PETROVICKÝ
ZPRAVODAJ
Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

4/2018

Z
ZP
PR
RÁ
ÁV
VY
YZ
ZO
OB
BC
CE
E
DNE 29. 3. 2018 SE KONALO
42. 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 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.
 ZO schválilo podle § 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
schodkový rozpočet ve výši 8.340.887,00 Kč. Schodek ve výši 3.583.300,00
Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Zastupitelstvo
stanovilo, že starosta může za období mezi zasedáními zastupitelstva
schválit rozpočtová opatření a) na straně příjmů i výdajů neomezeně a to:
změny v položkách 1122 s 5365 (sdílená daň) a při přiznání dotace; b) na
straně příjmů neomezeně; c) na straně výdajů max. do výše 100 tis. Kč
v rámci jednoho paragrafu. Zastupitelstvo si vyhradilo právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou. Změny rozpisu rozpočtu provádí správce
rozpočtu.
ZO schválilo opravu střechy na BD č. p. 46 firmou Milan Ptáček tesařství
– pokrývačství. Cena opravy 387.874 Kč.
 ZO neschválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 195/1
v k. ú. Hraničné Petrovice.
 ZO neschválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1630
a části pozemku p. č. 1486/31 v k. ú. Hraničné Petrovice.
 ZO neschválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 195/1
v k. ú. Hraničné Petrovice.
 ZO schválilo doplnění Usnesení č. 356/23014-2018 o vyhlášení záměru
na prodej pozemku p. č. 130/2 a pozemku p. č. 1593 v k. ú. Hraničné
Petrovice. Cena těchto pozemků je 100 Kč/m2 + DPH.
 ZO schválilo vyhlášení záměru na propachtování části pozemku p. č.
195/1 v k. ú. Hraničné Petrovice o výměře 540 m2 za 1 Kč/m2/rok.
 ZO vzalo na vědomí souhlasné stanovisko k realizaci přípojky nízkého
napětí (kolem bývalé trafačky za kostelem) s podmínkou, že vytěžená
zemina bude nahrazena betonem.
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 ZO vzalo na vědomí zájem obce o partnerství v připravovaném projektu
„Podpora zaměstnanosti na Šternbersku“, jehož žadatelem bude
vzdělávací a poradenská agentura Edukol.
 ZO vzalo na vědomí vybranou barevnou variantu cedule k lípě.
 ZO schválilo žádost o zřízení vodovodní přípojky k RD č. p. 42 za dodržení
všech zákonem stanovených podmínek.
 ZO schválilo příspěvek na Jarní setkání žen do výše 3.000 Kč.
-mm-

43. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

ČTVRTEK

26. 4. 2018, 18:00

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Přechod nájmu bytu v BD
Záměr prodeje pozemku

44. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

7. Prodej pozemku
8. Propachtování pozemku
9. Výsledky auditu GDPR
10. Diskuze, různé
11. Závěr

ČTVRTEK

31. 5. 2018, 18:00

Celý program zasedání naleznete ve zpravodaji 5/2018.
====================================================================

Č
ČEESSKKÝÝ DDEENN PPRROOTTII RRAAKKOOVVIINNĚĚ
ve středu 16. května se uskuteční již 22. ročník nejstarší sbírkové
akce v ČR – Českého dne proti rakovině. Letos budou zástupci
hasičů nabízet kytičky s vínovou stuhou. I vy můžete
prostřednictvím žlutého kvítku měsíčku lékařského podpořit boj
proti rakovině. Zakoupením kytičky za minimální cenu 20 Kč,
darem na sbírkový účet či odesláním DMS umožníte Lize proti
rakovině Praha plnit své poslání: šířit nádorovou prevenci,
zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat
onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických
pracovišť. Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory tlustého
střeva. Více informací o akci naleznete na internetových stránkách
www.cdpr.cz.
====================================================================
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Kolo
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Domácí
FC Kolos Jiříkov
FC Hraničné Petrovice
TJ Dalov
FC Hraničné Petrovice
Hvězda Město Libavá
FC Hraničné Petrovice
TJ Tršice
FK Huzová
FC Hraničné Petrovice

Hosté
FC Hraničné Petrovice
FK Horní Loděnice
FC Hraničné Petrovice
TJ Mladějovice
FC Hraničné Petrovice
Sokol Velký Týnec ¨B¨
FC Haničné Petrovice
FC Hraničné Petrovice
Sokol Jívová

Datum
7.4.2018
14.4.2018
22.4.2018
28.4.2018
5.5.2018
12.5.2018
20.5.2018
26.5.20180
2.6.2018

Hodina
15:30
15:30
15:00
16:00
15:00
16:30
17:00
16:30
17:00

Den
So
So
Ne
So
So
So
Ne
So
So

Skóre
4:3 (pen.)
2:5
4:2

Údaje převzaty z http://www.ofso.cz/vsechny-vysledky/A3A/
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27.4.
27.4.
28.4.
28.4.

18:00
17:30
19:30

28.4.
28.4.
29.4.
2.5.
4.5.
5.5.
5.5.
6.5.

15:00
15:00
14:00
17:00
19:30
7:00–13:00
8:00
15:00

11.5.
13.5.
14.5.
15.5.
19.5.
25.5.
27.5.

19:30
14:00
19:00
16:30
19:30
19:30
14:00

9:00
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Beseda – odrazy s Kamilou Lenertovou
Kulturní dům Šternberk
Beseda - Věra Sosnarová: Přežila jsem Gulag
Kulturní dům Šternberk
Hastrman
Kino Moravský Beroun
Pálení čarodějnic
Domašov nad Bystřicí
Turnaj v nohejbale, čarodějnický slet
Domašov u Šternberka
a stavění máje
Rej čarodějů a čarodějnic
Park na Křížovém vrchu Mor. Beroun
Pálení čarodějnic, stavění máje
Hřiště Stará Libavá
Včelka Mája: Medové hry
Kino Moravský Beroun
Investice 2018 +
Informační centrum Šternberk
Dvě nevěsty a jedna svatba
Kino Moravský Beroun
KČT – jarní putování kolem Ecce Homo 2018
Koupaliště Šternberk
FLORIA JARO 2018
Náměstí Jívová
Společně jdeme za pohádkou – Malá
Kulturní dům Šternberk
čarodějnice
Avengers: Infinity War
Kino Moravský Beroun
V husí kůži
Kino Moravský Beroun
Zamilovaný sukničkář
Kulturní dům Šternberk
Pepa
Kino Moravský Beroun
Tiché místo
Kino Moravský Beroun
Deadpool 2
Kino Moravský Beroun
Hledá se princezna
Kino Moravský Beroun

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

TIPY, KAM VYRAZIT

Rej čarodějů a čarodějnic
Program: vyhlášení masek,
čarodějná dětská diskotéka,
upálení čarodějnice. Po celou
dobu programu skákací hrad
a trampolína. Občerstvení
zajištěno. V případě špatného
počasí bude akce přesunuta
na jiný termín.
Dvě nevěsty a jedna svatba
Marie je typická městská singl.
Pracuje sice jako úspěšná
televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat
samé blbce. Naopak její sestra
Karolína už toho pravého našla
a plánuje svatbu. Právě kvůli
tomu Marie přijíždí po dlouhé
době za rodinou na návštěvu
do své rodné vesničky. Doma
potkává svou dávnou lásku,
Jiřího. Během pár okamžiků
je jasné, že jejich city nejsou
minulostí a skončí spolu
v posteli. Jenže celá věc má
jeden velký háček. Právě Jiří
je snoubencem její sestry.
FLORIA JARO 2018
Senior club Jívová pořádá
zájezd do Kroměříže na
zahradnickou prodejní výstavu
dne 5. 5. 2018 FLORIA JARO

2018 motto „Česká historie
v květech“. Doprovodný
program od 10:00–16:00.
(víkend s receptářem,
vystoupení Jana Vančury ze
skupiny PLAVCI, hudební
skupina VINŠ DUO,
přednášky, soutěže.) Odjezd
autobusem z jívovského
náměstí v 8:00. Cena zájezdu:
členové 100 Kč, ostatní
200 Kč.
Zamilovaný sukničkář
V pondělí 14. 5. 2018 od 19:00
se odehraje v Kulturním domě
ve Šternberku divadlo
s názvem Zamilovaný
sukničkář. Harry Douglas,
záletný americký velvyslanec
ve Velké Británii, řekne své
ženě Lois, že odjíždí na víkend
do Skotska hrát golf. Lois
naopak Harrymu oznámí, že
bude na víkend v lázních a že
jejich dcera Debbie odjíždí
navštívit kamarádku. Harry se
ovšem tajně vrací do
prázdného domu, jelikož si
naplánoval milostné
dostaveníčko s přitažlivou
sousedkou Marianne. Je to
dostaveníčko dosti pikantní,
jelikož se chystají splnit si své

sexuální fantazie: ona jako
francouzská služka, on jako
Tarzan. Debbie se vrací se
svým přítelem Joem
v domnění, že budou mít celý
dům pro sebe. Ambasáda
mezitím čelí hrozbě bombového
útoku, a tak Harryho
sekretářka Faye Bakerová
a kapitán South z americké
námořní pěchoty přijíždějí do
velvyslancovy rezidence
vybudovat krizový štáb. Harry
zaslechne Debbie, jak si povídá
s někým ve svém pokoji, a ptá
se, kdo to je. Debbie prohlásí,
že je to její kamarádka
Josephine. Joe od té chvíle
stráví notnou část hry
v převlečení za děvče. Jak to
dopadne? Vrátí se Lois také
s vlastním postranním
úmyslem? A co sluha Perkins,
najde si také lásku? Hrají:
Lukáš Vaculík, Mahulena
Bočanová / Adéla Gondíková /
Betka Stanková, Veronika
Jeníková / Olga "Háta"
Želenská, Zbyšek Pantůček /
Martin Zounar a další …
Vstupné: 320 Kč.
-jš
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V sobotu 14. dubna se konalo
další z řady Setkání žen. Pozvání
na něj tentokrát přijala paní Jana
Víťazková z Bydlinské zahrádky.
Její vyprávění o možnostech „tak
trochu
jiného
zahradničení“
v našich podmínkách, bylinkách,
permakultuře, typech záhonů,
možnostech společného pěstování
různých rostlin či slunečních
pastech
nadchlo
všechny
účastnice a nutno podotknout, že
téma bylo probíráno i o týden
později na místním dětském hřišti … Takže malé připomenutí:
Perlou mezi léčivkami je perila křovitá (Perilla frutescens), bylinka z čeledi hluchavkovitých
vypadající trochu jako kopřiva a trochu jako máta. Zelené formě se říká čínská bazalka,
červené purpurová máta. Obě mají výrazně aromatickou a příjemně štiplavou chuť.
Používají se do salátů, k masu a rybám. Výtažky z perily mají prokazatelné antibakteriální,
antiseptické a výrazné antioxidační účinky. Perila pomáhá při potravinových alergiích,
léčbě atopické dermatitidy, zmírňuje kašel, pomáhá při chřipce a nachlazení a tlumí
horečku. Je zdrojem vitaminu A a C, obsahuje železo, vápník a draslík, je bohatá na
vlákninu a riboflavin.
Sluneční past je zvýšený záhon sklopený k jihu. Orientace na jih zajišťuje větší příjem
slunečních paprsků, převážně na začátku a konci vegetační sezóny, jádro záhonu tvořené
z tlejícího organického materiálu hřeje a postupně uvolňuje živiny. Tvar klíčové dírky
umožňuje ze středu obhospodařovat celou plochu záhonu.
Německá kopa je vyvýšený záhon, který se skládá z několika vrstev (od hrubých materiálů
dole přes středně hrubé až po jemné ve vrchní části). Je to dobrý způsob jak zúrodnit
chudou nebo nekvalitní zeminu a využít všechen organický materiál. V prostoru, kde bude
záhon, se odebere vrchní vrstva hlíny. Do díry se dají silnější větve, kusy dřeva. Na to
hnůj a zemina na vyplnění mezer. Další vrstva jsou jemné, čerstvé větve. Na větve jemnější
materiál – listí, tráva, zetlelá sláma, staré seno. Vrstva hrubého kompostu. Konečná vrstva
ornice. Nahoru mulč ze slámy.
-mbh, foto: Zuzana Hodsdon-
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Dne 16. května proběhne na autobusové zastávce očkování psů proti vzteklině.
Zájemci o očkování se musí nahlásit na obecním úřadě nejpozději do 10. května
kvůli zajištění vakcín.
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde 28. 5. 2018. Uzávěrka příspěvků je ve středu 23. 5. 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
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Periodický tisk územního samosprávného celku Obce Hraničné Petrovice, vychází 1x za měsíc
vydává Obec Hraničné Petrovice
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