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Všem občanům Petřvaldu a Petřvaldíku
přejeme hezké Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a úspěšný vstup do nového roku 2021.

Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a můžeme letošní náročný rok hodnotit. Určitě nikdo z nás
nepočítal, jak přelomový bude rok 2020 pro nás i celý svět. Koronavirová
pandemie, která nás provází celým letošním rokem, každému z nás nějakým
způsobem zkomplikovala život. Obec musela v důsledku nařízených opatření
zrušit tradiční kulturní akce - Erbovní slavnosti, Hartovkou pout, setkání seniorů,
a slavnostní Rozsvěcení vánočního stromku. V Petřvaldíku jsme omezili
slavnostní otvírání Obecního domu a úplně zrušili loučení s prázdninami i tradiční
mikulášskou nadílku, akce pořádané petřvaldickými hasiči. Kvůli jarním a
podzimním omezením se nekonalo ani vítání nových občánků. Pokud situace
dovolí, slavnostně je všechny přivítáme, i ty odrostlejší, v příštím roce.
Letošní rok byl také neobvykle deštivý a půda už nebyla schopna pojmout další
množství vody. Při přívalových deštích vznikaly lokální záplavy. Zde se projevila
připravenost našich místních jednotek sboru dobrovolných hasičů. Navíc se
v Petřvaldě staly dvě mimořádné události, ke kterým jednotky vyjížděly. Tímto
bychom chtěli oběma jednotkám sboru dobrovolných hasičů z Petřvaldu i z
Petřvaldíku poděkovat za obětavou práci pro občany po celý rok.
Téměř všechny investiční akce plánované na letošní rok byly dokončeny. Máme
vybudovány prodejní stánky v areálu U Staré řiky, dokončili jsme 3. etapu
rekonstrukce sokolovny a přestavbu bývalého obchodu na Obecní dům
Petřvaldík. Na podzim jsme ještě stihli zrekonstruovat cestu ke smuteční obřadní
síni a také částečně opravit střechu na Domově pro seniory v Petřvaldíku.
Vzhledem k deštivému počasí se nám do konce roku nepodařilo postavit dětské
hřiště a reálu TJ Petřvald. Budovat se začne, jakmile to počasí dovolí.
Poděkování patří také všem pracovníkům obecního úřadu za obětavou práci
v tomto nelehkém roce.
Václav Kološ, starosta
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Ordinační doba praktického lékaře v době vánočních svátků
21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 7 – 11 hodin
23. 12. 2020 ZAVŘENO
28. 12. 2020 a 29. 12. 2020 7 – 11 hodin
30. 12. 2020 a 31. 12. 2020 ZAVŘENO
Telefon: 556 754 152, 603 294 474 – pouze v případě nákazy koronavirem.
Přejeme klidné a radostné vánoční svátky. V novém roce 2021 hlavně zdraví.

Obecní úřad v Petřvaldě
Obecní úřad v Petřvaldě bude pro veřejnost otevřen v tomto roce naposledy
v pondělí 21. 12. 2020 a to dle nařízení vlády od 8.00 do 10.00 hod. a od 14.00
do 17.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Ohlédnutí za minulým rokem
V době vánočních svátků bude televizní stanice LTV Klimkovice vysílat
dokument o obci Petřvald a Petřvaldík. Obsahem bude ohlédnutí za minulým
rokem 2020.

Vývoz popelnic na přelomu roku 2020/2021
Společnost OZO Ostrava s.r.o. stanovila harmonogram svozu odpadu o vánočních
svátcích, který bude probíhat takto:
Týden
Týden
1.1.2021
2. 1. 2021

21. 12. – 25. 12. 2020
28. 12. – 31. 12. 2020

dle běžného režimu
dle běžného režimu

odpad se nesváží (novoroční vývoz bude posunutý na sobotu
2.1.2021)
náhradní vývoz za pátek 1.1.2021

Rok 2020 končí lichým týdnem a rok 2021 začíná také lichým týdnem, proto bude
vývoz nádob v prvním týdnu proveden takto:
Týden 4. 1. – 8. 1. 2021
svoz všech nádob – lichý i sudý týden
Od 11. 1. 2021
běžný vývoz – sudý týden
Informace pro občany Petřvaldu
Od ledna bude vytvořeno další sběrné místo na třídění odpadů. Na parkovišti u
hřbitova budou přistaveny kontejnery na sběr plastů, papíru a skla. Toto sběrné
místo bude sloužit všem občanům.
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Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí
V době vánočních svátků, tj. 26. 12. 2020, bude sběrný dvůr ve Staré Vsi
uzavřen. Občané budou moci znovu odvážet odpady do sběrného centra od
soboty 2. 1. 2021.

Upozornění pro majitele zvířat
Nacházíme se před obdobím bujarého veselí, zejména oslav Nového roku a vaši
zvířecí miláčci mohou být vystaveni většímu hluku. Abychom předešli
nepříjemným situacím a dále nemuseli věc řešit s policií, žádáme občany, aby si
dali v tuto dobu pozor na své zvířecí miláčky.

TJ Petřvald na Moravě z.s.
Vážení spoluobčané, milí sportovci,
v této pro nás všechny nelehké době, ve které se díky koronaviru nacházíme,
bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám věnují přízeň a naší obci za podporu
našeho spolku.
Zároveň bychom chtěli popřát našim spoluobčanům klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody v novém roce.
Monika Paličková, předseda TJ Petřvald

Betlémské světlo
Petřvaldští skauti informují, že i letos přivezou Betlémské
světlo, které bude k dispozici 24. prosince dopoledne v zádveří
kostela sv. Mikuláše v Petřvaldě. Zájemcům, kteří si napíšou na
adresu: skautpetrvald@gmail.com, ho ve stejnou dobu přinesou přímo domů.

Tříkrálová sbírka bude
Již mnoho let se můžete s tříkrálovými koledníky setkávat vždy na počátku
nového roku.
Možná letos nebude koleda znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a
především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i
navzdory koronavirovým opatřením.
Určitě sledujte naše webové stránky charita.studenka.cz nebo facebokoový
profil Charity Studénka, abyste věděli, v jaké podobě sbírka proběhne. Také
místní koordinátoři Vám včas podají informace prostřednictvím místního
rozhlasu či tisku.
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Pokud se chcete zapojit i vy, neváhejte nás kontaktovat a staňte se dobrovolníkem.
Výtěžek sbírky využijeme k přípravě projektové dokumentace nové budovy, k
opravě a nákupu kompenzačních pomůcek i podpoře volnočasových aktivit dětí
ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka bude konat.
I malý příspěvek je pro nás důležitý a každá koruna pomůže dobré věci.
Jarmila Pomikálková

„Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období“
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto období si
všichni začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme v očekávání,
těšíme se na čas strávený s rodinou a svými blízkými, a tak se stává, že ztrácíme
svou obezřetnost. Bohužel se najdou takoví, kteří se právě toho snaží zneužít.
Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké a často
vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách
pečlivě uložených v kabelkách a nákupních taškách. Stojí před regály plnými
různého zboží, mačkajíc se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do
nákupních vozíků a po očku sledují vystavené zboží. To je však ten okamžik, po
kterém poté se slzami v očích sdělují bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky.
Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí. Není nic
jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat
s cenami různých srovnávacích portálů na internetu. E-shopy vedou prim, jsou
přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám doručeno až
do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá rizika. Sice se nepotkáme
tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním
z doporučení je, nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží předem.
Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze
nalézt i různé recenze na daný obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte?
Mějte také na paměti, že neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá
rodná čísla. Taková sdělení by nám do budoucna mohla přinést nejeden problém,
jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme
všichni trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám může
zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se danou společností, která např.
sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky,
využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu
cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě,
nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od nich
k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte
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v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu
nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie
Moravskoslezského kraje poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, ne však
vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již byla v uplynulém
období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou působností
v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé spolky seniorů či
domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní besedy s preventisty
Moravskoslezského kraje. Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku
neslouží zrak a pro ty byla kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru
nazvanou „Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku od
šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací kostky, figurky, herní karty a
pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí, kritickým
situacím doma i venku a druhá strana náleží tématu kybernetické bezpečnosti,
tedy jak se bezpečně chovat v on-line prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného chování,
aby se nestala obětí trestného činu. Hra je určena k distribuci vybraným subjektům
jako jsou základní školy, kluby seniorů, zařízení pro seniory, knihovny obcí
s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu
krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k dispozici
také drobnosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor

Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků.
Děkujeme všem našim současným i budoucím čtenářům,
dobrovolníkům a příznivcům knihovny za zájem a podporu
v uplynulém roce. Do roku nového přejeme hodně zdraví,
štěstí, pohody a také spoustu dobrých knih!
Za knihovnu v Petřvaldě a v Petřvaldíku
Petra Hromádková, knihovnice
Ing. Irena Myslikovjanová, knihovnice
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Vánoční otevírací doba Obecní knihovny v Petřvaldě:
Po. 14. 12. 2020 13 - 18 hodin
Út. 15. 12. 2020
8 - 11 hodin
Čt. 17. 12. 2020 10 - 15 hodin
Po. 21. 12. 2020 13 - 18 hodin
Od úterý 22. 12. 2020 do čtvrtku 31. 12. 2020 ZAVŘENO!
Otevírací doba Obecní knihovny v Petřvaldě od 4. 1. 2021:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

13 - 18 hodin
8 - 11 hodin
10 - 15 hodin

Otevírací doba Obecní knihovny v Petřvaldíku:
Pá. 18. 12. 2020 16 - 18 hodin
Od 25. 12. 2020 do 1. 1. 2021 ZAVŘENO!
Aktuální informace sledujte na webových stránkách knihovny:
https://www.kpetrvaldobec.cz/, v sekci AKTUALITY nebo Facebooku:
https://www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald.
Pro další informace, pište na: knihovna@petrvaldobec.cz.
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