Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

5/2019

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás pozvat na akci dne 1. 6. 2019 „Dětský den s kácením máje“,
kde současně proběhne slavnostní otevření víceúčelového hřiště. Akci pořádá Obec
a SDH Hraničné Petrovice.
Z důvodu včasného zadání realizace zakázky „Výstavba chodníků v obci Hraničné
Petrovice“ bylo nutné svolat poslední zasedání zastupitelstva dříve, než je zpravidla
obvyklé. Po podepsání smlouvy se stavební firmou započne výstavba chodníků.
Po tuto dobu bude omezen provoz v obci.
Upozorňuji na třídění BIO odpadu - patří sem slupky, listí, tráva a větvičky malého
průměru. Větší ořezy je nutné štěpkovat, protože jsou problémové - bioodpad
se nadále zpracovává na výrobu bioplynu.
Drahomír Havlík, starosta

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

DNE 25. 04. 2019 SE KONALO 7. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 7 členů zastupitelstva a dvě občanky. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo revokaci usnesení č. 188/2014-2018 (ceník palivového dříví).
 ZO schválilo nový ceník palivového dříví.
 ZO schválilo pověření Ing. Nevrlé k administraci VŘ na výstavbu chodníků.
 ZO vzalo na vědomí návrh starosty nekupovat stavbu na parcele č. 54/2
v k. ú. Hraničné Petrovice.
 ZO vzalo na vědomí otevírání obálek dne 29. 4. 2019 na zhotovitele výstavby
chodníků.
 ZO schválilo smlouvu za roční náhradu za přičlenění honebních pozemků ve
výši 30,- Kč za 1 hektar. Na základě žádosti doručené lesní správě Šternberk
8. 4. 2019 bude vyplacena i náhrada za přičlenění honebních pozemků za
období 3 let, a to od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2018. K podpisu smlouvy ZO pověřilo
starostu obce Drahomíra Havlíka.
 V diskuzi se řešil internet v KD a volně pobíhající psi v obci.
o U internetu v KD bylo dokázáno, že nikdy nebylo změněno heslo. Heslo,
které bylo k dispozici v sále KD, bylo chybně opsáno (chyběl v něm jeden
znak), a proto se nešlo připojit. Tím docházelo v obci k obviňování
z naschválů a k nedorozuměním. Nyní je již sjednána náprava.
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o Bylo řešeno volné pobíhání psů po obci - bude doplněna obecní
vyhláška.

DNE 16. 05. 2019 SE KONALO 8. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 7 členů zastupitelstva a jedna občanka. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO na základě návrhu hodnotící komise ze dne 29. 4. 2019 k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem „Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice“
schválilo zadání realizace veřejné zakázky dodavateli – SATES MORAVA spol.
s.r.o., IČO 60775530 s nabídkovou cenou 3 734 385,71 Kč vč. DPH.
 ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení
a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení ve výši 17 500 Kč. ZO
pověřuje starostu obce Drahomíra Havlíka k podpisu smlouvy.
 ZO pověřilo k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku od SPÚ
starostu obce Drahomíra Havlíka.
 ZO schválilo příspěvek 20 000 Kč na dětský den.
 V diskuzi řešili volně pobíhající psi v obci, problém občanky s železitou vodou
a požadavek na nové potrubí v obci a stav stavebních pozemků za KD z diskuze
nevyplynuly žádné konkrétní odpovědi.
-kall-

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

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PŘEDBĚŽNĚ ČTVRTEK 27. 06. 2019, 19:00
Program zasedání bude v příštím zpravodaji

-kall-

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

HASIČI INFORMUJÍ
Tento měsíc se po „důkladném“ úklidu paseky snažíme napravit
škody. Pátky tráví členové SDH sázením stromků. Vynechán byl zatím
jen jeden a to před odjezdem na již tradiční setkání obcí Petrovice,
které letos proběhlo v Petrovicích u Třebíče.
Ve dnech 11. a 12. května 2019 se uskutečnilo
17. SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČSKÝCH
SBORŮ Z OBCÍ „PETROVICE“. Akce se koná
každoročně v některé z obcí Petrovice. Při těchto
setkáních si účastníci akce předají informace
o zkušenostech a poznatcích ze své činnosti, navážou
nové kontakty, seznámí se vzájemně s historií
jednotlivých Petrovic, jejich vybaveností i jejich
problémy. Zejména v malých obcích jsou fungující
Sbory dobrovolných hasičů významnou složkou,
která má za úkol nejenom pomáhat chránit majetek
občanů při požárech a živelných pohromách,
ale zajišťuje kulturní i společenské akce pro občany
a spolupracuje s obcí i v dalších oblastech. Součástí
akce bylo svěcení sochy svatého Floriána, patrona hasičů, kterého zhotovili pan
František Fiala a paní Jaroslava Vaňková. Členové SDH se v sobotu účastnili
společenského večera a v neděli si prohlédli obec.
-text: kall, foto: Josef Chrastina-
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„POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT“
1. června 2019 na hřišti v Hraničných Petrovicích
Obec Hraničné Petrovice
a SDH vás srdečně zvou
na kácení máje s dětským dnem
a slavnostní otevření víceúčelového hřiště

„WESTERNOVÉ PETROVICE“

cca 15:00 slavnostní otevření dětského hřiště
15:15 začátek soutěžního odpoledne
v průběhu - ukázka sokolníků, modelování balónků, malování na
obličej, skákací hrad
cca 18:30 kácení máje
19:00 diskotéka a živá kapela
Akce se koná díky podpoře mnoha báječných sponzorů, jak s řad členů
SDH, tak podnikatelů, spolků a organizací.
V případě nepřízně počasí, prosíme, sledujte webové stránky obce
Na akci budou pořizovány fotografie pro potřeby obce a SDH
www.hranicnepetrovice.cz
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SOUSTŘEDĚNÍ SDH DRŽOVICE 2019

V termínu 9. – 12. května 2019 jsme jako vedoucí kolektivu mladých hasičů
uspořádali soustředění pro své svěřence. Hlavním cílem soustředění bylo připravit
naše Soptíky na jarní kolo hry Plamen. Jedna z našich mladých hasiček
se připravuje na získání odznaku odbornosti kronikáře. Její první příspěvek shrnuje
průběh soustředění:
„Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme se vydali na naše první společné hasičské
soustředění do Hraničných Petrovic. Všichni jsme se těšili. Sraz před hasičkou byl ve
čtyři hodiny, naposledy jsme zamávali rodičům a odjeli vstříc našemu soustředění.
Po příjezdu jsme se ubytovali a dostali první večeři. Byl sestaven denní program a
všichni jsme očekávali náš první trénink.
Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto jsme trénovali. Volno jsme trávili na pokojích
nebo venku. Na návštěvu za námi v sobotu přijeli mladí hasiči z Moravského Berouna.
Čas odjezdu se rychle blížil. V sobotu jsme měli poslední trénink a v neděli odjížděli
domů.
Všem se nám zde líbilo a domluvili jsme se, že bychom to rádi příští rok zopakovali.
Doufáme, že nás naši vedoucí opět vezmou příští rok na nové a delší soustředění.“
Za kolektiv mladých hasičů Lenka V. (12 let)

SDH Držovice děkuje za poskytnutí prostor a materiálního zajištění Obci Hraničné
Petrovice, SDH Hraničné Petrovice a FC Hraničné Petrovice. Za zajištění autobusové
dopravy patří velký dík panu Jaroslavu Studenému. Tuto akci hodnotíme jako velmi
přínosnou pro kolektiv a chtěli bychom na příští rok naplánovat další.
-text: Martin Vojáček, strosta SDH Držovice, foto: archiv SDH-
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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
0:4
3:0
1:2
2:1
3:1

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

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK Štarnov

16

15

0

1

56:15:00

43

2

0

2.

FC Hraničné Petrovice

16

11

0

5

40:26:00

32

1

0

3.

TJ Dalov

16

9

0

7

41:26:00

28

0

1

4.

SK Králová

16

7

0

9

35:45:00

23

0

2

5.

TJ Mladějovice

16

8

0

8

20:32

23

1

0

6.

FC Kolos Jiříkov

16

7

0

9

33:37:00

22

1

2

7.

Sokol Hnojice

16

8

0

8

26:30:00

21

4

1

8.

FK Huzová

16

6

0

10 25:35:00

20

0

2

9.

SK Město Libavá

16

6

0

10 24:29:00

18

2

2

10.

Sokol Moravská Huzová

16

3

0

13 25:50:00

10

0

1
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SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Měsíčnice vytrvalá – Lunaria rediviva
V tajemném stínu u potoka se ukrývá nevídaná
kráska, která voní tak omamně, že lehce předčí
i šeříky. Nejdříve je nenápadná, trs velkých
srdčitých listů, většinou v olšinách a vlhkých
březích roste mezi hluchavkami, devětsily
a netýkavkami. Brzy se však objeví lata
květenství a pak modrofialově rozpuknou.
V některých místech tvoří veliké modré laguny
a plochy připomínající řeky. V květu bývá někdy
i 140 cm vysoká, takže se opravdu nedá
přehlédnout. Ten, kdo ji však jedenkrát přivoní
a měsíčnice ho obejme svým kouzlem,
ji už navždy bude milovat a chránit, protože
spatřit takovou krásu v tichu večera, když noční
motýli přelétávají z květu na květ je veliký dar.
O této rostlině panuje mnoho pověstí a říká se,
že je kouzelná. Překrásná a léčivá je po celý rok
a dokonce i na podzim, kdy už ostatní listy spálí
mrazík, její stonky a stříbrné lusky září
v měsíčním světle i podzimní mlze. Bohužel
a naštěstí je chráněná a tak se dá jen vypěstovat ze semínka a zasadit ji pod listnaté
stromy ve stínu zahrady.
Její fialový květ složený hrozen je léčivý, stejně jako list a horní třetina natě. Léčivá
jsou i semena protáhlé šešulky. Hlavní oblast působení je na srdeční choroby např.
tachykardii, arytmii, při angíně pektoris apod. Také se používá při bolestech hlavy
psychického původu nebo otřesu mozku. Je silně močopudná. Možné je při léčení
udělat nálev z květů a listů
a popíjet dvakrát denně.
Semena se také vaří na čaj,
dělají se i obklady nebo
koupele. U nás v podhůří
Jeseníků je velice častá
a hojná. Vyskytují se zde
rozsáhlé
porosty
kolem
Trusovky i Bystřičky. Pokud
půjdete
květnovou
nocí
do míst, kde roste, postůjte
tiše a o zdraví proste.
Přeji vám krásný květen
-Jana Víťazková-

====================================================================
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
23. 4. 2019 Den Země
Den Země v naší škole proběhl netradičně. Místo každoročního úklidu obce, jsme
pro děti naplánovali orientační běh. Tento běh zorganizovala paní Krišpína Skyvová
ze Šternberského klubu orientačních běžců. Cílem tohoto dne bylo probudit v dětech
orientační smysl a lásku k domovu a k vesnici, kde navštěvují školu. Běh děti velice
bavil a užily si spoustu legrace.
7. 5. 2019 Den Matek
Jako každý rok, tak i letos pořádala naše Základní a Mateřská škola vystoupení dětí
pro maminky s názvem Čtvero ročních období. Královny a král nám představili své
období. Jaro se neslo v lidovém duchu, kdy děti tančily hanácké tance. Léto bylo plné
energie a temperamentu. Obrazem podzimu bylo padající listí, při kterém děti
zatančily překrásný balet. Na závěr přišla královna zima a s ní vločky i snowborďáci.
Akce byla velice povedená. Ohlasy rodičů byly velmi pozitivní. Poděkování patří všem,
kteří nám ochotně pomohli. V tento den měla možnost poprvé vystoupit kapela z
Jívové s názvem MY4.
Jaro

Léto

Podzim

Zima

23. 5. 2019
Lesní pedagogika
V rámci projektového dopoledne se děti seznámily s prací lesních dělníků. Poznávaly
stopy a srst zvířat, paroží. Dozvěděly se, jak se chovat k obyvatelům lesa. Akce byla
velmi poučná pro děti i pedagogy a těšíme se na společné setkání i v příštím školním
roce.
-Hana Kalhousová, Lada Keňová-
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

8

Letáček je k dispozici na stránkách obce nebo v kanceláři OÚ

====================================================================
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V sobotu 8. června bude v naší obci probíhat sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, prosím sledujte vývěsky s přesnými časy svozu.

KAM S TÍM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ
RŮZNÝCH DRUHŮ ODPADU
zdroj: https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim přizpůsobeno
Petrovice

na

naši

obec

Hraničné

A
ALOBAL Sběrné nádoby na drobný kovový odpad.
AKUMULÁTORY Obecní úřad - sběrný box.
AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Bez vody, samozřejmě.
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů.
AUTOSKLO Velkoobjemový odpad - svoz 8. 6. 2019.
AZBEST Zabalit do igelitu a nebezpečný odpad - svoz 8. 6. 2019.

B
BAKELIT Směsný odpad.
BALICÍ PAPÍR Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do
směsného odpadu.
BARVY Zbytky barev nebezpečný odpad svoz 8. 6. 2019. Pečlivě uzavřít.
BATERIE Obecní úřad - bude předáno ZŠ Jívová.
BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud nemáte
kompostér do BIO odpadu na křižovatce na Jívovou.
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do
žlutého kontejneru na plast! Letos budou kelímky z bioplastu na dětském dnu.
BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace, které je pak dodávají do chudších částí světa.
Jinak směsný odpad.

C
CD Směsný odpad.
CELOFÁN Směsný odpad.
CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o
vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod.
CIGARETY Popelník, směsný odpad.
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Modrý kontejner, sběrna. Nepálit v kamnech!
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu do velkoobjemového odpadu nebo do kontejneru na
nebezpečný odpad (poznáte podle informačních značek na obalu) - svoz 8. 6. 2019. Vylévat do
výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D
DEODORANTY (obaly) v plastových do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného
kontejneru na sklo. Aerosolové možno do kontejneru na drobný kovový odpad.
DLAŽDICE A DLAŽBA Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019. Nebo prostřednictvím
firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu.
DRÁTĚNÉ SKLO Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
DRÁTY Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
DURAL Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
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E
ELEKTROSPOTŘEBIČE Za obecní úřad - Recyklujte s hasiči.
ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř.
postup jako u azbestu.

F
FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak
směsný odpad.
FOTOGRAFIE Směsný odpad.
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém
stavu tak na obecní úřad - bude předáno Diakonii Broumov.

G
GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru.
GUMA Směsný odpad.

H
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Obecní úřad - sběrný box.
HLINÍK Kontejnery na kov.
HOBRA Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.
HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Kontejnery na drobný kovový odpad, směsný odpad.

CH
CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6.
2019. Menší do kontejnerů na drobný kovový odpad.
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad - svoz 8. 6. 2019. Nevylévat!

I
IGELIT Žlutý kontejner na plast.
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat
ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J
JUTA Směsný odpad.

K
KABELY Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak na obecní úřad - bude předáno Diakonii
Broumov. Jinak směsný odpad.
KAMENINA Směsný odpad.
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu.
KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad nebo jako stavební odpad.
KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
KOBERCE Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.
KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte
plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu, nebo kontejnery na kov.
KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.
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KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém
papíře.
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak na obecní úřad - bude předáno Diakonii
Broumov. Jinak směsný odpad.
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně
nejprve zbavit obsahu.

L
LEDNICE A MRAZÁKY Za obecní úřad - Recyklujte s hasiči.
LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Nesplachovat do WC. Obaly od léků podle materiálu
LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových
svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.
LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
LINOLEUM Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019. Nepálit! Ne do kontejnerů na plast!

M
MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Směsný odpad.
MOLITAN Směsný odpad nebo do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
MATRACE Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.
MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.
MOBILNÍ TELEFON Obecní úřad - bude předáno ZŠ Jívová.
MONITORY Za obecní úřad - Recyklujte s hasiči.

N
NÁBYTEK Velkoobjemový odpad - svoz 8. 6. 2019.
NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Žlutý kontejner na plast.
NEREZ Velkoobjemový odpad - svoz 8. 6. 2019, menší předměty kontejnery na drobný kovový
odpad.
NOVODUR Velkoobjemový odpad - svoz 8. 6. 2019 nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých
kontejnerů na plasty!
NOVOPLAST Velkoobjemový odpad - svoz 8. 6. 2019 nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých
kontejnerů na plast!

O
OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
OBUV, která je ještě použitelná na obecní úřad - bude předáno Diakonii Broumov. Jinak
směsný odpad.
OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic nebo nebezpečný odpad - svoz 8. 6. 2019.
OCEL Do sběrny kovu nebo do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019. Menší kusy
kontejnery na kov.

P
PAPÍR Modrý kontejner.
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad. Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno
kompostovat.
PILINY V malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad.
Jinak směsný odpad.
PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC).
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner
na bioodpad nebo kompost.
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PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC Žlutý kontejner na plast.
PLECHOVKY (alu) Kontejnery na drobný kovový odpad.
PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.
PLEXISKLO Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech nebo do velkoobjemového odpadu svoz 8. 6. 2019.
POČÍTAČE A POČÍTAČKY Za obecní úřad - Recyklujte s hasiči.
POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografi možno do kontejneru na
papír.
POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty.
POLYURETAN Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
PORCELÁN Směsný odpad
POZINKOVANÝ PLECH Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
PVC Větší množství do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019. Jinak směsný odpad.

Q
Žádný odpad od Q nás nenapadá ...

R
REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na
nebezpečného odpadu - svoz 8. 6. 2019.
ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.
RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK Kontejner na papír,
směsný odpad, bioodpad nebo kompost.
ŘEDIDLA Dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad - svoz 8. 6. 2019. Nevylévat do
odpadu!

S
SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Směsný odpad.
SÁDROKARTON Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného odpadu.
SILIKONY Směsný odpad.
SILON Směsný odpad.
SKELNÁ VATA Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019. Ideálně zabalená v igelitu. Ve
větším množství specializovaná firma.
SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu.
SKLO Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno
sklo je možno vhazovat do těchto kontejnerů.
STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu a směsný odpad. Pokud je 100%
přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.
STŘELIVO Specializované firmy.
SUŤ Specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad.
ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s
plastovým potahem do směsného odpadu.

T
TAMPONY Směsný odpad.
TAPETY Směsný odpad.
TEFLON Směsný odpad.
TELEVIZORY Za obecní úřad - Recyklujte s hasiči.
TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají, nutno se informovat
předem. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!
TÉROVÝ PAPÍR Do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.
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TEXTIL Dále použitelný: na obecní úřad - bude předáno Diakonii Broumov. Nepoužitelný nebo
zašpiněný textil do směsného odpadu.
TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Obecní úřad - bude předáno ZŠ Jívová.
TRÁVA POSEKANÁ Kompost, pokud nemáte kompostér do BIO odpadu na křižovatce na
Jívovou.
TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Žlutý kontejner na plasty.
TUKY Z KUCHYNĚ Pečlivě uzavřít do PETky a do kontejneru na tuky, nebo do směsného
odpadu. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a
vhodíme do směsného odpadu.

U
UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška
nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.
UMAKART Směsný odpad nebo do velkoobjemového odpadu - svoz 8. 6. 2019.

V
VARNÉ SKLO Směsný odpad.
VATA Směsný odpad.
VÍČKA OD PET LAHVÍ Ideálně separovat a odevzdávat odděleně od PETek a na obecní úřad bude předáno ZŠ Jívová.
VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Kontejnery na drobný kovový odpad.
VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. Žlutý kontejner na plasty.
VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod) Do žlutého kontejneru. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich
plastové obaly. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.
VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad.

Z
ZÁCLONY A ZÁVĚSY Dále použitelné na obecní úřad - bude předáno Diakonii Broumov.
Nepoužitelné nebo zašpiněné do směsného odpadu.
ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad.
ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Obecní úřad - sběrný box.
ZEMINA Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak
specializovaná firma.
ZRCADLA Směsný odpad.
ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE Směsný odpad.
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace!!
ŽELEZO Do výkupen

NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.










Všeobecně platí, že veškeré odpady (mimo nebezpečných) od Vás převezmou při svozu 8. 6.
2019. ZDARMA.
Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat zdarma u prodejců nebo
na vybraných místech.
Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má, jen když obaly delší dobu
skladujete.
Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
Textil vždy odevzdávejte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil
patří do směsného odpadu.
Některé odpady od Vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména
o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.
Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když
jsou recyklovatelné.

14

Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo
plechovek. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč?
Zabírá to pak méně místa.
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín, vypustíte do ovzduší i nebezpečné
splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.

Ještě než cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet,
jestli by to nešlo znovu použít. Prodloužení
životnosti čehokoli je mnohem přínosnější,
než recyklace a ekologická likvidace
dohromady.
VÝSLEDKY VOLEB
Výsledky v Hraničných Petrovicích. Voleb se účastnilo 40 občanů ze 121.
Komunistická str. Čech a Moravy

10

Česká pirátská strana

6

ANO 2011

5

Koalice STAN, TOP 09

5

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

3

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)

3

Občanská demokratická strana

2

Alternativa pro Česk. rep. 2017

1

ANO, vytrollíme europarlament

1

Česká str. sociálně demokrat.

1

Koalice Rozumní, ND

1

Moravané

1

Pro Česko

1

Rozdělení mandátů stranám za ČR
ANO: 6; ODS: 4; Piráti: 3; STAN+TOP: 3; SPD: 2; KDU-ČSL: 2, KSČM: 1

PROVEDENÍ PRŮZKUMNÉHO HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU (VRTŮ)
Dne 16. 5 2019 byl vydán Městským úřadem Šternberk souhlas k provedení
průzkumného hydrogeologického vrtu (vrtů) spojeným se zásahem do pozemku,
jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní
vody. Záměrem průzkumu je upřesnit poznatky o hydrogeologických poměrech na
pozemku parc.č. 257 v k. ú. Hraničné Petrovice, realizací jednoho až dvou
hydrogeologických vrtů.
Cílem průzkumu je zachytit na uvedeném pozemku zdroj kvalitní podzemní
vody o vydatnosti až 5 l/s pro veřejný vodovod Domašov nad Bystřicí, v jakosti,
která bude vyžadovat jen minimální úpravu. Vrty budou realizovány po jednom,
získané poznatky budou průběžně vyhodnocovány. Bude-li dosaženo dostatečného
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množství pozitivních poznatků po realizaci již prvního průzkumného vrtu, nebude již
další průzkumný vrt realizován. Předpokládaná hloubka vrtů 100 až 150 m.

ELEKTRÁRNY JÍVOVÁ
V dnešních dnech byla zveřejněna INFORMACE o záměru v území a o zahájení
řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dne 25. 04. 2016
žadatel podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
na záměr "Větrný park Jívová (5x2MW)". Odbor stavební Městského úřadu Šternberk
vydal společné rozhodnutí dne 07. 08. 2017. Krajský úřad Olomouckého kraje,
odboru strategického rozvoje kraje, jako příslušný odvolací správní orgán,
rozhodnutím ze dne 03. 09. 2018 společné rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc
vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Dne 27. 3. 2019 doložil žadatel
aktualizované podklady a požádal o pokračování ve společném územním a stavebním
řízení.
Identifikační údaje o žadateli: SYNERGION Jívová s.r.o, IČ: 29292417, Antala Staška
1076/33a, 140 00 Praha 4
Druh, účel a popis dočasné stavby: "Větrný park Jívová (5x2MW)" – výstavba 5
větrných elektráren včetně příjezdových cest, zpevněných plocha a kabelového
vedení.

CENÍK DŘÍVÍ PLATNÝ OD 25. 4. 2019 (OBEC HRANIČNÉ PETROVICE)
REDUKČNÍ
FAKTOR

PALIVOVÉ DŘEVO
MANIPULOVANÉ (2-4m)

měrná
jednotka

cena s DPH
(Kč/MJ)

POZNÁMKA

0,64

jehličnaté

m3

600

smrk, jedle, borovice, modřín, …

0,54

listnaté měkké

m3

600

bříza, lípa, osika, olše, vrba, jeřáb, …

0,54

listnaté tvrdé

m3

600

buk, dub, javor, jasan, jilm, třešeň, …

Prm (prostorový metr)= 1m x 1m x 1m ; m3 (kubický metr)= 1m x 1m x 1m x redukční faktor
REDUKČNÍ
FAKTOR

SAMOVÝROBA

měrná
jednotka

cena s DPH
(Kč/MJ)

POZNÁMKA

0,64

jehličnaté

m3

100

smrk, jedle, borovice, modřín, …

0,54

listnaté měkké

m3

100

bříza, lípa, osika, olše, vrba, jeřáb, …

0,54

listnaté tvrdé

m3

250

buk, dub, javor, jasan, jilm, třešeň, …

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 24. 06. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 17. 06. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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