Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

4/2020 duben

Informace pro občany
Vážení občané,
chtěl bych Vám touto cestou velmi poděkovat za dodržování zásad a doporučení
ministerstva zdravotnictví k eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru.
Děkuji všem ochotným lidem, kteří se zapojili do šití roušek, našim švadlenkám,
které obci zdarma věnovaly roušky pro naše seniory a všem těm, kteří se zapojili
do boje proti koronaviru.
Moc vás prosím, dodržujte i nadále zásady a doporučení ministerstva
zdravotnictví. Všichni se potýkáme s touto nelehkou situací. Společně to
zvládneme!
Václav Kološ, starosta

Přinášíme informaci o dění v obci.
V důsledku současné situace rušíme stavění i kácení máje v Petřvaldíku a
Erbovní slavnosti v Petřvaldě i v Petřvaldíku. Květnové slavnostní otevření
společenského domu v Petřvaldíku se odkládá, uskuteční se po odvolání
nouzového stavu.
V sokolovně probíhá rekonstrukce nájemního bytu. Budou vyměněny rozvody
elektřiny, zdravotechnických instalací, obklady dlažby, opraveny omítky.
Nájemci bytu bylo poskytnuto náhradní ubytování.
Na hřbitově jsme v prostoru mezi hroby jsme dokončili výstavbu dvanácti nových
urnových kójí včetně úpravy jejich okolí.
V blízkosti autobusové zastávky u Vysockých byla vydlážděna plocha pod
kontejnery na odpad.
Protože se zvýšila četnost zastavování autobusů na návsi, upravili jsme i plochu
pro nástup a výstup v prostoru zeleně ve směru od Ostravy.
Na workoutovém hřišti u základní školy jsme vytvořili plochu pro posezení se
stolem a lavičkami.
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Pod hasičárnou v areálu U Staré řiky probíhá výstavba prodejních stánků, které
měly být poprvé využity při erbovních slavnostech. ☹
Pod Sokolovnou v Petřvaldě je opět přistaven kontejner na zelený odpad.
Žádáme občany, aby do kontejneru ukládali jen zelený odpad ze zahrádek!
Větve se mohou zavést, po domluvě s pracovníky obce, na zahradu pod starý
obecní úřad ke štěpkování.
V okolních obcích byly zaznamenány krádeže v rodinných domech. Prosíme
proto naše občany, aby si své domy zabezpečovali a byli ostražití i ke svému okolí.
Sběrný dvůr bude od 18.4.2020 znovu otevřen. Bude otevřeno každou sobotu od
8.00 – 12.00 h ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Václav Kološ, starosta
Dne 24.3.2020 došlo u základní školy kvůli nedbalosti k požáru kontejneru na
směsný odpad. Požár způsobil škodu na fasádě a střeše budovy, rozvodech od
fotovoltaických panelů, zničen byl přístřešek na kontejnery.
Kuchyně byla silně zakouřena, spotřebiče jsou poničeny hasebním zásahem.
Do dvou týdnů došlo v naší obci k další nešťastné události – požáru rodinného
domu.
Důrazně vyzýváme občany, aby při zjištění požáru neváhali a okamžitě volali
tísňovou linku 150 nebo 112. Jakékoli jiné telefonáty o radu, co dělat, se
nevyplatí, a jenom prodlužují dobu příjezdu jednotek na místo události a přidávají
ohni na síle.
Ing. Šárka Fabiánová
místostarostka

Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu
Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro zákazníky SmVaK Ostrava,
mění v souvislosti s aktuální situací preferovaný způsob zjišťování spotřeby vody.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině případů provádí čtyřikrát ročně, podle
schváleného harmonogramu, o němž jsou odběratelé v dané lokalitě předem
informováni.
V důsledku šíření nového typu koronaviru v ČR se společnost rozhodla
z preventivních důvodů pozastavit fyzické odečty v domácnostech svými
pracovníky a preferuje jiné formy hlášení spotřeby pitné vody.
Zaměstnanci společnosti VodoTech nebudou vstupovat do domácností
odběratelů. Odběratel se bude kontaktovat telefonicky s žádostí, aby
zaměstnanci společnosti nahlásil stav vodoměru.
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Dalším alternativním způsobem nahlášení stavu vodoměru je buď telefonicky na
bezplatné zákaznické lince 800 292 400, prostřednictvím korespondenčního
lístku vhozeného do schránek odběratelů nebo elektronicky na adresách
nabidkasluzeb.smvak.cz a www.vodotech.cz.
„Jako odpovědný zaměstnavatel musím chránit před riziky naše zaměstnance.
Stejně tak chci vyjít vstříc odběratelům, kteří v současné citlivé době mohou
negativně vnímat návštěvy ve svých domácnostech.“
Radek Kaňok, ředitel VodoTech

Jsme v tom společně!
Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko se bohužel
přesunulo do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie
se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám
i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni
společně. Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není v
současné době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme
všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální
potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví
a přispěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování
nastavených opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování
hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší
populaci, možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a
stovky telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují
naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro
seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí COVID-19 velmi
nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto
všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v
bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékařům se
neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní
bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si i teď jít
navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření
nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte
příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky,
dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou
podceňovat doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.
plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
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COVID-19 SENIOŘI
CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? CHRAŇTE SE,
DODRŽUJTE OPATŘENÍ!
www.zzmv.cz

info@zzmv.cz

tel. 730 546 895

Máte zdravotní potíže?
-Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do čekárny.
Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
-Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte pohyb mezi potenciálními
nemocnými.
Potřebujete recept?
-Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do čekárny.
Nedovolali jste se svému lékaři?
-Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli. V případě zdravotních potíží však
ihned volejte linku 155.
Mimořádná opatření!
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte pravidla karantény.
Nezdržujte se v místech s větším počtem lidí.
Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu šíření epidemie. Kdo
pravidla a pokyny nedodržuje, vystavuje sebe i své okolí nákaze.
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Pomoc spoluobčanům
Bylo založeno bankovní konto pro manžele Ladislava a Miroslavu Moravcových,
kteří při požáru dne 5.4.2020 přišli o střechu nad hlavou. Pokud chcete rodině
pomoci zašlete jakoukoliv finanční částku na soukromý účet: 0293002340/0300
Bankovní účet pro rodinu Moravcovou založili jejich nejbližší rodinní
příslušníci. Rodina děkuje všem, kteří Moravcům pomohou.
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Výpis z usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 9.3.2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
_______________________________________________________________
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
8/8/2020
bere na vědomí Zápis z 1. schůze Kontrolního výboru obce Petřvald ze dne
8.1.2020, který je přílohou č. 4 zápisu.
9/8/2020
bere na vědomí Zápis 1/2020 ze schůze Finančního výboru obce Petřvald ze dne
24.2.2020, který je přílohou č. 5 zápisu.
10/8/2020
schvaluje 1. rozpočtové opatření obce Petřvald pro rok 2020 dle přílohy č. 6
zápisu.
11.1/8/2020
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. 7a
zápisu.
11.2/8/2020
rozhodlo poskytnout neinvestiční peněžní dotaci ve výši 120 000,- Kč z rozpočtu
obce Petřvald na rok 2020 TJ Petřvald na Moravě, z.s., na opravu střechy budovy
šaten na hřišti TJ Petřvald, s časovou použitelností od 1.1.2020 do 15.12.2020.
11.3/8/2020
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. 7b
zápisu.
12/8/2020
schvaluje dodavatele stavby „Rekonstrukce Sokolovny III. etapa“ firmu
MAKENEX s.r.o., se sídlem Mošnov 130, 742 51 Mošnov, IČ: 26833468, za
nabídkovou cenu ve výši 2 450 879,- Kč bez DPH.
13/8/2020
schvaluje dodavatele stavby „Rekonstrukce bytu v sokolovně“ firmu LREKO,
Oldřich Škola, se sídlem Novodvorská 3054, 738 01 Frýdek – Místek,
IČ:75492954, za nabídkovou cenu ve výši 607 994,- Kč bez DPH.
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14/8/2020
schvaluje dodavatele stavby „Prodejní stánky v areálu U staré řiky“ firmu Tomáš
Hradílek, se sídlem Francouzská 1197/17, 742 21 Kopřivnice, IČ: 88755789,
za nabídkovou cenu ve výši 628 751,50 Kč bez DPH.
15/8/2020
schvaluje prodej části pozemků parc. č. pozemku parc.č. 1311/2 (zahrada) o
výměře cca 220 m² a parc.č. 1209/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 190 m², v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.
16/8/2020
schvaluje prodej pozemku parc. č. 820/95 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 47 m² v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.
17/8/2020
schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce a členům
výborů a komisí dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 13 zápisu,
s účinností od 1.4.2020.
18/8/2020
pověřuje členku zastupitelstva obce Petřvald Ing. Pavlu Veřmiřovskou
přijímáním prohlášení o uzavření manželství.
19/8/2020
bere na vědomí zpracovaný zápis do obecní kroniky za rok 2019.
20/8/2020
schvaluje přijetí pozemků parc. č. 1240/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 284 m² a parc. č. 1240/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
575 m², oba v kat. území Petřvald u Nového Jičína, do vlastnictví obce Petřvald
jejich výkupem.

___________________________________________________________________________
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