Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

4/2019

Vážení spoluobčané
Z bezpečnostních důvodů jsme museli skácet vrbu na dětském hřišti, bohužel byla
uvnitř prohnilá a ohrožovala jak děti, tak kolemjdoucí. S pořezáním nám ochotně
pomohl Josef Kouřil.

Drahomír Havlík, starosta
-foto: Zuzana Hodsdon-

DNE 29. 03. 2019 SE KONALO 6. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva, 1 byl omluven. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo podle § 4 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,
schodkový rozpočet ve výši 8.000.000,00 Kč. Schodek ve výši 2.919.900,00 Kč,
bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
Zastupitelstvo stanovilo, že starosta může za období mezi zasedáními
zastupitelstva schválit rozpočtová opatření:
a) Na straně příjmů i výdajů neomezeně a to: změny v položkách 1122 s 5365
(sdílená daň) a při přiznání dotace;
b) Na straně příjmů neomezeně;
c) Na straně výdajů max. do výše 100 tis Kč v rámci jednoho paragrafu.
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Zastupitelstvo si vyhradilo právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
Změny rozpisu rozpočtu provádí správce rozpočtu.
ZO schválilo výběr firmy Vladimír Kolář, Olomouc k instalaci hromosvodů
na obecních budovách v hodnotě 77.917,- Kč
ZO schválilo pověření Ing. Nevrlé k administraci VŘ na výstavbu chodníků.
ZO schválilo výzvu k podání nabídek a textovou část zadávací dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu k zakázce s názvem „Výstavba chodníků
v obci Hraničné Petrovice“, zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hranicne-petrovice v otevřené výzvě.
ZO schválilo seznam kvalifikovaných dodavatelů, kteří budou osloveni
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výstavba chodníků v obci
Hraničné Petrovice“.
ZO pověřilo starostu k obce k výběru technického dozoru stavebníka
na stavbu: „Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice“ a k uzavření
příkazní smlouvy. Zastupitelstvo obce Hraničné Petrovice určilo Květoslava
Schmidta, jako dohlížitele na stavbu za obec Hraničné Petrovice.
ZO schválilo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba chodníků v obci Hraničné
Petrovice“ ve složení – Drahomír Havlík, Květoslav Schmidt, Antonín Palůch +
náhradník Josef Chrastina.
ZO schválilo pověření paní Petrželové, Lutín k administraci VŘ
na rekonstrukci kulturního domu.
ZO schválilo přistoupení obcí Hnojice, Strukov, Štěpánov do Mikroregionu
Šternbersko, schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zřízení dobrovolného svazku
Mikroregionu Šternbersko, schválilo Dodatek č. 3 k Příloze č. 1 ke stanovám
dobrovolného svazku Mikroregionu Šternbersko.
ZO schválilo podání žádosti o náhrady za honební pozemky podle § 30 zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
ZO vzalo na vědomí termín konference Moderní Veřejná správa.
ZO schválilo výměnu předních a zadních dveří na fotbalovém hřišti firmou OK
PLAST v hodnotě 54.156,20 Kč.
ZO schválilo výměnu předních a zadních dveří na turistické základně firmou
OK PLAST v hodnotě 58.957 Kč.
ZO vzalo na vědomí možnost koupě stavby na p. č. 54/2 a tuto věc
zastupitelstvo obce oddálilo na další schůzi.
-kall-

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

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 25. 04. 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
Samovýroba dříví
Nákup pozemku

6. Nákup pozemku
7. Otvírání obálek na zhotovitele výstavby
chodníků 29. 4. 2019 v 18:00
8. Návrh smlouvy honební pozemky
9. Diskuze, různé
10. Závěr
-kall-
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TURNAJ - STOLNÍ TENIS
Dne 6. 4. 2019 se v místním kulturním domě konal turnaj v ping pongu
a piškvorkách.
Touto cestou bych chtěla pochválit všechny zúčastněné a hlavně děti, které hrály
statečně a poctivě po celé odpoledne.

Zde jsou výsledky:
Ping-pong
kategorie dospělí
1. Pavel Havlík
2. Štěpán Mikš
3. Ian Hodsdon

Ping-pong
kategorie děti
1. Šimon Bureš
2. Matouš Mikš
3. Martin Kudlička

Piškvorky
1. Matěj Kudlička
2. Dan Vilhem
3. Matouš Mikš

-Zuzana Hodsdon-

====================================================================
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NAŠE OBEC SE ÚČASTNÍ EVROPSKÉHO PROJEKTU
Na konci roku 2018 se
naše obec společně s osmi
dalšími obcemi zapojila
do projektu Evropského
sociálního
fondu
s názvem „Podpora zaměstnanosti na Šternbersku“. Projekt je realizován
prostřednictvím Místní akční skupiny Šternbersko a Sdružení EDUKOL z Olomouce,
které nám nabídlo možnost účasti.
Projekt se zaměřuje na pomoc osobám hledajícím nové pracovní uplatnění zejména
v případech, kdy mají vlivem složité životní situace samy problém nalézt jim
odpovídající pracovní pozici a jsou proto při hledání zaměstnání znevýhodněni. Naše
obec tak může díky finanční dotaci zřídit novou pracovní pozici a zaměstnat až
na dva roky sociálně, zdravotně nebo jinak znevýhodněnou osobu, která nám pomůže
například s administrativou nebo údržbou veřejných prostor a zeleně. Účast
v projektu také umožňuje, aby naši občané mohli bezplatně absolvovat rekvalifikační
kurz nebo poradenství spojené s hledáním zaměstnání či jejich nového uplatnění.
Nemusí se přitom jednat pouze o osoby nezaměstnané, podporu mohou využít
například i živnostníci, kteří by chtěli získat poznatky pro zlepšení jejich podnikání
v oblasti podnikatelského záměru, marketingu, daní a ekonomie, práva atp.
Projekt je zároveň i příležitostí pro podnikatele z naší obce, kterým může pomoci
při hledání nových zaměstnanců a jejich zaškolení.
Pokud budete mít zájem o účast v projektu, můžete se obrátit na vedení obce nebo
přímo na zástupce Sdružení Edukol pana ing. Tomáše Chudobu (tel. 774 493 055,
tomas@edukol.cz).
====================================================================

HASIČI INFORMUJÍ

Úklid paseky a následný požár. Poslední březnový víkend si budeme
dlouho pamatovat. V sobotu a v neděli se dobrovolní hasiči vypravili
uklidit obecní paseku. Při pálení klestu došlo k požáru v oddělení
801A4. Jelikož shořela pouze lesní hrabanka a buřeň, nevznikla obci
žádná škoda. Požár likvidovalo šest jednotek, díky čemuž se požár nerozšířil. Jako
hasiči jsme si znovu uvědomili, jaký je oheň živel.
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Při příležitosti Českého dne proti rakovině
budou ve středu 15. května zástupci hasičů
v obci prodávat kytičky s meruňkovou stuhou.
V tento den bude možné kytičku zakoupit také
v kanceláři obecního úřadu od 13:00 do 17:00
hodin. Jedná se o veřejnou sbírku Ligy proti
rakovině Praha, jejímž je SH ČMS partnerem.
Zakoupením kytičky za minimální cenu 20,- Kč;
darem na sbírkový účet či odesláním DMS
umožníte Lize proti rakovině Praha plnit své
poslání: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat
kvalitu
života
onkologických
pacientů,
podporovat onkologický výzkum a přispívat
k vybavenosti
onkologických
pracovišť.
Za podporu předem moc děkujeme.

-text: kall, foto: Radim Kalus-

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

BIZONI INFORMUJÍ

OKRESNÍ PŘEBOR IV. TŘÍDA MUŽŮ, SKUPINA A – ROZPIS ZÁPASŮ A VÝSLEDKY
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Hodina

Den

Skóre

10
11
12
13
14
15
16
17
18

FC Kolos Jiříkov
FC Hraničné Petrovice
SK Město Libavá
FC Hraničné Petrovice
SK Štarnov
TJ Mladějovice
FC Hraničné Petrovice
Sokol Hnojice
FC Hraničné Petrovice

FC Hraničné Petrovice
TJ Dalov
FC Hraničné Petrovice
SK Králová
FC Hraničné Petrovice
FC Hraničné Petrovice
FK Huzová
FC Hraničné Petrovice
Sokol Mor. Huzová

13. 04. 2019
20. 04. 2019
27. 04. 2019
04. 05. 2019
11. 05. 2019
18. 05. 2019
25. 05. 2019
02. 06. 2019
08. 06. 2019

15:30
16:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
16:30
17:00

So
So
So
So
So
So
So
Ne
So

3:6
4:1

Údaje převzaty z http://www.ofso.cz/vsechny-vysledky/A3A/

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK Štarnov

11

11

0

0

36:06:00

31

2

0

2.

FC Hraničné Petrovice

11

7

0

4

27:22:00

20

1

0

3.

FK Huzová

11

6

0

5

19:17

20

0

2

4.

TJ Mladějovice

11

6

0

5

16:20

17

1

0

5.

TJ Dalov

11

5

0

6

28:19:00

16

0

1

6.

FC Kolos Jiříkov

11

5

0

6

23:26

15

1

1

7.

SK Králová

11

4

0

7

21:33

14

0

2

8.

SK Město Libavá

11

4

0

7

19:20

13

1

2

9.

Sokol Hnojice

11

5

0

6

18:21

13

3

1

10.

Sokol Moravská Huzová

11

2

0

9

18:41

6

0

0
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SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Velikonoční zdravé vaření
Jaro je v plném proudu, a když se zahrádkou rozleje sluníčko
a prozáří žluté narcisky a květy zlatice, stane se nějaké kouzlo
a hned tu jsou Velikonoce, nejkrásnější jarní svátky.
Za „starých časů“ tedy dob našich babiček to byl důležitý
svátek a příchod jara se slavil několik dní za sebou. Vycházelo
to z křesťanských zvyků a tradic, kdy už před Velikonocemi
probíhal 40 denní půst, jenž právě končil. Pekla a vařila se
speciální jídla, v některé chaloupce chudá, jinde bohatá.
Např. na Škaredou středu
se dělaly trhance a schválně
nevzhledná jídla, Zelený čtvrtek
tradičně přinášel jídla z jarních
natí, kopřiv, špenátu, petrželky
a luštěnin a na Velký pátek
se většinou dodržoval půst. Velikonoční nádivka se pekla
na Bílou sobotu, následoval nedělní Boží hod Velikonoční
spojený se sváteční hostinou, masem, mazancem, buchtami
a beránkem. O Velikonočním pondělí se vařilo hlavně z vajíček.
Abychom se však mohli o Velikonocích radovat, nemělo by
se to ani s pečením a vařením moc přehánět. Pro inspiraci přináším náš recept na „nádivku“,
bylinkový špenát a čočkové koule.
Velikonoční nádivka:
Ještě před vařením se proběhneme zahrádkou a nasbíráme plnou velkou mísu kopřiv,
bršlice, řebříčku, popence, petrželkové natě, naťové cibulky nebo pažitky, špenátu nebo
medvědího česneku. Nejdřív spaříme kopřivy vařící vodou a změklé listy a lodyhy zbavíme
tvrdších stopek. Nakrájíme je a lehce orestujeme na cibulce a trošce oleje. Dáme do mísy
a větší část oddělíme na špenát. Vezmeme menší část bylinek,
přidáme opečenou na kostičky nakrájenou housku a uvaříme
si polentu. Do hrnce zavaříme vodu, osolíme ji a pomalinku
za stálého míchání pružinkou vsypeme polentu. Mícháme a vaříme
do zhoustnutí. Kaše musí být dosti hustá. Odstavíme a připravíme
si plech, vymazaný máslem a vysypaný strouhankou. Horkou
polentu smícháme s orestovanou zelenou natí, opečenou houskou
a nahrubo nastrouhaným uzeným tofu. Tuto směs nalijeme
do pekáčku na vrstvu cca 2-3 cm. Dáme zapéct do trouby asi na 30
min. na 180°C. Pozor, horké se to nedá nakrájet. Počkáme,
až polenta ztuhne a teprve pak ji nakrájíme na obdélníky nebo
trojúhelníky.
Jarní bylinkový špenát:
Věší část kopřiv a medvědího česneku a natí, kterou už máme orestovanou, dáme do hrnce
a podlijeme malinko vodou. Necháme chvilku podusit, osolíme a opepříme. Můžeme
si mezitím bokem udělat zásmažku z oleje, česneku a z mouky. Necháme ji vychladnout
a rozmícháme v trošce vody na řídkou kaši. Vlijeme do špenátu a 2 min. provaříme. Ještě
můžeme špenát dochutit sojovou smetanou nebo mlékem.
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Čočkové kuličky:

Do hrnce dáme vařit čočku do poloměkka, osolíme a scedíme. Dáme
vychladnout do mísy a pak přidáme 1-2 vejce, sůl, pepř, kukuřičnou
strouhanku, hrst mouky, lněné semínko, trochu spařených
ovesných vloček, a najemno nakrájené cibulky a pórku. Dochutíme
ještě česnekem a majoránkou. Uděláme tužší těsto, tak aby z něj šly
tvarovat kuličky, špalíčky či karbanátky. Těstové koule házíme
do talíře se strouhankou
a obalujeme je. Na vyšší vrstvě
oleje se kuličky smaží ze všech
stran a kladou se na odkapání
na ubrousek. Z tohoto těsta jde
také upéct čočková sekaná
v srnčím hřbetu apod. Na talíř dáme obdélník polenty,
kopeček špenátu a dvě čočkové kuličky a jídlo je hotové.

Dobrou chuť a krásné Velikonoce
-Jana Víťazková-

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

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

V naší škole se stále něco děje. Stále se snažíme dětem zpříjemnit výuku různými akcemi
a projekty. Na konci března u nás ve škole proběhla pěvecká soutěž Slavíček. Všechny děti
nám zazpívaly písničku, která se jim nejvíc líbí. Vybrat nejlepší zpěváky a zpěvačky bylo
velice těžké.

Skvělé odpoledne jsme strávili s dětmi a jejich rodiči (i prarodiči) v Kulturním domě v Jívové,
kde se konalo Velikonoční tvoření. Všichni co přišli, si vytvořili velikonoční výzdobu do svých
domovů a ochutnali pomazánky z naší kuchyně.
Ani ve školní družině se děti nenudí. Společně podnikáme různé akce, výlety, sportovní
a pohybové hry. Tento měsíc jsme se pobavili na Velikonočním mejdanu. Děti si pořádně
zatančily a zahrály mnoho zábavných her. Společně jsme si užili spousty legrace.
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V dubnu se ve škole uskutečnil zápis dětí
do základní školy. Celkem přišlo 11 dětí. Znalosti
musely prokázat ve vyprávění pohádky, stříhání,
grafomotorice, předmatematické a předčtenářské
gramotnosti a prostorové orientaci. Všechny děti
byly moc šikovné.

-Hana Kalhousová, Lada Keňová-

Projekt RECYKLOHRANÍ Člověče nezlob se a recykluj! Žáci měli za úkol zapojit svou fantazii
a pokusit se vcítit do kůže například staré ledničky, pračky, vysavače, fénu nebo mobilu
a napsat o tom povídku, pohádku básničku nebo třeba fejeton či jiný literární útvar. Příběh
mohl být vyprávěný z pozice vysloužilého elektrospotřebiče o tom, jak se k němu doma
chovali, jak se o něj starali a co se s ním stalo, když dosloužil.
A jak to zvládl žák 4. třídy ZŠ Jívová? Posuďte sami:

DENÍK UPOVÍDANÉ LEDNIČKY, ONDŘEJ LÖFFLER
24. prosince (Štědrý den)
Dneska sněží. Já to sice nepoznám, ale řekl mi to toustovač, který stojí na okně a vidí ven.
Štědrý den mám ráda. Je ve mně spousta jídla, všude to krásně voní a je kolem rušno.
Připadám si důležitá. Jenom nemám ráda zápach ryb.
31. prosince (Silvestr)
Celý den jsem nervózní. Moji lidi do mě dali tři láhve šampusu a já se bojím, že vystřelí.
To bych opravdu nepřežila. Strachy mi pomrkává světýlko.
3. ledna
Šampus je pryč a světýlko mi pořád pomrkává. Nevím proč.
10. ledna
Světýlko zhaslo a já jsem v úplné tmě a bojím se. Doufám, že si brzo někdo přijde pro salám,
abych aspoň chvilku viděla světlo z kuchyně.
20. ledna
Mojí vinou se rodiče hádají. Máma vyčítá tátovi, že ve mně ještě nevyměnil žárovku. Táta
vyčítá mámě, že něco ve mně smrdí. To bude asi ten zbytek ryby.
31. ledna
Táta konečně vyměnil žárovku. Už zase vidím. Máma vyhodila zbytek ryby, která zapadla
za šuplík se zeleninou, ale smrad nezmizel.
20. února
Moji lidi se vrátili z dovolené a těšili se na pořádnou večeři. Ale sotva se do mě koukli, všechno
smrdělo. Co se to děje? Nejenom, že zase nesvítí světýlko, ale i nějak míň chladím. Toustovač
se mi směje, že mě vyhodí na skládku.
2. března
Poté, co mě toustovač tak vyděsil jsem se zapla a chladím, co to jde. Pravda, už sice nejsem
nejmladší, ale na skládku snad nepůjdu!
15. března
Venku i v domě se oteplilo a já už nestíhám. Cítím, jak se mi zmrzlina v mrazáku rozpouští
a vytváří se přede mnou velká louže. Jediné pozitivní na tom je, že tatínek ráno po té louži
uklouzl a při pádu srazil ten protivný toustovač. Kdo teď půjde na skládku, ha?
17. března
Dneska měli rodiče velkou poradu v obýváku. To asi řešili nový toustovač. Zaslechla jsem
něco o dvaceti tisících a přijde mi, že ty toustovače jsou vážně hodně drahé.
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18. března
Tak už to vím. Počítač mi to řekl. Nebudou kupovat nový toustovač, ale novou ledničku.
Takže tím to pro mě končí. Ahoj skládko!
24. března
Dneska někdo zazvonil a zvonek mi řekl, že to byl pošťák s velkou krabicí. Velkou asi jako
já. Strachy jsem se otevřela. Prostě hrůza.
25. března
Tak je to tady. Z krabice vylezla na první pohled nafrněná stříbrná lednice. Má vyráběč ledu
a funkční světýlko. Mě odpojili, vyklidili a přenesli do předsíně. Ta nová lednice skoro vůbec
nebzučí. To se jim přece nemůže líbit.
26. března
Tak je to tady. Přenášejí mě na vozík a odvážejí. Kam? To mi neřekli, ale asi to bude
ta skládka. Cože? Projeli jsme kolem skládky a jedeme dál. Snad mě nevyhodí v lese?
Za chvíli se před námi objevil sběrný dvůr. Co to je? Nevím, ale lepší než skládka. Sundali
mě z vozíku a přenesli do velké haly. Je tady šero. Rozhlížím se a vidím obrysy předmětů.
Za chvilku už vidím všechno. Je tady spousta kamarádů. Pračky, sušičky, ledničky
a dokonce i ten otravný toustovač..........
6. června
Zase mě někam převážejí. Vypadá to vážně. Rozmontovali mě a já asi umírám. Berou mi
orgány. Vy lumpové, lumpové, lump...................................................!!!!
24. prosince (Štědrý den)
Blik, blik, blik rožíná se světlo. Je tohle křemíkové nebe? Kolem mě je zase rodina. Ale jiná.
Mají děti a psa. Vypadají šťastně. Já mám na sobě mašli, vedle mě je stromeček
a na kalendáři je napsáno 24. prosince. Začíná mi to docházet. Já jsem vánoční dárek.
Ale vypadám jinak? Já jsem stříbrná a mám i výrobník ledu! Jsem zbrusu nová lednička!
Jupííí!
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

FLORA OLOMOUC 25. – 28. DUBNA 2019
Výstaviště Flora Olomouc zve na květinovou výstavu Flora Olomouc – jarní etapa,
která se koná od čtvrtku 25. dubna do neděle 28. dubna od 9 do 18 hodin v areálu
Smetanových sadů na Výstavišti Flora Olomouc. Jarní Flora Olomouc láká na krásu
květin a českého skla. Nenechte si ujít hlavní expozici Strom života v pavilonu A,
výstavu bonsají a suiseki, mezinárodní floristickou soutěž, odborné přednášky,
bohatý kulturní program, výstavu Hortifarm či Jarní zahradnické trhy.

VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK 7. KVĚTNA 2019
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SDRUŽENÍ EDUKOL SE SVOU PODNIKATELSKOU
NA ŠTERNBERSKU SE ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ

LÍHNÍ

POMÁHÁ

LIDEM

V rámci Evropského projektu podpořeného z dotačního programu MAS Šternbersko
můžeme zájemcům o zahájení podnikání poskytovat poradenství v oblasti financí,
daní, marketingu, propagace na internetu apod. Druhou možností je absolvování
komplexní přípravy v podobě účasti v rekvalifikačním kurzu Základy podnikání.
Bezplatně nabízíme tyto služby nezaměstnaným evidovaným na Úřadě práce jako
uchazeči nebo i tzv. zájemci o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání jsou osoby
v pracovním poměru nebo OSVČ, kteří uvažují o změně povolání nebo se chtějí
odborně zdokonalit v rámci rekvalifikace.
V rekvalifikačním kurzu Základy podnikání účastníci zpracovávají podrobný
podnikatelský plán a získávají také informace o možnostech finančních dotací. Toto
vzdělávání a poradenství je díky našemu projektu ZDARMA. Stovkám našim
absolventům se daří zahájit podnikání v celé řadě oblastí. Šijí oblečení, prodávají
rukodělné výrobky, udržují zahrady, provozují obchody, restaurace, autoopravny
nebo třeba pečou cukrovinky.
Čím dál častěji se setkáváme se situací, kdy jsou
v obcích volné prostory využitelné k podnikání
i vhodní kandidáti na jejich provozování. V našem
kurzu se mohou připravit, vše promyslet, získat názor
poradců a dalších účastníků a vstupovat tak
do podnikání mnohem sebevědoměji a vést ho
udržitelně. Aktuální termín zahájení kurzu Základy
podnikání je 29. 4. 2019. Pro další informace
o možnostech zapojení do projektu se obraťte na Podnikatelskou líheň, kde se Vám
rádi budeme věnovat.
Kontakt: http://podnikatelskalihen.cz, Ing. Tomáš Chudoba, předseda správní rady,
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc, tel.: +420 774 493 055, email: tomas@edukol.cz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI III.
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NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA
 Chovatelé 5 a více fen starších 12 měsíců musí tuto skutečnost povinně
ohlásit na příslušné KVS.
 Od 1. 1. 2020 je pro chovatele povinné označování psů čipem, aby bylo platné
očkování proti vzteklině.
Co čipování znamená pro pejska?
Jedná se o jednu návštěvu veterinární ordinace (klidně spojenou s vakcinací,
kontrolou, stříháním drápků apod.), kdy je psovi pod kůži v oblasti krku aplikován
mikročip velikosti zhruba zrnka rýže pomocí ostré jednorázové jehly (aplikátoru).
Tuto aplikaci snáší bez obtíží i štěňata a malá plemena psů. Čip po zaregistrování
slouží k rychlejšímu dohledání chovatele psa, i když se pes vyvlíkne z obojku
se známkou, proto neodkládejte čipování vašeho psího společníka. Čipovat lze také
kočky, fretky a další zvířata. Pokud chcete se psem/kočkou jezdit do zahraničí
(v rámci EU), musí se k čipování a vakcinaci vztekliny vydat ještě pas zvířete
v zájmovém chovu.
Legislativa:
Zákon č. 166/1999 Sb. "§4 odst.1 písm. f: chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky
a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během
doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu
platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři,"
Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb. "§4 odst.4: Očkování psa proti
vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v
zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační
číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí
alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa."
Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013: "Zvířata v zájmovém
chovu druhů uvedených v části A přílohy I (psi, kočky, fretky) musí být označena aplikací
transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011."
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KAM S POUŽITÝMI SVĚTELNÝMI ZDROJI (BĚŽNÁ ŽÁROVKA, ÚSPORKA, KOMPAKTNÍ
ZÁŘIVKA)?
Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených.
Tuto nádobu můžete nyní nově nalézt na našem obecním úřadě. Zde se odebírají
lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné
zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani
reflektorové a halogenové žárovky - jejich místo je v popelnici se směsným odpadem.

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN
vyhlásilo výběrová řízení na obsazení pracovního místa:
- referent Finančního odboru (hlavní účetní) Městského úřadu Moravský Beroun
- příjem přihlášek do 30. 04. 2019
- komunitní sociální pracovník Úseku sociálních věcí a školství Městského
úřadu Moravský Beroun - příjem přihlášek do 30. 04. 2019

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 27. 5. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 20. 5. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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