Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

8/2020 srpen

Informace pro občany
Dne 19. a 20. 9. 2020 budou probíhat dny NATO na letišti Leoše Janáčka
v Mošnově. V letošním roce se budou konat bez účasti veřejnosti. Důvodem je
ochrana obyvatel před šířením nákazy koronaviru. V této době budou do místní
části Petřvaldíku od Petřvaldu a Košatky uzavřeny příjezdové komunikace. Obec
Petřvald bude vlastníkům nemovitostí v Petřvaldíku vydávat povolenky
ke vjezdu do obce, které bude kontrolovat Policie ČR. Na povolenku dopíšete
svou registrační značku. Výdej povolenek proběhne dne 27. 8. 2020 od 17.00
do 20.00 hodin v Obecním domě v Petřvaldíku. Děkujeme za pochopení.
Rada obce rozhodla o výši nájmu Obecního domu v Petřvaldíku pro různé akce,
svatby či oslavy.
Cena nájmu na sobotu a neděli je 3.000,- Kč bez úklidu. Úklid si bude nájemce
provádět sám na vlastní náklady. Při podpisu dohody o pronájmu zaplatíte cenu
nájmu a zároveň složíte vratnou zálohu ve výši 5.000,- Kč. Záloha bude sloužit
k uhrazení eventuální vzniklé škody na obecním majetku, jinak bude vrácena
nájemci po předání pronajatých prostor pronajímateli.
Cena za krátkodobé nájmy bude ve výši 150,- Kč za každou započatou hodinu.
V letošním roce se podzimní akce Setkání seniorů a Vítání občánků nebudou
konat. Důvodem je ochrana občanů před nákazou koronavirem.
Prosíme občany, aby do kontejneru na zelený odpad nevhazovali odpadky igelitové pytle, dřevo a suť. Kontejner slouží jen na zelený odpad ze zahrádek.
Větve se mohou zavést na zahradu pod starý obecní úřad ke štěpkování. Děkujeme
za pochopení.
Václav Kološ, starosta
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Loučení s prázdninami zrušeno
Na základě nepříznivé epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji se
výbor SDH v Petřvaldíku rozhodl zrušit akci Loučení s prázdninami.
Děkujeme za pochopení.

Oderská mlýnice 2020 Lesy ČR
Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou cykloturistiku, je
vyhledávána milovníky přírody a je vhodným místem aktivní dovolené pro rodiny
s dětmi, seniory i zdatné cyklisty milující adrenalin.
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských kol Oderská Mlýnice a
jak říká klasik "Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl českým bikerem. Přijeďte
i vy zažít "neopakovatelnou fanouškovskou atmosféru, která je moravskoslezskou obdobou fandění na Tour de France".
V sobotu 26. září 2020 se ve Spálově – Klokočůvku na tzv. Spálovském mlýně
„rozjede“ již 20. ročník veřejného závodu horských kol Oderská Mlýnice Lesy
ČR. Závod je určen pro závodníky všech věkových a výkonnostních kategorií
z celé České republiky i blízkého zahraničí.
Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od své premiéry
v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším amatérským seriálem bikerů v ČR.
V roce 2020 je Oderská mlýnice předposledním závodem z celkem 15-ti závodů
zařazených do seriálu, současně jedním z pouhých čtyř konaných na území
Moravy a z toho jediným na území Severní Moravy.
Malí i velcí cyklisté se mohou zapojit do některého ze závodních tratí:
 6 tratí dětských závodů JUNIOR TROPHY
 trasa D - 13 km rodinná FITNESS JÍZDA
 trasa C - 33 km SHORT ODERSKÁ MLÝNICE
 trasa B - 56 km CLASSIC ODERSKÁ MLÝNICE
Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve Spálově - Klokočůvku
nabídne všem účastníkům akce mimo sportovních zážitků také celodenní nabitý
doprovodný program a soutěže na stáncích partnerů, zábavnou výuku jízdy na
kole v Bike Academy nebo rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi a zábavou.
www.kolopro.cz, www.poodri.com, www.spalovskymlyn, www.2k.cz
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Akce Zemědělství v Poodří
MAS Regionu Poodří, z. s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny příznivce
našeho venkova na 6. ročník akce „Zemědělství v Poodří“, který se uskuteční
dne 28. 9. 2020 v areálu „Na Stodolní“, náves obce Bartošovice.
Další informace o MAS naleznete na webových stránkách nebo na sociální síti
Facebook MAS Regionu Poodří. www.mas.regionpoodri.cz/
MAS Regionu Poodří, jehož je obec Petřvald členem, už více než 15 let působí
v rozvoji regionu na svém území.
A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action
Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU také
prostřednictvím finančních prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již
prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se na základě své integrované
strategie CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální
potřeby regionu. V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke
zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za
Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační
program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí. Žadatele, kteří si
mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou (např. obce,
města, neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí
stávající programové období a MAS má v harmonogramu vyhlašování posledních
výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření Zajištění bezpečné a udržitelné
dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.
V rámci příprav na nové období 2021+ bylo spuštěno anketní šetření v území za
účelem zjištění problému a potřeb regionu. Rádi bychom touto cestou požádali
občany i o jejich názor, který můžou vyjádřit prostřednictvím ankety www.mas.regionpoodri.cz/anketa nebo dotazníkem, který je k dispozici na
obecním úřadě.

Cyklovýlet Oderskými vrchy na kole
Všichni, kdo objevili krásu cyklistiky, určitě ocení výlet v nádherné přírodě
Oderských vrchů, na kterém si přijdou na své, jak dospělí milovníci historie či
přírodních zajímavostí, tak děti, které okouzlí pohádkové postavy.
Vyrážíme ze samotného středu území - ze Spálova. Přes několik zajímavých
zastávek dojedeme po 25 kilometrech až do Suchdolu nad Odrou. Ještě, než
nasednete na kolo, můžete děti odměnit za cestu ať autem nebo autobusem
procházkou k Balerově větrnému mlýnu, kam se po domluvě na Úřadě města
Spálova můžete podívat také do vnitřních prostor mlýna. Na děti zde čeká skřítek
Větroplach, který se v tomto nejmenším mlýně v naší zemi zabydlel díky aktivitě
Pohádkové Poodří, která tento kout naší země představuje dětem. My na naší trase
navštívíme hned tři místa, kde si děti mohou do tzv. Vandrbuchu, dát za každé z
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nich jednu samolepku. Vandrbuch získáte u každé víly či skřítka, pokud ho
zaplníte, ihned obdržíte milou drobnost a budete zařazeni do slosování o další
zajímavé ceny.
Za prohlídku ve Spálově stojí také kostel sv. Jakuba Staršího, ve které se ze
starého kostela zachovalo gotické kněžiště a cínová křtitelnice. Projekt Otevřené
chrámy umožňuje prohlédnout si zdarma s průvodcem o víkendech od 13.00 do
18.00 hodin historickou stavbu mimo bohoslužby.
Ale pak již šlápnete do pedálů a s kopce dolů míříte po zelené značce k řece Odře,
abyste se zastavili u poutního místa Panna Maria ve skále a případně si nabrali do
své lahve ‚zázračnou‘ vodu. Budete to potřebovat, protože po krátké odbočce
k Přírodní památce Vrásový soubor v Klokočůvku, o které se málo ví, ale tato
charakteristická ukázka vrásové stavby kulmských hornin v oblasti Nízkého
Jeseníku stojí za zhlédnutí, míříte do Oder. Hned za Klokočůvkem opustíte
zelenou značku a napojíte se na cyklotrasu 503, která vás dovede k úžasné
technické památce vodnímu mlýnu Wesselsky. Potkáte tu skřítka Raráška a po
prohlídce se u klapajícího mlýnského kola můžete na další cestu posilnit
svačinkou. Po cyklotrase pokračujeme až do Oder. Zde stojí za prohlídku
Muzeum Oderska a bývalá městská věznice – Katovna, obě expozice najdete
v centru města. V opravdové katovně se navíc potkáte s Prutníčkem, který vám
ukáže všechny poklady zdejších lesů.
Z Oder se Pohořským lesem dostanete k rozhledně Olšová za osadou Pohoř. Při
dobré viditelnosti, po zdolání 64 schodů ve výšce 13 metrů z ní můžete vidět přes
Moravskou bránu Moravskoslezské Beskydy. Druhým směrem také na Hrubý a
Nízký Jeseník. Od rozhledny již míříme po modré značce do cíle našeho výletu.
Během posledního úseku cesty vás ke koupání naláká malá vodní nádrži Kletná,
která slouží také jako přírodní koupaliště. Ještě pár šlápnutí do pedálů a jste v cíli
– v Suchdole nad Odrou. Zde si, stejně jako ve Spálově, můžete v rámci
Otevřených chrámů o víkendu prohlédnout kostel Českobratrské církve
evangelické, postavený v arkádovém stylu podle vídeňského architekta Ludwiga
Förstera. Průvodce vám představí jeho pohnutou historii i dějiny evangelíků
německé národnosti v českých zemích. Dost teorie a hurá na kolo!
www.Poodri.com, https://doo.cz/otevrenechramy

Hasiči varují - pozor na lesní požáry!
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných
pozemcích a šíří se do lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může
být přírodní jev (blesk, vysoké teploty), ale v naprosté většině se jedná o lidskou
nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek cigarety nebo
nesprávně založený či nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese či v jeho blízkosti.
Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za slunečného počasí funguje
jako lupa.
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Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi
nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v
lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod zemí a je pak
velmi obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy na lesních požárech jsou
proto časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek
požární ochrany. Likvidace lesních požárů si vyžaduje rovněž značné množství
vody, kterou je třeba často velice komplikovaně k místu požáru dostat.
Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní
preventivní zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo
vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také
zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
přímo zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz
poruší. Pak stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silného
větru nebo v období extrémního sucha je obecně zcela nevhodné rozdělávat oheň
v přírodě. Hazardem je také rozdělávání ohně pod větvemi nebo na kořenech
stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině.
Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody,
pokud by se oheň vymykal kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení ohniště. Je
dobré vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti, že
půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková,
protože hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky
a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. Rozdělený oheň nikdy
nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho okolí opusťte až poté, kdy se
přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve zdánlivě
zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je může
znovu rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Pamatujte také na to, že děti by
neměly nikdy samy rozdělávat oheň nebo zůstávat u hořícího ohniště bez dozoru
dospělé osoby!
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením
zákaz vstupu do lesa.
V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je vhodnější
utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na
linku 150 nebo 112.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor MSK
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Výpis z usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 27.7.2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
6/11/2020
schvaluje zhotovitele stavby „Obnova MK u hřbitova“ firmu COLAS CZ, a.s., se
sídlem Rubeška 251/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005, za nabídkovou
cenu ve výši 696 708,53 Kč bez DPH.
7.1/11/2020
bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří, konaného dne 10.12.2019 dle přílohy 4a zápisu.
7.2/11/2020
bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří, konaného dne 23.6.2020 dle přílohy č. 4b zápisu.
8/11/2020
bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok
2019 dle přílohy č. 5 zápisu.
9.1/11/2020
schvaluje záměr bezúplatně převést jednotlivým obcím:
 Rozhlas Albrechtičky – varovný povodňový systém, pořizovací cena 968
968,- Kč
 Rozhlas Kujavy – varovný povodňový systém, pořizovací cena 1 169 223,- Kč
 Rozhlas Mošnov – varovný povodňový systém, pořizovací cena 996 556,- Kč
 Rozhlas Skotnice – varovný povodňový systém, pořizovací cena 1 365
485,- Kč
 Rozhlas Trnávka – varovný povodňový systém, pořizovací cena 1 433
064,- Kč
9.2/11/2020
schvaluje záměr bezúplatně převést každé obci: Albrechtičky, Kujavy, Mošnov,
Skotnice a Trnávka jejich „Digitální povodňový plán“ za pořizovací cenu
73 205,- Kč.
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