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Informace pro občany
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České
republiky 2020
Na základě jednání, které proběhlo na Krajském ředitelství policie
Moravskoslezského kraje dne 1.9.2020 k bezpečnostním opatřením akce Dny
NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020,
oznamujeme našim občanům, že platnost dočasného dopravního značení
zakazujícího vjezd do obce Petřvald, část Petřvaldík bude rozšířena na dobu
od 12:00 hod 16. 9. do 20. 9.2020!
Smyslem tohoto opatření je snížit dopravní zatížení nejen v průběhu této akce, ale
také v období jejích příprav. Vydané vjezdové karty budou samozřejmě platit
i po nově stanovenou dobu, stejně jako bude občanům s trvalým místem pobytu
v dotčené části obce vjezd umožněn bez omezení. Karty není potřeba měnit.
Omezení vjezdu se nově týká i vlastníků nemovitostí, kteří mají příjezd
ze silnice pod Sokolovnou (podzámčí a závodí). Prosíme Vás proto, abyste
předešli případným komplikacím a vyzvedli si na Obecním úřadě povolenky
k vjezdu. Děkujeme za pochopení.
Vlastníci nemovitostí v Petřvaldíku, kteří si ještě nevyzvedli patřičnou
povolenku pro vjezd do obce, si pro ni mohou dodatečně přijít na Obecní úřad
v Petřvaldě. Na vjezdovou kartu si občané dopíší svou registrační značku.
V Petřvaldě i v Petřvaldíku budou na silnicích od 16. 9. 2020 umístěny značky
„ZÁKAZ STÁNÍ S ODTAHEM“. Prosíme občany, aby respektovali toto
dopravní značení a neparkovali kolem cest.
Oznamujeme občanům, že v posledním týdnu měsíce září 2020 započne oprava
cesty ke smuteční obřadní síni v Petřvaldě. Rekonstrukce bude probíhat cca tři
týdny.
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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Dětská hasičská soutěž v Petřvaldíku
SDH Petřvaldík zve všechny příznivce hasičského sportu na dětskou hasičskou
soutěž. Akce se koná v neděli 13.9.2020 od 9:00 hod. v hasičském areálu
v Petřvaldíku. Bohaté občerstvení zajištěno. Přijďte podpořit naše mladé hasiče!

Senioři se díky IN.F.O.bálce cítí bezpečněji
IN.F.Obálky se budou našim seniorům a lidem se zdravotním postižením
rozdávat na Obecním úřadě v Petřvaldě v úřední hodiny a to od 14.9.2020 do
17.9.2020. Obec Petřvald má k dispozici 100 ks IN.F.Obálek.
Projekt IN.F.Obálky ve spolupráci s jednotkami Integrovaného záchranného
systému Moravskoslezského kraje je zaměřený nejen na seniory, nově budou mít
IN.F.Obálky také lidé se zdravotním postižením, kteří patří do ohroženější
skupiny obyvatel a je u nich vyšší riziko nenadálých zdravotních či jiných obtíží,
které pro ně mohou znamenat ohrožení.
IN.F.Obálky se umisťují seniorům a lidem se zdravotním postižením do
lednic! Je to univerzální a snadno rozpoznatelné místo. Upozorňuje na ně navíc
speciální magnet na ledničce.
Záchranáři projekt znají a vědí, že v obálce najdou pro jejich práci velmi užitečné
informace o zdravotním stavu, užívaných lécích, ale i kontakty na blízké daného
člověka.
Použití IN.F.Obálek je snadné. Podle přiloženého návodu je nutné vyplnit
jednoduchý formulář, vložit ho do plastové obálky a tu dát do lednice, ideálně do
vnitřní přihrádky dveří. Uživatelé pak ještě na lednici umístí magnet či
samolepku, která je součástí balení, aby záchranáři věděli, že je pro ně
IN.F.Obálka v lednici k dispozici. Kromě upozornění na obálku jsou na magnetu
také telefonní čísla na složky záchranného systému,“ IN.F.Obálka obsahuje
plastovou obálku, formulář k vyplnění, informační leták s návodem vyplnění,
informační samolepku nebo magnetku na lednici, také propisku. V návaznosti na
pandemii koronaviru jsou v obálce nově doporučení k ochraně proti infekčním
onemocněním.
MSK - Bc. Jiří Navrátil, MBA

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Provozovatel distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje
našim občanům, že bude přerušena dodávka elektřiny.
Dne 14. 9. 2020 od 8:00 - 15:00 hod. je plánovaná odstávka elektrické energie v
obci Petřvald, č. p. 66, 443, 444, 447, 448, parc. č. 792/80.
Dne 21. 9. 2020 od 7:30 - 12:00 hod. je plánovaná odstávka elektrické energie
pro celý Petřvaldík včetně Zimného dolu.
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Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres
dotčených
odběrných
míst
naleznete
na
webových
stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k
bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných
přerušeních dodávky elektřiny.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to
z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu
distribuční sítě.

Zpráva TJ Petřvald na Moravě, z.s.
Dne 16.6.2020 v prostorách restaurace Sokolovna proběhla valná hromada TJ
Petřvald na Moravě, z.s.. Během schůze (jako každoročně) byli přítomní členové
TJ seznámeni se Zprávou o činnosti a Zprávou o hospodaření TJ Petřvald na
Moravě, z.s. za rok 2019. Z důvodu úmrtí naší dlouholeté předsedkyně Lídy
Poláškové, byla tato Valná hromada zároveň volební. Do nového výkonného
výboru TJ Petřvald na Moravě, z.s. byli zvoleni tito členové: Tomáš Klečka, Petr
Bartůněk, Vladimíra Musilová, Aleš Opler, Radek Huvar, Lukáš Sedláček a
Monika Paličková. Během plánované přestávky nový výkonný výbor uskutečnil
svou první schůzi a zároveň si mezi sebou zvolil předsedu a místopředsedu TJ
Petřvald na Moravě, z.s. Novou předsedkyní TJ byla zvolena Monika Paličková
a novým místopředsedou TJ se stal Tomáš Klečka. Zároveň byla zvolena nová
kontrolní komise. Jejími členy se stali: Ing. Josef Staněk, Ivana Šindlová a Miluše
Malíková. Hosty Valné hromady byli starosta obce Petřvald pan Václav Kološ a
místostarostka obce Ing. Šárka Fabiánová.
Za TJ Petřvald na Moravě, z.s. Monika Paličková, předsedkyně

Volby do zastupitelstev krajů
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Petřvald pro volby do
zastupitelstev krajů, které proběhnou dne 2. 10. 2020 od 14:00 – 22:00 hod. a
dne 3. 10. 2020 od 8:00 – 14:00 hod.
Volební okrsek č. 1 se sídlem v Petřvaldě, Petřvald 1 - Petřvald č. p. 122
(sál sokolovny Petřvald) pro občany s trvalým pobytem Petřvald, Petřvald 1 –
Petřvald
Volební okrsek č. 2 se sídlem v Petřvaldě, Petřvald 2 - Petřvaldík, č. p. 40
(Obecní dům Petřvaldík) pro občany s trvalým pobytem Petřvald, Petřvald 2
– Petřvaldík
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Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Dopoledne pro rodiče s dětmi
V pátek 2. 10. 2020 od 9:00 hod. srdečně zveme rodiče na mateřské dovolené
a jejich děti do Obecní knihovny v Petřvaldě.
Pro děti je připraven program, ve kterém si vyzkoušejí různé aktivity, budou mít
k dispozici také pestrou nabídku knih pro nejmenší. Vítáme i maminky, tatínky
s batolaty a miminky, která si ještě neumí hrát. Přijďte strávit s dětmi hezké
dopoledne v knihovně!
Akce probíhá v rámci projektu Bookstart/S knížkou do života, který je zaměřen
na děti ve věku 0 – 6 let a jejich rodiče.
Těšíme se na vás v knihovně!

Petra Hromádková, knihovnice
Irena Myslikovjanová, knihovnice

Knihovna v Petřvaldíku je nově umístěna v prostorách Obecního domu
Petřvaldík!
Je otevřena každý pátek od 16:00 – 18:00 hod.
Jste srdečně vítáni.
Irena Myslikovjanová, knihovnice
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