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40. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva a 1 občan. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí
na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo RZ 1.06/2017 a bere na vědomí provedené změny rozpisu
rozpočtu.
 ZO schválilo dodatek č. 17 Smlouvy o dílo 28050019 s firmou Marius Pedersen
a. s.
 ZO vzalo na vědomí zpětvzetí výpovědi z obecního bytu.
 ZO schválilo uzavření nájemních smluv (tzn. prodloužení se současnými
nájemníky) na dva obecní byty a to na období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019.
 ZO neschválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 348/1 v k. ú.
Hraničné Petrovice.
 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Hraničné Petrovice č. 1/2018,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
a základních škol.
 ZO vzalo na vědomí podané žádosti ze dne 25. 1. 2018 na pacht části parcely
č. 195/1 a žádost na prodej pozemků p. č. 130/2 a 1593. Stanovisko
k podaným žádostem bude známo po dalším veřejném zasedání ZO.
 ZO schválilo vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. 3. 2018.
 ZO schválilo podání žádosti Úřadu práce Olomouc na čtyři pracovníky VPP na
poloviční úvazek v období od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018.
 ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hraničné
Petrovice za rok 2017 ze dne 23. 1. 2018.
 ZO schválilo DPP se zastupitelkou na práci redaktorky Petrovického
zpravodaje, dále schválilo měsíční odměny tří stávajících členek výborů z řad
občanů v nezměněné výši tak, jak bylo dříve stanoveno.
 ZO schválilo poskytování cestovních náhrad v roce 2018 dle platných
předpisů, výši stravného vždy v dolní hranici sazby.
 ZO schválilo nákup služby Monitoring insolvenčního rejstříku (ISIR).
 ZO schválilo zajištění činnosti pověřence ochrany osobních údajů (GDPR)
Mikroregionem Šternbersko – vstupní analýza 5.000 Kč jednorázově
a pověřenec 2.000 Kč/měsíc.
 V rámci diskuze byly řešeny tyto záležitosti: vysazení lípy ke 100. výročí
republiky, znečišťování ovzduší v obci – dým z bytových domů.
-mm-
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41. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

ČTVRTEK

22. 2. 2018, 18:00

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení,
výkon st. správy
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
6. Odpisový plán na rok 2018
7. Inventarizační zpráva za rok 2017
8. Záměr prodeje pozemku

9. Záměr propachtování pozemku
10. Žádost o propagaci SCLLD
11. Zprávy z výborů
12. Doplacení odměn členů okrskové
volební komise
13. Byty v BD – komíny
14. Změna v projektu chodníky
15. Diskuze, různé
16. Závěr

DISKUZNÍ ODPOLEDNE

Zastupitelstvo obce Vás srdečně zve na diskuzní odpoledne k připravovaným
projektům, které by měly být realizovány v roce 2018 a 2019 (zejména vybudování
nových chodníků v obci, přestavba hasičské zbrojnice, úpravy tenisového hřiště
a vybavení turistické základny).
Jednání se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 17:00
v zasedací místnosti obecního úřadu.

42. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

ČTVRTEK

29. 3. 2018, 18:00

Celý program zasedání naleznete ve zpravodaji 3/2018.
====================================================================

NABÍDKA PROJEKTŮ PRO ABSOLVENTY
Na obecní úřad byly zaslány letáky projektů Lepší
start a Správně vykročit, které nabízí možnost
vzdělávání, motivačních kurzů i rekvalifikace
a placených stáží u firem. Lepší start je určen pro
uchazeče o zaměstnání do 25 let z Olomoucka,
Prostějovska a Přerovska, potrvá do 31. 10. 2020.
Projekt Správně vykročit má totožnou náplň, ale
je určen uchazečům o zaměstnání do 30 let věku
se základním nebo nedokončeným středním
vzděláním, potrvá do 31. 10. 2019. Řešitelem
obou projektů je EDU institut, z. s., Jos. Vodičky
94, 783 45, Senice na Hané.
Informace o řešiteli projektů a době trvání
projektů převzaty z internetové stránky Úřadu
práce ČR
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci

PLÁN OBECNÍCH AKCÍ NA ROK 2018
3. 3. 2018
17. 3. 2018
7. 4. 2018
bude upřesněno
9. 6. 2018
21. 7. 2018
1. 12. 2018
8. 12. 2018

Setkání (nejen) se seniory
Turnaj stolní tenis
Jarní setkání žen
Setkání hasičů Petrovic
Kácení máje s dětským dnem
Memoriál Jana Maleckého
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášování
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19:00
10:00, 19:00
18:00
13:00
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19:30
17:00
19:30
20:00
14:00
15:00

23.3.
24.3.
25.3.
25.3.

19:30

10:00, 19:00
19:30
17:00
17:30
8:00–17:00
19:30
13:00
14:00
16:30
18:00
19:30
19:30
19:00
17:00

14:00
14:00
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Divadelní představení římské noci
Kulturní dům Šternberk
Promítání: Zahradnictví: Rodinný přítel
Kulturní dům Šternberk
Podvečer s hudbou – Kytarový podvečer
Koncertní sál ZUŠ Šternberk
Univerzita třetího věku UPOL Olomouc
Expozice času Šternberk
Přednáška – Šternbersko v zrcadle pověstí
Městská knihovna Šternberk
XXIII. Reprezentační ples GRANITOL a. s.
Sál Národního domu Mor. Beroun
Dívka roku
Kulturní dům Šternberk
Black Panther
Kino Moravský Beroun
Obecní ples
Kulturní dům Jívová
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Kino Moravský Beroun
Krkonošské pohádky
Sál MKZ Šternberk
Obecní ples
Domašov nad Bystřicí
Promítání – Zahradnictví: dezertér
Kulturní dům Šternberk
Věčně tvá nevěrná
Kino Moravský Beroun
Zahájení návštěvnické sezóny na hradě
Státní hrad Šternberk
Beseda – novinky v silničním provozu
Hostinec u Zlatého potoka v Řídeči
Relaxace s léčivými nástroji
Expozice času Šternberk
Jarní soustředění s koňmi
Rekreační stáj Řídeč
Jarní prázdniny v sedle
Farma Horní Loděnice
Rudá volavka
Kino Moravský Beroun
Zahájení návštěvnické sezóny na hradě
Státní hrad Šternberk
Malý princ v expozici času
Expozice času Šternberk
Pračlověk
Kino Moravský Beroun
Špindl
Kino Moravský Beroun
Podvečer s hudbou – bicí nástroje
Koncertní sál ZUŠ Šternberk
Tátova volha
Kino Moravský Beroun
Zahájení návštěvnické sezóny na hradě
Státní hrad Šternberk
Šibřinky
Sál Národního domu Mor. Beroun
Cestovatelská přednáška – Mezi dvěma světy
Kulturní dům Šternberk
Vernisáž Šternberské odrazy – mladí tvůrci na
Kulturní dům Šternberk
půdě MKZ
Cesta za králem trollů
Kino Moravský Beroun
Zahájení návštěvnické sezóny na hradě
Státní hrad Šternberk
Velikonoční dílničky
Expozice času Šternberk
Králíček Petr
Kino Moravský Beroun

====================================================================

TIPY, KAM VYRAZIT
Šternbersko v zrcadle
pověstí (přednáška)
Přátelské posezení s regionální
publicistkou Vlastou
Hlůzovou. Literárně
vlastivědná procházka severní
Moravou od doby vzniku
lidových pověstí, až po
současnou novelistickou
autorskou tvorbu. Budou zde
představeni nejvýznamnější
němečtí i čeští sběratelé
lidových pověstí na severní
Moravě a současná literární
návaznost na jejich díla –
včetně šternberského regionu.

Věčně tvá nevěrná (film)
Josef a Miluška jsou manželé
už snad celou věčnost.
Miluška učí aerobik a svého
manžela i dceru neúnavně
zahrnuje péčí. Josef svou ženu
miluje, ale má slabost i pro
mladší a krásnější ženy. Jejich
manželství, spolu s Josefovým
krachujícím nakladatelstvím,
se pomalu řítí do záhuby. Na
záchranu přijíždí teta Marta,
která má šílený plán jak
manželství i nakladatelství
zachránit. Jako zkušená
psycholožka naordinuje
manželům nevěru – musejí se
přistihnout in flagranti ...

Obecní ples – Jívová
Již 12. obecní ples obce Jívová.
K tanci a poslechu hraje
skupina Karamel Music Band.
Vstupné 80 Kč. Občerstvení,
tombola.
Velikonoční dílničky
V neděli 25. 3. 2018 od 14:00
bude mít Expozice času i letos
připravené velikonoční
dílničky. Přijďte si vyrobit
výzdobu, která rozveselí Váš
byt nebo velikonoční přáníčka,
které můžete poslat svým
blízkým. Cena: 50 Kč/osobu.
-jš
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O MASOPUSTU, KARNEVALU, PŮSTU I POPELU …
Minulý týden se kluci moc těšili do školky – měli totiž karneval. Každodenní cesty v autě
tak zabíraly debaty o tom, co je to maska, co je to karneval, co je to masopust, proč se nejí
maso ... Něco jsem dokázala vylovit z hlavy, s něčím musel pomoci doma internet, který
nás (jako vždy) zahltil spoustou zajímavých informací. Třeba zaujmou a přivedou
k zamyšlení i Vás – ať už dodržujete předvelikonoční půst, či nikoliv.
Masopust (lidově ostatky, fašank, voračky, končiny či obecně karneval) je třídenní lidový
svátek. Slavil se v neděli, pondělí a úterý před Popeleční středou, kterou začíná 40denní
půst před Velikonocemi. České označení masopust znamená „opuštění masa“, podobně
jako slovo karneval, které pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století,
i když svátek je zřejmě ještě starší a svůj původ má už v předkřesťanských slovanských
oslavách konce zimy. Někdy je pojmem masopust označováno celé slavnostní období mezi
svátkem Tří králů (6. ledna) a Popeleční středou. Protože datum Velikonoc (a tím
i Popeleční středy) je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust.
Dříve býval přípravou na masopust už čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný
čtvrtek“. Často se v tento den dělala zabijačka. Člověk měl jíst a pít co nejvíce, aby byl celý
rok při síle. O „masopustní neděli“ byl bohatý oběd a večer se šlo k muzice. V pondělí se
konával „mužovský bál“, kam neměli přístup svobodní lidé; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar
a hrála se masopustní divadelní představení. Obchůzky masek neměly závazná pravidla.
Masky byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem. Mezi
tradiční masky patřil medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem, a také tzv. klibna
(= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Masopustní zábava končila přesně
o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář všechny vyzval, aby se v klidu rozešli
domů, protože nastala Popeleční středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili
o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají). Lidé
věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel.
Popeleční středou začíná čtyřicetidenní postní období, které je přípravou na oslavu
Velikonoc. Začátek postní doby byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před
Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle,
které nejsou chápány jako postní den. Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného
postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení). Na
Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí:
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“, nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. Přijetí
popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Popel,
symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí, u nás
z „kočiček“ (rozkvetlých větviček vrby jívy) posvěcených v předešlém roce na Květnou
neděli.
Projevy a prostředky postní doby jsou rozmanité a často se modifikují podle potřeb doby.
Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: modlitba, odříkání – „půst“
a „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle
klasických forem se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. „ekologický půst“ –
omezení zbytečných jízd autem, půst od věcí, které nám zabírají (zbytečně) mnoho času –
jako např. počítače, sociální sítě apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní
tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím
může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust a http://www.vira.cz/Texty/Glosar (hesla Masopust a Popeleční středa)
-mbh-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde 26. 3. 2018. Uzávěrka příspěvků je ve středu 21. 3. 2018. Příspěvky
dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů příspěvků:
-mbh- Magda Bábková Hrochová, -mm- Marcela Mikšová, -jš- Jana Španbergerová

====================================================================
PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
Periodický tisk územního samosprávného celku Obce Hraničné Petrovice, vychází 1x za měsíc
vydává Obec Hraničné Petrovice
redakce: Magda Bábková Hrochová, Marcela Mikšová, Jana Španbergerová
adresa vydavatele Hraničné Petrovice čp. 75, PSČ 78501, IČ: 00601144 evid. číslo MK ČR E 21936
redakce – e-mail: petrovicky.zpravodaj@centrum.cz, tel.: 739991799 toto číslo vychází 19. 2. 2018

4

