Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

3/2021 březen

Informace pro občany
Obec Petřvald nakoupila pro občany, kteří dosáhli 60 a více let respirátory.
Roznáška do poštovních schránek začala 8. 3. 2021. Jedna osoba dostane 4 ks
respirátorů (jsou baleny po dvou kusech).
Žádáme naše občany, aby dodržovali Mimořádné opatření MZ ČR účinné od
1.3.2021. Jedná se především o zákaz pohybu a pobytu bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu, splňující všechny technické
podmínky, např. typ FFP2, KN 95), bránící šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
V zastavěném území obce i ve venkovních prostorách je povinné nosit
minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný
prostředek splňující příslušnou normu. Právě toto nařízení se v naší obci
nedodržuje! Občané se pohybují po obci bez ochranných prostředků dýchacích
cest.
Současná doba není pro nikoho z nás lehká, přesto však věříme, že se situace
zlepší. Děkujeme, že vládní opatření respektujete a také je dodržujete.
Přeji všem pevné zdraví!
Václav Kološ, starosta
S příchodem jara pomalu končí topná sezona. Přesto upozorňujeme občany, že
zelené plastové nádoby se nemají rády se žhavým popelem z kamen. Věnujte
proto velkou pozornost teplotě popela, než ho vysypete do popelnice. A takovéto
nádoby umisťujte mimo dřevěné přístřešky a dále od domu, hlavně dále od
zateplené fasády. To vám vzkazují naši hasiči, kteří už v Petřvaldě u hořící
popelnice asistovali.
Ing. Ondřej Fabián, velitel jednotky SDH Petřvald
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Provozní doba pošty v Petřvaldě
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 18.00
13.00 - 14.00
13.00 - 18.00
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00

tel: 954 274 260
Pošta v Petřvaldě neprovozuje službu CZECH POINT a službu základních
registrů jako je např. ověřování popisů a listin, výpis z rejstříku trestů, výpis
z katastru nemovitostí atd. Tyto služby vám rád poskytne obecní úřad v Petřvaldě.

Společnost ČEZ Distribuce a kampaň „Léta s letáky končí“
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a společnost ČEZ Distribuce
přechází na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může sjednat
zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu E-mailem
nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Klient bude k této službě
potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za
elektřinu. Pak už jen navštíví výše uvedené webové stránky, kde se zaregistruje.
Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním
odstávky.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu
27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout
zákonem údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře.
Každý má možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře
na www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci od 27. března 2021 do 9. dubna
2021.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Tito
komisaři se při výkonu své funkce prokazují průkazem. Vzhledem k současné
epidemické situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněný
sčítací formulář je možné odeslat zdarma v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na vybrané pobočky České pošty.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
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Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České
republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl
na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný
okamžik přítomna
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice
na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem (GDPR). Tyto údaje nesmějí být
použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost.

Elektrospotřebiče v domácnosti
Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí nás
prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Jsou nejen našimi pomocníky, ale také
současně jednou z nejčastějších příčin požárů.
V domácnostech se hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky,
žehličky, varné konvice, fritézy, elektrické ruční nářadí apod. Ne každý elektrický
spotřebič je, i přes ujištění prodávajícího, dostatečně bezpečný a spolehlivý. Často
se stává, že si domů nevědomky pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž
skrývá vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější
příčinou požáru je buď technická porucha na elektrickém spotřebiči, nebo lidská
nepozornost a nedbalost.
Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při
nákupu spotřebičů věnovat pozornost některým zásadním informacím:
- nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je
dobré si ověřit, zda je na výrobku i značka některé akreditované zkušebny;
- přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu
výrobku musí být označeno jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a
údaje o modelu nebo typu;
- nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině,
záruční list a pokladní doklad
Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je
nesprávný a neúplný s množstvím gramatických chyb nebo příkon spotřebiče není
vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, je lépe si takovýto spotřebič
nepořizovat.
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty
a to především, když upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče.
Rozhodně by se prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp.
rozdvojkou, protože právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se
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neměly zasunovat rozdvojky do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací
lištu. Často se stává, že prodlužovací šňůry jsou ukrývány různě pod koberci, za
skříněmi apod., kde jsou podmínky pro vznik požáru z přehřátí nejpříznivější.
Navíc přecházením a přejížděním kabelu, který je ukryt pod kobercem může
časem dojít k jeho poškození.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy,
teplomety, akumulační kamna apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich
zakrytí hořlavým materiálem (např. sušení prádla).
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru.
Především pokud se jedná o pečící troubu, varnou desku, fritézy, toustovače,
domácí pekárny nebo jiný spotřebič, kde právě připravujeme jídlo. Může dojít
nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru. Některé spotřebiče jsou již
dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj automaticky
odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá
sám a proto není od věci, a můžeme to jen doporučit, nechat si používané
elektrické spotřebiče občas překontrolovat odborníkem.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko oceňuje spolupráci s obcemi
Zvyšovat povědomí o půvabných místech Poodří a Moravského Kravařska,
přispívat tak k rostoucímu zájmu turistů o toto území, které má co nabídnout.
To je jeden z hlavních úkolů Destinačního managementu turistické oblasti Poodří
– Moravské Kravařsko, o.p.s.
„Veškerá naše činnost směřuje k posílení turismu v dané oblasti a společně s tím
i k rozvoji podnikání v mnoha sférách, což pozitivně ovlivňuje prosperitu celého
Poodří. Snažíme se, aby naše turistická oblast nezanikla v tak obrovské
konkurenci, jakou představují například Dolní Vítkovice nebo ostravská ZOO.
Z ohlasů nejen z kraje, ale také z celé republiky a zahraničí je patrné, že se nám
to daří. Příkladem je dejme tomu Balerův mlýn ve Spálově, o němž před pár lety
věděl málokdo, dnes díky naší mravenčí práci reprezentuje kraj v těch největších
propagačních kampaních.“ „Těší mě, že zástupci většiny obcí oceňují význam
naší neustálé propagace zdejších výjimečných přírodních lokalit i nevšední
architektury, a stále více se zajímají o to, co udělat, aby svou obec a její okolí
zviditelnili co nejvíc. Jsme rádi za nové informace i tipy na zrekonstruované a
historicky cenné objekty či upravená místa nebo chodníčky na turistických
stezkách i za jiná, pro turisty důležitá upozornění. A vítáme také spolupráci
s provozovateli a majiteli objektů, kteří chtějí upoutat pozornost turistů,“ říká
ředitelka společnosti Bc. Pavlína Ambrosch.
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O zviditelnění zdejších lokalit se společnost kromě jiného snaží i prostřednictvím
jejich nominování do soutěže Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského
kraje. Do druhého ročníku soutěže pořádané Moravian-Silesian Tourism,
destinační společností Moravskoslezského kraje, jsme nominovali Flascharův důl
v Odrách, zámek Nová Horka, CHKO Poodří, Balerův větrný mlýn ve Spálově a
zámek Kunín. Do finální nominace, v níž jsou zařazena TOP místa kraje, byly
vybrány tři z námi navrhovaných atraktivit – Flascharův důl a zámky Nová
Horka a Kunín. Výsledky jsou známy od 28. února.
Lidem, kteří během nouzového stavu nemohli navštěvovat muzea, zámky a jiná
turisticky zajímavá místa, jsme se snažili nabídnout například tipy na vycházky
do přírody. K zajímavým místům Poodří patří i křížové cesty, jimž chceme
věnovat pozornost také v našem připravovaném projektu zaměřeném na církevní
turistiku.

Sníh mizí, sněženky rozkvétají…
Chcete spatřit zázrak, nad jehož nádherou se vám bude tajit dech?
Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít nelze, protože přichází s každým jarem.
Kam? Do CHKO Poodří. Životodárnou tepnu této oblasti představuje řeka Odra.
Poodří je jedno z mála míst v České republice, zachovávající si takřka přirozený
vodní režim. Proto zde byla roku 1991 vyhlášena CHKO Poodří, která se
rozkládá na celkové ploše 82 km².
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a nivách řeky od března do dubna
fascinující koberce sněženek, a do třetice v měsíci květnu rozkvete bíle silně
aromatický česnek medvědí.
Našim tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky, kde se můžete
vydat po Questing trase v obci Sedlnice. Pokyny si můžete stáhnout na webech
obce Sedlnice, či získat v Bartošovicích a Sedlnicích na informačním centru, a
uprostřed lesů a luk plných bělostných kvítků si pak užít spoustu legrace při plnění
rozmanitých úkolů.
www.poodri.com
Destinační management Turistické oblasti Poodří

Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Narůstá počet drogově závislých osob a snižuje se věk těch, kteří do kontaktu
s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik preventivních rad
určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým změnám
v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit s
žádostí o radu.
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Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo?
- O drogách s dětmi mluvte (cigarety, alkohol, marihuana nebo jiné
návykové látky)
- Buďte sami dětem dobrým příkladem.
- Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
- Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
- Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
- Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých,
naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
- Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné
informace, především o rizicích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny.
Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost?
- Zhoršení školního prospěchu.
- Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
- Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
- Lhaní, snížená sebedůvěra.
- Únava, zvýšená potřeba spánku.
- Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
- Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze či hodnotnější věci.
- Pozdní návraty domů, útěky z domova.
Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice
mnoho center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
- Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují
psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
- Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují
podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
- Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a
jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie
(braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky
s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
- Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
- Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých
osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtížené
životní situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy pro detekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč,
v závislosti na výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze
orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete
poradit s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě
bude samo schopno vyhodnotit tuto problematiku jako natolik závažnou, že
drogám ve vlastním životě nedá žádnou šanci.
nprap. Bc. Marika Jeličová
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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Pouhý průzor nestačí
Řidiči by neměli řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které
zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. V praxi to znamená, že
nejenže je potřeba očistit všechna okna vozidla, ale také odstranit námrazu ze
světlometu, sníh na střeše i na kapotě. „Tankový průzor“ určitě není správným
řešením. Než budete vyjíždět, je vhodné si zkontrolovat stěrače, zda nejsou
přimrzlé ke sklu. Stěrače plní důležitou roli v bezpečné jízdě, s tím souvisí i
doplnění nemrznoucí směsi a dalších nezbytných kapalin.
Na vozovku by nemělo vjíždět vozidlo, na jehož nákladu je led, který by při
uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo
způsobit vážné dopravní nehody.
V zimním období se prodlužuje brzdná dráha a řidiči by neměli podceňovat
bezpečný odstup minimálně dvou vteřin. Stejně tak by měli i chodci zvýšit
obezřetnost, nevrhat se bezhlavě na přechod a být dostatečně vidět. Buďte
ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu.
por. Bc. Martina Jablońská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Z důvodů vládních opatření je nadále provoz knihoven omezen. Až do odvolání
Obecní knihovna v Petřvaldě a knihovna v Petřvaldíku půjčuje pouze předem
rezervované tituly na E-maily nebo na telefonní čísla a jejich vyzvednutí po
domluvě se čtenáři.
Běžná otevírací doba našich knihoven se proto do odvolání ruší.
Prosíme čtenáře o trpělivost. Například rezervace na tituly se signaturou PI jsou
fyzicky v knihovně v Petřvaldíku. Příprava tedy vyžaduje více času.
Obecní knihovna v Petřvaldě:
E-mail knihovna@petrvaldobec.cz, tel. číslo 737 544 435
Obecní knihovna v Petřvaldíku:
E-mail knihovnapeit@petrvaldobec.cz, tel. číslo 739 254 455
Tituly, které se nachází fyzicky v knihovně si mohou čtenáři sami v systému
zarezervovat a to na:
https://novy-jicin.knihovny.net/Carmen/cs/library/petrvald
Poté v pravém horním rohu "Přihlášení" se přihlásí svým číslem čtenářského
průkazu nebo svým E-mailem a do řádku PIN zadají datum svého narození
ve tvaru RRMMDD (rok, měsíc, den, např. 980101).
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Vyhledají požadovaný titul. V kartě informací o knize, vpravo kliknout na
"Rezervovat". Nyní čtenář vyčká, než přijde E-mail s potvrzením, že má
objednané knihy připraveny.
Děkujeme za pochopení a za zachování přízně.
S pozdravem vaše knihovnice
Petra Hromádková a Ing. Irena Myslikovjanová.
Výpis z usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 3.3.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
___________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
4/14/2021
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce, která je
přílohou č. 2 zápisu.
5/14/2021
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období
od 13. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 9.12.2020, která je přílohou
č. 3 zápisu.
6/14/2021
bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří,
konaného dne 3.12.2020 dle přílohy č. 4 zápisu.
7/14/2021
schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 1349 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
cca 47 m² v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.
8/14/2021
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 ze dne 20.10.2020.
9/14/2021
neschvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 134/2
cca 240 m² v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.

(zahrada)

o

výměře

Václav Kološ, starosta
___________________________________________________________________________
Zpravodaj obce Petřvald č. 3/2021 vydal dne 11. 3. 2021 Obecní úřad Petřvald, 742 60 Petřvald
1 – Petřvald 175, IČO 00298263, obec@petrvaldobec.cz, www.petrvaldobec.cz. Evidenční
číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10176. Zpravodaj je vydáván měsíčně v
nákladu 730 výtisků a je zdarma distribuován do všech domácností v obci Petřvald. Uzávěrka
každého čísla je 10. dne příslušného měsíce. Tisk: Obecní úřad Petřvald. Články jsou přejímány
od přispěvatelů a nejsou obsahově upravovány.
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