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Informace pro občany
Obec Petřvald učinila několik pokusů o získání dotací na stavbu dětského hřiště,
ale úspěch se nedostavil. Proto jsme se rozhodli, že dále nebudeme osud pokoušet
a hřiště postavíme z vlastních zdrojů. Společně s firmou Gerlich Odry vzniklo
v areálu TJ Petřvald „Hřiště na Hřišti“ jak pro malé, tak i pro odrostlejší děti.
Kvůli nepřízni počasí se stavba poněkud opozdila a nepodařilo se provést finální
terénní úpravy. Přesto jsme rádi, že se hřiště líbí a je hojně využíváno.
Na hřišti v Petřvaldíku byla dokončena úprava technického zázemí, provedeno
odvodnění objektu a nová fasáda vč. výměny oken. Letní provoz byl zahájen.
Díky vandalům byla v květnu na několik dní uzavřena visutá lávka na hřiště.
Výtržníkům se podařilo vytrhat několik prken z „podlahy“, což zejména
po setmění znamenalo velké ohrožení bezpečnosti chodců.
Jistě jste si všimli, že autobusová zastávka u kina je také poškozena. Uvnitř jsou
stěny znečištěné šlápoty od bot. Lidé si všímají, že se tam schází skupiny
mladistvých a zůstává po nich nepořádek. Pokud bude nadále docházet
k poškozování veřejného majetku, budeme záležitosti řešit ve spolupráci s Policií
České republiky. Prosíme občany, kteří si všimnou, že dochází k vandalství
a poškozování veřejného majetku, oznamte to na obecním úřadě anebo přímo
na Policii ČR. Přece si nenecháme ničit a poškozovat obecní majetek.
Žádáme občany, aby se, zejména v husté zástavbě, vyvarovali pálení bioodpadu
na svých zahradách. Můžete si u společnosti OZO Ostrava pořídit bioonádobu
(hnědou) na odpad ze zahrady, anebo zelený odpad odvážet do kontejneru
pod Sokolovnou. Děkuji za pochopení.
Děkuji všem občanům, kteří se sami starají o své předzahrádky, i když jsou
součástí veřejného prostranství a obecním majetkem. Věřte, že naši pracovníci se
snaží udržovat všechny plochy veřejné zeleně v úhledném stavu, ale máme určité
priority a ty mají přednost. Práce se někdy zdrží i vlivem nepřízně počasí a potom
nám některé plochy zůstávají zanedbané. Proto oceňujeme, že nám někteří občané
pomáhají. A platí to i pro zimní sezonu.
Václav Kološ, starosta
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Nová cyklostezka s kresleným slovníkem
moravskoslezského nářečí
V dubnu byla v TO Poodří dokončena 4,8 kilometru dlouhá cyklostezka vedoucí
z Jeseníku nad Odrou do Vražného i na opačnou stranu do Hůrky.
Cyklostezku, po které už teď jezdí nedočkaví cyklisté, čeká po květnové
kolaudaci zásadní změna.
Před slavnostním otevřením, plánovaným na druhou polovinu června, totiž
bude cyklostezka opatřena nástřiky s populárním designem – kresleným
slovníkem moravskoslezského nářečí. Ten se zrodil před dvěma lety díky
součinnosti Moravskoslezského kraje, krajské destinační společnosti MSTourism
a společnosti UAX, výrobce ikonických triček s nenapodobitelným rukopisem
designéra Radka Leskovjana. Od té doby originální slovník zdobí nejen trička a
suvenýry, které mají turistům vtipným způsobem připomenout jejich návštěvu
zdejšího regionu, ale právě také cyklostezky. Jednou z nich bude i zmíněná nová
trasa, jež cyklisty vede mimo rušné a tedy i nebezpečné komunikace. Úkolem
nástřiků, které budou zhotoveny podle návrhů společnosti UAX se sídlem
v nedalekých Bernarticích nad Odrou, je cyklisty nejen pobavit, ale také jim
nabídnout zklidnění a soustředění se kromě jízdy i na půvabnou okolní krajinu.
Zároveň je připravována také druhá část projektu, kdy by měl cyklostezku doplnit
rovněž originální mobiliář designově propojený s nástřiky. Je tedy na co se těšit!
Včetně toho, že v dlouhodobém plánu je i napojení zmíněné trasy na další již
známé cyklostezky a cyklotrasy vedoucí Moravskoslezským a Olomouckým
krajem.
www.poodri.com, www.kolemjeseniku.cz
Turistická oblast Poodří

Poděkování členům SDH Petřvald
Ve dnech 26. 5. – 28. 5. 2021 členové hasičského sboru připravili pro děti
školní družiny velmi zajímavá odpoledne. Děti první, druhé a třetí třídy trávili
tři úžasná odpoledne ve venkovním areálu u hasičárny. Pod vedením starosty
sboru, panem Lubomírem Šípem, vedoucí pro práci s mládeží Kateřinou Břežnou
a celkem jedenácti členy sboru se mohly vcítit do role hasičů. Děti plnily úkoly,
kde se prověřila jejich fyzická zdatnost, osvojily si nové vědomosti a znalosti,
prohlédli si výzbroj a výstroj, ukázky techniky, včetně hasičského auta. Vše bylo
vedeno formou soutěže družstev. Na závěr byly děti odměněny sladkostmi a
nápojem.
Příprava byla ze strany hasičského sboru opravdu precizní, po tři odpoledne
věnovali dětem svůj volný čas. Denně jsme odcházeli s výborným pocitem a
nadšením. Žáci školní družiny byli obohaceni o zážitky v oblasti, kterou jim
nejsme schopni touto formou poskytnout.
Vychovatelky školní družiny
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Poděkování obci Petřvald
Za TJ Petřvald na Moravě z. s. chci poděkovat obci Petřvald za vybudování
hezkého dětského hřiště v našem sportovním areálu.
Věřím, že bude dělat radost všem malým dětem i rodičům.
Monika Paličková, předsedkyně TJ

Jarní úklid
Jako každý rok tak i letos jsme se snažili uklidit přírodu v okolí naší obce. Již
druhým rokem bohužel samostatně nebo s rodinnými příslušníky. To vše kvůli
vládním omezením. Je to škoda jelikož předchozí roky jsme to mohli dělat
s Vámi, kterým není lhostejná příroda. Akce byly zakončené na naší myslivecké
chatě, kde jsme si mohli opéct špekáčky a uhasit žízeň. To za podpory obecního
úřadu, pana starosty a za to děkujeme. Doufáme, že se to vše vrátí do původních
kolejí. Je až překvapující co jsou lidé schopni vyhodit do přírody i když máme
sběrný dvůr.
Druhá naše akce byla instalace pachového ohradníku na frekventované silnici
č. 58 mezi Dvorkem a Starou Vsi, kde dochází k častým střetům se zvěří.
Nakoupili jsme dřevěné tyče a na ně nanesli pěnu s pachovým ohradníkem od
firmy Hagapur. Ohradník se musí obnovovat, aby byl účinný. Vše děláme pro
snížení střetu zvěře s auty a tím ochránit zvěř a škody na automobilech.
Někteří lidé to však nechápou a berou si tyče asi domů! A tím maří naši práci a
ohrožují provoz na silnici.
Děkuji všem, kterým není lhostejný osud naší přírody.
Jiří Jakub,
předseda mysliveckého spolku

Výstavu dobových kočárků, panenek, paraplíček
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí zve občany na sbírku paní Zdeňky Ivánkové. K
vidění jsou dětské i loutkové kočárky doplněné řadou panenek, hraček,
paraplíček, dětského oblečení a množstvím dalších předmětů.
Výstava je umístěna v 1. patře zámku a potrvá do konce roku 2021.
Otevřeno bude o sobotách, nedělích a svátcích od 13 do 17 hodin. Pro skupiny
od 5 osob možno po předchozí domluvě na tel.: 558 669 201 i v jinou dobu. Vše
v rámci aktuálně platných hygienických podmínek.
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Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými,
což přináší možnost častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné
venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si
připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady
bezpečné jízdy na nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích musí dodržovat všechny povinnosti dané
zákonem, jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích, tak
i specifické povinnosti dané chodcům.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
 Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových
bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře nebo
osoby pohybující se na obdobném sportovním vybavení. Nebude zde tedy
jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují
děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař
dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu těchto osob a může
dojít ke střetu.
 Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař
musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji
(stejně jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při
levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při
zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí
bruslit pouze jednotlivě za sebou.
 Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
 Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen
pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen používat pouze pruh
vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
 Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo
stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly
určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
 Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své
schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
 Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
 Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však
používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty
a kolena.
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 Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo,
neveďte na vodítku zvíře.
 Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete.
 Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších
či manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
 Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha
kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola
dvojnásobná.
 Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména při
snížené viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno
hravou formou téma, jak se bezpečně chovat na silnici.
www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis
_06_042020_screen_KM_prona.pdf

Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

V pondělí 21. 6. 2021 a v úterý 22. 6. 2021 bude z důvodu školení Obecní
knihovna v Petřvaldě pro veřejnost uzavřena. Případné další změny se čtenáři
dozví z hlášení místního rozhlasu, na webových či facebookových stránkách
knihovny a prostřednictvím Emailů.
Děkujeme za pochopení.
Provozní doba Obecní knihovny v Petřvaldě:
Pondělí 13:00-18:00 hodin
Úterý 8:00-11:00 hodin
Čtvrtek 10:00-15:00 hodin
Srdečně vás zveme do knihovny 😉
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Výpis z usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 2.6.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
___________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
6/15/2021
bere na vědomí Zápis 1/2021 ze schůze Finančního výboru obce Petřvald ze dne 31.5.2021 dle
přílohy č. 3 zápisu.
7/15/2021
schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření Obce Petřvald za rok 2020 – Závěrečný účet obce
Petřvald dle přílohy č. 4 zápisu.
8/15/2021
schvaluje účetní závěrku obce Petřvald sestavenou ke dni 31.12.2020 dle přílohy č. 5 zápisu.
9/15/2021
schvaluje dodavatele na stavbu „Sociální zařízení Kulturní dům Petřvald“ firmu MAKENEX,
s.r.o., se sídlem Mošnov 130, 742 51 Mošnov, IČ: 26833468, ve výši 713 620,94 Kč bez DPH.
10/15/2021
schvaluje dodavatele na stavbu „Rekonstrukce střešního pláště Pečovatelský dům Petřvaldík“
firmu Staccato s.r.o., se sídlem Dílky 371, 742 72 Mořkov, IČ: 64613747, ve výši 809 472,Kč bez DPH.
11/15/2021
bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice, K náměstí 22, 739 44 Brušperk, za rok 2020, schválený Valnou hromadou
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 21.4.2021.
12.1/15/2021
bere na vědomí Zápis z 1. schůze Kontrolního výboru obce Petřvald ze dne 29.3.2021 dle
přílohy č. 9a zápisu.
12.2/15/2021
bere na vědomí Zápis z 2. schůze Kontrolního výboru obce Petřvald ze dne 12.4.2021 dle
přílohy č. 9b zápisu.
13/15/2021
schvaluje 4. rozpočtové opatření obce Petřvald pro rok 2021 ve znění dle přílohy č. 10 zápisu.
Václav Kološ
starosta
__________________________________________________________________________
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