PETROVICKÝ
ZPRAVODAJ
Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

12/2018

Vážení spoluobčané
Chci se vyjádřit k požáru kontejnerů u bytových domů. Po prozkoumání inspektora
Hasičského záchranného sboru a Policie ČR nelze určit viníka požáru. Velmi
pravděpodobně došlo k požáru kvůli žhavému popelu vysypanému do plastového
kontejneru na směsný odpad, případně mohlo jít o úmyslné zapálení. Kromě samotných
kontejnerů bylo poničeno i celé nově zbudované sběrné místo – došlo ke zničení dlažby,
která bude muset být vytrhána a položena znovu. Škoda zatím nebyla vyčíslena;
pojišťovna odmítla plnění škody. Oprava sběrného místa a nákup nových kontejnerů bude
uskutečněn, až za příhodného počasí. Do té doby nelze k odkládání odpadu využívat
sběrné místo u bytových domů, přestože na něm zůstaly plechové kontejnery – veškerý
odpad se musí třídit na sběrném místě u obecního úřadu.
Co se týká třídění odpadu, myslím si, že obec zajišťuje dostatek možností třídit odpad.
Částka, kterou platí občané, zdaleka nepokryje vývoz a likvidaci odpadů – to dotuje obec.
V bytových domech navíc v minulosti každá domácnost dostala bezplatně plechovou
popelnici, takže nájemníci nemusí sypat popel do plastových kontejnerů na směsný odpad.
V souvislosti s odpady upozorňuji i na to, že po dohodě s odborem Životního prostředí
bude obec jako majitel objektů bytových domů provádět kontrolní stěry spalinových cest na
rozbor, zda se spalují plasty. V případě pozitivních výsledků zaplatí nájemník jak rozbor,
tak přestupek.
Koncem roku končí celá redakce Zpravodaje. Odvedli velmi kvalitní práci a to hlavně
šéfredaktorka. Všem děkuji.
S blížícími svátky přeji všem klid a pohodu. Hodně zdraví v roce 2019.
Drahomír Havlík, starosta
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Milí čtenáři,
prosincový Petrovický zpravodaj vyšel po dohodě se starostou v poněkud netypický
termín – i prosincové zasedání zastupitelstva se totiž bude konat již před svátky,
a tak jsme chtěli, aby se k Vám veškeré informace dostaly včas.
Opakujeme výzvu z minulého čísla – hledají se šikovní lidé, kteří by převzali práci
v redakci zpravodaje.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se do této chvíle na tvorbě
zpravodaje podíleli – ať již jako členové redakce nebo jako autoři příspěvků,
reportáží a fotografií z akcí.

-mbh-
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DNE 29. 11. 2018 SE KONALO 2. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 7 členů zastupitelstva. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na
obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:

 ZO schválilo rozpočtovou změnu
1.07/2018 (mimo jiné kvůli přijetí dotací na
hospodaření v obecních lesích) a vzalo na vědomí provedené změny rozpisu rozpočtu.
 ZO schválilo poskytování cestovních náhrad dle platných předpisů; Výše stravného
bude vždy v dolní hranici sazby.
 ZO schválilo pokračování nájemních smluv u dvou obecních bytů, a to na období do
31. 1. 2020. ZO vzalo na vědomí, že u jednoho obecního bytu bude pronájem ukončen.
 ZO vzalo na vědomí společný postup obcí Mikroregionu Šternbersko ve věci dodatku
smlouvy se společností Marius Pedersen. ZO bylo seznámeno s návrhem dodatku
smlouvy na svoz odpadu, kde jsou zvýšené ceny za svoz, a také s poznatky z jednání
Rady Mikroregionu Šternbersko, kde řada obcí projevila nespokojenost s přístupem
společnosti Marius Pedersen k vážení sváženého odpadu.
 ZO schválilo uzavření dodatku smlouvy s firmou Machovský na akci multifunkční
hřiště.
 ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na provoz obchodu v obci ve výši 6.000 Kč
měsíčně, a to od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 podle Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018.
 ZO schválilo pořízení zařízení, které doplní stávající prostředí IT z důvodu aplikace
nařízení GDPR. Zařízení dodá a montáž provede společnost Scenario s. r. o. Ostrava
v ceně 10.050 Kč.
-mbh-

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 20. 12. 2018, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtová změna
Rozpočtové provizorium 2019
Střednědobý výhled – návrh

8. Informace k dotaci – multifunkční hřiště
9. Dotace – zaměstnanost
10. Dotace – POV
11. Dotace – MMR
12. Odměny členů zastupitelstva od 1. 1. 2019
13. Diskuze, různé
14. Závěr

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 31. 1. 2019, 18:00
====================================================================
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NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
K 1. 2. 2019 se uvolní byt 2+1 v obecním bytovém domě. Případní zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadu v úředních hodinách (pondělí a středa 13:00–
17:00) nebo jindy po telefonické domluvě (724 160 106).

SVOZ ODPADU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Svoz směsného komunálního odpadu, papíru a plastů proběhne ve čtvrtek 27. 12.;
Další pak druhý týden v lednu.
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo letos přijelo do Česka už potřicáté (poprvé se
do tehdejšího Československa dostalo v roce 1989, kdy ho
exiloví skauti přivezli pod sochu sv. Václava v Praze).
Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje
rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na
klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta BadenPowella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze
symbolů míru a porozumění mezi národy.
Do Betléma letos jako „Dítě světla“ cestoval s rodiči jedenáctiletý Niklas Lehner
z Vorchdorfu v Horním Rakousku. Navštěvuje první třídu střední školy, je
bubeníkem v místním sboru, ministruje, hraje fotbal za místní klub ASKÖ
Vorchdorf a samozřejmě skautuje. Betlémské světlo zapálil v jeskyni narození
Krista 28. listopadu 2018.
Předávání světla letos proběhlo v Linci, kde celá novodobá tradice začala.
Slavnostní ekumenická bohoslužba proběhla v sobotu 15. prosince 2018 v linecké
katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). V neděli 16. prosince
se již Betlémské světlo za pomoci skautských kurýrů rozvezlo vlaky po celé České
republice. Do Domašova nad Bystřicí již tradičně přijelo rychlíkem z Olomouce
a přes naše kamarády z Jívové se plamínek Betlémského světla dostal i do
Hraničných Petrovic.
Na Štědrý den budeme od 11:00 do 11:30 u obecního stromečku (ve špatném
počasí v domečku autobusové zastávky) a přineseme tam plamínek z Betléma
– pokud budete chtít, přijďte si se svíčkou ...
- Bábkovi -

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Při minulé sbírce (2018) jste vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. V regionu
Šternbersko se vybralo 426.533 korun. Díky výtěžku sbírky jsme:
● poskytli přímou pomoc osobám v nouzi – 35.000,● podpořili provoz Domácí zdravotní péče, domácí hospicové péče, které poskytují
odbornou zdravotní i paliativní péči v domácím prostředí – 156.000,● uhradili splátku osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou službu –
64.000,Vaše důvěra je pro nás závazkem
a současně povzbuzením pro naši
práci.
Další ročník Tříkrálové sbírky
proběhne od 1. do 14. ledna
2019.
Z nové sbírky 2019 chceme:




pokračovat v poskytování přímé pomoci lidem, kteří se ocitají v nouzové či
krizové situaci;
podporovat Domácí zdravotní péči, včetně hospicové péče (péče o nemocné
seniory, osoby se zdravotním postižením, umírající);
podporovat sociální službu Sociální rehabilitace Rozkvět (osoby s mentálním
postižením)

-informace převzaty z internetových stránek Charity Šternberk – střediska Šternberk-
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – 1. prosince 2018

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ SOBOTA
Dne 8. 12. 2018 proběhla v kulturním domě tradiční
mikulášská sobota. Jako obvykle jsme začali
vánočními dílničkami, kde si děti vyrobily dárečky
pro radost i potěšení. O vánoční atmosféru se
zasloužil stromeček, vánočka a vánoční cukroví od
paní Palůchové, která také napekla perníčky, které
si děti zdobily. Velkým pomocníkem naší tradiční
sestavy byl Milda, kterému to s žehličkou v ruce moc
slušelo, a výrobky z jeho dílničky určitě udělaly
všem radost.
O bufet se nám postarali kluci z SDH Držovice a o zábavu na parketu DJ Marťa.
Děti byly moc hodné a šikovné, jak při dílničkách, tak při tancích a soutěžích
a proto
přišel
Mikuláš,
anděl
i
hodná
čertice
a
donesli
nadílku
od hasičů.

Akci finančně podpořili: Obec Hraničné Petrovice, Milan Mráz, Eva Palůchová,
Jaroslav Palůch a RAIWARA s. r. o.
- SDH Hraničné Petrovice –

SDH Hraničné Petrovice přeje všem spoluobčanům, přátelům a známým
příjemné prožití vánočních svátků, radost ze života, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspěchů v roce 2019.
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Šternberk zpívá koledy
Hlavní náměstí Šternberk
Bohemian Rhapsody
Kino Moravský Beroun
Vánoční – Benefiční koncert
Kulturní dům Šternberk
IV. Adventní neděle
Hlavní náměstí Šternberk
Poetické prohlídky na hradě
Státní hrad Šternberk
Vánoční koncert
Domašov u Šternberka, kostel sv. Martina
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Medvěd aréna Moravský Beroun
Divadelní představení pro děti
Státní hrad Šternberk
Šternberanka + Duo Jamajka
Expozice času Šternberk
Silvestrovský běh
Tělocvična Slovan Moravský Beroun
Silvestrovský ohňostroj
Domašov nad Bystřicí
Přivítání nového roku
Hlavní náměstí Šternberk
Silvestrovská párty 2018/2019
Domašov u Šternberka
Bumblebee
Kino Moravský Beroun
III. Obecní ples
Dům armády Město Libavá
Sněhová královna v zemi zrcadel
Kino Moravský Beroun
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Kino Moravský Beroun
Cena za štěstí
Kino Moravský Beroun
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TIPY, KAM VYRAZIT
IV. Adventní neděle

Dne 23. prosince 2018 bude probíhat na Hlavním náměstí ve Šternberku IV. Adventní neděle.
Od 16:00 hodin zahraje místní kapela Rubbish people a závěr adventu bude patřit Mishe&Tomovi
a jejich Xmas edition. Máte se na co těšit.

Divadelní představení pro děti
V neděli 30. prosince se od 15:00 uskuteční v Hodovním sále šternberského hradu divadelní
představení pro děti. Loutkové pohádky Jak šlo vejce do světa a Jak kočička s pejskem dělali dort
byly připraveny ve spolupráci se šternberskými ochotníky ŠOK. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč.

III. Obecní ples
Obec Město Libavá si Vás dovoluje pozvat na III. Obecní ples. V pátek 11. ledna 2019 od 20:00
v Domě armády (PDA). Hraje hudební skupina MTV. Vstupné 200 Kč (slosovatelná vstupenka),
možnost dokoupení večeře v hodnotě 80 Kč. Můžete se těšit na taneční vystoupení, Travesti show
a soutěž o ceny. Vstupenky je možno zakoupit na obecním úřadě u paní Bendové od 10. 12. do
21. 12. v úředních hodinách nebo i jindy po předchozí telefonické domluvě (585 313 942).

Cena za štěstí
Jsme nešťastní, když nejsme šťastní. Propletenec rodičů z netradičních rodin hledá cestu, jak se
dobrat štěstí pro sebe a pro svoje děti. Ovšem nenacházejí ten nejlepší způsob řešení a je otázkou,
jestli je to vůbec v jejich silách. Osud je staví před těžká rozhodování. Kde hledat místo pro šťastný
život? Zachovat rodinu za každou cenu? Dát dětem volnost v jejich rozhodování? Utéct, nebo zůstat?
To, že usilujeme o štěstí my, neznamená, že jsou šťastné i naše děti.
-jš-
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V
24.12. 22:00
25.12. 11:00
26.12. 9:30
10:30
30.12. 11:00
1.1.
11:00

KOSTELÍCH V BLÍZKÉM OKOLÍ

Jívová
Domašov nad Bystřicí
Domašov u Šternberka
Hraničné Petrovice
Jívová
Jívová

Štědrý den
Slavnost Narození Páně
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
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Fotografie z vystoupení žáků ZŠ Jívová na Adventním koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Jívové
30. 11. 2018.
-mbh-

Krásné Vánoce,
pohodový konec roku starého
a šťastné vykročení do toho nového
Vám přeje redakce

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 28. 1. 2019. Uzávěrka příspěvků je ve středu 23. 1. 2019.
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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