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Příspěvky do zpravodaje doručte k 15. dni měsíce do knihovny nebo na OÚ. 
  

Udělení zlaté medaile J. Janského dárcům krve 
 

Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili dárcům, kteří dovršili 
počet 40 bezpříspěvkových odběrů. 
 

Mezi vyznamenanými je i občan Petřvaldu pan Jiří Schüler. Za jeho humánní 
vztah ke spoluobčanům a nezištnou pomoc, která je prospěšná celé naší 
společnosti, mu upřímně děkujeme.  

Zdeněk Pexa, starosta obce 
 

Oznámení Katastrálního úřadu 
 

V katastrálním území Petřvald u Nového Jičína bude probíhat revize sítě 
bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případné 
doplnění. 
Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy ve výše uvedeném 
katastrálním území. Součástí prací bude umisťování měřických značek (UH 
mezníky, měřické hřeby a trubky) na pozemky, barevné označování 
vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlutou tečkou označování rohů 
objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP. 
 

O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací 
uvědoměn písemně s grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr 
prací po vybudování a zaměření nového bodu). 
Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
oddělení bodových polí.  
Kontakt na zodpovědné pracovníky: 724 784 568, 724 784 567. 

 
Informace z ohlašovny trvalého pobytu OÚ v Petřvaldě 

 

Informace pro občany, kteří mají místo trvalého pobytu na adrese 
ohlašovny, tj. na adrese obecního úřadu. 
 

Občanům, kteří mají údaj o místu trvalého pobytu adresu ohlašovny tj. Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č. p. 175, ukládá Česká pošta na Obecním úřadě 
v Petřvaldě Výzvy k vyzvednutí zásilky. Občané si je mohou vyzvednout 
v úřední hodiny v kanceláři č. 1.  

Ilona Jahodářová, matrikářka 
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Přijďte si zacvičit!  
 

Od září se opět v Petřvaldě na několika místech a v různých termínech 
můžete zapojit do pravidelných pohybových aktivit. 
 

Cvičení aerobic: každou středu od 18.15 do 19.15 h v sokolovně, s sebou si 
vezměte pití, karimatku, pohodlné oblečení a sportovní obuv. Cvičení vede 
instruktorka Silva. 
 

Cvičení pro ženy: každou středu od 19.30 do 20.30 h v sokolovně, s sebou si 
vezměte pití, karimatku, pohodlné oblečení a sportovní obuv. Cvičení vedou 
instruktorky Lída a Hanka a je zaměřeno na všechny věkové kategorie žen. 
 

Cvičení qigong /čchikung/ pro děti:  každou středu od 16.00 do 16.45 h v MŠ 
Petřvald. S sebou pití, pohodlné oblečení a obutí. Cvičení má preventivní i 
terapeutické účinky, bude zaměřeno na základní protažení, nácvik správného 
držení těla, rovnováhu, koordinaci, dechová cvičení i relaxaci. Cvičení vede 
instruktorka Jana Vítkovská, cena 1 lekce 40,- Kč. 
 

Cvičení qigong /čchikung/: každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 h v MŠ Petřvald. 
S sebou vezměte pití, pohodlné oblečení a obutí. Cvičení je zaměřeno na práci 
s energií, má preventivní i terapeutické účinky. Těžištěm cvičení budou 
zdravotní sestavy Osm kusů brokátů a Pět zvířat zaměřené na harmonizaci 
doplněné dechovým cvičením a relaxací. Cvičení je vhodné pro všechny věkové 
kategorie. Cvičení vede instruktorka Jana Vítkovská, cena 1 lekce 50,- Kč. 

 
Poděkování Diakonie Broumov 

 

Diakonie Broumov, o.s. upřímně děkuje za mimořádný sběr použitého 
ošacení, hygienických a čistících prostředků a balené pitné vody na pomoc 
lidem, kteří byli postiženi letošními povodněmi. 
 

Působením komerčních firem v této oblasti došlo k nedostatku sbírek ošacení 
pro potřebné, proto pomoc při uspořádání sbírek použitého ošacení znamená pro 
práci občanského sdružení velký přínos a zároveň je i něčím navíc – výrazem 
pochopení a podpory práce pro ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. 
 

Nosnou činností, která umožňuje plnit poslání Diakonie Broumov – pomoc 
potřebným, je práce s darovaným textilem. To se děje za podpory široké 
veřejnosti formou organizování a svozů humanitárních sbírek od občanů, obcí, 
církví a dalších organizací. Tak získává o. s. nejen materiál pro bezprostřední 
poskytování materiální pomoci potřebným, ale i pracovní příležitosti pro klienty, 
kteří využívají nabízených ubytovacích služeb. Neméně důležitým aspektem je i 
ochrana životního prostředí, jelikož nepoužitelný materiál se třídí pro další 
průmyslové zpracování. Tím je chráněno životní prostředí, protože tento 
materiál by jinak skončil v komunálním odpadu a na skládkách.  

 
 



Petřvaldský zpravodaj                                       září  2013                                    strana 3 

 

Volná pracovní místa  
 

Moravan masná výroba s. r. o. hledá zaměstnance na tyto pracovní pozice.  
 

Topič: zaměstnání od listopadu 2013 do dubna 2014, vhodné pro důchodce, 
noční směny.  
Údržbář v masné výrobě: pracovní náplň – údržba a oprava strojního a 
provozního zařízení v MV, výroba běžných náhradních dílů pro provozní a 
strojní zařízení MV, údržba a oprava vozidel společnosti, manipulace 
s vysokozdvižným vozíkem, zajištění vzorků z ČOV a dodání do laboratoře, 
obsluha tlakových nádob, nutný svářečský průkaz.  
 

Další inf. získáte přímo v Moravanu nebo na tel.:556 794 725, 556 754 431 
 
 
 

Český pohár dospělých v krasojízdě pro rok 2013 
 

V sobotu 5. 10. 2013 se uskuteční v sokolovně 2. kolo závodů Českého 
poháru dospělých pro rok 2013. 
 

Oddíl krasojízdy zve všechny příznivce a fanoušky k návštěvě soutěže, na které 
se nám představí kompletní domácí špička včetně medailistů z MS a MEJ. 
Přijďte se podívat na vynikající výkony našich krasojezdců. 

 

Petr Bartůněk, oddíl krasojízdy TJ Petřvald  
 
 
 

Zrušení pobočky SPÚ v Novém Jičíně 
 

V rámci přechodu agend z odloučených pracovišť a poboček Státního  
pozemkového úřadu dochází k 30. 9. 2013 ke zrušení Pobočky Nový Jičín.  
 

V souvislosti s touto organizační změnou přecházejí veškeré agendy Pobočky 
Nový Jičín na Pobočku Frýdek Místek.  
Adresa:  Státní pozemkový úřad  

Pobočka Frýdek Místek 
  4. května 217  

738 02   Frýdek Místek 
Tel./fax: 558442549    
e-mail: frydek.pk@spucr.cz 

Z technických důvodů v době stěhování bude na Pobočkách Nový Jičín a Frýdek 
Místek pro veřejnost částečně omezen provoz.  
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Z činnosti šachového klubu 
 

ELO listina České republiky – pořadí v šachovém klubu k 5. 9. 2013. První 
dva hráči jsou držiteli 1. výkonnostní třídy. 
 

1. LÝSEK Lukáš 1998, FIDE 1998  2. TOMÁNEK Marek 1945, FIDE 1959  
3. KLEČKA Ivo 1756  4. KAŠA Martin 1741 
5. KOTEK René 1740 6. DIVIŠ Jan 1682, FIDE 1758 
7. FRIEDEL Radim 1543 8. HÝL Miroslav 1524, FIDE 1490 
9. POLÁŠEK Pavel 1511 10. APARICIO Ignacio 1495 
11. DOLEŽEL Adam 1000 12. VAŘEKA Stanislav 1000 

 

ing. Miroslav Hýl, šachový klub 
 
 

OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ   ����   KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA! 
 
 

Vznik světa podle knihy Genesis  
 

Srdečně zveme všechny zájemce na další z cyklu přednášek věnovaných 
bibli, která se uskuteční v pátek 25. 10. 2013 od 17.00 h v místní knihovně. 
 

Tentokrát se bude přednášející pan Dr. Ing. Ladislav Heryán, ThD. SDB ve 
svém výkladu zabývat často diskutovaným údajným rozporem mezi vědou a 
vírou. A jak předesílá, o žádný rozpor se zde nejedná, protože v bibli jde o 
teologii a ne o přírodovědu. Přednáška přinese mimo jiné odpověď na otázku, 
jak tento uměle vytvořený problém vznikl. 
 

Využijte možnost poslechnout si velmi fundovaný a zároveň srozumitelný 
výklad, který čerpá z vědomostí a znalostí biblistiky přednášejícího. 
Těšíme se na setkání v příjemném a neformálním prostředí knihovny. 

 

 
Učíme se anglicky! 

 

Knihovna připravila pro žáky a studenty pravidelné lekce zaměřené na 
výuku anglického jazyka.  
 

Nevíte si ve škole s angličtinou rady? Potřebujete zkontrolovat domácí úkol? 
Chtěli byste zkonzultovat probírané učivo? Potom jsou tyto lekce vedené 
kvalifikovaným učitelem angličtiny určeny právě vám! Setkání budou probíhat 
jednou týdně přímo v knihovně v podvečerních hodinách. Účastnit se jich 
můžete pravidelně nebo jen podle vlastní potřeby. Akce je pro uživatele 
knihovny zdarma! 
 
První lekce se uskuteční v knihovně ve čtvrtek 3. října 2013 od 17.30 h.  

 

Kamila Plisková, ObK v Petřvaldě 
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Topení a komíny 
 

Léto skončilo a to mimo jiné znamená, že začíná topná sezóna. 
Nezapomeňte, že jako vlastníci a provozovatelé kotlů musíte splnit zákonné 
požadavky a zároveň tak minimalizovat riziko vzniku požáru. 
 

Od roku 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  
 

Revize spalinové cesty se provádí: 
- před jejím uvedením do provozu, 
- při každé stavební úpravě komína, 
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, 
- po komínovém požáru, 
- při vzniku trhlin popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě. 
 

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví, který je zároveň revizním technikem komínů, specialistou 
bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů nebo revizním 
technikem spalinových cest. 
 

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých 
stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína zejména 
z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je 
zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a 
kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby. 
 

Čištěním spalinových cest a spotřebičů paliv se rozumí čistící práce, zejména 
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker. Čištění 
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, u spotřebiče na pevná paliva o 
výkonu do 50 kW je možno provádět čištění svépomocí. 
 

Lhůty kontrol a čištění za období jednoho roku 
  

Výkon 
spotřebiče 

Činnost 

Druh paliva 
Pevné 

 
Kapalné 

 
Plynné Celoroční 

provoz 
Sezónní 
provoz 

do 50 kW 
včetně 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 
Výběr pevných znečišť. 
částí a kondenzátu 

1x 1x 1x 

nad 50 kW 

Kontrola a čištění 
spalinové cesty 

2x 1x 1x 

Výběr pevných znečišť. 
částí a kondenzátu 

2x 1x 1x 

Čištění spotřebiče paliv 2x 
nejméně podle 

 návodu výrobce 
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Doplňující poznámky k tabulce:  
1. Sezónní provoz nesmí v součtu přesáhnout 6 měsíců v kalendářním roce. 
2. U nevložkovaného zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty 
řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva. 

3. Kontroly a čištění 3x ročně se provádí v přiměřených časových odstupech 
(mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců). 

4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na 
pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se 
kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok. 

5. Spalinová cesta ze spotřebiče na pevná paliva pro přípravu pokrmů 
v živnostenské provozovně se kontroluje a čistí nejméně 1x za 2 měsíce. 

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí 
nejméně jedenkrát za rok. 

7. Čištění spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW je možné provádět 
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však 1x za rok, za podmínky, že 
budou prováděny pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. 

 
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez 
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, příp. 112. Požár v komíně 
nehaste vodou – komín by mohl popraskat nebo by mohlo dojít k výbuchu. Do 
příjezdu je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do komína, příp. použít sněhový nebo práškový hasicí 
přístroj. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína uzavřením 
vzduchové klapky u kotle, utěsněním sopouchu apod. Hasební práce provádějte 
pouze, pokud nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby. 
 

Závěrem pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy dodržujte 
návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči, spalujte pouze palivo, pro které je 
spotřebič určen, používejte suché palivo – zabráníte tím nedokonalému 
spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. Dodržujte 
bezpečnou vzdálenost od tepelných spotřebičů i při ukládání hořlavých látek u 
komínového tělesa (např. na půdách). Za bezpečnou vzdálenost se obecně 
považuje nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. 
 

HZS MSK Ostrava 
 

Zpravodaj zpracovala Bc. Kamila Plisková  


