Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

2/2019

Vážení spoluobčané
I přes upozornění, které bylo psané ve zpravodaji obce Hraničné Petrovice 12/2018,
často dochází ke znečišťování ovzduší špatným spalováním paliva. Je zakázáno
spalovat plasty, nápojové kartony, pneumatiky, zbytky léků, barev a další.
Také se nedoporučuje topit mokrým dřevem a nekvalitním uhlím, protože dochází
k produkci spalin, které se usazují v komínu a kotli. Pravidelným čištěním kotle
zvýšíte jeho účinnost a snížíte spotřebu paliva.
Drahomír Havlík, starosta

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

DNE 31. 01. 2019 SE KONALO 4. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 7 členů zastupitelstva a 4 občané. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021.
 ZO vzalo na vědomí Zprávu inventarizační komise o výsledku
inventarizace majetku Obce Hraničné Petrovice ke dni 31. 12. 2018.
 ZO schválilo vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku a stavby –
komunikace „kyselka“ podle návrhu inventarizační komise.
 ZO schválilo odpisový plán na rok 2019. V případě nově pořízeného
investičního majetku bude plán aktuálně doplněn.
 ZO schválilo vyvěšení vlajky na podporu Tibetu dne 10. 3. 2019.
 ZO schválilo zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 376/4 v k.ú.
Hraničné Petrovice pro přívod NN k pozemku p.č. 348/1 v k.ú. Hraničné
Petrovice za částku 1.000,- Kč bez DPH. K podpisu smlouvy byl určen
starosta.
 ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy se stávající nájemnicí
a to na období do 31. 01. 2020.
 ZO schválilo přidělení bytu v BD na ½ roku.
 ZO schválilo příspěvek na: Dětský maškarní karneval do výše 10 000,Kč; Setkání seniorů do výše 15 000,- Kč; Setkání žen do výše 5 000,- Kč;
Turnaj ve stolním tenise do výše 5 000,- Kč.
 ZO schválilo převod části pozemku p.č. 1633 v k.ú. Hraničné Petrovice
od SPÚ.
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 ZO schválilo záměr směny pozemků p.č. 481/26, 330/26, 376/12, část
376/2 a 1550/1 za část obecního pozemku p.č. 891 v k.ú. Hraničné
Petrovice.
 ZO schválilo záměr rekonstrukce KD.
 ZO schválilo dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen, pokud bude
doplněn o text: Zhotovitel je povinen nejpozději do 30. 6. 2019 opatřit
svozové vozy používané pro svoz SKO a separovaný odpad od objednatele
vážním zařízením a dokládat přesnou váhu svezeného odpadu.
V případě nedodržení této povinnosti do 30. 6. 2019, budou ceny
za zneškodnění i svoz SKO a separovaného odpadu upraveny na výši
před uzavřením tohoto dodatku. K podpisu určilo starostu obce.
 ZO schválilo podání žádosti o propagaci SCLLD na akci dětský den.
 ZO odvolalo šéfredaktorku Petrovického zpravodaje. Šéfredaktorka
oznámila ukončení činnosti k 31. 12. 2018.
 ZO schválilo dodatek provozní směrnice č. 1/2016, že bude ZO suplovat
post šéfredaktora i redaktorů do doby, než budou pozice znovu
obsazeny.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení, technické zhodnocení
a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2019 se spoluúčastí 50%. K podpisu určilo starostu
obce.
 ZO vzalo na vědomí výsledek auditu, který proběhl bez závad.
 ZO vzalo na vědomí pořízení nových vchodových dveří do TZ z vlastních
zdrojů.
 ZO vzalo na vědomí plán pořídit nové hromosvody na budovy
ve vlastnictví obce (OÚ, TZ, zbrojnice a šatny).
 ZO vzalo na vědomí, že na výstavbu chodníků bude potřeba z vlastních
zdrojů zaplatit ¼ z celkové částky.

-kall-

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

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 28. 02. 2019, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Akce roku 2019

6. Příspěvek na Bizon Cup
7. Řešení rozhlasu v obci - SMS
8. Prodej pozemku
9. Diskuze, různé
10. Závěr

-kall-

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

KARNEVAL
10. února 2019 (netradičně v neděli) jsme přivítali děti v maskách na karnevalové
show. I přesto, že bylo hodně dětí nemocných, byla účast velmi pěkná. Všichni jsme
se skvěle bavili. Navštívil nás Medvídek Pů, Tygřík a kouzelník. Zazpívala Kačule
a společně se Símou roztancovaly sál. K dispozici bylo občerstvení, nafukovací
balonky, malování na obličej a dětské tetování. Do soutěží a tanců se zapojili nejen
děti, ale i dospělí.
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-kall-

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

SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Stravování na začátku jara
Právě jsme zvládli přechod zimy na jaro, jde o krátké mezidobí, zvané Dojo, které vždy
provází změnu ročních období. A tak se jaro začíná pomaloučku, pomalinku drát na
povrch. Přesněji jarní energie dřeva je energií růstu, a nutí všechny pupeny a
pupínky, aby se zvětšovaly a bujely.
Element dřeva je symbolicky spojen se začátkem, ránem, východem. Přísluší mu
samozřejmě barva zelená až namodralá. Pohled na jarní zelenou je po období bílé
zimy opravdovým blahem. Tato barva pomáhá otvírat a léčit játra a žlučník, což jsou
párové orgány, které s dřevem souvisí. Máme-li tento okruh orgánů v harmonii,
nedotknou se nás ani pocity hněvu, slzy apod. Projevem nerovnováhy jsou např.
poruchy vidění a očí, potíže s páteří, či artritida.
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Toto vše však můžeme ovlivnit stravou.
Na jaře se tělo potřebuje zbavit jedů, které vznikají z nehybnosti těla, stagnace mysli
a nevhodných stravovacích návyků. Důležité je omezit nebo vynechat pečení
a smažení, vařit na páře, jíst klíčky a zelené a syrové natě zeleniny. Hlavní obilniny
pro jaro jsou pšenice, žito a oves. Obvykle také bulgur a kuskus jsou vyrobené
z pšenice a vynikající je špalda.
Do jídelníčku zařazujeme také vše, co začíná růst a klíčit. Např. výhonky mrkve
a petržele, cibule, pórek, řeřichu, alfa-alfu, naklíčené luštěniny, mungo sóju, čočku,
pohanku apod.
Na zahrádce nám mohla přezimovat také růžičková kapusta, kadeřávek nebo jiné
brukvovité, jejichž listy jsou úžasnou jarní vitamínovou bombou.
Tady u nás v podhůří to ještě není tak zřejmé, někde ještě leží sníh a možná
ještě zamrzne a napadne, ale na hodně osluněných místech už je najdeme taky. První
jarní lístečky. Ještě jsou malinké a některé z podzimu, ale zelenají se a rostou každým
teplým dnem. Jako první se objevují listy řebříčku, jitrocele a smetanky,
popř. kopřivy, popence a u potůčku hlavičky květů devětsilu. Všechny se dají syrové
jíst anebo spařit vařící vodou cca. 2-5 min. a pít jako světlounký jarní čaj. Lístečky
můžeme použít také v salátech, polévkách a pokrmech.
Samozřejmě bude dobře, když se zima ještě vrátí a oddálí se kvetení keřů a stromů.
Ve všem má být vyváženost, takže tato doporučení neznamenají, že si nemůžeme
uvařit adzuki, zvláště když je mrazivý den a máme na ně chuť.
Recept:
Oves s jarními lístečky –2 hrnky ovsa popř. pšenice nebo
špaldy namočíme přes noc, druhý den scedíme,
propláchneme a uvaříme v poměru 2 : 5 tj. dva hrnky
ovsa a pět hrnků vody. Po hodině vodu scedíme. Mezitím
si připravíme na kapce oleje osmahnutou cibulku,
přidáme oves a nasekané lístečky divokých bylin –
řebříčku, pampelišky, kopřivy, popence či bršlice.
Zakápneme sójovou omáčkou, dle chuti přisolíme,
kdo má rád výraznější chutě může přidat kurkumu nebo
kari. Chvíli promícháme a můžeme podávat, jako
samostatné jídlo např. večeři, ozdobit lístky polníčku,
salátem či ředkvičkou. Dobrou chuť.
Ještě trochu feng-shui. Určitě ráno také slyšíte ptáčky
zpěváčky. Všichni se přímo předhánějí, kdo z nich vydá
nejkrásnější a nejhlasitější zvuk z hrdélka. Brzy z jara ještě
nemají dost potravy, tak se jim dá třeba postavit krmítko.
My jsme to s dětmi udělali a přineslo nám to vekou radost.
Ládují se tam slunečnicí, až slupky kolem lítají. Přilétají
sýkory koňadry, modřinky i uhelníčci, hodně brhlíci, občas
hejli a další. Když budete krmítko umisťovat, zkuste
do sektoru bohatství a hojnosti v levém zadním rohu
zahrady. Hlavně tak, aby se tam nedostaly kočky.
Je to opravdu nádherný pohled.
Jana Víťazková

====================================================================
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

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

PLÁN OBECNÍCH AKCÍ NA ROK 2019
2. 3. 2019
23. 3. 2019
6. 4. 2019
bude upřesněno
1. 6. 2019
29. 6. 2019
20. 7. 2019
bude upřesněno
30. 11. 2019
7. 12. 2019

Setkání (nejen) se seniory
Jarní setkání žen
Turnaj ve stolním tenisu
Setkání hasičů Petrovic
Kácení máje s dětským dnem
Bizon Cup
Memoriál Jana Maleckého
Podzimní setkání žen
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášování
-kall-

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

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN
vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
- referent stavebního úřadu odboru vnitřních věcí, výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Moravský Beroun - příjem přihlášek do 06. 03. 2019.
7

NABÍDKA PRANÍ PRÁDLA
Obec Hraničné Petrovice využívá služeb Prádelny Šopík z Rýmařova. Pokud máte
zájem o praní prádla nebo čištění oděvů, můžete využít „sběrného místa“ na obecním
úřadě. Firma jezdí v úterý. Ceník poskytneme na vyžádání v kanceláři OÚ.

ECCE HOMO ŠTERNBERK, Z.S., NABÍZÍ
DLUHOVOU PORADNU
základní sociální poradenství v
oblastech protidluhových:
- finanční stabilita,
- osobní (rodinný rozpočet),
- spoření, úspory (rezervy),
- dluhová past,
- insolvenční řízení, konkurz,
oddlužení,
- problematika půjček, úvěrů,
- lichva...

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
pro rodiny s dětmi:
- zprostředkování kontaktu se školou,
učitelským sborem
- pomoc a podpora při přípravě dětí do
školy
- zprostředkování kontaktu s úřady,
institucemi, zdravotnickými zařízeními,
- doprovody na úřady
- podpora a pomoc při hledání
zaměstnání,
bydlení, vyřizování sociálních dávek...

Zájemci se mohou přijít poradit (samostatně, diskrétně), do zasedací místnosti
Obecního úřadu Hraničné Petrovice, v úterý 5. 3. 2019 od 14,30 hod. do 15,30 hod.
a následně každé úterý, vždy od 14,30 hod. do 15,30 hod. (do odvolání).
Mgr. Miloslav Kafka, tel.: 725 434 322, e-mail: kafka.eccehomo@seznam.cz.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PROBĚHNE S

PLATNOSTÍ OD

3. 3. 2019

890333/33 – opoždění odjezdu o 10 minut
Na základě požadavku cestujících bude opoždění na lince 890333 na odjezdu
o10 minut, aby byl zajištěn přestup z vlaku Os 3645 s příjezdem do Šternberka
ve 22:19 ve směru z Olomouce.

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Ve dnech 11. -15. března má referentka obce dovolenou.

SBÍRKA
Diakonie Broumov se začíná potýkat s nedostatkem materiálu na poskytování
materiální výpomoci pro potřebné občany. Proto v naší obci vyhlašujeme sbírku
použitého textilu. Odvoz sbírky je plánován na 25. 3. 2019.
-kall-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 25. 3. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 18. 3. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová

====================================================================
PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
Periodický tisk územního samosprávného celku Obce Hraničné Petrovice, vychází 1x za měsíc
vydává Obec Hraničné Petrovice
redakce: Zastupitelstvo obce Hraničné Petrovice
adresa vydavatele Hraničné Petrovice čp. 75, PSČ 78501, IČ: 00601144
evid. číslo MK ČR E 21936
redakce – e-mail: petrovicky.zpravodaj@centrum.cz, tel.: 724160106
toto číslo vychází 25. 02. 2019
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