Zpravodaj obce Hraničné Petrovice
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DNE 31. 07. 2019 SE KONALO 10. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 7 členů zastupitelstva obce a 4 občané. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo rozpočtovou změnu 1.04/2019 a vzalo na vědomí změnu
rozpisu rozpočtu 4/2019.
 ZO vzalo na vědomí provozní řád multifunkčního hřiště.
 ZO vzalo na vědomí vytvoření studie na výstavbu domácích čističek
odpadních vod.
 ZO schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
(VPP).
 ZO schválilo individuální cenu za pronájem turistické základny
pro pracovníky stavební firmy - výstavba chodníků v obci.
 ZO schválilo vyhlášení záměru záměr propachtování pozemků: p. č. 65,
p. č. 759/1, p. č. 817/7, část p. č. 822/2, p. č. 1245/4, p. č. 1315/9,
p. č. 1380/2, p. č. 1380/3, p. č. 1487/3, p. č. 1488, p. č. 1538/2 a p. č. 1549/1
v k. ú. Hraničné Petrovice.
 ZO schválilo vícepráce na výstavbu chodníků – větev II ve výši 147.118,45 Kč.
 ZO schválilo vícepráce na bývalé trafostanici ve výši 20.000,00 Kč.
 ZO vzalo na vědomí závěr dílčího přezkoumání Obce Hraničné Petrovice
za rok 2019.
-kall====================================================================

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 26. 09. 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
Majetek - vyřazení
Žádosti o individuální dotaci

8. Záměr prodeje pozemku
9. Prodej pozemku
10. Směna pozemků
11. Chodníky
12. Diskuze, různé
13. Závěr
-kall-
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HASIČI INFORMUJÍ
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BIZONI INFORMUJÍ
OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA MUŽŮ, SKUPINA A – ROZPIS ZÁPASŮ A VÝSLEDKY
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Hodina

Den

Skóre

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

5:2
1:2
6:3
4:3
3:1
7:4
3:2
0:1

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

SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Září – měsíc žlutých bylin
Právě dobíhá pozdní léto, které se podle čínské medicíny klopí do podzimu
slunovratem. Bylo to období zrání plodů a orgánů elementu země – sleziny, slinivky
a žaludku. Dominovala barva žlutá, která se tou dobou objevovala na plodech
i květech. Chuť, která posiluje výše uvedené orgány je sladká – třeba velké melouny
(ty žluté obzvláště), dýně, broskve, pozdní meruňky a mnoho jiných. Hlavní obilninou
pro toto období jsou jáhly, posilující převládající energii země.
Bylinky, které jsou žluté, mají většinou dobrý vliv na trávící ústrojí. Rostou v každé
zahrádce a každý je zná. Jsou to Měsíček lékařský, Aksamitník vzpřímený
a například Lnice květel.
Měsíček lékařský se pěstuje v zahrádkách jako letnička, která
snadno vysemeňuje. Používá se při léčení žaludku, střev i celého
trávícího traktu. Rovněž je dobrý při vředech, stimuluje
vylučování
žluče
a
posiluje
játra.
Posiluje
imunitu
a při pravidelném užívání ničí kvasinky, bakterie a viry. Čistí krev
a působí na zánět vně i uvnitř. Vaří se čaj, kloktá se výluh, dělají
se mastičky a tinktury. Doporučuje se i sníst třeba jeden květ.
Měsíčková mast je dobrá na křečové žíly a bércové vředy. Květ
měsíčku se sbírá před polednem, kdy má největší sílu na podporu
trávení.
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Aksamitník vzpřímený, nebo-li afrikán, má také široké
použití. Hlavním je léčba zažívacího ústrojí – žaludku
a jater. Působí uklidňujícím způsobem na průjem
a podporuje chuť k jídlu. Zlepšuje tvorbu žluči. Uvolňuje
křeče, má antibakteriální účinky. Ochraňuje zrak
a podobně jako měsíček odpuzuje přirozeně škůdce,
jako jsou například mšice, molice a dřepčíci. Afrikán je
rovněž velmi chutný za syrova, protože nepálí jako
měsíček.
Lnice květel - tato překrásná žlutě kvetoucí bylinka kvete
od pozdního léta až do zámrazu. Lehce si ji vysadíte i do zahrádky,
když její semena rozhodíte po odkvětu do záhonků. Lnice se používá
na všechny potíže s trávením. Působí mimo jiné příznivě
na hemeroidy. Vyrábí se z ní čaje a masti. Rovněž dobře působí
na záněty ledvin, potíže s močením a prostatou. Zlepšuje zrak.
-Jana Víťazková-

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
2. 9. 2019 Zahájení školního roku
Ve školním roce 2019-2020 bude navštěvovat naši školu celkem 53 žáků. Do prvního
ročníku nastoupilo 10 dětí. Do druhého postoupilo také 10 dětí. V třetím ročníku
bude 9 žáků, ve čtvrtém 12 a v pátém také 12. V prvním ročníku budeme letos poprvé
vyučovat novou metodou čtení - SFUMATEM.

4. 9. 2019 jsme se s dětmi z naší školy vypravili na procházku po okolí obce Jívová.
Vycházku jsme zakončili na nově zrekonstruované střelnici.
17. 9. 2019 do naší školy zavítali bojovníci ze skupiny historického šermu Perštejni.
Velmi vtipně a poutavě nás provedli hned několika pověstmi - O Čechovi, O Krokovi,
O Libuši, O Horymírovi. Nejen že předvedli výborné divadelní představení,
ale předvedli i ukázky historického šermu a historické zbraně. Program zaujal nejen
školáky, ale i děti z mateřské školy.
18. 9. 2019 se ve školní družině konala diskotéka. S dětmi jsme si užili odpoledne
plné her, tance a skvělé zábavy.
-Hana Kalhousová-
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ
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V úterý 1. října 2019 je možnost vývozu fekálií (nově firmou PODLAS s.r.o.). Zájemci
se mohou nahlásit obvyklým způsobem. V uvedeném termínu je potřeba být přítomen
doma.
-kall-

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky pozemků, přes něž vede
nadzemní elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví
do vzdáleností daných normou (u vedení nízkého napětí 1,5–2 m od vodičů). Zásah
musí být proveden do 15. listopadu 2019. Po tomto termínu může vstoupit
na pozemek společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a provést zásah sama.
-kall-

Kontejnery budou přistaveny na sběrném místě u obecního úřadu 26. října 2019.
Přesný čas bude upřesněn.
Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se týká jen nebezpečného
a objemného odpadu z domácností. Odpad je dále tříděn na jednotlivá katalogová
čísla dle Katalogu odpadů. V rámci mobilních svozů nejsou přijímány stavební
odpady ať kategorie Ostatní či kategorie Nebezpečné např. lepenkové krytiny
(onduline), střešní krytiny, demoliční suť, cihly, betony, luxfery, drátoskla, stavební
polystyreny a jiné izolační materiály. Technika a obsluha není na tyto odpady
připravena a nebude tyto odpady přijímat. Eternit (tedy odpady obsahující azbest)
bude přijímán, ale pouze v pytlích či zabalený ve strečové fólii. Na volno z důvodu
manipulace a ohrožení zdraví nikoliv. Samozřejmě v přiměřeném množství.
-kall-

Stanice pro pozorování a výzkum sluneční fotosféry - SL90 v Medlově - Hivicích,
zve dne 19. 10. 2019 od 21:00 hod. veřejnost na pozorování hvězdné oblohy, které
se uskuteční v Hraničných Petrovicích (za turistickou základnou) do 23:00 hod.
Pozorování se uskuteční pouze za jasné oblohy. K dispozici jsou dva astronomické
dalekohledy.
Informace podá p. Ludmila Kalhousová. Srdečně zve Jiří Konečný, vedoucí stanice.

Od 4. září 2019 navazujeme na přerušenou činnost „spolku“ PSDČ (pustíme se
do čehokoliv). Setkání s tvořením, nebo jen tak s poklábosením, bude každou první
středu v měsíci v zasedací místnosti obecního úřadu od 17:00 hodin. Každý,
kdo bude mít chuť a náladu přijít, je srdečně zván.
-kall-
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Šternbersko v posledních několika měsících a letech
prožívá poměrně dynamický rozvoj a je proto na místě informovat občany, obce, firmy
a neziskové organizace z našeho území o aktuálních činnostech naší MASky.
MAS Šternbersko o.p.s. vznikla na začátku roku 2006, tehdy ještě jako Haná
pod Jedovou, o.p.s. S tímto názvem poměrně nenápadně působila do roku 2013,
kdy došlo k jejímu přejmenování. Od tohoto roku se také začíná dynamicky rozvíjet.
V roce 2015 přebírá od města Šternberka provozování Informačního centra Šternberk
a vydávání měsíčníku Šternberské listy. V roce 2015 MAS úspěšně prochází
procesem takzvané standardizace (prováděna ze strany Ministerstva zemědělství ČR).
80 milionů do rozvoje našeho regionu
Od roku 2017 začíná proces rozdělování
finančních prostředků ve výši 80 mil. Kč,
které jsou mezi obce, podnikatele
a neziskové organizace distribuovány
prostřednictvím čtyř operačních programů:





Integrovaný
regionální
operační
program
Operační program Zaměstnanost
Program rozvoje venkova
Operační program Životní prostředí

V závěru roku 2019 bude cca 90 % těchto
financí vyčerpáno, takže již nyní můžeme
začít představovat projekty schválené
k realizaci.
Tyto
projekty
naleznete
v přiložené
mapě.
Více
podrobností
i seznam projektů se pak brzy objeví také
na internetových stránkách místní akční
skupiny.
Stejně tak již probíhá příprava budoucího programového období EU, ve kterém
můžeme očekávat ještě o něco větší objem dotačních finančních prostředků
do našeho území, který bude atakovat hranici 100 mil. Kč.
Podpora regionálního školství: Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO
ORP Šternberk II, zkráceně MAP II, podporuje společné plánování a sdílení aktivit
v území. Realizuje naplánované aktivity z místního akčního plánu, jež vedou
ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Je tak podporována spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Důraz je kladen na podporu pedagog.
pracovníků včetně vedoucích pedagog. pracovníků v rozvoji gramotností a klíčových
kompetencí dětí a žáků. Součástí projektu je podpora aktivit vedoucích k podpoře
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu je realizována celá
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řada akcí pro školská zařízení. V poslední době jsou v rámci projektu například
plánovány exkurze za zaměstnavateli či celá řada akcí pro pedagogy i žáky. V rámci
tohoto projektu mají školy možnost zrealizovat také celou řadu vlastních vzdělávacích
akcí. Kromě výše uvedeného projektu je školám na našem území průběžně
poskytováno poradenství a metodická podpora v procesu celkové realizace projektů
takzvaných šablon. Přehled škol, kterým MAS Šternbersko tento poradenský dotační
servis poskytuje, naleznete rovněž na webu http://www.mas-sternbersko.cz/.
Dotační poradenství obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím: MAS
Šternbersko poskytuje dotační poradenství. V některých případech jsme
zpracovatelem kompletních projektových žádostí, často však také provádíme
bezplatné poradenství a metodické vedení, a to zejména ve vztahu ke krajským
a národním dotačním prostředkům.
Aktivity v oblasti cestovního ruchu a kultury ve Šternberku i okolí: MAS
Šternbersko se jako provozovatel Informačního centra Šternberk snaží o realizaci
velkého počtu kvalitních kulturních a společenských akcí, ať už v samotném
infocentru, nebo i mimo něj. Aktuálně bychom rádi všechny pozvali k účasti
na besedě k výročí 30 let od sametové revoluce, která se uskuteční dne 12. 11. 2019
v našem informačním centru. Již teď můžeme slíbit zajímavé hosty a zajímavou
diskusi. Informační centrum dále nabízí úschovu kol, veřejný internet, kopírování
a laminování, předprodej vstupenek, prodej suvenýrů či nejrůznějších regionálních
produktů.
Mezinárodní spolupráce: Od 1. 1. 2019 také realizujeme dvouletý projekt s názvem
Spolky a obce bez hranic, prostřednictvím kterého se spolky z našeho regionu,
stejně tak jako jednotlivci, mohou účastnit tematických setkávacích akcí s naším
polským partnerem – Powiatem Prudnickim. Přehled realizovaných i plánovaných
akcí opět naleznete na našem webu, v sekci ČR-PL.
Závěrem: Věříme, že se nám na výše uvedených řádcích podařil alespoň stručný
přehled našich činností. Tyto činnosti by měly přispívat k naplnění našeho hlavního
cíle, kterým je postupný a kvalitní rozvoj regionu Šternberska.
-Mgr. Ondřej Večeř, ředitel MAS Šternbersko o.p.s.-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v úterý 29. 10. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 21. 10. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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