Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

10/2020 říjen

Žádáme občany, aby respektovali nařízení vlády ohledně opatření proti šíření
nemoci Covid 19, brali situaci vážně a řídili se pravidlem 3R, tedy dodržovali
rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob, při pohybu v uzavřených prostorách
nosili roušku a pravidelně si myli ruce teplou vodou a mýdlem nebo používali
dezinfekci.
Děkuji Vám, že respektujete tato nařízení a přeji všem pevné zdraví.
Václav Kološ, starosta

Informace pro občany
Ve 40. týdnu započala rekonstrukce cesty ke smuteční obřadní síni v Petřvaldě.
Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu staveništěm. Bohužel
rychlost opravy bude hodně závislá na počasí.
Na podzim jsme rovněž plánovali opravu části střechy na budově Domova pro
seniory OASA v Petřvaldíku. Jedná se o výměnu střešní krytiny a střešních oken.
Vzhledem k aktuálnímu nepříznivému počasí, se práce odkládají.
Ještě do prvního sněhu bychom chtěli stihnout rekonstrukci střechy na budově
stodoly pod starým obecním úřadem v Petřvaldě.
Poslední části rekonstrukce objektu sokolovny bude položení nové povlakové
krytiny nad celou částí restaurace. Při větších deštích i po provedení lokálních
oprav do střechy zatéká.
Od 26.10.2020 bude po dobu jednoho týdne uzavřeno pracoviště rehabilitace
společnosti RehaPoint s.r.o. v Petřvaldě. V prostorách bude prováděna oprava
podlah, které jsou v havarijním stavu.
Václav Kološ, starosta
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Omezení rozsahu úředních hodin Obecního úřadu v Petřvaldě
Dle usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření
jsou od 12. října do 25. října 2020 omezeny úřední hodiny na Obecním úřadě
v Petřvaldě.
Pondělí:

8.00 – 10.00

14.00 – 17.00

Středa:

8.00 – 10.00

14.00 – 17.00

V ostatní dny bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Informace o dění v SDH Petřvald
Ač situace s koronavirem nám stále komplikuje naše běžné životy, i přesto se
snažíme při dodržení všech platných pravidel, fungovat co "nejnormálněji".
Letní soustředění mladých hasičů
Proto i letos v srpnu, stejně jako každý rok, naši malí hasiči zažili 4 dny spolu na
hasičském soustředění. Tento rok jsme se s našimi 20 dětmi ve věku od 6 do 13 let
vydali pěšky na Hukvaldy a zpátky. Část cesty tam i zpět šly děti samy, dokonce
i s dvoukoláky s pitím a batůžky, což byl pro většinu velice nevšední zážitek.
Další část jsme se svezli našim hasičským mercedesem. Cestou nás čekala spousta
her, soutěží, kvízů, úkolů i koupání v řece. Na Hukvaldech a také doma v
Petřvaldě jsme si zatrénovali. První noc jsme strávili na hukvaldské myslivecké
chatě, druhou jsme přespali ve stanech ve "Včelínku" nedaleko hasičské
zbrojnice. Ve středu jsme se vrátili pod hasičárnu, uvařili si buřtguláš a odpoledne
navštívili trampolíny v Ostravě. K večeru nás čekalo předávání diplomů a medailí
za celé soustředění a následný odchod domů. Ve čtvrtek jsme ještě měli celodenní
trénink, proložený překážkovou drahou a dalšími soutěžemi. Doufám, že si
všichni zúčastnění akci užili a těšíme se zase na příští rok.
Velmi děkujeme panu starostovi Václavu Kološovi a mysliveckému spolku
Hukvaldy za bezplatné zapůjčení myslivecké chaty, kde jsme strávili noc a také
SDH Hukvaldy za společný trénink a zapůjčení sportovního vybavení. Dále
děkujeme panu Bedřichu Pavlaskovi a panu Josefovi Kobzovi za "bezplatný
pronájem Včelínku". Dík patří v neposlední řadě i trenérům mladých hasičů, a to
jak za pevné nervy, dobrou náladu a originální nápady, které dětem předávali, tak
i za to, že s dětmi trávili svůj čas z vlastní dovolené.
2

Hasičské soutěže
Dne 5. 9. 2020 proběhly pod hasičskou zbrojnicí hned dvě soutěže. Jednalo se už
o XL. Memoriálu Františka Poláška, což je denní soutěž dospělých, která
probíhala v odpoledních hodinách a první ročník noční soutěže dětí. Mezi
dospělými dorazilo rekordních 38 týmů, a to ve třech kategoriích: muži, ženy,
veteráni (kategorie 35+). Dokonce byla i mezinárodní účast. Dorazilo i jedno
družstvo ze Slovenska. Výsledky byly následující:
Muži
1. Petřvaldík
2. Ratiboř
3. Čierna

15,09
15,22
15,23

Ženy
1. Skalice
2. Hájov
3. Hostašovice

17,70
18,32
18,95

Veteráni (35 +)
1. Jakluk
16,69 (společné družstvo Jakubčovic a Lukavce)
2. Hájov happy 18,80 (ženské družstvo)
3. Třebovice
19,92
Domácí družstva žen i veteránů se umístila těsně pod stupněm, tedy na 4 místech.
Dětskou noční soutěž navštívilo 17 družstev. Děti také soutěžily ve třech
kategoriích (mini, mladší a starší). Nám se podařilo poskládat dokonce 5 družstev
z našich petřvaldských dětí, což je opravdu obdivuhodné. Petřvaldík dorazil se
třemi týmy. Počasí nám opravdu přálo, jelikož bouřka a liják vydrželi a spustili se
těsně po vyhlášení výsledků. Ty byly následující:
Mini
1. Petřvald

1,33 97

Mladší
1. Petřvaldík
2. Petřvald „C“
3. Odry „A“

18,90
18,92
19,24

Starší
1. Krmelín
14,93
2. Petřvaldík „A“ 16,32
3. Petřvaldík „B“ 17,70
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Ostatní domácí družstva skončila takto:
Petřvald mladší „B“ 5.místo
Petřvald mladší „A“ 8.místo
Petřvald starší 4.místo
Děkujeme všem účastníků, pořadatelům i "asistentům" jak na trati, tak ve stáncích
a také návštěvníkům, kteří přišli soutěžící povzbudit. Všem občanům přejeme
pevné zdraví.
Kateřina Břežná, SDH Petřvald

Vánoční čas se opět blíží
Vážení občané, i když letošní rok je na společenské akce díky koronaviru velice
chudý, rozhodly jsme se, že pokud to situace alespoň trošku dovolí, uspořádáme
u příležitosti Petřvalského krmáše a blížících se Vánoc, již tradiční Vánoční
prodejní výstavu.
Výstava by se konala ve dnech 5. – 7. 12. 2020 v budově č.p. 160 na návsi
v Petřvaldě.
Proto se jako každoročně obracíme na všechny šikulky a šikuly z naší obce, aby
nám svými výrobky pomohli výstavu uskutečnit. Samozřejmě nám mohou přispět
i Vaši známí či příbuzní, kteří nejsou z naší obce.
Prosíme, pokud máte zájem vystavit a případně i prodat své ruční práce, přihlaste
se co nejdříve u paní Vlaďky Musilové (tel.č. 605 187 587) nebo u paní Dany
Lednické (tel.č. 734 321 500).
Přispějete tak k příjemné atmosféře adventního času.
Předem děkují Holki Sokolki.

Topná sezóna je před námi
I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si
připomenout základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest,
vzhledem k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu
komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016
Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět?
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Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon
připoje
ného
spotřebi
če paliv

do 50
kW
včetně

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné
Činnost

čištění spalinové
cesty
kontrola spalinové
cesty

nad 50 čištění a kontrola
kW
spalinové cesty

kapalné

celoroč
celoroč
sezónní
ní
ní
provoz
provoz
provoz
3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

plynné

sezónní
provoz
1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6
měsíců v kalendářním roce.

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň
držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu
odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze
oprávněná osoba.
Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize)
neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení
práce.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze
použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup
vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou! Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pozor!
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Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho
zasypání až po sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i
k výbuchu tepelného spotřebiče.
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby!
Několik rad na závěr:
- dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
- spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno,
- ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo
zabráněno nedokonalému spalování a tím vzniku jedovatého oxidu
uhelnatého, který je častou příčinou otravy.
Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti!
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Nebuďte neviditelní
Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké stmívání,
dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení.
Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a krajským
koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na nejzranitelnější účastníky
silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto skutečnost a dbali
na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena
například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy
z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména chodcům
připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích v době snížené
viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty
zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na
Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či
setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na
vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej
spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je vhodné
umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě
místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a díky
nim se stal viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl
být i součástí školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci mohou být
méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. Je
zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat.
6

Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují permanentně
prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze připomenout projekty
například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či Markétina dopravní
výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a
poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické
dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci
reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich pohyblivost může být
limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora v silničním provozu tak
může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“
policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky. Některým
chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili
nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na
pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby,
zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do
svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá
povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař
Zákaznická centra SmVaK Ostrava s upravenou otevírací dobou
V důsledku epidemiologické situace mají zákaznická centra od 12. října do
odvolání novou otevírací dobu pro osobní kontakt se zákazníky.
Provozní doba zákaznických center a oddělení vyjadřování SmVaK Ostrava
pro veřejnost:
Pondělí
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Návštěva je nadále možná pouze po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím
online nástroje na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Zákazníci.
Bez předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.
Při návštěvě zákaznických center a oddělení vyjadřování je nezbytné
dodržovat tato pravidla:
Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška,
šátek nebo jiná ochrana úst a nosu),
Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na
vyzvání zaměstnankyň SmVaK Ostrava,
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-

Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického centra je nezbytné dodržovat
rozestupy minimálně dva metry, jak určuje příslušné značení.

Bezplatná zákaznická linka- 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30
do 20:00.
Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop.
Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé
obracet se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka
smvak@smvak.cz.
Mgr. Marek Síbrt, manažer SmVaK Ostrava
Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací jsme nuceni obdobně jako
úřady po dobu 14 dnů upravit otevírací dobu Obecní knihovny v Petřvaldě.
Od 12. 10. - 22. 10. 2020 bude Obecní knihovna v Petřvaldě otevřena:
pondělí 12. 10. a 19. 10. 2020
čtvrtek 15. 10. a 22. 10. 2020

od 13-17 hod.
od 13-17 hod.

Prosíme čtenáře o dodržování hygienických opatření a při vstupu do knihovny
každý použil dezinfekci na ruce a měl zakrytá ústa i nos.
Aktuální informace sledujte na webových stránkách knihovny:
https://www.kpetrvaldobec.cz/, sekci AKTUALITY nebo Facebooku:
https://www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald.
Pro další informace, pište na: knihovna@petrvaldobec.cz.
Děkuji Vám za pochopení a věřím, že tato opatření budou opravdu jen dočasná a
vrátíme se brzy zpět do běžného provozu.
Petra Hromádková, knihovnice
___________________________________________________________________________
Zpravodaj obce Petřvald č. 10/2020 vydal dne 13. 10. 2020 Obecní úřad Petřvald, 742 60
Petřvald 1 – Petřvald 175, IČO 00298263, obec@petrvaldobec.cz, www.petrvaldobec.cz.
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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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