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5/2021 květen

Informace pro občany
Probíhají závěrečné práce na opravě technického zázemí na hřišti v Petřvaldíku.
Až situace dovolí, budou se návštěvníci moci opět občerstvit u místního výdejního
okénka.
Obec Petřvald vybudovala pro širokou veřejnost v areálu TJ Petřvald nové dětské
hřiště. Z důvodu bezpečnosti bude v celém areálu zákaz volného popobíhání psů.
Návštěvníky o tom budou informovat rozmístěné varovné cedule. Děkujeme, za
respektování těchto opatření.
Prosíme občany, aby byli ohleduplní vůči ostatním a neobtěžovali hlukem své
sousedy ve svátcích a dnech pracovního klidu. Přiznejme si, kdo z nás chce být
celou neděli obtěžován nepříjemným zvukem sekaček či motorových pil. Budeme
velice rádi, když se tohle nepsané pravidlo bude dodržovat i bez vydaných
nařízení a zákazů.
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 občany, kteří poplatek za svého
pejska pro rok 2021 zapomněli uhradit, ať tak neprodleně učiní.
Mrazivé dny jsou snad definitivně za námi a těší nás stále příjemnější denní
teploty. Věřím, že se pozitivní nálada odrazí i do situace kolem koronaviru a brzy
nastane rozvolnění protiepidemického opatření. Budeme se tak moci radovat
například z volnočasových aktivit.

Změna otevírací doby pošty Petřvald
Telefonní číslo na poštu v Petřvaldě: 954 274 260.
Pondělí: 13:00 – 18:00
Úterý: 8:00 – 12:00
Středa: 13:00 – 18:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00
Pátek: 8:00 – 12:00

13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
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Změna úředních hodin Obecního úřadu v Petřvaldě
Rada obce dne 19.4.2021 na své 46. schůzi usnesením č. 9/49/2021 schválila
změnu úředních hodin Obecního úřadu v Petřvaldě takto:
Pondělí a středa: 8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00
Pátek
pro veřejnost úřad uzavřen
Za obec Petřvald
Václav Kološ, starosta

Sběr použitého ošacení
Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Petřvald bude pořádat sběr použitého
ošacení:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Knihy
Věci, které se nesbírají:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne 7.6.2021 od 8:00-12:00 a od 14:00-18:00 hod.
v Duhovém domečku na Hartech.
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
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Cyklistická sezóna začíná
V tuto roční dobu jsou cyklisté na cestách stále častějším jevem. Ale i o kolo je
třeba řádně pečovat. Před první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by každý cyklista
měl navštívit nejprve specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou
do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na cestu.
Někteří cyklisté si své kolo servisují sami, a tak je třeba po zimě připomenout
povinnou výbavu jízdního kola:
přední odrazka bílé barvy
zadní odrazka červené barvy
dvě na sobě nezávislé brzdy
oranžové odrazky ve výpletu kol
oranžové odrazky na obou stranách pedálů
Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o:
světlomet s bílým světlem
zadní svítilnu červené barvy
A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru,
za mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy ochrannou
přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste
starší, používejte při jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit život.
A závěrem pár připomenutí:

cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou

cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního
kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu

na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji vozovky, jen
jednotlivě za sebou

jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak platí stejná pravidla
jako pro jízdu na jízdním kole

je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na
křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor
pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít

cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován za řidiče a platí pro něj
stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří
alkohol za volant, nepatří ani za řídítka jízdního kola
Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, že i cyklista je
účastníkem silničního provozu, a proto je třeba být obezřetný a dodržovat
dopravní předpisy.
Policie ČR
3

Vítání občánků
Obec Petřvald chce zachovat tradici slavnostního obřadu Vítání občánků
do života. Jakmile nám epidemiologická situace dovolí, připravíme pro naše
nejmenší vítání občánků.
Proto prosíme rodiče dětí narozených od 1. 1. 2020 - 30. 4. 2021, aby kontaktovali
Obecní úřad v Petřvaldě do 24. 5. 2021, zda mají zájem se slavnostního vítání
občánků zúčastnit.
O termínu konání (podle koronavirové situace) Vás budeme informovat.
556 754 437, 556 754 230, obec@petrvaldobec.cz
Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Od 17. května 2021 jsou prostory Obecní knihovny v Petřvaldě opět zpřístupněny
čtenářům v běžné provozní době.
Knihy si návštěvníci mohou vybírat sami. Do vnitřních prostor knihovny zatím
mohou vstoupit pouze dva čtenáři s rozestupem 2 metrů.
Prosíme návštěvníky, aby si u vstupu do knihovny každý dezinfikoval ruce, měl
nasazen patřičný respirátor a pobyt v prostorách omezil na nezbytně nutnou dobu.
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
Provozní doba Obecní knihovny v Petřvaldíku:
Pátek 16:00-18:00 hodin
Pokud čtenářům vyhovoval rezervační způsob vypůjčení, nadále si knihy mohou
předem objednávat prostřednictvím Emailu: knihovna@petrvaldobec.cz nebo
na: https://novy-jicin.knihovny.net/Carmen/cs/library/petrvald
Těšíme se na Vaši návštěvu 😉
Petra Hromádková a Ing. Irena Myslikovjanová, knihovnice
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