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Zpravodaj obce Hraničné Petrovice
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Vážení spoluobčané

Chtěl bych Vám sdělit, že v soutěži
třídění odpadů jsme ve své kategorii do
500 obyvatel obhájili krásné 5. místo
v Olomouckém kraji s věcnou cenou
4 kusů kontejnerů do vlastnictví obce.
Je vidět, že Vám není lhostejné třídění
odpadů a za to Vám všem děkuji.
Dne 9. 6. 2018 proběhne Dětský den
v jehož programu ji i symbolická
výsadba lípy ke 100. výročí vzniku
Československé republiky.
Drahomír Havlík, starosta
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43. 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 přidělení bytu od 1. 5. 2018 do 31. 1. 2019.
 ZO schválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1630 v k. ú.
Hraničné Petrovice.
 ZO schválilo prodej pozemků parcely č. 1593 o výměře 291 m2 a parcely
č. 130/2 o výměře 4 m2 za cenu cena 100 Kč/m2 + DPH nacházejících se
v katastrálním území Hraničné Petrovice a uložilo starostovi obce vypracovat
návrh smlouvy, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy
do katastru nemovitost.
 ZO schválilo propachtování části pozemku parc. č. 151/1 o výměře 540 m2
nacházejícího se v katastrálním území Hraničné Petrovice, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců za pachtovné ve výši 1 Kč/m2/rok a uložilo
starostovi obce vypracovat návrh smlouvy a tuto smlouvu jménem obce
uzavřít.
 Předběžné výsledky auditu GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) poukázalo na nutnost pořízení uzamykatelných skříní, ZO proto
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schválilo nákup vybavení do kanceláře referentky a současně schválilo
rozpočtovou změnu č. 1.01/2018 – navýšení 6171/5137 o 70.000 Kč.
ZO schválilo bezplatný pronájem 3 hřbitovních míst.
ZO souhlasilo s úpravou příjezdu k č. p. 57 na pozemku p. č. 1486/24
v k. ú. Hraničné Petrovice pouze pro osobní automobily na náklady žadatele.
ZO souhlasilo se zalesněním – výsadbou stromků na parcele č. 1327/1
v k. ú. Hraničné Petrovice.
ZO vzalo na vědomí změnu územního plánu Moravského Berouna.
ZO schválilo výběr firmy na podání žádosti, administraci projektu,
administraci výběrového řízení a technický dozor investora na akci
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště“: MS – promo engineering s. r. o.
ZO vzalo na vědomí konání akce ECCE HOMO 1. 6. – 3. 6. 2018.
ZO vzalo na vědomí informaci k sečení kolem kostela. První sečení provede
na své náklady občan, další sečení si bude zajišťovat obec.
ZO vzalo na vědomí informaci, že žádost o dotaci na vybavení Turistické
základny z dotačního titulu Podpora cestovního ruchu v turistických
regionech Jeseníky a Střední Morava 2018 nebyla podpořena.
ZO vzalo na vědomí informaci k vyúčtování akce „Setkání žen“.
-mm-

44. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

ČTVRTEK

31. 5. 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
Rozpočtová změna
Multifunkční hřiště

45. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

7. Finanční prostředky na dětský den
8. Propachtování pozemku – oprava
usnesení
9. Vysoušení bytů v BD
11. Diskuze, různé
12. Závěr
ČTVRTEK

28. 6. 2018, 18:00

Celý program zasedání naleznete ve zpravodaji 6/2018.
====================================================================
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Dne 16. 5. 2018 proběhl 22. ročník sbírky Ligy proti rakovině Praha. Téměř všichni
oslovení občané si nabízenou kytičku zakoupili a sbírku tím podpořili. Dobrovolníci
z řad SDH Hraničné Petrovice vybrali 4.178 Kč.
-Ludmila Kalhousová-
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OKRESNÍ PŘEBOR IV. TŘÍDA MUŽŮ, SKUPINA A – ROZPIS ZÁPASŮ A VÝSLEDKY
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
1:2 (pen.)
1:2 (pen.)
3:4
3:2
4:3 (pen.)

Údaje převzaty z http://www.ofso.cz/vsechny-vysledky/A3A/
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„POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT“
9. června 2018 na hřišti v Hraničných Petrovicích
Obec Hraničné Petrovice a SDH
vás srdečně zvou
na kácení máje s dětským dnem
a symbolickou výsadbou lípy ke 100. výročí vzniku
Československé republiky

„LETEM SVĚTEM … a zpátky domů“
15:00 začátek soutěžního odpoledne
cca 18:00 slavnostní odhalení pamětní desky – LÍPA
cca 18:30 kácení máje
19:00 diskotéka
Ve spolupráci se sponzory je nachystána bohatá
tombola
Občerstvení zajištěno
V případě nepřízně počasí, prosíme, sledujte webové
stránky obce www.hranicnepetrovice.cz
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Dne 9. 6. 2018 proběhne v rámci dětského dne symbolické
zasazení Stromu svobody. Naše obec se tak zapojila do
kampaně Nadace Partnerství „Stromy svobody 1918–2018“,
která je pořádána ke stému výročí vzniku Československé
republiky. Mimo jiné je cílem kampaně nalézt symbolických
1918 Stromů svobody a vysadit 2018 nových.
K dnešnímu dni již bylo nalezeno 1548 Stromů svobody, které byly v naší zemi
vysazovány u příležitosti oslav svobody a demokracie, zejména v letech 1918, 1919,
1928, 1945 a 1968. Vysazovány byly především lípy a do jejich výsadby se
zapojovali starostové, místní spolky, děti. Stromy byly ověšené stuhami, domy
praporky a zpívala se hymna, ke kořenům stromů se ukládaly pamětní listy.
Pro výsadbu nových stromů budou na podzim uspořádány Dny pro Stromy svobody
(20.–28. 10. 2018), do jejichž výsadeb by se měly zapojit komunity po celé
republice. Naše lípa patří k prozatím 188 novým stromům svobody, jejich výsadba
je naplánována na letošní rok. Lípa byla zasazena již na jaře; během dětského dne ji
malí i velcí uvítají v naší obci a bude u ní slavnostně odhalena pamětní deska.
Jako patroni Stromů svody v rámci kampaně vystupují známé osobnosti –
například Marta Kubišová, Gabriela a Petr Koukalovi, Petr Sís, Aneta Langerová,
Stephen B. King, Vojtěch Dyk a další. Mapu všech stromů svobody najdete na
http://stromysvobody.cz/.
-mbh-
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10:00, 19:30
Promítání pro veřejnost – Hastrman
Kulturní dům Šternberk
19:30
Solo: Star Wars Story
Kino Moravský Beroun
38. ročník ME Ecce Homo Šternberk
Hl. náměstí Šternberk
Město v pohybu 2018
Hl. náměstí Šternberk
Dětský den
Domašov nad Bystřicí
15:00
Dětský den, kácení máje a pohádková cesta Stará Libavá – pod májkou
15:00
Kácení májky a dětský den
Lipina – Hospůdka U Kapličky
16:30
Kluci z hor
Kino Moravský Beroun
15:00
Divadelní představení Zlatovláska
Kino Moravský Beroun
19:30
Taxi 5
Kino Moravský Beroun
15:00
Dětský den
Fotbalové hřiště Město Libavá
14:00
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Kino Moravský Beroun
19:30
Backstage
Kino Moravský Beroun
13:00
Amatérský turnaj v elektronických šipkách
Město Libavá
20:00
Limonádový Joe
Areál Státního hradu Šternberk
Léčebenské slavnosti „Co se děje v trávě“
Psychiatrická léčebna Šternberk
14:00
Příšerky z vesmíru
Kino Moravský Beroun
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TIPY, KAM VYRAZIT

Město v pohybu 2018
Ve dnech 1. a 2. června se
můžete těšit nejen na vůni
motorů, ale i na Město
v pohybu, jehož program bude
opravdu bohatý. Hlavními
hosty jsou Marek Ztracený
a Václav Noid Bárta. V pátek
1. června od 18:00 bude
zahájení závodu Ecce homo.
Pro děti bude připravený
skákací hrad, nafukovací
skluzavka, laserová střelnice
i cukrová vata a mnoho
dalšího. Moderuje DJ Gajdy.
Vstupné: Zdarma.
Dětský den, kácení máje
a pohádková cesta
2. 6. od 15:00, Stará Libavá –
pod májkou. Čeká Vás cesta

plná pohádkových postaviček,
spousta zábavných úkolů
a různé atrakce pro děti.
Občerstvení a příjemné
posezení zajištěno.
Kluci z hor
I z těžkého života, se dá udělat
ještě těžší ...
Film s Martinem Dejdarem
a Jiřím Lábusem v hlavních
rolích vypráví o vztahu
mentálně postiženého strýce
(J. Lábus) se svým synovcem
(M. Dejdar), které osud svede
v jedné chvíli dohromady, aby
postupně mezi nimi vzniklo
pouto, které je prezentací síly
a „moci“ přátelství. To je
posléze vystaveno zkoušce ze
strany těch, kteří se je snaží

z různých důvodů od sebe
rozdělit. Snímek je mj.
i konfrontací dvou hlavních,
charakterově bezelstných
protagonistů s těmi, kteří svou
bezelstnost dávno ztratili a řídí
se převážně tím, co jim může
přinést prospěch, a to často za
jakoukoliv cenu.
Léčebenské slavnosti "Co se
děje v trávě"
Ve dnech 22. a 23. 6. pořádá
Psychiatrická léčebna
Šternberk akci s názvem
Léčebné slavnosti „Co se děje
v trávě“. Pro všechny
návštěvníky připraven bohatý
program.
-jš
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Ve dnech 12.–13. května 2018 proběhlo již 16. setkání hasičů obcí, které nesou
název Petrovice. Po deseti letech jej opět hostily Petrovice u Sedlčan v okrese
Příbram, jejichž Sbor dobrovolných hasičů letos slaví 140 let od svého založení.
Setkání se konalo pod záštitou
a za podpory senátora Ing.
Jiřího Buriana a za dotační
podpory europoslance JUDr.
Stanislava Polčáka z programu
Podpora aktivit živého venkova
2018.
-SDH-
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Zástupci měst a obcí Olomouckého kraje,
jejichž obyvatelé v minulém roce nejlépe
třídili odpad, za to převzali v prostorách
fortové pevnosti v Křelově-Břuchotíně
ocenění. Porota rozhodovala celkem v pěti
kategoriích – 4 podle velikosti obcí
a 1 speciální („Odpadového lva“) pro obec,
která za uplynulý rok udělala v třídění
odpadů největší pokrok. Do soutěže,
kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký
kraj společně s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a. s., bylo zapojeno
396 obcí a měst Olomouckého kraje.
V soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především
o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na
území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě
nebo sběr nápojových kartonů, čirého skla či kovových odpadů.
V kategorii nejmenších vesnic do 500 obyvatel, kam spadá i naše obec, bylo pořadí
následující: 1. místo Ostružná, 2. místo Mutkov, 3. místo Komárov, 4. místo Lipina,
5. místo Hraničné Petrovice. V kategorii 501–2000 obyvatel zvítězila obec Majetín,
V kategorii 2001–15000 obyvatel byl na prvním místě Jeseník a v kategorii nad
15000 obyvatel zvítězila Olomouc. „Odpadovým lvem“ se stala Litovel.
V celorepublikovém srovnání je Olomoucký kraj na pomyslném pátém místě. Jak
vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadlo za
loňský rok bezmála 50 kg vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
Celorepublikový průměr je o více než 2 kilogramy nižší.

-mbh; informace a fotografie převzaty z http://www.jaksetociodpady.cz-

5

J
JE
EN
NT
TA
AK
K…
…
K
KDDYYŽŽ NNÁÁM
MN
NĚ
ĚC
CO
ON
NE
EV
VO
ON
NÍÍ
V letošním uspěchaném jaru už odkvetly snad všechny
ovocné stromy. Možná i Vy se rádi zastavíte a nasajete
sladkou vůni třešní nebo přivoníte ke kvetoucí jabloni. Ke
kvetoucí hrušni nebo aronii asi jen tak někdo nezamíří,
a pokud ano, tak nejspíš po nádechu ohrne nos. Ale
právě tyto stromy a keře nás učí, že co nevoní jednomu,
může vonět druhému – a pro někoho jsou prostě
neodolatelné. Za teplého dne jste tak na kvetoucích
hrušních i černých jeřabinách mohli narazit na poletující,
hluboce bzučící, velké, nádherně zbarvené a kovově lesklé brouky – zlatohlávky zlaté. Já sama,
si při pohledu na ně připadám na chvíli jako někde v Africe. Právě v afrických tropech totiž žije
nejvíc brouků z podčeledi zlatohlávkovití (Cetoniinae), která je bezesporu jednou
z nejkrásnějších a nejpůsobivějších skupin brouků. Je to díky jejich barevné a tvarové
rozmanitosti i díky velikosti, která může u afrických goliášů dosahovat více než 10 centimetrů.
Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata) je nejhojnějším zástupcem zlatohlávků u nás i v Evropě
(u nás žije 9 druhů zlatohlávků). Dorůstá velikosti 14 až 23 mm. Zbarvení je nejčastěji
zlatozelené, často s měděným nádechem. Celý brouk je kovově lesklý. Na krovkách jsou často
nepravidelné bílé až našedlé skvrny. Tělo brouka je ochlupené – zespodu relativně hustě,
svrchu řídce. Při pohledu zboku si můžete všimnout postranního vykrojení krovek, které
umožňuje vysunutí druhého páru křídel – a tedy i let – bez roztažení krovek. Zlatohlávci jsou
výborní letci. Za potravou vyrážejí v teplých, slunečných dnech. Mají ale velmi redukovaná
kusadla, a proto se živí tekutou nebo velmi měkkou potravou. Běžně je tak můžete spatřit
pojídat přezrálé ovoce, nektar z květů i květy samotné či mízu ze stromů.
Zlatohlávci během svého života prochází složitým vývojem s proměnou dokonalou.
Z nakladených vajíček se vylíhnou larvy nazývané ponravy. Jejich tělo je měkké, nažloutlé,
stočené do tvaru písmene C; mají velká kusadla. Živí se rozkládajícím se rostlinným
materiálem, například trouchnivějícím dřevem, spadaným tlejícím listím a odumřelými kořínky
bylin. Můžeme je nalézt i v kompostech. Larvy zlatohlávků poznáte díky jejich pohybu. Plazí se
totiž po zádech, nohama nahoru, a vlnivým pohybem se posunují po podkladu. Larva se během
svého vývoje dvakrát svlékne, aby mohla narůst do větších rozměrů, a nakonec si z okolního
materiálu si postaví kokon, který slepí za pomoci výměšků střeva a slinných žláz. Uvnitř
kokonu se larva promění v kuklu a následně v dospělce. Samičky po spáření opět nakladou
vajíčka do substrátu, v němž se vyvíjejí jejich larvy. Vývoj trvá jeden, dva, výjimečně i tři roky.
-mbh; zpracováno podle textu D. Vondráčka, zveřejněném na https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/396-
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatik
proběhne v sobotu 2. 6. 2018. Kontejnery budou přistaveny v 11:30 na sběrném
místě u obecního úřadu.
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde 25. 6. 2018. Uzávěrka příspěvků je ve středu 20. 6. 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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