Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

3/2020 březen

Přinášíme informaci o dění v obci
V letošním roce plánujeme v obci realizovat:
Obec Petřvald připravuje rekonstrukci bytu v budově Sokolovny. Budou v něm
provedeny nové rozvody elektřiny, zdravotechnických instalací a oprava
sociálního zařízení.
V minulých dvou letech obec Petřvald investovala prostředky do rekonstrukce
objektu Sokolovny, jak do vnějšího vzhledu, tak i do vnitřních úprav. Bude tedy
pokračovat poslední 3. etapa její rekonstrukce, která se bude týkat zateplení
restaurace, zastřešení uhelny a opravy terasy.
V areálu „U Staré řiky“, pod hasičskou zbrojnicí, vybudujeme tři prodejní
stánky, které výrazně zlepší zázemí prodejců. Stánky budou dřevěné konstrukce
s podlahou z betonové dlažby a vhodně tak doplní stávající areál.
Tělovýchovná jednota darovala obci část pozemku ve sportovním areálu na hřišti,
kde připravujeme výstavbu nového dětského hřiště. Hřiště bude vybaveno prvky
pro děti od 3 do 12 let.
Plánujeme nákup kontejnerů na vývoz sezónního zeleného odpadu a
traktorového nosiče těchto kontejnerů.
Protože v obci klesá poptávka pro klasických hrobech, rozhodli jsme se, že po
uprázdněných hrobových místech vybudujeme kóje pro urnové hroby.
Václav Kološ, starosta

Upozornění pro majitele psů
Prosíme majitele psů, aby jejich exkrementy nenechávali na chodnících, ale aby
je sbírali do sáčků!
Prosíme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za své pejsky - 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).
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Informace o cenách vývozu popelnic v obci
Pro letošní rok 2020 obec Petřvald ceny za vývoz popelnic neupravovala.
V tabulce jsou uvedeny velikosti popelnic, které si můžete objednat. Např. občan,
který žije v domácnosti sám, si může objednat popelnici o velikosti 80 l a vývoz
1 x za měsíc.
Objednání a změnu vývozu, změnu velikosti popelnic, objednání BIO popelnice
nebo výměnu poškozené popelnice za novou vyřídíte v úřední hodiny
na Obecním úřadě v Petřvaldě.
Prosíme naše občany, aby třídili odpad z domácností a využili k tomu určené
kontejnery, které jsou rozmístěny v obci.
OZO Ostrava nabízí občanům BIO popelnice na zelený odpad o velkosti 120 l,
240 l a 770 l.
Na webových stránkách obce Petřvald (www.petrvaldobec.cz, sekce „pro občany
– odpady“) najdete informace, jak třídit odpad a na kterých místech jsou
přistaveny kontejnery.

Tarif

Popelnice

Četnost vývozu

Cena

P101

80 litrů

1x 14 dní

1 500,00 Kč

P111

80 litrů

1 x týdně

2 500,00 Kč

P191

80 litrů

1x 4 týdny

P201

120 litrů

1x 14 dní

1 900,00 Kč

P211

120 litrů

1x týdně

3 000,00 Kč

P261

120 litrů

1x týdně zima/1x14 dní léto

2 550,00 Kč

P271

120 litrů

1x týdně v zimě

2 050,00 Kč

K111

1100 litrů

1x týdně

900,00 Kč

11 500,00 Kč

Obecní knihovna v Petřvaldě
Knihovna, kde jste doma!
Z důvodu opatření před šířením koronaviru v ČR a v souladu s doporučením
Ministerstva kultury, bude knihovna v Petřvaldě od pondělí 16. 3. 2020 až do
odvolání uzavřena. Pro aktuální dění, prosím, sledujte webové nebo
facebookové stránky knihovny.
www.kpetrvaldobec.cz, www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald
Z tohoto důvodu nám bylo také doporučeno přesunout termín akce „Noc
s Andersenem“, která se měla pro mladé čtenáře konat dne 27. 3. 2020. Přesný
termín bude vyhlášen podle aktuální situace. Podle zřizovatelů této akce, je
předpokládaný termín konání až v měsíci květnu.
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Knihovna v Petřvaldíku je z důvodu omezeného pohybu lidí v DPS momentálně
uzavřena.
Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za případně vzniklé potíže.

Krasojezdci sbírají zkušenosti i medaile
Dalších tří závodů Českého poháru v krasojízdě se naši závodníci zúčastnili
15.2.2020 v Němčicích, 22.2.2020 ve Zlíně a naposledy 7.3.2020 v Brně.
Z 1. kola Českého poháru v Němčicích přivezli krasojezdci kompletní sbírku
medailí. Jakub Pavlík vyhrál kategorii žáků do 13 let výkonem 42,32 b., Matěj
Bubík přivezl stříbro v kategorii žáků do 11 let výkonem 40,25 b. a Alena Čani
bronz mezi žačkami do 11 let výkonem 40,63 b. Sedmá ve stejné kategorii
skončila Nela Pavliňáková výkonem 32,72 b., desátá Eliška Rozehnalová
22,87 b. a jedenáctá Gabka Schybolová s 21,67 b.
2. kolo Českého poháru v krasojízdě hostila TJ Sokol Zlín Prštné 22.2.2020 a žáci
TJ Petřvald zase rozšířili svou sbírku medailí. Mezi dívkami do 11 let brala stříbro
Alenka Čani v novém osobním rekordu 42,45 b., šestá skončila také v osobním
rekordu Eliška Rozehnalová s 26,35 b., a osmá Gabka Schybolová s 22,07 b. Mezi
chlapci do 11 let získal stříbro Matěj Bubík s 39,9 b. a kategorii chlapců do 13 let
vyhrál Jakub Pavlík výkonem 41,8 b.
Prozatím poslední závody, 3. kolo Českého poháru, uspořádala TJ Favorit Brno.
Závodů se z důvodu jarních prázdnin ale zúčastnila pouze část závodníků. Druhé
místo v kategorii D (nejmladší žákyně) zde vybojovala Eliška Rozehnalová
výkonem 25,69 b., Nela Pavliňáková skončila s výkonem 33,01 b. na 6. místě
v kategorii žákyň "C", Alena Čani ve stejné kategorii výkonem 40,25 b. brala
3. místo. Matěj Bubík výkonem 38,40 b. také skončil ve své kategorii třetí.
Teď si závodníci užívají krátkou závodní pauzu a pilují sestavy na domácí závod
– 4. kolo Českého poháru krasojízdy všech kategorií.
Mgr. Irena Čani

Aplikace Občan Server
Obec Petřvald přidala na své oficiální webové stránky aplikaci „ObčanServer“,
která umožňuje jednoduché vyhledávání objektů, pozemků, zobrazení pozemků
nad územním plánem a ortofotomapou, přímý odkaz na evidenci katastru
nemovitostí, orientační měření vzdáleností a obsahu ploch.

Paví pohádka
Na obecním úřadě si je možno zakoupit CD s audiopohádkou. Jedná se o Paví
pohádku, která byla napsána podle pověsti o petřvaldském pávu. Pohádku
namluvil Ladislav Heryán a je v ní 7 písní. Všechny písně k pohádce nahráli
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výhradně petřvaldští občané, z toho i dvě děti, stejně tak i kresby do bookletu
nakreslila Petřvalďačka.
Jako bonus bylo k pohádce přidáno 7 písní od petřvaldsko-kopřivnické skupiny
Líbací robot, která hraje písničky pro děti.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Dne 18. 3. 2020 v 8.00 - 11.00 a 13.00 - 18.00 hod. se uskuteční sbírka v
Duhovém domečku v Petřvaldě na Hartech.
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH A NÁDOBÍ DO
KRABIC!!! KNIHY V SOUČASNÉ DOBĚ NEPŘIJÍMÁME, JELIKOŽ
JICH MÁME NADBYTEK.
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel.: 224 317 203, 224 316 800
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