Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

1/2019

Vážení spoluobčané
Do dalších dní roku 2019 Vám přeji jen to dobré, hodně krásných dní a hlavně zdraví.
S novým rokem došlo k výměně redakce Zpravodaje. Termíny vydávání se nemění.
Vzhledem k ledovkám, které jsou v tomto období častým jevem, je u obecního úřadu
kontejner s pískem, který můžete využít k posypu svých příjezdových cest i chodníků
a chodníčků.
Drahomír Havlík, starosta

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

DNE 20. 12. 2018 SE KONALO 3. 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 1.08/2018 (mimo jiné kvůli navýšení
daňových příjmů) a vzalo na vědomí provedené změny rozpisu rozpočtu.
 ZO schválilo rozpočtové provizorium na 1. Q roku 2019 ve výši 1/3
výdajů roku 2018.
 ZO vzalo na vědomí návrh střednědobého výhledu na období 2020 –
2021.
 ZO vzalo na vědomí prodloužení dotace k akci multifunkční hřiště
do 31. 5. 2019.
 ZO schválilo příjem dotace Podpora zaměstnanosti na Šternbersku
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009843. Prioritní osa 2 - Sociální
začleňování a boj s chudobou.
 ZO schválilo podání žádosti na částečnou rekonstrukci turistické
základny v obci Hraničné Petrovice z dotačního programu Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, dotačního titulu 1 – podpora
budování a obnovy infrastruktury obce.
 ZO schválilo podání žádosti na částečnou rekonstrukci kulturního
domu v obci Hraničné Petrovice z dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019.
 ZO vzalo na vědomí ponechání odměn členů ZO ve stávající výši.
 ZO vzalo na vědomí udělení samovýroby a prodej dříví ze skládky
2 zájemcům.
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 ZO schválilo podání žádosti o dotaci – Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2019, dotační titul 5 – podpora venkovských
prodejen.
 ZO vzalo na vědomí situaci s objednávkami nedělního pečiva.

-kall-

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 31. 01. 2019, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Střednědobý výhled
6. Inventarizační zpráva
7. Odpisový plán na rok 2019
8. Vyvěšení vlajky Tibet
9. Přívod NN - věcné břemeno
10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v BD

11. Přidělení bytu v BD
12. Finanční prostředky na akce
13. Žádost o bezúplatný převod od SPÚ
14. Záměr směny pozemků
15. Záměr rekonstrukce KD
16. Dodatek smlouvy s Marius Pedersen
19. Žádost o propagaci SCLLD MAS Štbk
18. Petrovický zpravodaj
19. Diskuze, různé
20. Závěr
-kall-

====================================================================
Milí čtenáři,
zatím se nenašli lidé, kteří by převzali práci v redakci Petrovického zpravodaje. Já to
zcela chápu, neboť nastoupit po někom tak šikovném a pečlivém jako je odstoupivší
šéfredaktorka je nesmírně obtížné, ne-li zcela nemožné.
Aby zpravodaj nezanikl, převezme (zatím) práci redakce Zastupitelstvo obce Hraničné
Petrovice a na zasedání dne 31. ledna 2019 bude buď jmenován nový šéfredaktor,
nebo se bude hledat nějaké řešení. Číslo 1/2019 jsem dostala na starosti já,
jako zaměstnanec obce.
Výzva z minulých čísel stále platí – hledají se šikovní lidé, kteří by převzali práci
v redakci zpravodaje.

-kall-

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

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA
Milí čtenáři, máme pro vás zajímavou zprávu: Odstartoval další ročník populární
Čtenářské výzvy.
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit
výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle předem daných
témat (jednu knihu lze vždy použít pouze pro splnění jednoho tématu) a získejte
zdarma 20 knih na příští výzvu nebo hrnky Databáze knih! Více na
http://www.ctenarskavyzva.cz. Naše paní knihovnice už pro vás některé knihy v naší
obecní knihovně našla a jsou nachystány jak pro stávající čtenáře, tak i pro ty nové.
Třeba nemusíte ani soutěžit, ale možná je to dobrý začátek, jak se ke knihám vrátit.
-kall-
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
5. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
V pondělí 7. ledna 2019 byla pokladnička s pracovnicemi Charity Šternberk
rozpečetěna. Vykoledováno bylo 7.357,- Kč.

Velký
dík
patří
obětavým
kolednicím:
Emilce a Evičce Hodsdon a Natálce Hoffman.
-kall-

4

SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Fazolky adzuki
V lednu vrcholí vláda zimy a podle tradiční čínské
medicíny je to doba ledvin a močového měchýře.
Jde o párový orgán, který souvisí s elementem vody.
To znamená, že v tomto období můžeme tyto dva
orgány účinně posílit, anebo naopak. Záleží na tom,
jak hospodaříme s tekutinami a teplem. Jistě si každý
chrání své tělesné teplo vhodným oblékáním. Ale jsou
typy lidí, kterým ani teplé oblečení nestačí a často pociťují chlad v oblasti konečků
rukou a nohou. Tehdy je potřeba podpořit tělo ještě vhodnými teplými nápoji a teplým
jídlem.
Mezi vhodná jídla patří vařená celá obilná zrna, hlavně pohanka, která zahřívá, jáhly,
quinoa a kulatá rýže natural. Rovněž zeleninu je dobré konzumovat vařenou
nebo pečenou. Vybírejme spíše domácí druhy zeleniny např. mrkev, petržel, řepu,
celer, pór, ředkev, kapustu, zelí a další druhy doplňkově. Výborným zdrojem
rostlinných bílkovin jsou luštěniny. V zimě se dají jíst všechny druhy, hrách, cizrna,
čočka a hlavně fazole. Pokud si všimneme podobnosti ve tvaru fazole a ledviny, lépe
si uvědomíme, že fazole jsou přesně to, co potřebují naše ledviny. Královskou
fazolkou v zimě je adzuki. Jsou to malé tmavě fialovo purpurové fazolky, které jsou
z mnoha druhů fazolí více jang. Tím právě vyvažují zimu-jin. Dají se z nich připravit
chutná jídla anebo léčivý nápoj.
Vývar z fazolek adzuki je lék pro ledviny a lidi s diabetem. Připravíme ho takto:
půl hrnku adzuki namočit přes noc a poté s 2,5 hrnkem vody a kouskem řasy kombu
vařit 20-30 min. Popíjet teplý.
Jeden recept na fazolkový prejt z adzuki: namočené adzuki uvaříme do měkka.
Na pánvi si zpěníme cibulku a přidáme uvařené adzuki, ochutíme solí, česnekem
a majoránkou, popř. pepřem. Chvíli promícháme
a necháme prolnout chutě. Prejt podáváme např.
s kysaným zelím a jáhlovým knedlíkem.
Výběrem vhodného jídla a nápojů se dá ovlivnit
hodně. Hlavně to, jak se cítíme. Ale ještě jedna věc
je pro nás v zimě důležitá. Teplo, ticho a klid.
Pokud dokážeme vyvážit aktivitu pasivitou,
předejdeme mnoha potížím. Kdyby však přece
nějaké potíže nastaly, můžeme se ještě
poohlédnout,
jaké
bylinky
máme
doma.
Při nachlazení je výborný černý bez, lípa, tužebník,
třapatka, jitrocel, řepík, šalvěj, tymián, šípek
a další. Zrovna šípkový čaj si můžeme připravit
i v lednu, přestože nemáme předem nasušené
šípky. Stačí jen najít pěkné šípkové keře a natrhat
zmrzlé šípky. Doma je přelijeme horkou vodou cca.
60-80 stupňů C a necháme 15-20 min. louhovat.
Čaj přelijeme přes textilní sítko, protože vnitřky
šípků obsahují pichlavá vlákna. Horký s medem
chutná nejlépe.
Jana Víťazková
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ
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MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN
vyhlásilo výběrová řízení na obsazení pracovního místa:
- sociální pracovník Pečovatelské služby města Moravský Beroun - příjem
přihlášek do 31. 01. 2019,
- sociální pracovník Úseku sociálních věcí a školství Městského úřadu Moravský
Beroun - příjem přihlášek do 13. 02. 2019.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ

Elektrozařízení můžete odkládat za obecní úřad. Nepotřebné oblečení na obecní úřad.
Použité baterie, tonery a PET víčka do školy v Jívové nebo také na obecní úřad.
Děkujeme, že třídíte.
-kall-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 25. 2. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 18. 2. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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