PETROVICKÝ
ZPRAVODAJ
Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

9/2018

Vážení spoluobčané
S blížícími se volbami bych chtěl poděkovat za dobrou práci zastupitelům obce – jak těm,
kterým právě končí mandát, tak i těm, kteří na mandát rezignovali.
Dětem přeji dobrý start do nového školního roku a výtečné výsledky během studia.
Drahomír Havlík, starosta
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Vážení spoluobčané, blíží se nové volby do zastupitelstva obce a tím i konec volebního
období stávajících zastupitelů. A proto bychom chtěli zhodnotit činnost uplynulého
volebního období. Zastupitelstvo začínalo v roce 2014 v počtu 7 členů a po odstoupení tří
zastupitelů 29. 9. 2016 a nastoupení jednoho náhradníka jsme zůstali v pouze v pěti
členech. Tím nám všem přibylo více práce a mnoho záležitostí jsme tak museli řešit i na
úkor svého volného času. Všichni jsme toto „břímě“ nesli statečně a útěchou nám bylo, že
vše, co děláme, děláme pro Vás, naše občany, a obec jako takovou. Ostatně, žijeme zde
společně a všem by nám mělo jít o to, aby se nám v naší obci dobře žilo. To, doufáme,
dokazuje i fakt, že větší část našeho volebního programu se nám podařilo splnit. Jako
konkrétní příklady můžeme uvést:
- dokončení Územního plánu
- oprava místních komunikací
- vybudování ostrůvku na točně u hasičské zbrojnice
- zbudování nové střechy na č. BD č. 47 a rekonstrukce střechy na BD č. 46
- rekonstrukce sklepů na BD č. 46 a zateplení stropů ve sklepě na obou BD
- legalizace užívání pozemků u BD
- položení břidlicové dlažby v urnovém háji na místním hřbitově
- oprava sociálního zařízení na TZ
- odkup trafostanice od společnosti ČEZ
- osázení aleje k Pietě
- náhradní výsadba stromků v obecních lesích
- založení Petrovického zpravodaje
- založení nových společenských akcí: rozsvěcení vánočního stromu, setkání žen
a turnaj ve stolním tenise
Vzhledem k časové náročnosti příprav jednotlivých projektů, změnám v pravidlech
k poskytování dotací a v některých případech bohužel i selhání spolupracujících
odborníků, nám samozřejmě zůstaly i akce, které jsou rozpracovány. Jsou to:
- vybudování multifunkčního hřiště
- výstavba chodníků na obou koncích obce
- rekonstrukce hasičské zbrojnice
- aktivní zapojení do příprav průzkumných vrtů na pitnou vodu
- oprava střechy na budově šaten u fotbalového hřiště
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Samozřejmostí pro nás bylo zajištění stálých činností obce, běžná údržba obecního
majetku, jako např. péče o zeleň a úklid sněhu, a stejně tak i pomoc místním spolkům.
Věříme, že jsme se svých funkcí zhostili, jak nejlépe jsme mohli a ostatní hodnocení
necháváme na Vás občanech. Novému zastupitelstvu přejeme hodně sil, trpělivosti
a pevných nervů při jejich práci.
ZO Hraničné Petrovice
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DNE 31. 8. 2018 SE KONALO 47. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva a 2 občané. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na
obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo rozpočtovou změnu 1.04/2018 a vzalo na vědomí provedené změny
rozpisu rozpočtu.
 ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace žadateli Charita Šternberk na účel
určený žadatelem v žádosti ve výši 4000 Kč. Žádost o dotaci byla Charitou
Šternberk podána 31. 7. 2018 na podporu služby Domácí zdravotní
péče/Domácí hospicová péče.
 ZO schválilo prodej části parcely č. 1630 v k. ú. Hraničné Petrovice podle GP
tedy nově vzniklé parcely č. 1630/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace – 94 m2
za cenu 5 Kč/m2 + DPH se služebností inženýrské sítě k č. p. 79.
 ZO schválilo vypracování projektové dokumentace revitalizace rybníka a podání
žádosti o dotaci na MZE.
 ZO schválilo vypracování předběžné kalkulace projektu na vybudování
kanalizace a ČOV v obci Hraničné Petrovice.
 ZO schválilo podání žádosti na prodloužení smlouvy 1 pracovníka VPP do
31. 3. 2019.

-mbh-

48. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

PÁTEK

27. 9. 2018, 18:00

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtová změna

6. Probíhající stavební práce
7. Rozsvěcení vánočního stromu,
mikulášování
8. Diskuze, různé
9. Závěr

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
Podle § 91 zákona o obcích svolává po volbách ustavující zasedání zastupitelstva obce
dosavadní starosta (případně místostarosta) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
desetidenní zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
K jeho svolání však může přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání návrhu soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování již marně uplynula.
Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování je 10 dní a počíná běžet ode
dne následujícího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. To znamená, že
první den lhůty je den následující po dni vyhlášení výsledků voleb.
Jestliže nebude návrh na neplatnost voleb nebo hlasování podán, bude ustavující zasedání
svoláno tak, aby se konalo nejpozději na začátku listopadu 2018 – přesný termín se odvine
od data vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
Pro aktuální informace sledujte úřední desku.

-mbh-
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE 2018
Volby se uskuteční 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 a 6. října 2018 od 8:00 do 14:00.
Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, obdrží volič novou sadu hlasovacích
lístků a úřední obálku přímo ve volební místnosti.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva obce Hraničné Petrovice
má být zvoleno – tj. 7. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje.
Dle údajů Statistického úřadu je v naší obci 9 kandidátů sdružených na kandidátní listině
NEZÁVISLÍ:
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Havlík Drahomír
Schmidt Květoslav
Hodsdon Zuzana DiS.
Kalus Radim DiS.
Palůch Antonín
Chrastina Josef
Příhodová Jana
Opichalová Miroslava
Kouřilová Olga

65
62
42
27
54
49
49
64
38

STAN
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

Bydliště

důchodce
OSVČ
všeobecná zdravotní sestra
technik lesní správy
ČID
řidič - strojník
zdravotní sestra
důchodce
OSVČ

Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice
Hraničné Petrovice

Zdroj: https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=1&xnumnuts=7102&xobec=546976&xstrana=470
-mbh-
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Asi v polovině října je možnost vývozu fekálií firmou ZEVYR. Zájemci se mohou nahlásit
obvyklým způsobem. Termín vývozu bude včas zájemcům oznámen. V uvedeném termínu
je potřeba být přítomen.
Vývoz jímky si můžete zajistit i sami např. u firmy Sitka (cena dle jejich ceníku), tel.
585004411; nebo Podlas (cena 497 Kč za jeden metr krychlový), tel. 585222240
a 603110529.
-Drahomír Havlík-

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD – 6. ŘÍJNA 2018
Kontejnery budou přistaveny na sběrném místě u obecního úřadu.
-Drahomír Havlík-

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ V

OKOLÍ NADZEMNÍHO ELEKTRICKÉHO

VEDENÍ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky pozemků, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví do vzdáleností daných
normou (u vedení nízkého napětí 1,5–2 m od vodičů). Zásah musí být proveden do
15. listopadu 2018. Po tomto termínu může vstoupit na pozemek společnost ČEZ
Distribuční služby, s.r.o. a provést zásah sama.

-mbh-
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LIKVIDACE VČELSTEV V

KATASTRU OBCE
V katastru Hraničných Petrovic bylo Státní veterinární správou v červenci vymezeno
stanoviště chovu včel, které bylo ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dne
19. 9. 2018 na tomto stanovišti proběhl výkon exekučního rozhodnutí – likvidace včelstev
a zařízení (spálením) dle nařízeného Mimořádného veterinární opatření. Zásah prováděli
profesionální hasiči za stanic Olomouc a Šternberk za pomoci SDH Hraničné Petrovice pod
dohledem Policie ČR a pracovníků Státní veterinární správy.
Kolem
ohniska
bylo
veterinární
správou
stanoveno
ochranné
pásmo na katastrálních
územích Domašov nad
Bystřicí, Horní Loděnice,
Hraničné
Petrovice,
Jívová, Město Libavá,
Sedm Dvorů a Těšíkov.
V ochranném
pásmu
platí pro všechny včelaře
nařízená opatření – např.
zákaz přesunů včelstev
a matek, zajištění odběru
vzorků ze všech úlů
a jejich
předání
k vyšetření v laboratoři
apod.
Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza, kterou je zakázáno léčit. Nákaza se projeví
u zavíčkovaného plodu. Prvním příznakem je mezerovitý plod. Dalším typickým příznakem
jsou tmavá, propadlá a občas děravá víčka. Uhynulá včelí larva se mění na tmavohnědou
lepkavou kašovitou hmotu, která se táhne a typicky zapáchá. Po vyschnutí uhynulé larvy
vznikne příškvar, který je pevně přilepen na spodní stěně buňky. Dělnice nakaženou
buňku poznají a vyčistí, při tom se však nakazí morem. Samy neonemocní, ale přenesou
nákazu na další zdravé
larvy. Buňky pláství
zůstávají také zdrojem
nákazy. Postupně se
rodí
méně mladušek,
včelstvo
slábne,
až
uhyne.
Jejich zásoby
naleznou
a vyberou
okolní včelstva a tím
dochází
k jejich
nakažení
a
šíření
nákazy.
Olomoucký
kraj patří v rámci ČR
k oblastem s nejvyšším
počtem ohnisek moru
včelího plodu (v roce
2017 jich zde bylo 40,
což
představovalo
26,3 % všech ohnisek
v ČR).
Zdroje: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/mor-vceliho-plodu/ a http://www.vcelarstvi.cz/mor-vceliho-plodu/
-text:mm, mbh, Ludmila Kalhousová, foto: Antonín Palůch-
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OKRESNÍ PŘEBOR IV. TŘÍDA MUŽŮ, SKUPINA A – ROZPIS ZÁPASŮ A VÝSLEDKY
Kolo
4
5
6
7
8
9
1
2
3

Domácí
SK Králová
FC Hraničné Petrovice
FC Hraničné Petrovice
FK Huzová
FC Hraničné Petrovice
Sokol Moravská Huzová
FC Hraničné Petrovice
TJ Dalov
FC Hraničné Petrovice

Hosté
FC Hraničné Petrovice
SK Štarnov
TJ Mladějovice
FC Hraničné Petrovice
Sokol Hnojice
FC Hraničné Petrovice
FC Kolos Jiříkov
FC Hraničné Petrovice
SK Město Libavá

Datum
25.8.2018
1.9.2018
8.9.2018
15.9.2018
22.9.2018
29.9.2018
6.10.2018
14.10.2018
20.10.2018

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

Den
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So

Skóre
2:3 (pen. 4:5)
2:3
2:1
4:1
4:2

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

RALLY JESENÍKY 2018
Dne 15. 9. se Hraničné Petrovice opět ocitly na trase Rally Jeseníky – třikrát za den se staly
pro závodníky cílem rychlostních zkoušek. Takto rally viděli petrovičtí diváci …

-text: mbh, foto: Matouš Bábek, Zuzana Hodsdon-
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27.9.
28.9.
28.9.
29.9.

16:30
17:00
19:00
9:00
19:30
9:30

29.9.
30.9.
6.10.
7.10.
9.10.
12.10.
13.10.
13.10.
18.10.
19.10.
26.10.
27.10.
28.10.
28.10.

10:00-16:00
14:00
19:30
14:00
19:30
19:30

19:00
19:30
19:30
14:00
15:00
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Historické záběry
Kino Moravský Beroun
Přednáška záhadná paměť
Kulturní dům Šternberk
Fashion show – styl, inspirace a noblesa
Kulturní dům Šternberk
Vaříme guláš s mikroregionem
U kulturního domu Horní Loděnice
Po čem muži touží
Kino Moravský Beroun
Hec kolo
Rozcestí Svatoplukova – Opavská; Moravský
Beroun
Historická kafírna – pražení a ochutnávky kávy Státní hrad Šternberk
Malá čarodějnice
Kino Moravský Beroun
Predátor: Evoluce
Kino Moravský Beroun
Yeti: Ledové dobrodružství
Kino Moravský Beroun
Utøya, 22. července
Kino Moravský Beroun
Toman
Kino Moravský Beroun
Venkovské trhy
Město Šternberk
Podzimní mlsání
Státní hrad Šternberk
Liga proti nevěře
Kulturní dům Šternberk
Venom
Kino Moravský Beroun
Domestik
Kino Moravský Beroun
Ukončení hlavní turistické sezóny
Státní hrad Šternberk
Když draka bolí hlava
Kino Moravský Beroun
JŮ a HELE
Kulturní dům Šternberk

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

TIPY, KAM VYRAZIT

Fashion show - styl, inspirace a noblesa
Ve čtvrtek 27. září 2018 od 19:00 bude probíhat v Kulturním domě ve Šternberku módní přehlídka.
Nechte se inspirovat módními návrhy přední české návrhářky Heleny Bedrnové, která vám představí
svou aktuální kolekci. Odevzdat se můžete do rukou vizážistů. Přeprodej vstupenek: Exspozice času,
ČSA 19; Kulturní dům, Masarykova 20; Městské Informační centrum, Horní náměstí 2. Cena je
150 Kč.

Liga proti nevěře
Liga proti nevěře – slavná komedie Zdeňka Podskalského. Komedie s detektivní zápletkou, tak by se
dala charakterizovat tato divadelní inscenace. Žena a její milenec, vracející se manžel, další žena
hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá
se utéci z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili se
všichni náhodou ... Hrají: Veronika Arichteva, Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Petr Mácha.
Vstupenky v Informačním centru. Cena vstupenky je 320 Kč.

Malá čarodějnice
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná
na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá
čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka
baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení,
a protože se má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla
sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula a když malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem
v pátek, kdy je přísně zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však malá
čarodějnice využije k dobru a uspořádá pro děti veselý karneval. A pak již nastane čas dalšího
sabatu, kde malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku.

Domestik
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí náročného cvičení a přísné
životosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit
v ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti. S každou další nocí
v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním prostředí ještě
znovu nadechnout? Minimalistická studie rozpadu těla a vztahu v debutu Adama Sedláka, který byl
v roce 2015 oceněn Filmovou nadací prvním místem za nejlepší nerealizovaný scénář.
-jš-
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Mikroregion Moravskoberounsko
pořádá 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

PÁTEK 28. ZÁŘÍ 2018 OD 9:00
U KULTURNÍHO DOMU V HORNÍ LODĚNICI
Pravidla soutěže:
- závazné přihlášky zasílejte do 24. září 2018 na e-mail: mikroregion@morberoun.cz nebo
do 26. září 2018 starostovi obce
- tým v počtu 2–3 členové
- registrace přihlášených týmů proběhne na místě od 8:30 do 9:00 hodin
- pravidla budou v průběhu soutěže upřesňována
Pořadatel pro každý tým zajistí:
- zázemí pro vaření (stůl, lavice, případně stan)
- kotlík o velikosti 10 l (po skončení odevzdat pořadateli čisté a nepoškozené)
- trojnožku a dřevo na topení (týmy si mohou donést i vlastní)
- 3 kg hovězího masa, cibuli, pitnou vodu, chléb
Každé družstvo si zajistí:
- ostatní suroviny na guláš, koření, uzeniny … (cibule a maso pouze od pořadatele)
- nástroje a pomůcky dle vlastního uvážení (nože, vařečky, krájecí prkénka nebo vál,
rukavice a jiné kuchyňské vybavení)
- stylové oblečení (není podmínkou) bude samostatně hodnoceno
HODNOTÍCÍ KOMISE – STAROSTOVÉ MIKROREGIONU
Soutěžíme pro zábavu. Vítězný tým bude odměněn.
Soutěžní guláše jsou určeny pro divácké ochutnávky – 20 Kč za porci.
Občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu zahraje country kapela Kamínek.
Vystoupí zájmové sdružení zaměřené na originální výstroj, výzbroj a realistickou simulaci
operací bojových složek jednotky US Army, Air force a Marine corps.

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

U
UŽ
ŽIIT
TE
EČ
ČN
NÉ
É IIN
NF
FO
OR
RM
MA
AC
CE
EP
PR
RO
OV
VÁ
ÁS
S
UZAVÍRKY NA JÍVOVOU
Z důvodu stavebních prací v rámci výstavby celoplošné kanalizace v obci Jívová byla firmě,
která realizuje stavbu povolena úplná uzavírka silnice III/44434 v obci Jívová (příjezd od
Hraničných Petrovic), a to od 18. 9. 2018 do 25. 11. 2018. Po celou dobu uzavírky musí být
umožněn průjezd pouze autobusům.
Stavební firma prozatím umožňuje průjezd i ostatním vozidlům, přesto sledujte přechodné
dopravní značení, které v termínu povolené uzavírky může omezit průjezd vozidel
a stanovuje objízdné trasy.
-mbh-
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SLEVY JÍZDNÉHO
Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 v Tarifu
IDSOK ke změnám týkajících se dětí a mládeže od 6 do 18 let, studentů 18–26 let a také
seniorů starších 65 let. Nově se zavádí sleva 75 % z plného (obyčejného) jízdného pro
všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně (i o víkendech
včetně školních prázdnin). V Tarifu IDSOK se nové 75% slevy týkají jednotlivého
zlevněného jízdného a časových zlevněných jízdenek (týdenní a měsíční).
ČASOVÉ ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ – doklady
-

-

Děti do 6 let jezdí stále zdarma a nemusí mít žádný doklad.
Cestující od 6 do 15 let musí prokázat svůj věk platným průkazem IDSOK
s vyznačenou kategorií „dítě do 15 let“.
Cestující od 15 do 18 let nárok na slevu 75 % musí prokázat platným žákovským
průkazem s vyznačenou platností bez potvrzení školou nebo platným průkazem
ISIC.
Studenti od 18 do 26 let musí prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským
průkazem potvrzený školou nebo platným průkazem ISIC.
Cestující od 65 let v rámci IDSOK musí prokázat nárok na slevu 75 % platným
průkazem IDSOK (s vyznačenou kategorií buď „občan starší 65 let“ nebo „občan
starší 70 let“).

JEDNOTLIVÉ ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ – doklady
-

Děti do 6 let pro jednotlivé zlevněné jízdné nemusí mít žádný doklad.
Cestující od 6 do 15 let nebudou potřebovat k nákupu jednotlivé zlevněné
jízdenky se slevou 75 % žádný doklad o věku.

Na průkaz je nutná aktuální fotografie ve formátu 35 × 45 mm.
S ohledem na kapacitní možnosti na předprodejních místech bude možné vyřídit si slevové
průkazy v průběhu celého měsíce září. Nejbližší místa prodeje a ověřování žákovských
průkazů a průkazů IDSOK: Autobusové nádraží Olomouc – informační kancelář (po–pá
6:00–19:30), výdejny jízdenek v železničních stanicích Šternberk a Domašov nad Bystřicí.
-mbh-

TŘÍDĚNÍ ODPADU VE SPOLUPRÁCI S

OBECNÍM ÚŘADEM
Obecní úřad pomáhá se zapojením do několika projektů, které Vám mohou pomoci vyřešit
otázku „Kam s tím?“ Na obecní úřad je možné kdykoliv odevzdat vysloužilé malé i velké
elektrospotřebiče, textil, cartridge, baterie a PET víčka.

"NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM" – sběr použitého textilu pro Diakonii Broumov
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nelze
-

Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, ne odřezky a zbytky látek)
Knihy
Menší elektrospotřebiče
odevzdat:
Znečištěný a vlhký textil
Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
Nábytek, jízdní kola, kočárky – transportem se poškodí
Lyže, lyžáky
Nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
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„RECYKLUJTE S HASIČI“ – zpětný odběr elektrozařízení
o chlazení: velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování
potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených
a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek
o velké spotřebiče: pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní
velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla,
elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího
nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké
spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování,
broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání,
ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro
nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo
pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro
postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby,
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velká vrtačka ostatní velké
elektrické nástroje, kopírka bez cartridge apod.
o malé spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími než 40×80×50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro
čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky
a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače,
fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá
zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání,
dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších
materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů,
hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné
použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných
látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní
elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary
a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče
pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro
účely měření, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní
malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, wifi, počítače,
notebooky, klasické telefonní přístroje apod.
o LCD TV a monitory: televize a monitory s moderní plochou obrazovkou
o CRT TV a monitory: televize a monitory s klasickou obrazovkou
Do zpětného odběru nepatří:
- Žárovky a zářivky
- Výbojky
- Bojlery

„RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT“ – projekt, do kterého je zapojena
ZŠ Jívová; sbírají tonery, cartridge, baterie a PET víčka
Sběr laserových tonerů a inkoustových cartridgí
o Všechny typy laserových tonerů a inkoustových cartridgí používaných v domácnosti
i kancelářích. Máte-li možnost, vložte staré tonery a cartridge do sáčků, airbagů
(vzduchový obal) dodávaných s novými tonery a cartridgemi některých výrobců. Tonery
a cartridge nevkládejte do samostatných kartonových krabic (pouze pokud by se jednalo
o ještě nový toner).
Nelze odevzdat:
- Rozbité tonery a cartridge, které mohou poškodit ostatní kusy
- Tonerové válce
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Sběr použitých baterií
o Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů
apod.). Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké
monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.
Nelze odevzdat:
- Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie
- Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem
- Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, kde např. pracují rodiče
žáků/studentů (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich
vyčnívat kontaktní drátky a podobně)
- Plně nabité baterie a nové nepoužité baterie
- Baterie těžší než 1 kg
Pet víčka
o Odevzdávají se pouze víčka z klasických PET lahví všech barev.
Nelze odevzdat:
- Jiná plastová víčka např. z lékovek, šlehaček ve spreji apod.
- Špunty, zátky
- Víčka vybavená pítkem

-Ludmila Kalhousová-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde 22. 10. 2018. Uzávěrka příspěvků je ve středu 17. 10. 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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