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Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

DNE 28. 02. 2019 SE KONALO 5. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva, 1 přišel později a 2 občané. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr














z jednání:
ZO vzalo na vědomí akce na rok 2019.
ZO schválilo zakoupení pohárů na akci Bizon Cup ve výši 2.000Kč.
ZO schválilo zkušební verzi oznamování občanům pomocí moderních
technologií na 3 měsíce zdarma (místo rozhlasu zasílání SMS zpráv).
ZO vzalo na vědomí podepsání smlouvy na prodej pozemku, který byl
schválen dne 26. 5. 2017.
ZO schválilo základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů.
ZO schválilo podání žádosti o pracovníky VPP až na 4 pracovní místa.
ZO neschválilo opravu komunikace ke kulturnímu domu.
ZO vzalo na vědomí započetí prací na opravě střechy na trafostanici.
ZO vzalo na vědomí zastupování starosty Drahomíra Havlíka na valné
hromadě VHS Olomouc a.s.
ZO vzalo na vědomí předběžnou kalkulaci na revitalizaci rybníka
a zastupitelstvo obce doporučilo další kroky odložit a nežádat o zpracování
projektu na revitalizaci.
ZO vzalo na vědomí chybějícího člena komise na kontrolu bytů.
ZO vzalo na vědomí návrh na zpracování projektu „Zasíťování stavebného
pozemku na p. č. 193 v k.ú. Hraničné Petrovice“ a doporučilo zpracování
projektu odložit.
-kall-

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

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 29. 03. 2019, 19:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočet 2019
Výběr firmy na instalaci hromosvodů

7. Pověření k výběrovému řízení
- rekonstrukce KD, chodníky

8. Mikroregion Šternbersko - přistoupení obcí
9. Honební pozemky
10. Diskuze, různé
11. Závěr
-kall-
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SETKÁNÍ NEJEN SE SENIORY
Dne 2. března 2019 proběhlo
setkání
nejen
se
seniory.

Nejmladší účastnicí byla Belinka
Hoffman a nejstarší paní Růžena
Malecká, která v těchto dnech oslavila životní jubileum, ke kterému jí na setkání
poblahopřál starosta obce a předal kytičku.
Natálka Hoffman zazpívala krásnou písničku a dvojčátka Hodsdonovy přednesly
básničky. Vystoupení sklidilo velký potlesk.

K tanci zahrálo duo z Holešova.

V tombole byl největší zájem o med od místního včelařského spolku a o kytičky.
-kall-

====================================================================
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JARNÍ SETKÁNÍ ŽEN
Dne 23. března se uskutečnilo posezení žen, které se koná každého půl roku většinou
v jarních a podzimních měsících a to díky spolupráci s obcí Hraničné Petrovice,
která toto setkání finančně dotuje.

V posledních setkáních jsme začali organizovat různé přednášky - ta sobotní byla
v historickém duchu - o Marii Terezii.
Do místního kulturního domu dorazila nenápadná paní, která se během pár minut
proměnila v císařovnu a začala opravdu zajímavá přednáška. Díky ní jsme se vrátili
zpět do minulosti a nenásilnou formou jsme se dozvěděli spoustu zajímavých i hodně
intimních věcí se života Marie Terezie. Po přednášce si s námi "Marie Terezie" ještě
dlouhou chvíli povídala a odpovídala na otázky.
Děkuji všem, kteří toto posezení umožňují a hlavně ženám, které si vždy najdou
chvilku času i když rodinné situace často nejsou jednoduché.
-Zuzana Hodsdon-

Přednášející - Dana Šimková - je spisovatelka a lektorka. Vydala 2 romány (Uvězněni,
2014; Útěk do Mombasy, 2016), které byly zakoupeny do Obecní knihovny.
Skupina českých novinářů se vydává na
horskou chatu ve Švýcarských Alpách,
aby zde oslavila silvestra. Oslavu však
znemožní lavina, která hrozí, že chatu
každým okamžikem zavalí. Jedinou
možnou záchranu jim nabízí jeskyně
Naděje, která v sobě ukrývá převýšení
700 metrů a šestnáct propastí, mezi
nimiž je jedna z nejnebezpečnějších
v celé oblasti - Dračí chřtán. I přes to
všechno se vydávají na cestu vstříc
téměř jisté smrti. V jejich stopách už
jdou záchranáři. Podaří se jim dostat
amatérské speleology ven živé?
====================================================================
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KONTEJNER U BD
Kontejner, který byl určen na odpad po shořelém sběrném místě u bytových domů,
byl plný překvapení. Byly tam elektrospotřebiče a i nějaké nebezpečné látky – obaly,
barvy. V obci máme 2x ročně svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů, téměř
každý druh odpadu je možno třídit. Proč se tedy netřídí?

HŘBITOV
Do kontejneru na BIO odpad (za plotem) patří pouze BIO odpad. Na ostatní odpad,
je určena popelnice u márnice.
-kall-

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

HASIČI INFORMUJÍ
V roce 2018 měli dobrovolní hasiči 17 výjezdů z toho 13x technická
výpomoc - stromy (nebo větve) přes komunikaci, 1x požár - doutnající
pařez, 1x dopravní nehoda autobusu, 1x součinnost při pálení včel
a 1x výjezd k hořícím popelnicím u bytovek, kdy toto nebylo nahlášeno
na linku hasičů. Tímto bychom rádi doporučili občanům, aby vždy raději volali 112
nebo 150, než zkoušeli budit jednotlivé hasiče.
V letošním roce byli hasiči již na šesti výjezdech. Vždy se jednalo o stromy přes
komunikaci. Velice náročný byl výjezd dne 11. března 2019 (v ten den již druhý), kdy
vichřice EBRHARD (vítr při ní dosahoval rychlosti 110 až 125 kilometrů za hodinu,
na horách i více) smetla na komunikace v okolí desítky stromů - převážně smrků.
Pro naše hasiče byla fyzicky nejnáročnější práce na komunikaci ve směru na Těšíkov.

Lesy jsou v okolí (kvůli velkému zastoupení smrků) zdevastovány už předchozími
větrnými kalamitami, suchem a přemnoženým kůrovcem. Dbejte na své bezpečí
a nevstupujte do větrem poškozených lesů.
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Sběrné místo u bytovek bylo vydlážděno recyklovanou dlažbou, která kompletně
shořela - celková škoda nemá daleko ke sto tisícům korun. V rámci úspor dalších
financí z obecního rozpočtu, nabídli dobrovolní hasiči obci pomoc s položením nové
dlažby. Dílo se zdárně povedlo v polovině měsíce března.

Hasiči také tento měsíc odzdobili vánoční strom a protože jsou již před námi svátky
velikonoční, přejeme všem, ať jsou to svátky krásné a pohodové.
-text: kall, foto: Josef Chrastina-

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

BIZONI INFORMUJÍ
Dne 16. 2. 2019 proběhla valná hromada (VH) spolku FC Bizoni Hraničné Petrovice.
V rámci programu VH byli členové seznámeni se zprávou předsedy o činnosti spolku,
dále se zprávou trenéra o činnosti fotbalového oddílu a se zprávou pokladníka
o finančním hospodaření spolku. Dalším důležitým bodem programu VH byla
doplňující volba člena výboru, v jejímž rámci byl za nového člena výboru zvolen Marek
Opichal, který nahradil odstoupivšího Kamila Kaweckého. Poté byli členové
seznámeni se změnami ve funkcích předsedy, místopředsedy a pokladníka. Novým
předsedou se stal Štěpán Mikš, který převzal funkci po Josefu Kouřilovi. Novým
místopředsedou je Marek Opichal a funkce pokladníka se ujala Marcela Mikšová.
V závěru VH byla provedena ještě výměna trenéra, když byl novým trenérem
jmenován Lubomír Vereš a do funkce vedoucího mužstva byl jmenován Květoslav
Schmidt.
Odstupujícím členům a funkcionářům chci poděkovat za odvedenou práci a novým
členům a funkcionářům přeji hodně zdaru a úspěchů v nových funkcích.
-Štěpán Mikš-

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

SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Jarní bylinky na pročištění těla
Jaro je tady. Teď už je opravdu všude. Sníh už je jen na horách a sluníčko ho brzy
rozpustí. Při jarních vycházkách můžeme vidět spoustu kvetoucích poslů jara.
Na stráních pod lesem kvetou lýkovce, u potoka vrby, v remízkách lísky. Na zemi
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je taky vidět hodně lístečků a kvítků. Kvetou sněženky, v nížině bledule, čemeřice,
talovíny a někde už i narcisky a tulipány. U nás na zahrádce kvete dřín a jasmín.
V lese jsem zahlédla sasanky a hlavně devětsil, což je vynikající a méně známá jarní
bylinka.
Devětsil lékařský - Petasites hybridus: jde o vytrvalou
rostlinu, která roste na vlhčích místech a u potoka.
Od devětsilu bílého ho poznáme podle růžových
až načervenalých květů. Má protirevmatické účinky,
je močopudný, působí proti zácpě, proti křečím
v žaludku, na dýchací cesty, kašel, chrapot, mírní
astma a také je proti střevním parazitům. Používají se
hlavně oddenky. Které se sbírají před rozkvětem
a suší, listy v čerstvém stavu se naklepou tupou
stranou nože, až pustí šťávu a přikládají se
na bolestivé klouby, záda, odřeniny i otoky. Květní
stvol se vaří na čaj.
Další jarní pročišťující bylinkou je nejvíce známá, za plevel považovaná, kopřiva.
Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica: léčivé jsou všechny části rostliny od kořenů
až po květ a semena. Kopřiva působí komplexně na celý organismus a viditelně
posiluje a tonizuje tělo. Je výborná při únavovém syndromu a u starších lidí. Působí
protizánětlivě, močopudně, podporuje játra a je žlučopudná, čistí krev, zvyšuje obsah
železa v krvi, je proti alergiím, odhleňuje, podporuje imunitu a je vhodná
při nachlazení. Stimuluje slezinu a slinivku, působí při diabetu, neb snižuje hladinu
krevního cukru, tinktura z kopřivy posiluje vlasy a hlavně je výborná do mnoha jídel
v kuchyni.
Ze spařené kopřivy si můžete uvařit jarní polévku, špenát nebo ji přidat
do velikonoční nádivky. Jarní kůra pití kopřivového čaje je vynikající detoxikační
prostředek.
Čaj – přelít hrst mladých kopřiv
vařící vodou a nechat louhovat 210 min., scedit a pít ještě teplý
dvakrát denně šálek po dobu 34 týdnů.
Pokud máte někdy možnost
natrhat si i devětsil a řepík,
můžete
si
vyrobit
jarní
pročišťující čajík. Dejte třetinu
devětsilu nať, třetinu kopřivy a
třetinu řepíkových listů a přelejte
vařící vodou.
směs na čaj před zalitím

zalitý čaj

-Jana Víťazková-

====================================================================
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
V měsících únor a březen v naší škole proběhlo mnoho akcí pro děti.
 Ve školní družině proběhl projekt s názvem Cvičení pro radost. Účelem kurzu
bylo motivovat děti k pohybu zábavnou formou. Během něj si vyzkoušely prvky
atletiky, pilates, jógy, posilování s vlastní vahou, protahovací cvičení
a sportovní hry.

 20. 2. jsme jely s dětmi ze školní družiny do Expozice času ve Šternberku,
kde byl objednaný program s názvem Vesmírná Mlhovina. Dětem se odpoledne
moc líbilo, zejména týmová práce při tvoření vlastní mlhoviny.
 Dne 22. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže, ve které postoupilo 6 dětí
do okresního kola v Olomouci. Tři žáci získali ocenění a jedna žákyně
postoupila do krajského kola.
 Dne 28. 2. si děti ze ZŠ i MŠ užily moc zábavy s Pepinem Prckem
při Masopustním karnevale. Zahrály si mnoho her, pobavily se při tanci
a dostaly i zvířátka vyrobená z balonku.
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 Na naší škole probíhají dva celoroční projekty. První projekt má název „Poznej
svůj domov“. Tento projekt podporuje MŠMT, Olomoucký kraj a probíhá
v mnoha školách v okrese Olomouc. Zabývá se zejména orientací v přírodě
a poznáním své vlasti. Děti rozvíjejí své sociální, matematické, občanské
a technologické schopnosti.
 Druhým projektem je Recyklohraní. Už samotný název vypovídá, čím se projekt
zabývá. Zejména učí děti, jak se chovat k přírodě, dopad odpadu na naši
planetu a jaká je důležitost ochrana přírody a třídění odpadu.
 Dobrých výsledků dosáhl i školní tým v házené. Družstvo starších žáků
se zúčastnilo turnaje v miniházené ve Velké Bystřici. Nechali za sebou taková
družstva, jako jsou Velká Bystřice a Ostrava a zaslouženě tak přivezli 3. místo,
diplom, medaile a pohár. Moc blahopřejeme a držíme palce.

 Měsíc březen jsme ukončili uvítáním jara.

-Hana Kalhousová, Lada Keňová-
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

TOURISM EXPO 5. – 6. DUBNA V PAVILONU A
Výstaviště Flora Olomouc zve na veletrh cestovního ruchu a lázeňství Tourism Expo.
Prožijte veletrh cestovního ruchu a lázeňství Tourism Expo na Výstavišti Flora Olomouc.
Projděte se kolonádou, ochutnejte lázeňské prameny, protáhněte své tělo na lekci jógy
a nenechte si ujít festival cestovatelských přednášek s Ladislavem Ziburou a dalšími.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY - JÍVOVÁ
Základní škola a Mateřská škola Jívová Vás srdečně zvou dne 10. 4. 2019
do Kulturního domu v Jívové na tradiční VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY. Se svými dětmi
či vnoučaty si můžete vyrobit řadu velikonočních dekorací za symbolickou cenu
(vyfouknutá vajíčka si, prosím, přineste). Občerstvení je zajištěno ze školní kuchyně.
Ochutnávky Vašich velikonočních dobrot jsou vítány. Součástí dílničky bude prodej
velikonočních dekorací.
====================================================================

HODINA ZEMĚ
30. března proběhne po celém světě mezinárodní akce zavedená Světovým fondem
na ochranu přírody nazvaná Hodina Země. Symbolicky na jednu hodinu (v ČR
od 20:30 do 21:30) zhasnou zapojené organizace nebo osoby svá osvětlení. U obcí
se tradičně jedná o veřejné osvětlení nebo o nasvětlené dominanty obce. U fyzických
osob pak o zhasnutí světla v bytě. Cílem akce je upozornit na klimatické změny,
případně také na to, jak se člověk k přírodě chová. Minulý rok se do této akce zapojilo
v ČR 113 obcí. V letošním roce se očekává, že uvedený počet bude překročen.
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SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
- MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Poplatek je splatný jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku nebo
ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. března a do 30. září příslušného
kalendářního roku. Výše poplatku je 450 Kč. Poplatníkům do 15 let věku a žákům
a studentům denního studia škol, ubytovaných v příslušném kalendářním roce mimo
území obce Hraničné Petrovice je (na základě žádosti) přiznána sleva 50 %.
Za objekt určený k individuální rekreaci, kde není hlášená žádná osoba k trvalému
pobytu je výše poplatku 450 Kč a je splatný do 30. června.
- MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100 Kč za každého psa. Poplatek je splatný
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

ČEZ - ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
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UZAVÍRKA SILNICE III/444311
Ve dnech 25. 3. - 29. 3. 2019 bude z důvodu realizace stavby „Celoplošná kanalizace
Jívová“ uzavřena silnice v obci Jívová ve směru na Olomouc.

INTERNET V

KOSTCE (NEJEN) PRO SENIORY

NABÍDKA ŠKOLENÍ - V ZASEDANÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Prostějovská firma nabídla naší obci školení.
Chtějí ukázat, že internet nemusí být jen nepřítel a žrout času, ale že přináší spoustu
informací a zábavy. Že si lidé mohou zjistit otevírací či ordinační hodiny, zjistit akční
zboží v obchodech bez nutnosti mít papírové letáky. Školení je nachystané pro osoby,
které umí trochu pracovat s počítačem a nebojí se pohnout myší na stole.
Další možností je školení "obecné práce s počítačem". Toto by mohlo zajímat občany,
kteří se v počítačích vůbec nevyznají a je to pro ně jedna velká neznámá.
Cena za 3 dopoledne aktivního školení by byla 750,-Kč/osoba. Minimální počet
účastníků je 10. Zájemci, prosím, nahlaste se na obecním úřadě.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v úterý 23. 4. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 15. 4. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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