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Informace pro občany
S dnešním zpravodajem dostáváte do schránek i obálky s variabilními symboly
na placení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Prosíme, abyste
poplatek uhradili nejlépe bezhotovostně a za každou osobu z vaší domácnosti
zvlášť s příslušným variabilním symbolem.
Je to proto, že platby se zpracovávají automaticky v účetním v programu
a přiřazují se každé osobě. Po termínu splatnosti (31.5.) nám program vygeneruje
jména občanů, kteří poplatky neuhradili, a ti budou následně vyzváni
k dodatečnému uhrazení. Variabilní symboly budete mít stejné po celou dobu
placení poplatku za odpady (nebudou se s dalším následujícím rokem měnit).
Variabilní symboly jsou vytvořeny programem, program nevede evidenci
obyvatel podle rodných čísel ani data narození. Zadáním jména, příjmení
a trvalého pobytu se osobě přidělí unikátní kód = variabilní symbol. Tím je
zaručena ochrana osobních údajů.
Žádáme vás, abyste i s novým systémem poplatků za likvidaci odpadu nadále
pokračovali v zodpovědném třídění, na které jste byli zvyklí doposud, a za které
děkujeme. I z tohoto tříděného odpadu má obec nějaké finanční odměny. Velmi
nás proto mrzí, když se vinou nezodpovědného občana v kontejneru na kovy
objeví stavební suť, v kontejneru na papír pytel směsného odpadu apod.
Děkujeme za pochopení a za další spolupráci při třídění odpadu.

Informace ke stavbě „Odkanalizování a ČOV Petřvald“
Stavbu kanalizace v obci Petřvald bude provádět společnost OHLA ŽS, a.s.
(kanalizační stoky) a společnost GEOSAN GROUP a.s. (stavba čistírny).
Předpokládaný termín zahájení stavby je 14.3.2022; práce započnou současně
na Dvorku a na dolním konci obce. Souběžně bude probíhat stavba ČOV.
Současně s hlavními stokami budou prováděny odbočky k jednotlivým domům,
které budou ukončeny na hranici vašeho pozemku šachtou. S přesnými termíny
provádění prací v jednotlivých lokalitách vás budeme včas informovat
na webových stránkách obce, hlášením v místním rozhlase a doručením oznámení
do poštovních schránek. V současné době dodavatel započne s přípravou stavby
a dovozem materiálu.
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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 majitele, kteří se procházejí se svými psy po veřejných
prostranstvích, aby po svých hafanech taky uklízeli.
Obec Petřvald přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici dělník čištění
města – údržba a úklid pozemků v majetku obce Petřvald. Nástup ihned.
Řidičský průkaz skupiny B vítán. Bližší informace u starosty obce.
Václav Kološ, starosta

Tradiční domácí zabíjačka
Řeznictví Milan Žabčík a Obec Petřvald Vás srdečně zvou na tradiční
domácí zabíjačku, která se uskuteční dne 26.2.2022 od 9.00 hodin před
výrobnou masných výrobků na náměstí v Petřvaldě č.p. 20.
K dostání budou zabíjačkové speciality, které můžete na místě ochutnat
a zakoupit s sebou domů. K prodeji bude vařený ovar, koleno, ovarová polévka,
výrobky z naší produkce, pečený jitrnicový a jelitový prejt se zelím.

Vítání občánků
Obec Petřvald chce zachovat tradici slavnostního obřadu Vítání občánků
do života, a proto připravuje pro naše nejmenší vítání občánků. Prosíme
rodiče dětí narozených od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021, aby kontaktovali
Obecní úřad v Petřvaldě do 21. 2. 2022, zda mají zájem se slavnostního vítání
občánků zúčastnit. Termín vítání je 20. 3. 2022.
556 754 437, 556 754 230, obec@petrvaldobec.cz

Obec obci
Jménem Sdružení místních samospráv ČR patří i občanům Petřvaldu poděkování
za to, že se zapojili do projektu finanční pomoci obcím, které v loňském roce
zasáhlo ničivé tornádo. Vlna solidarity, kterou tato kalamita vyvolala mezi
samosprávami, mile překvapila nás i obdarované obce. Osobně musím říci, že
jsem na akceschopnost a velkorysost našich obcí, kterou v takové chvíli projevily,
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nesmírně hrdá. Obcím postiženým červnovým tornádem jsme začátkem října
předali práva k nakládání s transparentními účty, na nichž se během léta
shromažďovala finanční pomoc od stovek obcí z celé ČR. Celkem se podařilo
díky solidaritě samospráv získat 49 837 317 Kč, které mohou obce využít na
řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení, podle
priorit každé z nich. Na konci roku 2021 došlo i k rozdělení prostředků
z nepojmenovaného účtu, který nebyl určen konkrétně žádné z postižených obcí.
Rada SMS ČR rozhodla, že celková částka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena
mezi pět nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín
a Mikulčice. Velmi si vážíme velkorysého gesta obcí Kryry, Týnec a Tvrdonice
za to, že rozdělení a využití nepojmenovaného účtu ponechaly právě
nejpostiženějším obcím. Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká
spořitelna, i jí tedy patří náš dík.
S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych Vám tlumočila i jejich
díky a upřímnou vděčnost. Pár příkladů, jak obce prostředky z projektu využívají:
V Hruškách finance použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy
tělocvičny. V roce 2022, bude pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve
škole, původní parkety jsou poničeny vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby
mohla fungovat škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož
vlastníkem je obec. Moravská Nová Ves má nyní opravené zdravotní středisko,
MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň, finance byly použity i na úpravu veřejného
prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili
za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví zdravotní středisko, které se na základě
rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích budou peníze použity na
opravu klubovny pro děti, opravu střech ZŠ, MŠ, kulturního domu a sportovní
haly. V Hodoníně peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího útulku, ZOO,
základní školy i s opravou městských bytových domů. Tvrdonice po tornádu
bývalou budovu školy přestaví na komunitní centrum (nyní je po akutní opravě –
tj. výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). Dále finance
použili na výsadbu zeleně, která nahradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. lipová
alej. V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny
městské policie. Část peněz, které dostali, navíc rozdělili mezi postiženější obce
(Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves – tam má Týnec
matriční úřad, byla tam zničena základní škola, kam chodí děti z Týnce do školy).
Ve Stebně připravují projekty obnovy místní návsi, veřejné zeleně v centrální
části obce a opravu hřbitovní zdi.
Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala, že jste se do našeho
projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím, že solidarita mezi samosprávami – a lidmi
– je něco, co nás dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré skutky
se nám – byť často oklikou – vrátí.
Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
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StarDance – Tančí celá škola
Na podzim roku 2021 nám Česká televize opět nabídla oblíbenou televizní show
StarDance – když hvězdy tančí. V rámci pořadu byla vyhlášena i celorepubliková
soutěž s názvem StarDance – Tančí celá škola, které se rozhodla zúčastnit i naše
škola v Petřvaldě. Konkrétně se jednalo o děti, které navštěvují 3. oddělení
družiny (3. a 5. ročník). Volba o účasti byla na samotných dětech a zcela
dobrovolná. Část družiny se tedy nadále věnovala činnostem, jako jsou hry
a tvoření, druhá část začala pilně trénovat. Motivace k vítězství byla natolik
intenzivní, že nikdo přípravu nepodceňoval. I přes ztížené podmínky pro trénink
(karantény, uzavření školy), se nám podařilo vytvořit minutovou taneční sestavu,
která byla plná tance a radosti. Taneční sestavu perfektně doplňovala i výzdoba
třídy a volba kostýmů, které byly laděny do tématu StarDance. Choreografii
s dětmi nacvičila paní vychovatelka Dagmar Škulavíková a paní učitelka Mgr.
Ivana Bártková. Náš cíl byl splněn a sen dětí se stal skutečností – vyhráli jsme!
Ve velké konkurenci základních a uměleckých škol se nám podařilo obsadit
v kategorii 1. stupeň krásné první místo, které si děti za svou neskutečnou
snahu zasloužily. Vítězství přineslo několik odměn. Tou první byla reportáž
o soutěži v pořadu Zprávičky na ČT D, kde jsme byli veřejně vyhlášeni jako
vítězové. Nyní čekáme na odměnu v podobě taneční lekce s profesionálními
tanečníky, kteří se rovněž StarDance účastnili. Tato lekce bude uskutečněna na
naší škole a my se už nemůžeme dočkat, až zde tak vzácnou návštěvu uvítáme.
Tento obrovský úspěch děti oslavily ještě před vánocemi velkolepou taneční
party. Nechyběl dort, „šampaňské“, hudba, tanec, světelné efekty a především
veliká radost z výhry.
A kdo nás v této soutěži reprezentoval? Sára Bohoňková, Barbora Dlouhá,
Viktorie Gelnarová, Gabriela Schybolová, Viktorie Šindelová, Lukáš Martiník,
Adéla Klučíková, Adéla Petrovská, Aneta Grusová, Erik Staněk, Beáta Oplerová,
Klára Lysová, Kristýna Dybalová, Magdaléna Čechová, Valérie Lyčková a Lucie
Paťavová. Tancovala s námi také Vendula Čechálová, která onemocněla, a tak se
soutěže nemohla zúčastnit. Všem těmto dětem moc děkujeme.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord – 1 029 732 Kč
V neděli 16. ledna skončil další z ročníků Tříkrálové sbírky. Ve Studénce
a okolních obcích, které pro naši charitu koledují, vyšlo do ulic téměř 150
skupinek velkých i malých koledníků. Hlavní podíl na výsledku mají ale
tříkrálové skupinky, které neúnavně koledovaly u vašich dveří. Poděkování náleží
všem koledníkům i vám všem, kdo jste koledníky přivítali u svých dveří a přispěli
finančním darem.
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obec
Studénka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec+Vyškovice + Lubojaty
Albrechtičky
Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Bítov
Jistebník
celkem

sbírka 2020
214 151
37 595
17 599
20 559
39 592
7 071
170 095
32 829
113 814
44 560
22 919
24 755
67 732
24 610
30 271
20 383
888 535

sbírka 2021
87 469
22 026
9 455
9 293
27 698
2 655
34 985
22 775
32 447
25 210
8 814
8 044
17 388
5 743
9 367
7 307
330 676

Sbírka 2022
254 619
51 680
33 353
27 151
48 340
3 640
183 240
38 689
132 842
50 356
25 973
28 859
75 320
9 790
26 207
24 046
15 627
1 029 732

Bc. Jarmila Pomikálková, ředitelka

Vzhůru za skřítky a vílami do Pohádkového Poodří!
Pohádkové Poodří neulehlo k zimnímu spánku a zve na návštěvu hned devíti
ze svých třinácti kouzelných zastavení
Ve fulneckém infocentru na děti čeká princezna Terezka, v Bartošovicích na
zámku víla Rusalka a v Sedlnicích v infocentru víla Sněženka. Kouzelné
sklepení v Bílovci je plné skřítků Picmochů, ve Skotnici se zabydlel skřítek
Plamínek a ve Vražném skřítek Kulihrášek. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách
u Oder je domovem skřítka Raráška (a také pana Krále, který tu návštěvníky
provází) a mlýn ve Spálově obývá skřítek Větroplach. Ten se sice na zimu ukryl,
ale určitě se můžete podívat, kde žije – klíč od mlýna vám dají na zdejším úřadu.
No a v klimkovickém infocentru má svůj pelíšek veverka Augustinka. A když
navštívíte třeba jen pět míst, jedno hezčí než druhé, máte pět maňásků, divadlo a
spoustu zážitků. To přece stojí za to! Cestou domů se pak můžete zastavit na
Jarošově statku ve Studénce. Doporučujeme ověřit si aktuální platnost otevírací
doby místa, které chcete navštívit.
Více info: www.poodri.com, FB Pohádkové Poodří
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Výpis z usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 26.1.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
6/19/2022 neschvaluje odkup pozemků parc.č. 211/1, 1317/5, 203/3, 203/2
a 1317/3 v kat. území Petřvald u Nového Jičína do vlastnictví obce.
7/19/2022 schvaluje prodej části objektu v přízemí domu č.p. 160 v Petřvaldě
o výměře cca 58 m² v kat. území Petřvald u Nového Jičína.
8/19/2022 schvaluje poskytovatele služby „Koordinátor BOZP“ na stavbě
Odkanalizování a ČOV Petřvald společnost PREVENT PRO s.r.o., se sídlem
Varšavská 282/4, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 28645626, za nabídkovou cenu
359 000,- Kč bez DPH.
9/19/2022 schvaluje poskytovatele služby „Technický dozor“ na stavbě
Odkanalizování a ČOV Petřvald společnost LAVI ENGINEERING s.r.o., se
sídlem Sazovická 508/14, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ: 27858952, za nabídkovou
cenu 1 940 000,- Kč bez DPH.
10/19/2022 schvaluje poskytovatele služby „Autorský dozor“ na stavbě
Odkanalizování a ČOV Petřvald společnost KONEKO, spol. s r.o., se sídlem
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ: 00577758, za nabídkovou cenu 1 460 000,Kč bez DPH.
11/19/2022 schvaluje dodavatele stavby „Odkanalizování a ČOV Petřvald“
společnost sdružení Kanalizace Petřvald – OGO (OHLA ŽS, a.s. + OHL SA, a.s.
+ GEOSAN GROUP a. s.), sídlo vedoucího společníka OHLA ŽS a.s. Tuřanka
1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 463427796, za nabídkovou cenu
290 369 987,- Kč bez DPH.
12/19/2022 schvaluje 1. rozpočtové opatření obce Petřvald pro rok 2022 ve znění
dle přílohy č. 8 zápisu.
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