Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

6/2020 červen

Přinášíme informaci o dění v obci
Probíhá poslední 3. etapa rekonstrukce Sokolovny, která se týká zateplení,
opravy střechy a zastřešení terasy restaurace.
V současné době probíhá podle harmonogramu rekonstrukce bytu v Sokolovně
a prodejního stánku v areálu U Staré řiky pod hasičskou zbrojnicí v Petřvaldě.
Obec Petřvald zakoupila nosič kontejnerů na zelený odpad. Jeden z nich bude
v průběhu měsíce června umístěn i na Dvorku. Opětovně žádáme občany, aby
do kontejneru ukládali pouze zelený odpad ze zahrádek, tj. trávu a štěpky!
Větve do kontejneru nepatří! Ty se mohou zavést, po domluvě s pracovníky obce,
na zahradu pod starý obecní úřad ke štěpkování. Děkujeme za pochopení.
Obec Petřvald zakoupila pro potřeby obecního úřadu nový osobní automobil
Dacia Duster.
V sobotu 18.7.2020 ve 14:00 hod. proběhne slavnostní otevření Obecního domu
v Petřvaldíku. Pohoštění bude zajištěno ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů v Petřvaldíku.
Žádáme rodiče dospívajících dětí, které tráví svůj volný čas na hřišti
v Petřvaldíku, aby jim domluvili a upozornili je na jejich nevhodné chování vůči
zrekonstruovanému majetku na hřišti a bezohledné chování k obyvatelům
domova pro seniory OASA. Děkujeme za pochopení.
Prosíme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za své pejsky - 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).
Václav Kološ, starosta

1

MUDr. Amil Švidrnoch - dovolená
Ordinace Mudr. Amila Švidrnocha bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena
v době od 29.6. do 10.7.2020.uzavřena.

Sběr železného šrotu
Dne 20. 6. 2020 od dopoledních hodin pořádá sbor dobrovolných hasičů
v Petřvaldě tradiční sběr železného šrotu. Bude probíhat formou svozu, jak
z Petřvaldu, tak i z místní části Dvorek.
SDH Petřvald

Odečty vodoměrů společností SmVak
V době nouzového stavu z preventivních důvodů SmVak Ostrava omezil pohyb
odečítačů vodoměrů ve městech a obcích, aby eliminoval případná rizika plynoucí
z epidemie nového typu koronaviru. V pondělí 11. května se opět otevřela
zákaznická centra a odečítači opět vyrazili do terénu.
Společnost VodoTech, která provádí prostřednictvím online terminálů fyzické
odečty vodoměrů pro SmVaK Ostrava především v okresech Nový Jičín, Opava,
Karviná, Frýdek-Místek a v okrajových částech okresu Ostrava, od 4. května opět
fyzicky odečítá stavy vodoměrů v domácnostech. Vše za dodržování přísných
hygienických a bezpečnostních pravidel (roušky, rukavice, rozestupy…).
Pokud si odběratel návštěvu své nemovitosti z důvodu obavy před šířením
nákazy nového typu koronaviru nepřeje, zaměstnanec pouze vhodí
korespondenční lístek do schránky s výzvou k nahlášení stavu! Odběratel
také může nahlásit stav vodoměru sám přímo danému zaměstnanci.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVak

Kontrola kvality vody ve vaší studni
Řada lidí nejen v moravskoslezském regionu v letošním roce v souvislosti
s omezeními, které vyvolala epidemie COVID-19, zanedbala kontrolu kvality
vody ve studních. Po jarním tání je potřeba, stejně jako po deštích, které dorazily
do moravskoslezského regionu v květnu, po povodních, nebo při suchu
zkontrolovat, jakou vodu ze studny pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické
podmínky, které jsou v letošním roce velmi rozkolísané.
Od 1. do 30. června je možné využít nabídku společnosti VodoTech na rozbory
vody s 20 % slevou bez ohledu na počet analyzovaných ukazatelů! Provádí
chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod.
Kromě akreditované Centrální laboratoře v Ostravě – Mariánských Horách působí
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také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě,
kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod
v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímají vzorky
pro rozbory pitné vody. Telefon: 595 694 335, 702 154 771.
Pavla Veselá, vedoucí laboratoří Vodotech

Rouška píše dějiny
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko
srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší
zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy,
všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo notoricky
známé heslo „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky,
který stmelil národ a ukázal, kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je.
Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací.
Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu
Policie České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může
zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se
vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme
historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou
rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky,
Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek
České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou
umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Léto a prázdninový čas
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci
mimo školní lavice již od jara, své školní povinnosti si však musí plnit. A proto
se již většina z nich těší na letní prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči
anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme
zapomínat na to, že i o prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen
našich dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že děti budou mít
spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat
zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku
nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem
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experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších
případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního věku,
moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě
rychle zapomene na rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom
také děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče
nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si
„opéci si špekáček“ do přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro
rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích:
•
oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
•
nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
•
nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
•
nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
•
mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ,
že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
•
nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
•
do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
•
oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
•
oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se,
že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě
může být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat?
Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem
pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých
skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé
pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů
doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti
okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají
lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu,
závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti
nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče
své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností
je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem
i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika
sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta.
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Seznamte děti s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte
koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti
na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Přejeme příjemné, slunečné, a především bezstarostné léto.
hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

Informace o průběhu veřejné sbírky pro Diakonii Broumov
Veřejná sbírka, kterou jsme vyhlásili v půlce března kvůli kritické situaci dopadla
výborně a 521 000,- Kč, které jste nám zaslali na náš účet nám pomohlo udržet
svozy textilního materiálu více než měsíc.
Dovolte mi, abychom vás seznámili s naší současnou situací.
Vlivem pandemie došlo k úplnému zastavení provozu třídění a k úplnému
zastavení finančního toku směrem k nám. V současné době, kdy došlo
k částečnému uvolnění nouzového stavu, začalo do zaměstnání dojíždět cca 20 %
polských zaměstnanců a cca 10 % nahradili zaměstnanci z agentury.
Snaha udržet chod firmy je nezměrná, ale vysilující jak psychicky, tak finančně.
Přesto se prozatím kritickou situaci nedaří zvrátit a bez Vaší pomoci, ve kterou
doufáme, se neobejdeme.
Přerušením naší činnosti se navýší náklady na komunální odpad obcím nejméně
o 11 miliónů ročně a veřejné rozpočty by přišly o milióny korun plynoucí z naší
činnosti, o zaměstnání by přišlo 120 zaměstnanců a takto bychom mohli
pokračovat.
Podpora měst a obcí, které přispěly finančními částkami na veřejnou sbírku, byla
pro nás impulsem, že se o naší práci ví a není zbytečná.
Nenastal nyní pravý čas pomoci nám, našemu sociálnímu družstvu, podpořit
naši činnost a myšlenku, kterou budujeme 27 let?
Dovolme si tvrdit, že ten čas právě nastal. Máte možnost nám nějak pomoci?
Děkujeme Vám za pochopení a za možnou finanční pomoc.
Bližší informace jsou k dispozici na našich webových stránkách a na sociálních
sítích.
Tel.: +420 491 524 342 E-mail: diakonie@diakoniebroumov.org
www.diakoniebroumov.org
www.facebook.com/broumovdiakonie
Ing. Pavel Hendrichovský, předseda sociálního družstva
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Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Chtěli bychom oznámit našim čtenářům, že knihovna je opět od 25. 5. 2020
otevřena pro veřejnost. V době nouzového stavu, byla ke všem vámi půjčeným
titulům prodloužena doba vypůjčení.
Nyní můžete knihovnu navštívit v běžné otevírací době:
Pondělí: 13:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: Zavřeno
Čtvrtek: 13:00 - 18:00
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Pro ohrožené skupiny čtenářů máme vyhrazeny úterky dopoledne.
Prosíme návštěvníky o respektování preventivních opatření proti šíření nákazy
novým typem koronaviru:
 vstup pouze s rouškou
 dezinfekce rukou při vstupu
 bezpečné rozestupy
 maximálně pět návštěvníků
 vrácené knihy budou do odvolání na 48 hod. v karanténě
Pouze v úterý 30. 6. 2020 bude knihovna uzavřena!
Děkujeme za pochopení.
Knihovna v Petřvaldíku je nadále do odvolání uzavřena. Pro aktuální dění
prosím sledujte webové a facebookové stránky knihovny.
www.kpetrvaldobec.cz
https://www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald
Těšíme se na vás v knihovně.
Petra Hromádková, knihovnice
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