PETROVICKÝ
ZPRAVODAJ
Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

11/2018

Vážení spoluobčané
Chtěl bych Vám poděkovat za projevenou důvěru v komunálních volbách. Nové
zastupitelstvo obce se bude snažit pracovat na rozvoji a chodu obce alespoň tak, jako to
předešlé. Máme před sebou čtyři roky, ve kterých musíme dokončit již rozběhlé akce
a zahájit nové.
V tento předvánoční čas Vás všechny zvu na již tradiční akce. 1. 12. 2018 na Rozsvícení
vánočního stromu a 8. 12. 2018 na Mikulášskou.
Drahomír Havlík, starosta
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DNE 1. 11. 2018 SE KONALO USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 7 členů nového zastupitelstva, dosavadní místostarosta
a zapisovatelka okrskové volební komise. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na
obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 Členové nového zastupitelstva složili slib stanovený v § 69 odst.
2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Hraničné Petrovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
 ZO zvolilo neuvolněného starostu. Starostou, tedy statutárním
zástupcem obce, který samostatně zastupuje obec, je Drahomír Havlík.
 ZO zvolilo jednoho neuvolněného místostarostu. Místostarostou je
Radim Kalus, DiS.
 ZO zřídilo tříčlenný finanční výbor. Jeho předsedkyní je Jana
Příhodová, členy jsou Antonín Palůch a Josef Chrastina.
 ZO zřídilo tříčlenný kontrolní výbor. Jeho předsedkyní je Zuzana
Hodsdon, DiS., členy jsou Antonín Palůch a Květoslav Schmidt.
 ZO rozhodlo ponechat měsíční odměny za výkon jednotlivých
neuvolněných členů zastupitelstva beze změn.
 ZO schválilo rozpočtovou změnu 1.06/2018 a vzalo na vědomí
provedené změny rozpisu rozpočtu.
 ZO schválilo provedení inventarizace 2018 k 31. 12. 2018. Proškolení
členů proběhne den 19. 11. 2018. Předsedou HIK bude jmenován
Radim Kalus, DiS.
-mm-
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2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 29. 11. 2018, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Rozpočtová změna
Cestovné
Nájemní smlouvy – byty

7. Dodatek smlouvy Marius Pedersen
8. Dodatek smlouvy – multifunkční hřiště
9. Individuální dotace z rozpočtu obce – obchod
10. Nucený přechod akcií
11. Diskuze, různé
12. Závěr
-mbh-

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 27. 12. 2018, 18:00
Celý program zasedání naleznete ve zpravodaji 12/2018.
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Milí čtenáři,
listopadovým číslem slaví Petrovický zpravodaj 4. narozeniny. S koncem tohoto
roku nastanou v jeho redakci změny. Všechny současné členky redakce se rozhodly
v činnosti dále nepokračovat, a proto i touto cestou hledáme své nástupce.
Redakce je momentálně tříčlenná – tvoří ji šéfredaktor a dva redaktoři, z nichž
jeden může být člen zastupitelstva. Práce redaktorů spočívá zejména
ve shromažďování informací (např. ze zápisů zastupitelstva, z webových stránek
okolních obcí, přímou spoluprací s organizátory akcí apod.) a jejich sepsáním do
podoby příspěvků. Vítaná je i fotodokumentace aktuálního dění v obci. Prací
šéfredaktora je především následné vytvoření zpravodaje – nutná je tedy dobrá
znalost práce s počítačem, grafické cítění, znalost českého jazyka a základních
typografických pravidel nebo alespoň chuť se všechny tyto věci naučit.
U šéfredaktora není nutné, aby byl místní, u redaktorů je lepší, pokud jsou to lidé
z obce.
Hlavní část práce na zpravodaji se většinou odehrává v průběhu 5 dnů 1× za měsíc
(od čtvrtka do pondělí; mezi uzávěrkou a vytištěním zpravodaje). Ve vztahu k obci je
řešena jako práce na dohodu se stanovenou odměnou 100 Kč/hodinu.
Pokud byste se chtěli stát členy týmu, který bude zpravodaj v příštích letech
vytvářet, chtěli byste podrobnější informace nebo byste věděli o někom šikovném,
koho by tato práce bavila, ozvěte se, prosím, na e-mail redakce
petrovicky.zpravodaj@centrum.cz nebo přímo na obecní úřad.
-mbh-
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VÁNOČNÍ HVĚZDA
Koupí rostlinky vánoční hvězdy v rámci charitativní akce Vánoční
hvězda 2018 můžete pomoci naplnit sny nemocných dětí
z Hematologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci. Do
28. listopadu si můžete rostliny objednat v kanceláři OÚ, na
telefonu 724160106 nebo na e-mailu kalhousova152@seznam.cz.
Při objednání uveďte barvu červená nebo bílá a velikost malá (za
50 Kč) nebo velká (za 100 Kč).
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
v sobotu 1. prosince v 16:00
na louce naproti obecnímu úřadu
 Občerstvení a teplé nápoje pro malé i velké (pečené brambory,

grilované párečky, vánoční punč, čaj pro děti)
 Tradiční společná ochutnávka domácích dobrot
 Speciální poštovní schránka na dopisy pro Ježíška
 Pokud vaše děti budou chtít zazpívat vánoční písničku
nebo zahrát na hudební nástroj, velmi to oceníme
 V 18:00 rozsvícení stromečku
 Ohňostroj
 Koledy
 Po rozsvícení stromečku společný bufet
a volná zábava v sále Kulturního domu
na společné setkání Vás srdečně zve Obec Hraničné Petrovice


Sbor dobrovolných hasičů Hraničné Petrovice
ZVE VŠECHNY DĚTI A DOSPĚLÉ
8. PROSINCE 2018
NA TRADIČNÍ ***MIKULÁŠSKOU*** SOBOTU
do kulturního domu v Hraničných Petrovicích

Program:
15:00
16:00
18:00
20:00

Dárečkování
– děti s rodiči si vyrobí vánoční ozdoby i dárečky
Zábavný pořad pro děti plný tance, zpěvu a her
Mikulášská nadílka
Pokračování pro dospělé …

Časy jsou orientační

***

Občerstvení zajištěno

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY OBCE HRANIČNÉ PETROVICE A DALŠÍCH
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HALLOWEEN
Dne 3. 11. 2018 jsme s dětmi oslavili anglosaský lidový svátek Halloween. Akci
uspořádala Obec Hraničné Petrovice ve spolupráci se ZŠ Jívová.
V 17:00 hodin se před kulturním domem objevili v kostýmech a s lampiónem v ruce
duchové, strašidla, čarodějnice a masky nejen ze záhrobí, aby se společně vydali na
lampiónový průvod obcí k hasičské zbrojnici. Odtud se už postupně vydal každý
sám, ve skupince nebo s rodiči po „Malé straně“ strašidelnou stezku odvahy zpět do
kulturního domu.
Po příchodu do KD měly děti možnost vyrobit si v dílničkách pavouka z ořechové
skořápky, ducha z lízátka a náramek s Halloweenskou tématikou; hojně využívaly
facepaintingu (malování na obličej) a v sále si zasoutěžily a zatančily s již známým
DJ Martinem.
Občerstvení, které připravila naše školní Vědma Čoči, bylo velice chutné a výtěžek
z něj bude využit na výlet školní družiny.
Zpětná vazba od dětí a rodičů nás velmi potěšila, takže: PŘÍSTĚ ZAS!

-Ludmila Kalhousová-

PODZIMNÍ SETKÁNÍ ŽEN
V pátek 23. listopadu se v našem kulturním domě sešlo 15 žen na již tradičním
setkání. V 17:30 začala přednáška paní Jany Víťazkové, která trvala až do 20:00.
Bylo toho totiž opravdu hodně, ale vše bylo velice zajímavé. V první části přednášky
nám představila spoustu bylinek, dále nám poradila, jak zazimovat zahrádku a také
jak vytvořit bylinkovou zahrádku i tzv. bylinkovou spirálu. Dalším tématem byly
ovocné dřeviny – spíše exotičtější, ale také vhodné pro pěstování v našich
podmínkách. Na konci přednášky jsme si mohly vybrat z různých druhů
bylinkových čajů na všechny možné neduhy.

-Zuzana Hodsdon-
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19:30

10:00-15:30
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17:00
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19:30
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14:00
14:00
16:00
18:00

K
KU
ULLT
TU
UR
RN
NÍÍ,, SSPPO
OR
RT
TO
OV
VN
NÍÍ A
A SSPPO
OLLE
EČ
ČE
EN
NSSK
KÉ
ÉA
AK
KC
CE
EV
VO
OK
KO
OLLÍÍ
Výstava Betlémů
Expozice času Šternberk
První pomoc u dětí
Sál ZUŠ Moravský Beroun
Adventní tvoření a přátelské posezení
Kulturní dům Jívová
Rozsvícení vánočního stromu
Náměstí Moravský Beroun
Adventní věnce v DDM
DDM Šternberk
Vánoční jarmark s rozsvícením stromečku
Město Libavá
Rozsvěcování vánočního stromu s jarmarkem
Domašov u Šternberka
Adventní koncert a rozsvěcování vánočního
Jívová
stromu
Dívka v pavoučí síti
Kino Moravský Beroun
Zájezd na vánoční trhy v Polsku
Jívová
Vánoční prohlídky hradu Šternberk
Státní hrad Šternberk
Dětský vánoční jarmark na hradě
Státní hrad Šternberk
Muzikoterapie
Expozice času Šternberk
Princezna ze mlejna
Kulturní dům Šternberk
I. Adventní neděle
Hlavní náměstí Šternberk
Čerti z Rakouska
Kulturní dům Šternberk
Žalman – Naslouchám tichu země
Kino Moravský Beroun
Vánoční prodejní výstava
Výchovně vzdělávací centrum
Moravský Beroun
Nebíčko a peklíčko
Kino Moravský Beroun
Adventní koncert Hradišťan a Jiří Pavlica
Kulturní dům Šternberk
Rozsvěcování vánočního stromečku
Norberčany
Vánoční prodejní výstava
Výchovně vzdělávací centrum
Moravský Beroun
Vánoční pečení v DDM
DDM Šternberk
Vánoční kamion Coca Cola
Hlavní náměstí Šternberk
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Kino Moravský Beroun
Mikulášská nadílka
Norberčany
Mikulášská nadílka
Domašov nad Bystřicí
Vánoční dílničky
Expozice času Šternberk
Prosincová výprava údolím Sitky
Šternberk
Historická kafírna na hradě
Státní hrad Šternberk
Tradiční „MIKULÁŠSKÁ“ sobota
Kulturní dům Hraničné Petrovice
Bohemian Rhapsody
Kino Moravský Beroun
Čertí brko
Kino Moravský Beroun
Dobrodružství na ostrově Čičidžuma
Kulturní dům Šternberk
II. Adventní neděle
Hlavní náměstí Šternberk
Přednáška - Imunita
Kulturní dům Šternberk
Česko zpívá koledy
Hlavní náměstí Šternberk
Caveman
Kulturní dům Šternberk
Smrtelné stroje
Kino Moravský Beroun
Vánoční prohlídky hradu Šternberk
Státní hrad Šternberk
Spider – Man: Paralelní světy
Kino Moravský Beroun
Vánoce a spol.
Kino Moravský Beroun
III. Adventní neděle
Hlavní náměstí Šternberk
Česko zpívá koledy
Hlavní náměstí Šternberk
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TIPY, KAM VYRAZIT
Princezna ze mlejna
Divadelní zpracování oblíbené filmové pohádky Zdeňka Trošky „Princezna ze mlejna“ ožívá na
divadelních prknech. Dne 2. prosince 2018 od 15:00 hodin v Kulturním domě ve Šternberku.
Vstupné: 100 Kč/osoba.
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Čerti z Rakouska
Neskutečné se stává skutečným! Pekelní čerti dorazí poprvé do Šternberka. Pekelná show
s rakouskými čerty se odehraje 3. prosince v Kulturním domě (nejedná se o průvod čertů). Povídá
se, že v České republice žije několik zlobivých dětí. Český čert už na to nestačí, tak si na pomoc
zavolal ty nejošklivější stvoření v Evropě – RAKOUSKÉ ČERTY! Dorazí hned několik čertů, které
znáte z Rakouských průvodů, a potrestají hříšníky za jejich činy! Kdo se rád bojí, ten u toho nesmí
chybět. Vystoupení zahrnuje kromě představení čertů, strašidelných efektů a focení a tancování
s čerty i dětskou diskotéku a soutěž pro děti. Vstupné 100–150 Kč.

Prosincová výprava údolím Sitky
KČT Šternberk Vás zve 8. prosince na prosincovou výpravu údolím Sitky. Turisti zavítají do
krásného údolí řeky Sitky, která pramení v Nízkém Jeseníku nad Huzovou mezi obcemi Stránské a
Rýžoviště. Trasy jsou naplánované od 13 do 23 km. Na výšlap je nutná registrace na všechny
varianty tras. Startovné: Všichni bez rozdílu věku nebo členství v KČT 40 Kč (v ceně startovného je
záznamník s odznakem ŠTERNBERSKO). Kdo záznamník ŠTERNBERSKO vlastní, má startovné
ZDARMA po předložení záznamníku ke kontrole. Do záznamníku získá účastník výšlapu razítka
z jednotlivých kontrol a míst, kterými vede vybraná trasa.

Vánoce a spol.
Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá
jen pár dní. Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi. Jediné, co může zachránit Vánoce, je
vitamín C pro všechny skřítky. Záchranná mise ale nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli
zdálo.
-jš-
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UZAVÍRKA V JÍVOVÉ
V termínu od 26. 11. (od 7:30) do 30. 11. (do 16:30) bude v Jívové uzavřena silnice
III/44434 směr Domašov u Šternberka. Linkový spoj 890328 (Šternberk – Jívová –
Domašov nad Bystřicí) bude veden po objízdné trase a zastávky Hraničné Petrovice,
rest. a Jívová, nám. budou obsluhovány v opačném pořadí.

VÁNOČNÍ TRH V POLSKU SE SENIORKLUBEM JÍVOVÁ
Zájezd se koná 1. 12. 2018. Odjezd autobusem v 7:00 z náměstí v Jívové. Zájemci
se hlásí na obecním úřadě Jívová. Příspěvek na dopravu – 300 Kč (členové
seniorklubu zdarma).

ADVENTNÍ TVOŘENÍ A PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ V JÍVOVÉ
Adventní tvoření se koná 27. 11. 2018 od 15:00 do 18:00 v kulturním domě Jívová.
Prodej a výroba vánočních ozdob, dekorací a adventního věnce (chvojí zajištěno,
ozdoby na věnec si přineste vlastní). Občerstvení zajištěno ze školní kuchyně.
Vítány jsou ochutnávky domácích dobrot. Pořádá ZŠ a MŠ Jívová.
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pátek 21. 12. 2018. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 17. 12. 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 11/2018
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