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Informace pro občany
Tradiční předvánoční akce Rozsvěcení vánočního stromu v areálu U Staré řiky
je díky vládnímu nařízení, pro zamezení šíření onemocnění Covid 19, zrušena.
Vánoční strom před hasičskou zbrojnicí v Petřvaldě se rozsvítí bez účasti
veřejnosti. Z těchto důvodů se také nebude konat každoroční Mikulášská
nadílka v Petřvaldíku. Děkujeme za pochopení.
Rekonstrukce cesty ke smuteční obřadní síni v Petřvaldě, která započala ve 40.
týdnu, se kvůli nepříznivému počasí protáhla. Nyní čekáme na položení
asfaltového koberce. I nadále prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při
průjezdu nedokončenou úpravou cesty.
Započala oprava části střechy na budově Domova pro seniory OASA
v Petřvaldíku, která musela být díky nepříznivému počasí posunuta oproti
původnímu termínu. Jedná se o výměnu střešní krytiny a střešních oken.
Byla dokončena rekonstrukce objektu sokolovny. Závěrečnou částí bylo položení
nové povlakové krytiny nad celou částí restaurace.
V současné době se pracuje na opravě střechy na „stodole“ pod starým obecním
úřadem. Stodolu obec využívá jako sklad a garáž a do objektu zatékalo.
Bude položena nová tašková krytina a v nezbytném rozsahu vyměněny poškozené
části konstrukcí krovu a proveden nový okapový systém.
Žádáme občany, aby do kontejnerů sloužících výhradně na železo, nevhazovali
své spotřebiče z domácností. S nimi nelze železný odpad odevzdat a velmi těžce
je z kontejnerů před odvozem odstraňujeme. Pro tento i jiný druh odpadu, který
netřídíme, slouží sběrný dvůr ve Staré Vsi. Je otevřen v sobotu od 8 – do 12 hodin.
Dále prosíme majitele psů a koní, aby po svých zvířecích miláčcích uklízeli jejich
exkrementy. Jsou jimi často znečištěny místní komunikace a chodníky. Děkujeme
za pochopení.

Václav Kološ, starosta
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Vánoční výstava zrušena
Vážení občané, vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodly, že se letos Vánoční
výstava neuskuteční. Děkujeme všem, kteří nám chtěli přispět svými výrobky,
velice si toho vážíme.
Doufejme, že příští rok se nám podaří výstavu opět uspořádat a že si společně
znovu zazpíváme na náměstí vánoční koledy.
Přejeme všem hodně zdraví.
Holki Sokolki

Tip na výlet v době covidové
Jen málokde najde turista, toužící po poznání historie a zároveň přírodních krás,
tolik zajímavých míst, jako v turistické oblasti zvané Poodří. Krajina napájena
Odrou a mnoha jejími přítoky vytvořila oblast, kde se roviny, louky, lesy, pole a
rybníky střídají s kopcovitým terénem. Jako stvořené je pak toto místo pro
všechny milovníky vyhlídek do krajiny, v níž v posledních letech přibývají také
rozhledny.
Rozhlednu, která umožňuje kouzelné vyhlídky do kraje, najdete třeba na vrchu
Pohoř u Oder. Jestli vám připomíná strážní věž, která kdysi tvořila opevnění
středověkého města, máte dobrý pozorovací talent. Město Odry touto stavbou
připomíná svou husitskou minulost, kdy město bývalo jednou z bašt husitských
vojsk.
Novinkou Oderska je rozhledna na Veselí. Odtud se nabízí výhled na Oderské
vrchy, Beskydy, Hostýnské vrchy a Moravskou bránu. Veselská rozhledna se
nachází jen 2 km od nové naučné stezky K Flascharovu dolu, která je dlouhá 4
km. Na 13 zastaveních se dozvíte mnoho zajímavého o těžbě břidlice. Součástí je
zajímavá geologická expozice hornin Nízkého Jeseníku. Trasa je vhodná i pro
malé děti, její zdolání totiž nevyžaduje velkou námahu.
Do třetice vyjděme na jednu z nejnovějších věží, která stojí na vrchu Okrouhlík
ve Slatině nedaleko Bílovce. Dřevěná stavba vznikla v nejvyšším bodě Slatiny v
květnu 2019 a jako na příslovečné dlani tam výletníci mají obě pohoří
Moravskoslezského kraje – Beskydy i Jeseníky.
Další místa, kde možno sledovat krajinu z ptačí perspektivy je rozhledna na
návrší Kanihůra v obci Bílov a věž kostela sv. Mikuláše v Bílovci, kde je
prohlídka s průvodcem v současné době bohužel omezena danou situací.
Destinační management Turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko
FB Poodří – Moravské Kravařsko
www.poodri.com
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Nebuďte neviditelní
Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních
komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout
chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za nejzranitelnější účastníky
silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na
komunikacích zodpovědný přístup. Řidič motorového vozidla by se měl chovat
obezřetně, ohleduplně, být pozorný a především soustředěný na jízdu.
Podzimní období sebou přináší deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory, které
viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho
těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno
reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost a eliminovat riziko kolize
s vozidlem. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních prvků (přívěšky,
pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku, nejlépe na
pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. A
proto na pozemní komunikace vstupuj s vědomím: „Když jsi vidět je to plus,
nesrazí Tě žádný vůz“!
por. Bc. Martina Jablońská
Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

V souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid 19 schválenými vládou
ČR dne 21. 10. 2020 je Obecní knihovna v Petřvaldě a knihovna v Petřvaldíku
od 22. 10. 2020 do odvolání uzavřena pro veřejnost.
Výpůjční lhůty u vypůjčených titulů a rezervací jsou prodlouženy po dobu trvání
nouzového stavu.
Pouze na nevrácené výpůjčky, kterým uplynula výpůjční lhůta do 21. 10. 2020
včetně, se to nevztahuje.
Aktuální informace sledujte na webových stránkách knihovny:
https://www.kpetrvaldobec.cz/, v sekci AKTUALITY nebo Facebooku:
https://www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald.
Pro další informace, pište na: knihovna@petrvaldobec.cz.
Děkuji Vám za pochopení. Věřím, že se situace co nejdříve uklidní a budeme se
opět moci setkat v knihovně.
Petra Hromádková, knihovnice
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Výpis z usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 12. 10. 2020
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
6/12/2020
bere na vědomí Zápis z 2. schůze Finančního výboru obce Petřvald ze dne 19.8.2020 - kontrola
výdajů vynaložených na akci „Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu
č.p. 40 v Petřvaldíku (bývalý obchod)“ dle přílohy
č. 3 zápisu.
7/12/2020
schvaluje prodej pozemku parc.č. 1284/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 59 m² v katastrálním území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.
8.1/12/2020
vydává tyto Obecně závazné vyhlášky Obce Petřvald:
•
č. 01/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze
psů, o místním poplatku ze vstupného, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o
místním poplatku za výherní hrací přístroj
•
č. 02/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku z
ubytovací kapacity
8.2/12/2020
vydává tyto Obecně závazné vyhlášky Obce Petřvald:
•
č. 03/2020 o místním poplatku ze psů
•
č. 04/2020 o místním poplatku z pobytu
•
č. 05/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Václav Kološ, starosta
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