projektové dokumentace potřebné k realizaci stavby. 
10/13/2016 neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1349 kolem budovy 
„Garáže“ u Sokolovny. 
11/13/2016 schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Makenex s. r. o., Mošnov 130, IČ: 
26833468 na provedení stavby „Změna vnitřní dispozice 2.NP, objekt č. p. 160 
Petřvald u Nového Jičína, parc. č. 50/1 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína“ za 
celkovou částku ve výši 2 348 857,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
12/13/2016 schvaluje provedení výměny oken v objektu sokolovny a restaurace. 
13.1/13/2016 ruší své usnesení č. 20/9/2015 z 9. zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 30. 11. 2015, kterým byly stanoveny termíny konání zasedání zastupitelstva 
obce 11.7., 3.10. a 5.12. 2016. 
13.2/13/2016 schvaluje termíny konání zasedání zastupitelstva obce pro zbylé 
období roku 2016 na dny 20. 6., 19. 9. a 12. 12. 2016. 
 

Václav Kološ 
starosta 
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