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Chovat se zodpovědně, není přiznáním strachu z nákazy
Rád bych Vás, občany našeho města požádal, aby jste opravdu dodržovali veškeré nařízení a
doporučení vlády ČR.
Nošení roušek na veřejnosti a ochranných rukavic v obchodech není přiznáním strachu z
možné nákazy.
Právě naopak, je to otázka zodpovědného chování ke svým příbuzným, sousedům, ale i
ostatním občanům našeho města. Není to otázka studu či nějakého hrdinství, ale je to o
zodpovědném přístupu k aktuální situaci, která panuje.
Moc děkuji všem za dodržování těchto opatření.
Pokud máte seniory, kteří potřebují v této době pomoci například s nákupy potravin či léků,
neváhejte kontaktovat pracovníky městského úřadu, či přímo starostu, místostarostu nebo
tajemnici města.
Více informací najdete na webových stránkách města: https://www.petrvald-mesto.cz/
Přeji Vám všem, abychom společně ve zdraví tuto dobu zvládli.
Petr Dvořáček

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA KVĚTEN 2020
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
2. Svoz plastů
18., 19. (4. - 1100 l nádoby)
3. Svoz papíru
14., 15. (28. – 1100 l nádoby)
4. Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
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Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu
Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro zákazníky SmVaK
Ostrava, v souvislosti s aktuální situací mění preferovaný způsob zjišťování
spotřeby vody
Ostrava 17. 3. 2020 – Společnost VodoTech provádí prostřednictvím online
terminálů fyzické odečty vodoměrů pro Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava především v okresech Nový Jičín, Opava, Karviná,
Frýdek-Místek a v okrajových částech okresu Ostrava. V důsledku šíření
nového typu koronaviru v České republice se společnost rozhodla
z preventivních důvodů pozastavit fyzické odečty v domácnostech svými
pracovníky a preferuje jiné formy hlášení spotřeby pitné vody.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik
rozhodli, že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do domácností odběratelů, ale
budeme preferovat řešení, při kterém kontaktujeme odběratele telefonicky
s žádostí, aby našemu zaměstnanci nahlásil stav vodoměru. Údaj následně
zadáme do našeho systému. Dalším alternativním způsobem nahlášení stavu
vodoměru je buď telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 292 400,
elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz a www.vodotech.cz nebo
prostřednictvím našeho korespondenčního lístku vhozeného do schránek
odběratelů. Jako odpovědný zaměstnavatel musíme chránit před riziky naše
zaměstnance. Stejně tak chceme vyjít vstříc odběratelům, kteří v současné citlivé
době mohou negativně vnímat návštěvy ve svých domácnostech,“ říká ředitel
společnosti VodoTech Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině případů provádí čtyřikrát ročně podle
schváleného harmonogramu, o němž jsou odběratelé v dané lokalitě předem
informováni.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Tonda Obal na cestách
Začátkem března se všichni žáci ZŠ a ZUŠ Petřvald zúčastnili interaktivních besed na téma
třídění a recyklace odpadu. Jednalo se o ekologický program společnosti EKO-COM pro děti
základních škol napříč ČR.
Žákům se ve dvou dnech věnovalo celkem pět vyškolených lektorů s množstvím názorných
pomůcek, spoustou vzdělávacích materiálů a ukázkových prezentací. Žáci si připomněli touto
formou aktuální informace o správném třídění a hlavně možnostech následného využití
separovaného odpadu. Prostřednictvím besed jsme se tak zaměřili na okruh „Vztah člověka
k prostředí“, který patří do průřezového tématu environmentální výchova. Děti i učitelé si tak
připomněli zodpovědnost jedince vůči prostředí, ve kterém žijeme. Nejaktivnější třídy se
těšily z drobných odměn od svých lektorů.
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Díky bodovému systému zapojených škol do projektu jsme prostřednictvím ekologického
programu obdrželi množství materiálů a pomůcek pro výuku environmentální výchovy. Až se
vrátíme do školy, čekají na
nás recyklační kufříky,
pexesa, DVD, knihy, puzzle,
vystřihovánky, plakáty a
pracovní listy. Paní učitelky
i děti se mají na co těšit 
Jsme rádi, že lektoři Tonda
Obalu přijeli už v březnu.
Jako bychom tušili, že
v dubnu Den Země
nebudeme moci ve škole
spolu oslavit. Tímto velmi
děkujeme lektorům
programu EKO-COM za
vzorně a velmi zajímavě
připravenou akci.
Mgr. Marie Hlavatá, koordinátor EV na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k
organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v
květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Podání žádosti

-

do datové schránky školy /ID datové schránky typkwz8/,

-

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /2.kvetna@seznam.cz/,

-

poštou /Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, 735 41 Petřvald/,

-

osobní podání /MŠ 2. května 1654, Petřvald/.

Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ
1. Stáhněte si z internetových stránek MŠ /záložka DOKUMENTY - ZÁPIS/ dokumenty.
- ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
- EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE
- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE.
Tyto tiskopisy řádně vyplňte a na všech potřebných místech podepište!
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+ přidejte
2.

RODNÝ LIST DÍTĚTE - naskenujte, příp. okopírujte.
+ přidejte

3. Kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického
lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle
doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí
do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Případné alergie a
jiné zdravotní komplikace dítěte potvrdí lékař dodatečně.
4. Pokud máte veškeré náležitosti splněny, podejte všech pět potřebných dokumentů
- osobně do 5. 5. 2020,
- v případě zaslání /datovou schránkou, e-mailem, poštou/ nejpozději do 7. 5. 2020.

V případě dotazů volejte denně po - pá v době od 7,00 – 9,00 hod. na tel. č. 596 542 981.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Ludmila Fraisová 85 let
Naši jubilantce přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody.

Narozené děti
Matyáš Aberle
Rodičům blahopřejeme k narození děťátka.

Zemřeli občané
Radomír Budina
79 let
Karel Cabak
89 let
Josef Hloušek
92 let
Jana Káňová
66 let
Miroslav Marenčák
92 let
JUDr. Miroslav Pytlík
78 let
Alena Šebestová
73 let
Lubomíra Václavková
90 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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VZPOMÍNKY
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 12. dubna 2020 uplyne1 rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek
pan Libor Chrobok
a zároveň vzpomeneme na jeho nedožité 84. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka Danuše, dcera Taťána a syn Libor
s rodinami.

Dne 25. května 2019 si připomeneme 6. výročí úmrtí
paní Vlasty Kubančíkové.
Dne 21. února 2019 by se dožila 74. let
S láskou a úctou vzpomínají manžel Albert,
syn Martin a dcera Taťána s rodinami.

