Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

1/2022 leden

Vážení spoluobčané,
do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně
sil ke zvládnutí Vašich novoročních předsevzetí a pokud
možno klidný rok 2022.
Václav Kološ, starosta
Ing. Šárka Fabiánová, místostarostka

Informace pro občany
Od měsíce ledna 2022 dochází ke změně uzávěrky Petřvaldského zpravodaje!
Veškeré příspěvky můžete zasílat 20. dne v měsíci na adresu:
knihovna@petrvaldobec.cz nebo obec@petrvaldobec.cz
Distribuce každého čísla proběhne počátkem následujícího měsíce. Děkujeme.
Prosíme občany, aby použité vánoční stromečky nevhazovali do kontejneru na
zelený odpad. Mohou se odložit do dvora pod starý obecní úřad, kde budou
následně zpracovány. Děkujeme za pochopení.
Poplatek za psy
Poplatek ve výši 120,- Kč za jednoho psa, prosím, uhraďte bezhotovostním
převodem na účet obce Petřvald (číslo účtu: 1766194309/0800); jako variabilní
symbol použijte číslo popisné.
Občané Petřvaldíku vloží před své číslo popisné dvě šestky (66xx). Při této
příležitosti žádáme občany, kteří poplatek za svého pejska pro rok 2021
zapomněli uhradit, ať tak neprodleně učiní v kanceláři obecního úřadu.
Postavení kříže
V poli na odpočívadle mezi Petřvaldem a Petřvaldíkem postavili hasiči
z Petřvaldíku ve spolupráci s panem Josefem Kobzou a panem Bedřichem
Pavláskem dřevěný kříž. V minulých letech stál kříž na pravé straně cesty směrem
do Petřvaldíku. Místo u odpočívky je důstojnější než původní místo, u kříže
můžeme v klidu postát, vzpomínat či rozjímat. Kříž bude v jarních měsících
vysvěcen. Děkujeme hasičům a občanům za jejich iniciativu a úsilí, se kterým
vytvořili toto dílo.
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Informace o stavbě „Odkanalizování a ČOV Petřvald“
Obec Petřvald vysoutěžila firmu na zhotovitele kanalizace v obci. Do výběrového
řízení se přihlásili tři uchazeči, jeden z nich měl neúměrně nízkou nabídkovou
cenu, jejíž výši nezdůvodnil. Další dva uchazeči nabídli přibližně stejnou cenu.
V současné době je zveřejněno oznámení o výběru dodavatele, kterým je sdružení
„Kanalizace Petřvald - OGO“, se spolupracujícími firmami OHLA ŽS,
a.s., + OHL SA, a.s. + GEOSAN GROUP a.s. Předpokládáme, že do konce ledna
by mohla být s vybraným dodavatelem podepsána smlouva o dílo. Po podpisu
smlouvy budeme s dodavatelem projednávat harmonogram postupu prací tak, aby
občané byli o omezeních včas informováni. V jarních měsících by pak měly
započít práce na hlavních stokách.
Informace k likvidaci odpadu
Jak jsme vás již informovali, změnil se sytém plateb za likvidaci odpadu v obci.
Každý občan s trvalým pobytem v obci Petřvald bude platit jednorázový poplatek
600,- Kč ročně v termínu do 31. 5. každého kalendářního roku. Pro provedení
platby obdrží každý obyvatel unikátní variabilní symbol, pod kterým se platba
uskuteční. Tyto variabilní symboly vám budou během měsíce ledna doručeny do
domovních schránek (podobně jako u volebních lístků) spolu s návodem na
zaplacení.
Vývoz popelnic bude zatím probíhat v úplně stejném režimu jako dosud. Jsme
si vědomi toho, že systém není úplně spravedlivý, ale v žádném případě obec
nepřikročí k tomu, aby akceptovala požadavky na zvýšení četnosti vývozu nebo
zvýšení velikosti nádob či jejich přidání. Spíše se budeme snažit hledat úspory a
o to prosíme i vás, abychom zodpovědně třídili a směsného odpadu vyprodukovali
co nejméně. Závisí na tom výše ročního poplatku.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Václav Kološ, starosta

Tříkrálová sbírka
Na počátku nového roku nám dovolte popřát vám dny naplněné radostí, pokojem
a požehnáním a poděkovat vám za pomoc a podporu v minulém roce.
Prvního ledna odstartoval další z ročníků Tříkrálové
sbírky. Rádi bychom s přáním a koledou zavítali k vám
všem a pozdravili se s vámi osobně. Může se ale stát, že
vás tříkráloví koledníci nezastihnou doma nebo nestihnou
obejít všechny domácnosti. Pokud byste naši činnost
chtěli finančně podpořit a přispět do sbírky můžete pomocí
QR kódu, který je zde otištěn nebo online na
www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat potřebným, protože každý člověk je pro
nás důležitý.
Bc.Jarmila Pomikálková
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Blahopřání
V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea - 95. narozenin bývalý
závodník, reprezentant ČSSR, později státní trenér reprezentace v krasojízdě, ale
hlavně zakladatel oddílu sálové cyklistiky - krasojízdy v Petřvaldě na Moravě,
pan VLASTIMIL ADÁMEK.
Během jeho bohaté sportovní kariéry dosáhl mnoha úspěchů jako závodník, avšak
ještě úspěšnější byl jako trenér, když vychoval řadu československých
reprezentantů a špičkových domácích jezdců, kteří se zasloužili o věhlas této
disciplíny nejen u nás, ale i v zahraničí. Patřili mezi ně např. zasloužilý mistr
sportu Pavel Ševčík, Jana Stuchlá, Pavel Land, Luděk Kolbe, Jan Mrkvica, Dušan
Huvar, Aleš Machanec, Zdenka Vysocká a mnoho dalších. Později vykonával
funkci rozhodčího první třídy a svými zkušenostmi a radami pomáhal
spoluorganizovat krasojezdecké závody v Petřvaldě.
Chtěli bychom mu touto formou vyslovit z celého srdce poděkování za
dlouholetou obětavou práci v našem oddílu, popřát mu mnoho zdraví a radosti z
pohybu, který má stále tak rád. Věříme, že se k našemu přání připojíte.
Členové oddílu krasojízdy TJ Petřvald na Moravě, z.s.

Na Ukrajině odhalí památník padlým hrdinům z Petřvaldu a
Petřvaldíku
Vypuknutí první světové války, která se do historické paměti zapsala jako
katastrofa bez mezí a hranic, vyvolalo u českého lidu pod nadvládou habsburské
monarchie, často připomínané jako žalář národů, vlažné postoje k válečnému
nadšení. I přesto Češi uposlechli společně s ostatními rakousko-uherskými
národnostmi mobilizační výzvy do takové míry, že byli hodni obdivu. Jaroslav
Kunz, vojenský právník a plukovník rakousko-uherské armády, napsal: „…zdá se
býti nepochopitelné, že se čeští vojáci tak impozantním počtem dostavili a
nastoupili toto válečné tažení, podniknuté za cílem, jenž národnímu, slovanskému
jich cítění byl tak odporný.“ Důvody, které vedly české odvedence při mobilizaci
pod jejich prapory ukázněně a hbitě, spočívaly v jejich vědomí vojenské
povinnosti. Navíc se válka zpočátku jevila jen jako několikaměsíční výprava proti
Srbsku odpovědnému za sarajevské atentáty, které byly převážně odsuzovány i
Čechy. Do Vánoc roku 1914 se ale Rakousko-Uhersko se Srbskem nevypořádalo,
jak sebevědomé velení habsburské armády předesílalo. Místo toho stály české
pluky proti velkému „slovanskému Rusku“ ve světové válce, z níž se statisíce
vojáků nevrátilo, což byl i případ Emila Mikuly z Peřvaldíku (* 17. 9. 1881, čp.
2) a Ludvíka Wladarze z Petřvaldu (*6. 9. 1884, čp. 51).
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Narukovali k 5. praporu polních myslivců Olomouc, který patřil do elitních
jednotek pěších vojsk rakousko-uherské armády, jejichž odlišnost od ostatních
útvarů spočívala ve výborném ovládání střelby. Válečné rozkazy jejich prapor
přivedly na počátku léta roku 1915 na Ukrajinu do Ivanofrankivské oblasti k obci
Starý Martinov, k jejímuž dobytí bylo nutno přebrodit řeku Dněstr. Jelikož k tomu
dali velitelé pokyn v noci z 22. na 23. června, proběhlo překonání řeky pod
rouškou noci. Za ranní mlhy se vojáci zakopali u Sivka-Voinylivského mostu asi
150 kroků od Starého Martinova. Jakmile se mlha nad haličskou krajinou
rozestoupila, začaly řinčet ruské kulomety a boje o Starý Martinov započaly.
Podle dopadajících granátů vojáci poznali, že Rusové mají vzdálenost dobře
vyměřenou a běda bylo těm, kteří si buď z pohodlí, nebo v kamenitém terénu
nevydlabali hlubší úkryt. Postup se odehrával v rojích směrem k vesnici. Když se
mlha rozestoupila zcela, proměnila se ruská palba v hotové peklo: kanonáda
bušila nepřetržitě, kulomety řvaly jeden přes druhý jako velikonoční řehtačky
mladíků a kravál byl takový, že vojáci chtějíc si něco sdělit, museli na sebe řvát,
i když byla vzdálenost mezi nimi jen 4 až 6 kroků. Odpoledne, když již na bojišti
leželi zabití a zranění vojáci, vrhli se Rusové v mnoha rojích do protiútoku
s nasazenými bodáky. Za ohromného vedra, o hladu a žízni, zpitomělí celodenní
kanonádou, neměli vojáci chuť klást odpor ruské přesile. Někteří utekli, jiní
předstírali mrtvé, mnoho vojáků přešlo do zajetí – Rusové byli v přesile.
Zábřežské noviny Stráž severní Moravy vydaly k události 26. června 1915 tuto
krátkou zprávu: „Severozápadně od Haliče musila být část armády generála
Linsingena povolána na jižní břeh Dněstru před protiútokem nepřátelské přesily
před Martinovem“. Boje o levý břeh Dněstru se tak odehrávaly několik dní, ztráty
na životech armády ústředních mocností jen u Starého Martinova překročily šest
set vojáků. Zde dne 23. 6. 1915 padl Emil Mikula a o 2 dny později i Ludvík
Wladarz.
Klid nalezli v hromadném hrobě pod skromnou nízkou kamennou mohylou,
kterou postavil 14. pochodový prapor 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce. Je
umístěna vedle silnice na staré části staromartinovského hřbitova mezi SivkaVoinylivským mostem a řeckokatolickým kostelem sv. Archanděla Michaela.
Ještě v roce 2014 byla tato mohyla označující hrob E. Mikuly a L. Wladarze a 635
dalších českých krajanů v ohybu řeky Dněstr téměř úplně zapomenuta.
Nepečovali o ni ani domorodci, ani Češi, je s podivem, že za ta léta nezanikla
zcela. Pomalu se zapomínalo nejen na ni, ale i na všechnu tu bídu a utrpení, jež
připomínala. Znovuobjevena byla v roce 2015 v náručí přírody, mezi náletovými
porosty. Nebyla k ní vyšlapána ani útlá cestička a barvu kamenů mohyly s okolní
zelení sjednotil letitý mech.
Avšak hrdinové od Starého Martinova se přece jen po sto letech dočkali
důstojného označení místa jejich posledního odpočinku, neboť v současnosti
probíhá projekt rekonstrukce původní zanedbané mohyly. Starostka Starého
Martinova Olga Chariv podala v prosinci roku 2021 zprávu, že stavba památníku
je před svým dokončením. Původní záměr, označit hrob jen jmény padlých vojáků
75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce, jejichž ztráty zde dosáhly největšího
počtu, byl opuštěn, proto se svého náhrobku se jménem a příjmením dočká i Emil
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Mikula a Ludvík Wladarz z olomouckého praporu polních myslivců. Památník
zbývá ještě podle projektové dokumentace z května 2021 doplnit o 4 mohutné
leštěné žulové kvádry, do nichž budou vytesána jména obětí c. k. pěšího pluku 75
J. Hradec, c. k. pěšího pluku 35 Plzeň, c. k. praporu polních myslivců č. 6 Plzeň,
c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 29 České Budějovice, c. k. praporu polních
myslivců č. 22 Cheb a c. k. praporu polních myslivců č. 5 Olomouc. Práce na
pomníku by měly být dokončeny v prvních měsících roku 2022.
Ing. Antonín Hampl, správce Vesnického muzea Želechovice

Na finanční úřad: „nechoďte, volejte, podejte!“
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých
Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani
z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou
a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále
„ÚP“) a snížit tak nebezpečí přenosu koronaviru.
ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava
ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, 700 30 Ostrava
ÚP Ostrava III, Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava
ÚP ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek
ÚP v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 Nový Jičín
ÚP v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 395/1, 742 21 Kopřivnice
ÚP v Hlučíně, Čs. armády 52/1, 748 01 Hlučín

596 150 111
596 705 304
596 905 360
558 605 111
556 788 341
556 788 360
556 882 360
595 021 365

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.
Pokud se místo pobytu nenachází v Moravskoslezském kraji a nevíte, které
územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující,
volejte 596 651 316 nebo 596 651 311.
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na
uvedených telefonech věnovat každý pracovní den a to od 3. ledna 2022, vždy
minimálně v době:
Po, St 8:00 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 14:30
Pá
8:00 – 13:30
V úterý 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok
2022 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2022 prostřednictvím
soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Další informace a novinky na
stránkách www.financnisprava.cz.
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Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Vavříka
Rodák z Petřvaldíku PhDr. Jaroslav Vavřík (*14. 8. 1907 Petřvaldík–† 2. 3. 1991
Ostrava), knihovník a folklorista, se narodil do učitelské rodiny. Jeho otec Vilém
Vavřík byl ředitelem měšťanské školy ve Slezské Ostravě, matka Růžena
pocházela z Černotína u Hranic.
Od roku 1931 do r. 1933 působil v Muzeum v Orlové a od r. 1933 do r. 1961
jako knihovník ve veřejné knihovně v Ostravě.
Za svého působení v ostravských knihovnách za nacistické okupace uchránil
před zničením společně s dalšími knihovníky knihovní fond čítající 50 000
zkonfiskovaných publikací. Zachráněný fond vědecké literatury byl po
reorganizaci knihoven v roce 1951 převeden do Státní vědecké knihovny, některé
archivní materiály byly předány odborným a muzejním knihovnám. Jaroslav
Vavřík se rovněž zasloužil o vybudování hudebního oddělení Knihovny města
Ostravy.
Vedle své knihovnické práce sebral a zaznamenal 340 lašských písní, z nichž
přibližně 100 upravil pro Československý rozhlas. Dalších přibližně 150 lidových
písní, které sesbíral v Černotíně a okolí, nebylo doposud publikováno. Výtah z
dizertace vydala v roce 1931 Slezská matice osvěty lidové pod titulem Lidová
píseň ve Slezsku a v prosinci téhož roku vydala opět Slezská matice osvěty lidové
jeho spis Lašské nářečí a škola.

Výpis z usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 6. 12. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
________________________________________________________

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
6.1.1/18/2021
bere na vědomí žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s. o poskytnutí neinvestiční peněžní
dotace z rozpočtu obce Petřvald na rok 2022, která je přílohou č. 3a zápisu.
6.1.2/18/2021
rozhodlo poskytnout neinvestiční peněžní dotaci ve výši 360 000,- Kč z rozpočtu obce
Petřvald na rok 2022 TJ Petřvald na Moravě, z.s.,
na vybavení a služby pro sportovní činnost oddílů TJ a údržbu sportovišť a vybavení
TJ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022.
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6.1.3/18/2021
rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace z rozpočtu obce
Petřvald na rok 2022 se spolkem TJ Petřvald na Moravě, z. s., se sídlem Petřvald 1 –
Petřvald 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, která je přílohou č. 3c zápisu.
6.2.1/18/2021
bere na vědomí žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s. o poskytnutí investiční peněžní
dotace z rozpočtu obce Petřvald na rok 2022, která je přílohou č. 3b zápisu.
6.2.2/18/2021
rozhodlo poskytnout investiční peněžní dotaci ve výši 100 000, - Kč z rozpočtu obce
Petřvald na rok 2022 TJ Petřvald na Moravě, z.s., na výměnu části oken v budově č.p.
493 na hřišti TJ Petřvald na Moravě s časovou použitelností od 1.1.2022 do
15.12.2022.
6.2.3/18/2021
rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční peněžní dotace z rozpočtu obce
Petřvald na rok 2022 se spolkem TJ Petřvald na Moravě, z.s. se sídlem Petřvald 1 –
Petřvald 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, která je přílohou č. 3d zápisu.
7/18/2021
bere na vědomí Zápis č. 2/2021 ze schůze Finančního výboru obce Petřvald
ze dne 18. 10. 2021 ve znění dle přílohy č. 4 zápisu.
8.1/18/2021
schvaluje Rozpočet obce Petřvald na rok 2022 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 34 000 000,- Kč
Financování ve výši: 30 000 000,- Kč
Celkové zdroje ve výši: 64 000 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu 64 000 000,- Kč
V členění dle návrhu Rozpočtu obce Petřvald na rok 2022 dle přílohy č. 5 zápisu.
8.2/18/2021
schvaluje závazný ukazatel příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Petřvald okres Nový Jičín na rok 2022 ve výši 3 000 000,- Kč.
9/18/2021
schvaluje Strategický plán rozvoje obce Petřvald pro období 2022–2030 ve znění dle
přílohy č. 6 zápisu.
10/18/2021
vydává tyto Obecně závazné vyhlášky Obce Petřvald:
 č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 č. 03/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
11.1/18/2021
schvaluje mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční odměny starostovi obce za to, že
se rozhodným způsobem zasadil o:
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dokončení generální opravy střechy na Domově pro seniory OASA v Petřvaldíku
rekonstrukci sociálního zařízení v restauraci u sokolovny
vybudování dětského hřiště na stadionu TJ s hracími a sportovními prvky
úpravu části komunikace a instalaci solárního osvětlení „Nad Hartama“
zdárné dokončení postupné rekonstrukce objektu sokolovny
možnost výhodného způsobu likvidace bioodpadu (trávy) z obce
pozitivní prezentaci obce v rámci Regionu Poodří a Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice

11.2/18/2021
schvaluje mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční odměny místostarostce obce za
to, že:
 připravuje podklady pro majetková vypořádání vč. smluv a návrhů na vklad, mj.:
o podařilo se získat bezúplatným převodem pozemky od Státního
pozemkového úřadu pod chodníkem u ZŠ a při vjezdu nad Harty
o připravila smlouvy o služebnosti k vybudovanému vodovodu v Petřvaldíku
 připravuje obecně závazné vyhlášky
 připravila veškerou administrativu pro dotační programy
 připravila všechna výběrová řízení do hodnoty 1 mil. Kč
 připravuje všechny nájemní smlouvy a dohody
 aktivně se podílela spolu s administrátorem projektu odkanalizování obce na
přípravě, zveřejnění, vypořádání připomínek a vyhodnocování výběrového řízení
na dodavatele stavby odkanalizování
 i jako neuvolněná má pracoviště na obecním úřadě
12/18/2021
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/324/i/2021/Ja, která se
uzavírá mezi budoucím dárcem: Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným na základě zřizovací listiny Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1,
70223 Ostrava,
IČ: 00095711 a budoucím obdarovaným: Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 –
Petřvald 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263.
13/18/2021
bere na vědomí Zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 ve znění dle přílohy
č. 10 zápisu.
Václav Kološ, v.r.
starosta
Zpravodaj obce Petřvald č. 1/2022 vydal dne 5. 1. 2022 Obecní úřad Petřvald, 742 60 Petřvald
1 – Petřvald 175, IČO 00298263, obec@petrvaldobec.cz, www.petrvaldobec.cz. Evidenční
číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10176. Zpravodaj je vydáván měsíčně v
nákladu 730 výtisků a je zdarma distribuován do všech domácností v obci Petřvald. Uzávěrka
každého čísla je 20. dne předchozího měsíce. Tisk: Obecní úřad Petřvald. Články jsou
přejímány od přispěvatelů a nejsou obsahově upravovány.

8

