Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

7/2019

Vážení spoluobčané,
z důvodu deficitního stavu podzemních i povrchových vod se připojujeme k výzvě
o ochranu vodstva. Jednou z konkrétních akcí je omezení sečení ploch. To znamená,
že se údržba zeleně v obci omezí jen na přerostlé plochy.
Drahomír Havlík, starosta

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

DNE 27. 06. 2019 SE KONALO 9. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018
včetně zprávy pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje, kontrolního
odboru, pověřených provedením přezkumu hospodaření obce za rok 2018
„bez výhrad“.
 ZO schválilo účetní závěrku obce Hraničné Petrovice za rok 2018.
 ZO schválilo přijetí dotací na akci „Výstavba chodníku podél silnice II/444
v obci Hraničné Petrovice – větev II“ podle Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2019
na akci „Výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hraničné Petrovice –
větev II“ č.j. 5838/SFDI/221191/6583/2019.
 ZO schválilo přijetí dotace od Olomouckého kraje na akci „Výstavba chodníku
podél silnice II/444 v obci Hraničné Petrovice – větev II“ podle Smlouvy
o poskytnutí dotace.
 ZO schválilo přijetí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2019 na „Provoz prodejny se smíšeným zbožím“ podle smlouvy o poskytnutí
dotace č. 2019/02364/OSR/DSM.
 ZO schválilo rozpočtovou změnu 1.02/2019 a vzalo na vědomí rozpočtovou
změnu 1.01/2019 a provedené změny rozpisu rozpočtu.
 ZO schválilo instalaci kamer na multifunkčním hřišti.
 ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt v BD od 1. 8. 2019
do 31. 1. 2020.
 ZO schválilo příspěvek na dopravu na ozdravný pobyt dětí ze základní školy
v Jívové v hodnotě 4.500,- Kč.
 ZO schválilo p. Ryšánka jako stavební dozor na výstavbu chodníků
za 48.000,- Kč.
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 ZO vzalo na vědomí odložení rekonstrukce kulturního domu, možnost
pojištění multifunkční hřiště, uložení dlažby kolem hřiště, neobsazenost
turistické základny.
-kall-

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

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
STŘEDA 31. 07. 2019, 19:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny
Turistický základna - investice
Opravy v bytech BD

8. Nájemné bytů od 1. 1. 2020
9. Pozemky - záměry - směna, prodej
10. Multifunkční hřiště - dovybavení, provoz
11. Odměny členů ZO
12. Hrobová místa
13. Diskuze, různé
14. Závěr
-kall-

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

HASIČI INFORMUJÍ
Dne 16. července byla jednotka povolána k hořícím kontejnerům před
odbočkou na kyselku. Díky včasnému příjezdu se podařilo zabránit
rozšíření požáru.
Dne

1.

června

2019

proběhl

westernovy dětský den s kácením
máje. S touto akcí bylo také spojeno
slavnostní otevření multifunkčního
hřiště, které je na místě původního
tenisového.

Každé dítě dostalo tenisový
míček
a
hlavní
cenou
v tombole
byla
tenisová
raketa.
Na výstavbu obec získala
od Ministerstva pro místní
rozvoj
dotaci
ve
výši
400.000,- Kč. Hřiště je zařazeno v majetku obce v hodnotě 955.452,- Kč.
S herním lístkem děti vyrazily na divoky zapad. Při plnění úkolů (rýžovaly zlato,
vyrobily si lapač snů, poznávaly zvěř, staly se z nich sokolníci, střílely lukem, byly
honáky dobytka, házely lasem atp.) vždy získaly odměnu a jedno písmenko do hesla.
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Po splnění všech úkolů namalovaly obrázek na druhou stranu herního lístku a šly si
pro odměnu. Herní lístek byl zařazen do losování.

V průběhu dne využily doprovodného programu (skluzavka, skákací hrad, fotbálek,
malování na obličej nebo modelování balónků) a proměnily poukázku za párek
v rohlíku.

Z Moravského Berouna za námi přijeli nejen hasiči, ale i Policie. Děti si mohly
prohlédnout auta, vyzkoušet, jak se v nich sedí a dostaly odpovědi na všechny své
dotazy. Hasiči pak vyrobili pěnu, která se dětem velmi líbila.
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Po kácení máje přišla na řadu očekávaná tombola, která udělala radost všem dětem.

Ke koupi byly výborné makrely, v dolním bufetu sklidily největší pochvaly
hamburgery, palačinky s nutelou a se šlehačkou a domácí koláčky. V horním bufetu
jsme nově nabízeli točenou limonádu a pivo Hospodář z pivovaru Záhlinice.

Snažili jsme se co nejvíce dbát na životní prostředí - používali jsme BIO kelímky,
odměny jsme dali do BIO tašek, třídili jsme odpad…
Nakonec nám pro potěšení i k tanci zahrála nově vzniklá amatérská kapela

- kall -
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BIZONI INFORMUJÍ
OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA MUŽŮ, SKUPINA A – ROZPIS ZÁPASŮ A VÝSLEDKY
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Hodina

Den

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SK Chválkovice „B“
FC Hraničné Petrovice
FK Slavonín „B“
FC Hraničné Petrovice
Sokol Příkazy „B“
FC Hraničné Petrovice
SK Štarnov
FC Hraničné Petrovice
Sokol Babice
FC Hraničné Petrovice
Sokol Bouzov
FC Hraničné Petrovice
SFK Nedvězí
FC Hraničné Petrovice
FC Hraničné Petrovice
SK Slatinice „B“

FC Hraničné Petrovice
FK Odrlice
FC Hraničné Petrovice
SK Těšetice
FC Hraničné Petrovice
FK Hlubočky „B“
FC Hraničné Petrovice
Sokol Jívová
FC Hraničné Petrovice
Sokol Mladeč
FC Hraničné Petrovice
Sokol Pňovice
FC Hraničné Petrovice
SK Králová
SK Chválkovice „B“
FC Hraničné Petrovice

04. 08. 2019
10. 08. 2019
17. 08. 2019
24. 08. 2019
31. 08 2019
07. 09. 2019
14. 09. 2019
21. 09. 2019
28. 09. 2019
05. 10. 2019
13. 10. 2019
19. 10. 2019
26. 10. 2019
02. 11. 2019
09. 11. 2019
16. 11. 2019

15:00
17:00
16:30
16:30
13:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Ne
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
So
So

Skóre

Údaje převzaty z http://www.ofso.cz/vsechny-vysledky/A2A/

DNE 29. 6. 2019 PROBĚHL JIŽ PÁTÝ ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ BIZON
CUP.
Turnaje se zúčastnilo 9 mužstev - týmy z : Olomouce, Šternberka, Újezda u Uničova,
Bizoni, Zábřehu na Moravě, Paseky, Moravské Huzové, Šumvaldu a firemní tým
Barevné zahrady. Do turnaje celkem zasáhlo cca 80 hráčů. Mužstva byla rozdělena
do dvou skupin (jedné čtyřčlenné a jedné pětičlenné). Naše mužstvo Bizoni postoupilo
ze skupiny A z druhého místa po výsledcích: Bizoni - Number One Paseka 2:4, Bizoni
- Barevné zahrady 9:0, Bizoni - AB Motýle Olomouc 3:0 , Bizoni - Újezd Boys
4:2. Díky postupu z 2. místa jsme narazili na třetí tým ze skupiny B - Moravská
Huzová. Tento tým jsme dokázali přehrát a pohodlně zvítězit. Bizoni - Moravská
Huzová tedy 2:0. Dalším našim soupeřem v semifinále byl tým Number One (Paseka
- hráči hrající 2. a 1.A třídu) a měli jsme jim co oplácet. Prohrávali jsme už 2:0,
ale naši borci nic nezabalili a po velkém obratu slavili postup do finále. Bizoni Number One 4:2.
Ve finále jsme narazili na tým ze Šternberka - Skleněnky, hra byla velice vyrovnaná.
V základní hrací době skočil zápas smírně 1:1. O vítězi tak musely rozhodnout
až penalty. Ty se nám bohužel nepovedly a prohráli jsme je poměrem 3:1.
Z celkové výhry se radoval tým Skleněnky ze Šternberka, 2. místo obsadilo
mužstvo Bizoni z Hraničných Petrovic, 3. místo pak připadlo týmu Újezd Boys.
Nejlepším hráčem se stal: Karel Vymětal (Bizoni)
Nejlepším střelcem byl:
Michal Martiňák (Number One Paseka)
Nejlepším brankařem turnaje byl: Martin Šimek (Skleněnky Šternberk)
Tímto bych chtěl moc poděkovat obci Hraničné Petrovice za finanční podporu, dále
všem sponzorům, všem, co se podíleli na přípravě a chodu akce, obsluze ve výčepu
i ve spodním bufetu, rozhodčím.
Zvláštní poděkování pak patří Janu Opichalovi st. a Filipu Tesařovi za tři dny práce:
chystání akce, v průběhu turnaje a po ukončení turnaje s následným úklidem.
Děkuji i všem, co se přišli podívat a podpořit tak tuto akci.
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Za FC Bizoni Hraničné Petrovice - Marek Opichal (koordinátor akce)
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
31.5. jsme našim dětem k jejich svátku připravili „šipkovanou“ . Děti plnily mnoho
úkolů. Za všechny splněné úkoly dostaly zašifrovanou zprávu, podle které hledaly
ztracený poklad.
11.6. jsme se školní družinou navštívili hrad ve Šternberku. Nebyla to jen tak
ledajaká návštěva. Překročením hradní brány se z nás stali hradní dámy a pánové,
mušketýři, pážata apod. Na své odpolední výpravě do minulosti jsme plnili nejen
složité týmové úkoly, ale vyzkoušeli jsme si třeba i lukostřelbu. Nejlepším
lukostřelcem se stal Honzík Krůžela. Moc se nám to všem líbilo, z programu jsme byli
nadšení a už se těšíme na další spolupráci.

19.6. proběhlo sportovní dopoledne – čtyřboj. Děti soutěžily v následujících
disciplínách: hod do dálky, hod na cíl, běh na 50 metrů a trojskok.
20.6. jsme se vypravili na výlet do Těšíkovské Bydliny, kde pro nás byl připraven
program. Kluci Jonášek a Ondra nám nachystali cestu za pokladem. Výlet se nám
všem moc líbil.
24.6. -27.6. jsme se vypravili na školu v přírodě do Karlova pod Pradědem. Děti čekal
program s názvem Hobit a cesta za pokladem. Děti se setkaly s Bilbem, Gandalfem,
Legolasem, Glumem… Při noční hře bojovaly s drakem. Podnikly mnoho
dobrodružných výprav, na kterých plnily různé úkoly. Děti byly moc šikovné a
navzájem si pomáhaly a spolupracovaly – odměnou jim byl poklad. Týden nám velmi
rychle utekl a už se těšíme na příští rok 
28.6. nastal dlouho očekávaný konec školního roku a vysvědčení 

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

PRÁCE NA VÝSTAVBĚ CHODNÍKŮ V OBCI
Dne 5. srpna 2019 započnou práce na výstavbě
chodníků v obci. Jedná se o větev 1 (směr
Šternberk), na kterou je požádáno o dotace cestou
MAS Šternbersko a větev 2 (směr Domašov nad
Bystřicí), kde jsou již schválené dotace od Státního
fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého
kraje. Výstavbu provede firma SATES MORAVA
spol. s r.o. v hodnotě 3.734.385,71 Kč.

DOVOLENÁ OÚ HRANIČNÉ PETROVICE
Ve dnech 5. -16. srpna 2019 čerpá referentka řádnou dovolenou.
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 26. 08. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 19. 08. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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