Petřvaldský zpravodaj
1/2020 leden

MK ČR E 10176

Milí spoluobčané,
do roku 2020 Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Václav Kološ, starosta

V rámci schváleného rozpočtu připravuje obec v roce 2020 následující akce:
TJ darovalo obci část pozemku ve sportovním areálu na hřišti, kde plánujeme
zřízení nového dětského hřiště.
Lávka pro pěší u hřbitova byla vybudována po povodních v roce 1997 a zaslouží
si opravu. Bude provedeno otryskání ocelové konstrukce a nový nátěr.
Pod hasičskou zbrojnicí v areálu „U Staré řiky“ plánujeme výstavbu tří
prodejních stánků, které výrazně zlepší zázemí prodejců. Stánky budou z
dřevěné konstrukce a vhodně tak doplní stávající areál.
V minulých dvou letech obec investovala prostředky do rekonstrukce objektu
Sokolovny, jak do vnějšího vzhledu, tak i do vnitřních úprav. Nyní připravujeme
3. etapu rekonstrukce, která se bude týkat restaurace a terasy.
Zároveň připravujeme i rekonstrukci bytu v budově Sokolovny. Budou v něm
provedeny nové rozvody elektřiny, zdravotechnických instalací a oprava
sociálního zařízení.
I letošním v roce dále pracujeme na projektu odkanalizování obce, kompletujeme
podklady pro podání žádosti o dotaci a podklady ke zpracování projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Václav Kološ, starosta
Upozorňujeme naše přispěvovatele do Petřvaldského zpravodaje, že nově
bude uzávěrka každého čísla 10. den příslušného měsíce.
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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 2019
zapomněli uhradit, ať tak neprodleně učiní v kanceláři obecního úřadu.
Nová služba občanům – hlášení místního rozhlasu
Připravili jsme pro naše občany novou službu. Pokud někdo nestihne hlášení v
místním rozhlase nebo nerozuměl hlášeným zprávám, je možno si poslední
hlášení vyslechnout přes telefon, a to na čísle 607 103 598.
Vítání občánků
Obecní úřad v Petřvaldě zachovává tradici slavnostního obřadu Vítání občánků
do života, a proto se obrací na rodiče nově narozených dětí s trvalým pobytem v
Petřvaldě.
Vážení rodiče, dle zákona o ochraně osobních údajů jsme byli nuceni učinit
následující kroky. Pokud se chce zákonný zástupce spolu s dítětem zúčastnit
obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil souhlas se zpracováním
osobních údajů a přihlášku. Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní
zástupci pozváni na základě předem vyplněného souhlasu, který zákonní zástupci
dítěte obdrží písemně.
Milí rodiče dětí narozených od 1. 8.2019 do 31. 12. 2019, pokud máte zájem
zúčastnit se vítání občánků dne 23. 2. 2020, sdělte do 29. 1. 2020 na Obecní úřad
v Petřvaldě, zda se vítání zúčastníte. Telefon: 556754437, 556754230,
email: obec@petrvaldobec.cz. Na základě Vašeho zájmu zašleme pozvánku spolu
se souhlasem.
Paví pohádka na CD
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
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.
Petr Stuchlý
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Bruslení SDH Petřvaldík
Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldíku zve všechny děti a rodiče na tradiční
bruslení.
Tentokrát se uskuteční na zimním stadionu ve Studénce v sobotu 1. 1. 2020 v
čase od 10.00 - 11.30 h. Část hřiště bude vyhrazena pro bruslení a část pro hokej.
Odjezd v 9.00 h. od hasičárny v Petřvaldíku hasičskými auty, popřípadě sraz
v 9.30 h. přímo na stadionu.
Všechny příznivce hasičů a bruslení srdečně zve SDH Petřvaldík.
Zpráva oddílu krasojízdy
TJ Petřvald na Moravě, z. s. - oddíl sálové cyklistiky, pořádá v pátek 31. 1. 2020
v místní sokolovně Mistrovství oblasti MS kraje v krasojízdě všech kategorií.
Začátek soutěže je v 17.00 h.
Zveme všechny příznivce krasojízdy.
Zpráva oddílu volejbalu
Členové oddílu volejbalu velmi rádi uvítají ve svých řadách zájemce/kyně, kteří
by si rádi zahráli volejbal. Scházíme se ve středu v tělocvičně ZŠ Petřvald od
19.30 do 21.00 h. Pokud budete mít zájem, vezměte s sebou sportovní oděv,
čistou sálovou obuv a dobrou náladu.
Kontakt - Petr Bartůněk, tel. 724 977 706
Zpráva o činnosti TJ Petřvald na Moravě, z. s. za rok 2019
Vážení spoluobčané, rok 2019 je za námi a my, jako největší spolek v obci, se
chceme s vámi krátce podělit o dění v naší organizaci.
Naše členská základna k 31.12.2019 čítala 161 členů (včetně mládeže). V našem
spolku působí 6 oddílů – oddíl krasojízdy, lední hokej, fotbalový oddíl, oddíl
volejbalu, ZRTV – zdravotní a rekreační cvičení „HOLKI SOKOLKI“ a oddíl
tenisu. Rádi bychom naše občany krátce informovali o aktivitách našeho spolku.
Krasojízda (22 členů). Začátkem roku oddíl začínal se 6 závodníky – Nela
Pavliňáková, Alena Čani, Gabriela Schybolová, Jakub Pavlík, Matěj Bubík
a Václav Hekele. Před prázdninami k nám přibyla ještě Eliška Rozehnalová
a Vanesa Hamarová. Loňský rok byl pro náš oddíl velmi úspěšný. Po absolvování
povinného závodu, Mistrovství MSK, následovaly soutěže Českého poháru, ve
kterých jsme byli úspěšní. Hlavně chlapci v každém závodě stáli na stupních
vítězů. Děvčata začínala s krasojízdou později (jejich umístění se pohybovala od
5. do 10. místa). Všem se však povedl závod, který odjeli u nás v Petřvaldě –
vylepšili si své osobní rekordy. Na Mistrovství ČR naši chlapci získali 2. místo Jakub Pavlík a 3. místo - Matěj Bubík. Vašek Hekele se umístil na krásném 9.
místě. Posledním závodem sezóny bylo Mezinárodní Mistrovství Slovenska
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v Kolárovu, kde už dosáhly velkého úspěchu také naše děvčata. Kategorii žaček
vyhrála Alenka Čani a na 3. místě se umístila Nela Pavliňáková. Matěj Bubík
obsadil vynikající 2. místo. V současné době se všichni závodníci připravují na
novou závodní sezónu.
Kamil Bartůněk
Oddíl ledního hokeje (22 členů). Vedoucím oddílu je Honza Mynář. Sezónu
2018/2019 hrálo naše mužstvo pod názvem TJ Petřvald „Chachaři“- amatérská
soutěž v Novém Jičíně. Tato soutěž je velice kvalitní, jelikož zde hrají převážně
odchovanci novojičínského hokeje. Po základní části jsme skončili šestí ze 7.
mužstev a dostali se do vyřazovací části. V play off jsme těsně o gól prohráli
s třetím týmem po základní části. Náš pokořitel se stal nakonec celkovým vítězem
soutěže. Mužstvo je složeno z bývalých hráčů žákovských a juniorských družstev
TJ Petřvald a doplněno o hráče z okolí. V probíhající sezóně 2019/2020 jsme se
vrátili po třech letech na zimní stadion do Studénky, kde hrajeme zdejší
amatérskou hokejovou ligu. Rozpis zápasů lze najít na stránkách
www.ahl.cz/soutez/ahlstudenka/.
Oddíl hokeje provádí základní údržbu zimního stadionu v Petřvaldě, a to čištěním
plochy, výměnou mantinelů, údržbou osvětlení. Každý rok máme snahu, alespoň
na pár dnů nastříkat ledovou plochu, aby byla k dispozici oddílu a široké
veřejnosti. V lednu 2019 byla příznivá dlouhodobá předpověď počasí na
minimálně 14 dnů s celodenními teplotami pod bodem mrazu. Členové oddílu od
20. l.2019 začali intenzivně stříkat ledovou plochu. A když byla 27.1. 2019
připravena pro veřejné bruslení, přišla nečekaná obleva. Na kluzišti si zabruslilo
ten den jen pár dětí. Intenzivní mrazy již nepřišly a led kompletně roztál. V létě
pak na Erbovních slavnostech členové oddílu zajistili stánek s občerstvením.
Aleš Opler
Fotbalový oddíl (69 členů)
Přípravka starší a mladší – naše nejmladší kategorie je nejpočetnější (30 dětí),
Trénuje pod trenéry Ladislavem Kubou a Petrem Horklem. Trénuje 3x týdně na
místním hřišti nebo ve školní tělocvičně. Hraje mistrovská utkání - okresní přebor
Nový Jičín (momentálně krásné 2. místo) a zimní halovou ligu okresu Nový Jičín.
Odehrála také několik zimních i letních turnajů s výbornými výsledky.
Žáci – žákovská kategorie má 16 dětí, pod trenérem Lukášem Sedláčkem a
Danielem Gabryšem. Trénují 3x týdně na místním hřišti, ve školní tělocvičně
nebo v hale ve Staré Vsi. Hrají mistrovské zápasy okresního přeboru Nový Jičín
(momentálně 8. místo) a zimní halovou ligu okresu Nový Jičín. Také se zúčastnili
několika turnajů s výbornými výsledky.
Muži „B“ – tým se skládá z většiny bývalých hráčů „A“ týmu a z hráčů, kteří by
do budoucna mohli hrát za „A“ tým. Tým vedou Roman Fubšo a Daniel Hrebíček
a má 18 hráčů. Hrají mistrovská utkání – okresní soutěž Nový Jičín (momentálně
6. místo), starší hráči týmu se zúčastňují pravidelně turnajů „starých pánů“
s výbornými výsledky.
Muži „A“ – tým pod vedením – trenér - Jiří Halamíček, vedoucí mužstva Zdeněk Kolbe st., kapitán týmu – Martin Hýl. Tým „A“ má za sebou výborný rok.
Po jarní sezoně 2019 vyhrál krajskou soutěž 1„B“ a postoupil do vyšší krajské
4

soutěže 1 ⹂A“, kde má neskutečné výsledky a po podzimní sezóně 2019 je na 1.
místě!!! Na jaře 2020 se bude snažit o historický úspěch pro petřvaldský fotbal –
postoupit do nejvyšší krajské soutěže (krajský přebor).
Cíl fotbalového oddílu v roce 2020 – zapojit do tréninků a zápasů co nejvíce dětí
a mládežníků, reprezentovat oddíl a obec Petřvald co nejlepším vystupováním a
výsledky a poskytnout fanouškům co nejvíce kulturních a sportovních zážitků.
Fotbalový oddíl děkuje všem fanouškům, hráčům, trenérům, sponzorům a všem,
kteří se podílejí na chodu klubu. Hlavní dík patří obci Petřvald za podporu
fotbalového oddílu, bez které by oddíl nemohl fungovat. Děkujeme!!!
Mnoho zdraví, štěstí a sportovních úspěchů v roce 2020 přeje oddíl kopané.
Tomáš Klečka a Radek Huvar, předseda a manager oddílu
Oddíl volejbalu (11 členů). V loňském roce se v našem oddíle neudály žádné
výrazné změny. Stále se nám nedaří naše řady rozšiřovat. Někteří členové
zanechali aktivní činnosti, jiní se věnují mateřským povinnostem, oddíl nemá ve
svých řadách žádnou mládež. Stále nás doplňují také nadšenci z Příboru. Proto
pokud by měl kdokoliv z veřejnosti zájem zahrát si volejbal, je vítán. Scházíme
se každou středu v 19.30 h. v tělocvičně ZŠ Petřvald.
Hlavní přínos oddílu volejbalu spatřuji především v zapojení se do společenského
dění v obci. Máme ve svých řadách velmi schopné jedince, kteří organizují
každoročně několik společenských akcí. V loňském roce se například jednalo o
organizaci tradičního dětského maškarního plesu pod vedením paní Ivy Brusové.
Další pravidelnou akcí se stala organizace pochodu „Petřvaldská šerpa“. Byl
pořádán již 16. ročník a po delší době byla změna – start a cíl byly na hřišti
v Petřvaldíku a šlo se chráněnou krajinnou oblastí Poodří. O přípravu se jako
obvykle postarali Marek a Míša Poláškovi, občerstvení měly na starosti Martina
Dlouhá a Hana Rozehnalová. V loňském roce jsme ovšem z důvodu kolize
termínů dovolených u několika stěžejních členů oddílů museli organizaci
prodejního stánku a samotný prodej na obecních slavnostech zrušit.
Dovolte mi, abych všem spoluobčanům popřál v roce 2020 pevné zdraví a hodně
sportovních úspěchů našich rodáků, na které mohou být právem pyšni.
Petr Bartůněk
Oddíl ZRTV (20 členek). „Holki Sokolki“ cvičí každé pondělí v sokolovně od
19.30 h. Cvičení v loňském roce vedly střídavě Ludmila Polášková, Libuše
Tylečková a Zdenka Glombíčková. Každý rok pořádají v lednu turnaj v žolíku pro
ženy, v loňském roce to byl již 13. ročník. Členky oddílu pomáhají při všech
kulturních akcích pořádaných obcí Petřvald. V prosinci tradičně připravily
prodejní vánoční výstavku. V měsíci září jezdí pravidelně poznávat krásy naší
vlasti, v loňském roce to byl opět čtyřdenní zájezd po západních Čechách.
Vladimíra Musilová
Oddíl tenisu (6 členů). Náš oddíl od jara do podzimu pravidelně trénuje na
tenisových kurtech. Od podzimních měsíců pořádáme pro členy i veřejnost každý
týden hru v ping pongu. Závěr roku jsme (jako každý rok) ukončili turnajem
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„O pohár starosty obce“. Děkujeme všem fanouškům, hráčům a také obci za
podporu našeho oddílu a v novém roce přejeme všem hodně zdraví štěstí a
úspěchů nejen sportovních.
Jaroslav Blahut
Mimo aktivity a dění v jednotlivých oddílech řešíme, stejně jako v jiných
spolcích, různé organizační a provozní záležitosti. Děkujeme proto všem, kdo
nám věnují přízeň a naší obci za podporu našeho spolku. Za TJ Petřvald na
Moravě, z.s. přeji všem občanům, členům a příznivcům sportu šťastný vstup do
nového roku, hodně štěstí, zdraví a životního elánu. Děkujeme paní Ludmile
Poláškové, za příkladné vedení naší tělovýchovy.
Monika Paličková za TJ Petřvald na Moravě, z.s.
Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

V loňském roce prošla knihovna personálními změnami. Nová otevírací doba pro
čtenáře:
Petřvald
Petřvaldík
knihovnice: Petra Hromádková

knihovnice: Irena Myslikovjanová

Pondělí 13.00 - 18.00
Úterý
8.00 - 11.00
Čtvrtek 13.00 - 18.00
Těšíme se na vás v knihovně!

Pátek

16.00 - 18.00
Petra Hromádková

Výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 9.12.2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
8.1/7/2019
schvaluje Rozpočet obce Petřvald na rok 2020 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 33 000 tis. Kč
Financování ve výši: 11 000 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši: 44 000 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu 44 000 tis. Kč
V členění dle návrhu Rozpočtu obce Petřvald na rok 2020 dle přílohy č. 5 zápisu.
Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu dochází k navýšení § 3639 Komunální služby o částku
900 000,- Kč, k navýšení § 6399 Platba DPH o částku 100 000,- Kč a k navýšení Tř. 8 –
zapojeného zůstatku hospodaření o 1 000 000,- Kč.
8.2/7/2019
schvaluje závazný ukazatel příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Petřvald
okres Nový Jičín na rok 2020 ve výši 2 800 tis. Kč.
8.3/7/2019
pověřuje radu obce k provádění těchto rozpočtových opatření:
Příjmy neomezeně
Dotace neomezeně na straně příjmů i výdajů
Výdaje do výše 605 000,- Kč vč. DPH v rámci jednoho rozpočtového opatření
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9.1/7/2019
bere na vědomí Zápis č. 2/2019 ze schůze Finančního výboru Obce Petřvald ze dne 6.11.2019,
který je přílohou č. 6a zápisu.
9.2/7/2019
bere na vědomí Zápis č. 3/2019 ze schůze Finančního výboru Obce Petřvald ze dne 20.11.2019,
který je přílohou č. 6b zápisu.
10/7/2019
bere na vědomí Zápis z 2. schůze Kontrolního výboru Obce Petřvald ze dne 18.9.2019, který je
přílohou č. 7 zápisu.
11/7/2019
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, která je přílohou č. 8
zápisu.
12/7/2019
schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů při využívání služeb informačních technologií
v rámci Technologického centra města Kopřivnice mezi Městem Kopřivnice a Obcí Petřvald
ve znění dle přílohy č. 9 zápisu.
13.1/7/2019
bere na vědomí žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s. o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace
z rozpočtu obce Petřvald na rok 2020, která je přílohou č. 10a zápisu.
13.2/7/2019
rozhodlo poskytnout neinvestiční peněžní dotaci ve výši 360 000,- Kč z rozpočtu obce Petřvald
na rok 2020 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 1.1.2020 do 15.12.2020.
13.3/7/2019
rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald na
rok 2020 se spolkem TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald 122, 742 60
Petřvald, IČ: 44937661, která je přílohou č. 10b zápisu.
14/7/2019
schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu „Přístavba a stavební úpravy spojené se
změnou užívání objektu č.p. 40 v Petřvaldíku“ ve znění dle předloženého návrhu, který je
přílohou č. 11 zápisu.
15/7/2019
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce sokolovny II. etapa“ ve znění
dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 12 zápisu.
16/7/2019
schvaluje prodej pozemků parc. č. 1311/32 o výměře 30 m², parc.č. 1304/17 o výměře 23 m² a
parc.č. 1342/10 o výměře 16 m², (vše ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Petřvald
u Nového Jičína, obec Petřvald dle předloženého geometrického plánu.
17/7/2019
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 132/1 (zahrada) o výměře cca 90 m² v kat. území
Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.
18/7/2019
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1345 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 255 m² v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.
19.1/7/2019
schvaluje mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční odměny starostovi obce za to, že se
rozhodným způsobem zasadil o:
 zajištění náhradní dopravy školou povinných žáků z Petřvaldíku v době rekonstrukce
mostu přes řeku Lubinu
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finanční zajištění náhradní dopravy školou povinných žáků z Petřvaldíku v době
rekonstrukce mostu přes řeku Lubinu
 prezentaci obce v rámci Regionu Poodří
 podílel se na získání příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje při přeložce
kanalizace u základní školy
 rekonstrukci objektu sokolovny
19.2/7/2019
schvaluje mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční odměny místostarostce obce za to, že:
 připravuje podklady pro majetková vypořádání vč. smluv a návrhů na vklad
 připravila veškerou administrativu pro dotační programy
 aktivně se podílela na akci „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu
se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“ vč. komunikace se Státním fondem
dopravní infrastruktury
 připravila k realizaci projekt „Prodloužení vodovodu Petřvaldík“
 koordinuje projekt odkanalizování obce
 i jako neuvolněná má pracoviště na obecním úřadě
19.3/7/2019
schvaluje mimořádnou odměnu člence zastupitelstva obce Petřvald Ing. Pavle Veřmiřovské ve
výši 3 000,- Kč za to, že se:
podílela spolu se zastupitelem Ing. Martinem Rubinou na projektu workoutového hřiště:
 navrhli projekt workoutového hřiště u základní školy
 navrhli vybavení hřiště
 provedli výběrové řízení a jeho vyhodnocení
 dohlíželi na zhotovení díla
19.4/7/2019
schvaluje mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva obce Petřvald Ing. Martinu Rubinovi ve
výši 3000,- Kč za to, že se:
podílel spolu se zastupitelkou Ing. Pavlou Veřmiřovskou na projektu workoutového hřiště:
 navrhli projekt workoutového hřiště u základní školy
 navrhli vybavení hřiště
 provedli výběrové řízení a jeho vyhodnocení
 dohlíželi na zhotovení díla
20/7/2019
schvaluje kupní smlouvu mezi společností Moravan, a.s. Kateřinice a Obcí Petřvald ve znění
dle přílohy č. 1 zápisu. Předmětem odkupu jsou pozemky: parc. č. 4/1 o výměře 497 m2, parc.
č. 942/153 o výměře 41 m2, parc. č. 949/21 o výměře 15 m2 a parc. č. 949/22 o výměře 30 m2,
vše v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald. Celková cena za pozemky je ve výši
34 980,- Kč.
21/7/2019
schvaluje převod pozemků parc.č. 819/47 o výměře 70 m² a parc.č. 1333/7 o výměře 40 m²,
v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce
Petřvald.
Václav Kološ, starosta
Zpravodaj obce Petřvald č. 01/2020 vydal dne 15.1.2020 Obecní úřad Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175,
742 60 Petřvald, 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
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