Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

4/2021 duben

Informace pro občany
Probíhá výběrové řízení, po kterém by během měsíce dubna a května mělo dojít
k opravě technického zázemí na hřišti v Petřvaldíku.
Začalo jaro a s ním i práce na zahradách. Proto obec umístila v Petřvaldě,
Petřvaldíku a místní části Dvorek kontejnery. Slouží výhradně na zelený odpad
ze zahrádek. Prosíme občany, aby zde nevhazovali odpadky - igelitové pytle,
dřevo a suť. Větve se mohou po domluvě s pracovníky obce zavézt na zahradu
pod starý obecní úřad ke štěpkování. Děkujeme za pochopení.
Během posledních týdnů, kdy byly uzavřeny okresy, došlo k nelegálnímu
navezení odpadu před sběrný dvůr ve Staré Vsi. Ten je již v provozu a je otevřen
pro naše občany každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Jsou zde připraveny
kontejnery na dřevo, velkoobjemový odpad, elektrozařízení (kompletní
v nedemontovaném stavu) a nebezpečný odpad. Informace ohledně provozu
sběrného dvora pro petřvaldské občany podává jen Obecní úřad v Petřvaldě,
nevolejte na úřad do Staré Vsi.
Opět se po obci začali pohybovat různí prodejci energií. Svou návštěvu
zdůvodňovali tím, že je koronavirová situace a lidé se nemohou dostavit
na přepážky. Pokud taková situace nastane, volejte neprodleně obecní úřad.
Pro většinu z nás není tato doba vůbec jednoduchá. Pociťujeme určitou úzkost a
strach z budoucnosti. Neustálá nová nařízení a změny ve vládě mohou vézt i k
nedůvěře. Někteří mohou dokonce mít i existenční problémy. Pokud se
rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že každého z nás trápí podobné starosti, jaké
zrovna sami řešíme. Jsme v tom všichni společně. Věřím, že brzy tato zvláštní
doba pomine a budeme se moci dát naše děti řádně do škol, svobodně se všude
pohybovat a beze strachu se setkat se svými blízkými i přáteli. Přeji vám všem
hlavně pevné zdraví.
Václav Kološ, starosta

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.
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Odstávky ČEZ
Obec Petřvald má na svých webových stránkách (www.petrvaldobec.cz)
umístěnou záložku „Odstávky ČEZ“ v sekci AKTUALITY. Zde se po prokliku
objeví plánovaná vypínání proudu v naší obci.
Dále se zde můžete přihlásit k zasílání upozornění na odstávky pomocí SMS
zpráv nebo emailem.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022
Termín: 2. 5. - 16. 5. 20201
Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Podrobné informace naleznete na:
www.zspetrvald.cz /INFORMACE K ZÁPISU

Jarní práce – bezpečně!
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce
práce s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané chtějí usnadnit
práci s odstraňováním staré trávy. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího plošného
vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně
ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí
finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do
výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje
místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky
k hašení. Dostatečným uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné
prolití vodou. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření
ohně do okolí. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět
spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí
apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být
vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí
v předstihu informovat Integrované bezpečnostní centrum elektronickým
formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky
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pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za
povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat
tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze
nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat
se obezřetně - nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku
hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ke ztrátám na životech. V případě vzniku požáru
zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi
zanedbají potřebný dohled, pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor MSK

Tip na výlet v době covidové
Kvůli covidu-19 jsou dny narušeny, ale i tak můžeme jarní období prožít co
nejlépe. Místem k návštěvě je například křížová cesta vedoucí podél silnice
z Bílovce do Bílova přes známé výletiště Hublesku. Je součástí vycházkové trasy
po červené i zelené turistické značce a nabízí neopakovatelný pohled na Bílovec
i na daleké Beskydy. A také zklidnění u každého z patnácti zastavení, v nichž se
snoubí nádherná příroda s industriálními materiály, které neodmyslitelně patří
k tomuto regionu. Siluety z povětrnostně odolné patinující oceli vytvářejí
společně s betonovými podstavci přirozený kontrast ke zdejší přírodě, a navíc
nabízejí úchvatné průhledy do okolí. Stávají se tak rámy výtvarných děl, jejichž
tvůrci jsou jednotlivá roční období. K tomuto duchovnímu místu a zároveň galerii
v přírodě se můžete vydat pěšky i kole. Neméně pozitivně na vás zapůsobí
i fyzicky nenáročná procházka Františkovou cestou v Blahutovicích. Jméno
dostala po sv. Františku z Assisi a je jednou ze čtyř desítek Františkových
poutních cest v Evropě. Začíná a končí v bývalém klášteře, v jehož kapli se konají
i výstavy a semináře, odpočinout si můžete na deseti zastaveních, z nichž každé
vám nabídne něco nového. Vnímejte, relaxujte, meditujte, radujte se z každého
okamžiku. Tohle místo s nedalekým rybníkem a dvěma kapličkami vás zcela jistě
nadchne a úplně pohltí. Je jaro a příroda otevírá svou laskavou náruč prohřátou
slunečními paprsky.
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko

Turistická oblast Poodří
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Obecní knihovna v Petřvaldě
Knihovna, kde jste doma!
Od 12. dubna jsou prostory Obecní knihovny v Petřvaldě a knihovny
v Petřvaldíku opět zpřístupněny čtenářům, zatím ve zkrácené provozní době.
Knihy si návštěvníci mohou vybírat sami. Také do odvolání není umožněn přístup
k internetu.
Provozní doba Obecní knihovny v Petřvaldě:
Pondělí 13-18 hodin
Čtvrtek 9-14 hodin
Provozní doba Obecní knihovny v Petřvaldíku:
Pátek 16-18 hodin
Do vnitřních prostor knihovny mohou vstoupit pouze dva čtenáři.
Prosíme návštěvníky, aby dodržovali tato pravidla:
 vstupujte s nasazeným respirátorem
 u vstupu si dezinfikujte ruce
 dodržujte rozestupy (2 metry)
 pobyt v prostorách knihovny prosím omezte na nezbytně nutnou dobu
Knihovna opět začne upozorňovat na uplynutí výpůjční lhůty a rozešle
poplatky z prodlení prostřednictvím e-mailů.
Pokud čtenářům vyhovoval rezervační způsob vypůjčení, nadále si knihy mohou
předem objednávat na:
https://novy-jicin.knihovny.net/Carmen/cs/library/petrvald
Věříme, že se nenecháte odradit omezeními a co nejdříve nás navštívíte.
Těšíme se na Vás 😉
Petra Hromádková a Ing. Irena Myslikovjanová, knihovnice
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