Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

7/2021 červenec

Vážení spoluobčané,
máme léto a spolu s ním i dobu dovolených. Přeji Vám
všem příjemné prožití tohoto letního období. Ať je
naplněno hezkými zážitky, zaslouženým odpočinkem,
přátelstvím a aby Vás na cestách vždy provázelo štěstí.
Václav Kološ, starosta

Informace pro občany
Jak jsme vás již informovali, v loňském roce proběhla oprava části střechy na
Domově pro seniory v Petřvaldíku. Nyní byly zahájeny práce na zbylé části a
střecha včetně střešních oken o okapů bude tímto celá zrekonstruovaná.
Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání schválilo dar ve výši 200 000,- Kč pro
postiženou obec Mikulčice, která byla zasažena tornádem. Obec Mikulčice jsme
vybrali po zkušenostech našich hasičů, kteří tam byli pomáhat. I nadále probíhá
sbírka na Obecním úřadě v Petřvaldě, o které jste byli informováni. Prosíme
všechny, kteří se rozhodnou postižené obci pomoci, aby tak učinili do 20. srpna,
neboť do konce srpna musíme vybrané peníze spolu s obecním darem odeslat na
účet obce Mikulčice. O vybrané částce vás budeme informovat v dalších
zpravodajích. Děkujeme.
Václav Kološ, starosta

Poslední výstřik Tatry T 148 CAS 32
V sobotu 31.7. 2021 od 15:00 proběhne v prostoru pod hasičárnou poslední
rozloučení s aktivní službou naší zásahové cisterny Tatry T 148. Ta byla vyrobena
v roce 1975 a do výbavy jednotky se dostala v roce 2001 po repasi a dovybavení
pro potřeby jednotky. Letos tedy oslavila dvacet let služby u jednotky v Petřvaldě.
Za tuto dobu má za sebou nespočet ostrých zásahů u požárů i technických výjezdů
pro potřeby místních občanů.
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Bohužel se na automobilu, i přes veškerou péči členů jednotky, značně podepsal
zub času a došlo k prorezavění nádrže. Proto je v tuto chvíli již Tatra T 148
vyřazena z výjezdové činnosti. Další investice do oprav by několikanásobně
přesáhly celkovou možnou prodejní cenu vozidla a vzhledem k morální
zastaralosti techniky a neekologickému provozu se již oprava nevyplatí. Navíc
celou cenu opravy by musela financovat obec ze svého rozpočtu, protože na tento
typ vozidel se již nedají čerpat žádná dotace.
Popřejme tedy Tatře T 148 zasloužený odpočinek a doufejme, že se podaří najít
dostatek finančních prostředků na případnou koupi nové cisterny. Už kvůli tomu,
ať druhému výjezdovému vozidlu Tatra T 815 pořízenému v roce 2010 není v
garáži smutno.
Za jednotku sboru dobrovolných hasičů Ing. Ondřej Fabián, velitel jednotky.

Když dobře slyšet není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu a
neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které
si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením a
seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné
každodenní situace, např. komunikace v obchodech, s úřady i v nemocnicích.
Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev,
možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít ke
komunikačnímu šumu a následnému nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však
představa, že nebudou slyšet jako dříve a budou muset horší sluch nějakým
způsobem kompenzovat. Pokud máte i vy potíže se sluchem, neváhejte se na nás
obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se
sluchovým postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, např.
kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic
či podporu při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají problémy
se sluchem, pomáháme např. při pořizování sluchadel, světelné signalizace,
zesilovače TV a jiných pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši
pracovníci mohou za klienty přijet kamkoliv po Moravskoslezském kraji, či
se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás
neváhejte kontaktovat.
Adresa pobočky: Zeyerova 110/12, Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110.
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Bezpečnost dětí o letních prázdninách
V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim,
na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené,
posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok, bychom neměli
zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu připomeneme několik rad,
jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad dětmi.
Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas
 Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo
pohybovat a kam jít nesmí.
 Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
 Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu
zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
 Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na
návštěvu.
 Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.
 Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je
lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.
 Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od domu
nebo mobilní telefony při venkovních hrách.
Bezpečné sportování a koupání
 Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky při
sportování.
 Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích
je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.
 Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu
a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.
 Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti
bez dozoru.
 Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v nebezpečných
místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.
 V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, zdůraznit,
aby do vody neskákaly.
 Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš
rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.
 Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit
větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce
stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu.
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Čas strávený u počítače
 Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou
strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.
 Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou
využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný
obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu
dítěte na mapě.
 Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat
stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.
 V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se
oni chovali k nám.
 Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na
internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.
 Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také
že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.
 Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní
čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na
dovolenou.
nprap. Bc. Marika Jeličová,
vrchní inspektor oddělení prevence MSK

Evropský den proti vloupání
Letní měsíce a tedy dny dovolených bývají z hlediska kriminality nejrizikovějším
obdobím roku. Mnoho občanů tráví své volné dny mimo domov, například někde
v zahraničí a jejich obydlí zůstává opuštěné. Letos připadl „Evropský den proti
vloupání“ na 16. června 2021. Cílem této informační kampaně je zintenzivnit
potírání zločinu vloupání do domovů, bytů a rekreačních objektů způsobem, že
veřejnost bude včas informována a budou jí poskytnuty rady, jak se před vloupání
vhodně chránit.
Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost,
šperky z drahých kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky
a fotoaparáty). Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý majitel
může přispět k bezpečí svého majetku zodpovědným přístupem. Určitě je
neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí před odjezdem na dovolenou, vhodné
je mít na to větší časový prostor.
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Jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí:
 Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně uzamčeny).
 Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky zabezpečení.
 Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že jsou všechna okna
zajištěna a pokud balkón disponuje lodžiemi, i tyto uzamknout.
 Klíče neschovávat pod rohožku či květináč (nebo jiné nápadité místo).
 Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez
titulů.
 Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na
obydlí např. pravidelně vybírala poštovní schránku.
 Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé
jsou stále více sofistikovaní).
 Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených
intervalech zapnou světla, televizi nebo rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí
není opuštěné.
 Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud o ně nechcete přijít,
zvažte možnost bezpečnostních schránek, mnohdy můžou být levnější, než
pojištění.
 Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud je možnost,
opište si výrobní čísla.
 Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí
či sekačku, raději předmětné uschovejte.
 Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob a
podezřelých vozidel v blízkosti obydlí.
 Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání, zavolejte na linku
158 nebo věc oznamte na nejbližší policejní oddělení. Do objektu
nevcházejte, neuklízejte a vyčkejte příjezdu policie.
Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné
v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách
http://stopvloupani.cz. Letošní informace naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
por. Bc. Martina Jablońská,
komisař oddělení prevence MSK
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Prázdninové toulání Poodřím pro malé i velké
Území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka a měst Fulneku,
Studénky a Klimkovic, to vše je Turistická oblast Poodří, oblast bohatá na
přírodní atraktivity i památky, protkaná sítí cyklotras a stezkami pro turisty.
K výjimečným místům této turistické oblasti patří Flascharův důl, jeden z
pouhých dvou přístupných břidlicových dolů v republice. Prohlídka důlního díla
z přelomu 19. a 20. století, která se nachází v lokalitě Nový Svět u Oder, určitě
stojí za to! Kromě jiného tu poznáte černočernou tmu i pocit, že někde tady přece
musejí žít skřítci…
Poodří je opravdu pohádkové a skřítci, víly a mnohé další bytosti našli svůj
domov už ve třinácti objektech! Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil
skřítek, jenž umí léčit zvířata a stromy, v tamním zámku na malé i velké
návštěvníky čeká víla, jíž se říká Bartošovická Rusalka. Rodný dům J. G. Mendela
ve Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky
v Loučkách u Oder hlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení,
obývají skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku můžete spatřit v infocentru ve Fulneku a další skřítky,
vodníka Puškvorečka a Plamínka, pak v muzeích ve Skotnici a Sedlnicích.
Svého skřítka Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve Spálově.
V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už zabydleli kouzelní skřítci
Picmoši, jejichž rodinku tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek.
Skřítků se zdejší sklepení jen hemží, stačí se pozorně dívat!
Questing trasu u zámku ve Studénce hlídá Bludička Kotvička a v infocentru
v Sedlnicích přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek
v nivách řeky Odry. A do Klimkovic už za veverkou Augustinkou dorazil i
cestovatel Floriánek Všudybyl.
Děti dostanou na začátku putování Pohádkovým Poodřím Vandrbuch –
pohádkový pas (i letos se mohou do putování zapojit také děti z Polska). Když
malí držitelé pasů navštíví pět skřítků a splní jejich úkoly, budou mít
Vandrbuch vyplněný a mohou se těšit na divadýlko. Ostatně zdejší skřítkové mají
už i své vlastní pohádky na YouTube – Pohádkové Poodří!
Bližší informace a zajímavosti ze života skřítků můžete sledovat na Facebooku a
webových stránkách Pohádkové Poodří.
www.pohadkovepoodri.cz, FB Pohádkové Poodří, www.flascharuvdul.cz,
www.poodri.com

6

Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Provozní doba Obecní knihovny v Petřvaldě v době letních prázdnin:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pondělí
Úterý

12. 7.
13. 7.
15. 7.
19. 7.
20. 7.

13:00 – 18:00
08:00 – 11:00
10:00 – 15:00
13:00 – 18:00
08:00 – 11:00

Od čtvrtku 22. 7. do středy 11. 8. ZAVŘENO !!!
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pondělí
Úterý

12. 8.
16. 8.
17. 8.
19. 8.
23. 8.
24. 8.

10:00 – 15:00
13:00 – 18:00
08:00 – 11:00
10:00 – 15:00
13:00 – 18:00
08:00 – 11:00

Od středy 25. 8. do úterý 31. 8. ZAVŘENO !!!
Obecní knihovna v Petřvaldíku otevřena každý pátek od 16:00 do 18:00 hod.
V případě změn, budeme čtenáře včas informovat.
Pro jakékoliv dotazy čtenáři mohou psát na E-mail knihovna@petrvaldobec.cz
nebo volat na tel. číslo 737 544 435.
Děkuji za pochopení a přeji všem krásné léto, plné odpočinku, pěkného počasí,
milých setkání s přáteli a nezapomenutelných zážitků.
Těšíme se na setkání s vámi v knihovně.
Petra Hromádková a Ing. Irena Myslikovjanová, knihovnice 😃
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Výpis z usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 7.7.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě
___________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
4/16/2021
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce,
která je přílohou č. 1 zápisu.
5/16/2021
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období
od 15. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 2.6.2021, která je přílohou
č. 2 zápisu.
6/16/2021
schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce Petřvald
ve výši 200 000,- Kč obci Mikulčice v regionu jižní Moravy, která byla postižena
tornádem.
7/16/2021
bere na vědomí schválený Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu
Poodří za rok 2020 dle přílohy č. 3 zápisu.
8/16/2021
bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří, konaného dne 1.6.2021 dle přílohy č. 4 zápisu.
Václav Kološ
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od přispěvatelů a nejsou obsahově upravovány.
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