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Informace pro občany
Obecní úřad na základě vládních opatření funguje v nouzovém stavu, kdy má
omezené hodiny pro veřejnost. Rozhodli jsme se této situace využít a provést
nezbytné úpravy. Od roku 2008, kdy jsme se do nové budovy nastěhovali, se
násobně zvýšily nároky na využívání IT technologií. Provedli jsme proto posílení
„počítačové sítě“ a modernizovali zabezpečovací zařízení v budově. Protože
došlo i k zásahům do omítek a zdiva, přistoupili jsme k vymalování celého úřadu.
Po 13 letech provozu si to už vnitřní prostory zasloužily!
Omlouváme se proto všem za uzavření úřadu i ve dnech určených pro veřejnost,
ale snažíme se uzavírat pouze v nezbytných případech. Děkujeme za pochopení.
V tomto týdnu nás po mnoha letech zasypal sníh. Snažíme se udržovat chodníky
a místní komunikace ve schůdném a sjízdném stavu. Někde se nám to bohužel
nedaří, neboť na místních komunikacích parkují auta a brání průjezdu techniky.
Z návsi a přilehlých ploch jsme po úklidu hromady sněhu už odváželi.
Žádáme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svého pejska, aby tak učinili
co nejdříve, a to 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 2020
zapomněli uhradit, ať tak neprodleně učiní v kanceláři obecního úřadu. Poplatek
je stále ve výši 120,- Kč za jednoho pejska.
Děkujeme.
Obec Petřvald získala v roce 2015 finanční podporu z Fondu EU – Operačního
programu životního prostředí v rámci projektu „Oddělený sběr biologicky
rozložitelného odpadu v obci Petřvald“. Z těchto prostředků byly pořízeny
zahradní kompostéry typu S 900 o objemu 905 litrů, které slouží ke kompostování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Tyto kompostéry byly zdarma
vypůjčeny občanům. Protože nám v listopadu 2020 skončila pětiletá udržitelnost
projektu, oznamujeme vám, že zahradní kompostér se stává zdarma vašim
vlastnictvím. Povinnosti ze smlouvy o výpůjčce, kterou jste uzavřeli s obcí, tím
zanikají.
Václav Kološ, starosta
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Tříkrálové pokladničky sečteny
Na tomto místě vás každoročně informujeme o výsledku Tříkrálové sbírky.
Ne jinak je tomu i letos, i když samotná sbírka probíhala a stále probíhá jinak.
Do poslední chvíle jsme věřili, že za vámi budeme moci přijít osobně, popřát vám
Boží požehnání v novém roce a poprosit o finanční příspěvek na naše záměry.
Epidemiologická situace a vládní opatření však naše setkání s vámi neumožnila.
Novinkou proto letos byly tzv. statické pokladničky, které jsme mohli umístit
v obchodech, na úřadech, poštách, lékárnách, kostelích… Děkujeme všem,
kteří nám umístění pokladniček umožnili i vám všem, kdo jste si cestu
k pokladničce našli a svým finančním příspěvkem nás podpořili.
Další novinkou letošní sbírky je on-line koleda.
Na našich webových stránkách – www.studenka.charita.cz můžete přivítat
virtuální Tři krále a zazpívat si s nimi koledu, přijmout on-line požehnání a také
přispět do on-line kasičky a to až do 30. dubna. Průběžně zde také zveřejňujeme
výnos on-line kasičky. Ta k dnešnímu dni činí 142 623 Kč.
Věřte, že si veškeré vaší podpory vážíme a ze srdce vám děkujeme.
Jarmila Pomikálková
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021
obec

sbírka
2020
214 151
37 595
17 599
20 559
39 592
7 071
170 095

sbírka 2021

Studénka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec+Vyškovice + Lubojaty

počet zapečetěných
pokladniček
31
6
4
6
3
1
26

Albrechtičky
Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka

6
4

32 829
113 814

22 775
32 447

3
3
2
4
2
4
2
107

44 560
22 919
24 755
67 732
24 610
30 271
20 383
888 535

25 210
8 814
8 044
17 388
5 743
9 367
7 307
330 676

Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Bítov
celkem

87 469
22 026
9 455
9 293
27 698
2 655
34 985
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Fotbalový kemp 2021
Pod záštitou fotbalového klubu Petřvald na Moravě se bude konat v létě
od 5. 7. do 9. 7. 2021 a od 12. 7. do 16. 7. 2021 příměstský fotbalový kemp.
Bude probíhat v areálu hřiště Petřvald na Moravě a okolí, denně od 8:00
do 16:00 hodin. Věková kategorie účastníků 6 až 13 let.
Cena tábora je 2 900 Kč. Zahrnuje značkový tréninkový komplet (Puma, Joma),
oběd, 2x svačina, pitný režim po celý den, tréninkové plochy a pomůcky, program
vedený trenéry (D. Štverka, M. Štverka, D. Gabryš), dozor.
Tábor je zaměřen na rozvoj pohybových a fotbalových dovedností, fotbal,
soutěže, hry a jiné zábavy po celých 5 dní.
Zájem je nutno nahlásit na e-mail: dav.stverka@seznam.cz, následně vyplnit
a podat přihlášku do 30. 6. 2021. Další informace na tel. čísle 777 15 81 05.
NEVÁHEJTE - počet míst je omezen!
Václav Štverka, patron kempu a objevitel Milana Baroše

Nebuďte neviditelní
Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je
třeba si připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení.
Zákon ukládá chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či město.
Aby mohl řidič včas reagovat, měl by Vás vidět z dálky. Reakční doba řidiče se
odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede ještě poměrně dlouho
vzdálenost. Velkou roli v tomto hraje jednak oblečení chodce, stejně tak počasí.
Obecně se da říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět na vzdálenost 55 m,
ve žlutém oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na vzdálenost
18 m. V případě užití reflexních prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost
200 m, což je adekvátní doba na včasnou reakci řidiče vozidla.
Ideálním místem, kam umístit reflexní prvky, je pohybující se část těla blíže
ke středu vozovky. Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla
viditelnější. Dnes se již vyrábí oděvy s všitými reflexními prvky, které ovšem ne
vždy pokryjí dostatečnou plochu a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče.
Ze stejného důvodu, muže právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič
za nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních
prvků za snížené viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně
„Nebuďte neviditelní“.
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Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých sousedům… k eliminaci majetkové trestné činnosti
připomínáme informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít
nechtěnému a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí.
A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která
nevyžadují žádné finanční náklady?
•
Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat o dlouhodobou
záležitost, ujistěte se, že jsou všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní
dveře. Klíče neschovávejte do květináče nebo pod rohožku. Doporučujeme
uzamykání dveří nebo mít tyto opatřeny tzv. koulí, i když se doma nacházíte.
Policie České republiky řešila případy, kdy pachatel odcizil věci z domu
i v přítomnosti obyvatel.
•
V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty, které by mohl
pachatel použít k nezákonnému vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.).
Nevytvářejte pachatelům podmínky k vloupání.
•
Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem, což může
v některých případech potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před
vstupními dveřmi nebo v blízkosti zdí, umožní pachateli pracovat skrytě.
•
Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte.
Pakliže vlastníte cenné věci, zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si
cennosti uložte do bankovního sejfu. Pořiďte fotografie cenností
a poznamenejte si sériová čísla.
•
Pokud se přece jen stane, že Vám pachatel vnikne do rodinného domu,
ihned volejte linku 158. Určitě není rozumné do domu vstupovat, pachatel se
může nacházet stále v objektu. Rovněž můžete znehodnotit důležité stopy, které
jsou nezbytné při následném vyšetřování.
•
Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní prázdninový
pobyt ve Vašich rekreačních objektech) požádejte rodinného příslušníka nebo
souseda, kterému důvěřujete, aby občas vybral poštovní schránku, pozaléval
květiny, vytáhl rolety nebo žaluzie. Nabudíte dojem, že byt není opuštěný. Dnes
si lze již opatřit cenově dostupné digitální spínací hodiny, které v nastavených
intervalech rozsvítí světla, televizi, rádio apod. O svém odjezdu se zbytečně
nikomu nesvěřujte a už vůbec ne na sociálních sítích. Pachatelé jsou čím dál
více sofistikovanější a z fotografií umístěných na internetu, získají informace o
cennostech, které v domě nebo bytě máte a samozřejmě i orientace v prostoru jim
mnohé usnadní.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru
je projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky
s názvem: ZABEZPEČTE SE! CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM
SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte
se!“ Detailnější informace: https://www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další
eventuality. Dále též viz https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-protivloupani-roku-2020.aspx
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Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho zviditelnění i rozvoji!
Flascharův důl v Odrách a zámky Nová Horka a Kunín, to jsou tři atraktivity
turistické oblasti Poodří, jimž můžete dát svůj hlas v soutěži Cena cestovního
ruchu Moravskoslezského kraje 2020. Hlasovat je možné na www.cenycr.cz
od 18. ledna do 28. února.
„V Poodří je velké množství nádherných a turisticky atraktivních míst, která si
ocenění zcela jistě zaslouží! Vybrat do soutěže pořádané Moravian-Silesian
Tourism, destinační společností Moravskoslezského kraje, bylo velmi náročné,“
zdůrazňuje Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
Do druhého ročníku soutěže nominoval Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., Flascharův důl v Odrách, a to v kategorii
Nejlepší počin v cestovním ruchu 2020, zámek Nová Horka (kategorie
Neobjevený skvost), CHKO Poodří (kategorie Nejmalebnější místo v zimě) a
Balerův větrný mlýn ve Spálově a zámek Kunín (kategorie Nejsvětovější
místo).
Do finální prestižní nominace, v níž jsou zařazena TOP místa Moravskoslezského
kraje, byly vybrány tři z atraktivit navrhovaných Destinačním managementem
turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., – už zmíněný Flascharův
důl a zámky Nová Horka a Kunín.
V kategorii Osobnost cestovního ruchu 2020 turistickou oblast Poodří zastupují
Věra a Jaroslav Královi (Vodní mlýn Wesselsky) a Alena Zemanová
(Flascharův důl).
„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný silným příběhem
či architektonickou a kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně podílejí na
zvyšující se návštěvnosti regionu,“ upozorňuje Pavlína Ambrosch a apeluje na
patriotismus lidí žijících na území turistické oblasti Poodří, která se rozkládá na
území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka, Fulneku, Studénky
a Klimkovic.
„Hlasujte!“
Vítězství v některé z kategorií soutěže Cena cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje výrazně přispěje ke zvýšení povědomí nejen
o daném místě, ale také o celém Poodří.
A k benefitům plynoucím ze zvýšeného zájmu turistů patří rozvoj podnikání
v mnoha sférách a pozitivní dopad na prosperitu celého Poodří. To je právě
v této době poznamenané koronavirem velice důležité,“ uzavírá Pavlína
Ambrosch.
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Zprávičky z mateřské školy
V září opět naše mateřská škola s radostí uvítala všechny děti. Se svým
vystoupením „Kamarádi z klobouku“ k nám přijel Kouzelník Aleš.
Také jsme se zapojili do projektu „Podzimní koutek čtení“ v rámci denní
činnosti s dětmi, který provázela paní lektorka s paní knihovnicí. I v této
nepříznivé době se nadále snažíme spolupracovat s knihovnou. Tentokrát bez
rodičů proběhly polytechnické dílničky. Některé děti si z balzy vyřezaly
„berušku“ a jiné si ušily menší „taštičku.“ Koncem měsíce října byla bohužel po
dohodě se zřizovatelem a pediatrem z důvodu karantény (výskyt Covid 19 u dětí
i zaměstnanců) MŠ na 14 dní uzavřena.
V listopadu proběhlo vánoční focení dětí.
Vzácná návštěva Mikuláše, čerta a anděla nás mile překvapila začátkem
prosince. Děti za básničku nebo písničku dostaly menší sladkost. Závěrem roku
proběhly na třídách vánoční besídky, zazpívali jsme si společně koledy u
stromečku a děti si rozbalily dárečky od Ježíška.
V lednu se opět uskutečnily polytechnické dílničky. Děti si vyrobily z balzy
stojánek pro „skřítka“ a ušily polštářek „Usínáček“. Měsíc jsme ukončili
Karnevalem, který se netradičně konal na jednotlivých třídách.
A už se s radostí těšíme na jaro, které snad bude pro nás všechny veselejší!
Kolektiv MŠ
Obecní knihovna v Petřvaldě
Knihovna, kde jste doma!
Od 4. ledna 2021 je Obecní knihovna v Petřvaldě a knihovna v Petřvaldíku
až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Česká republika se nachází v nejvyšším
5. stupni protiepidemického opatření PES. Vládní opatření tak omezují činnost
knihoven pouze na bezkontaktní výdej a vrácení výpůjček.
Výpůjční doba všech vypůjčených titulů se čtenářům do odvolání prodlužuje.
Pro aktuální informace sledujte webové a Facebookové stránky:
www.kpetrvaldobec.cz
www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald
Pro jakékoliv dotazy pište na e-mail: knihovna@petrvaldobec.cz nebo můžete
volat na číslo 737 544 435.
Děkuji za pochopení a za zachování přízně.
Petra Hromádková, knihovnice
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