Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

10/2019

Vážení spoluobčané,
nastala topná sezóna. Revize, kontrola a čištění spalinových cest jsou jistě provedeny.
Připomínám, že vychladlý popel patří do plechové popelnice, kterou dostala každá
domácnost od obce zdarma. Popelnice se vyváží každé druhé úterý dle svozového
kalendáře. Po vývozu musejí být popelnice uklizeny. Většina z Vás tak činí, apeluji
ale na ty, kteří nechávají popelnice u cesty celoročně. Do černých kontejnerů popel
nepatří. Požár kontejnerů nás přišel draho.
Závěrem bych Vás chtěl upozornit na používání kvalitního otopu - ne mokré dřevo.
Drahomír Havlík, starosta

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

DNE 26. 09. 2019 SE KONALO 12. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 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 rozpočtovou změnu 1.05/2019 a vzalo na vědomí změnu
rozpisu rozpočtu 5/2019.
 ZO vzalo na vědomí vyřazení nefunkčního rozmetače soli.
 ZO schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hraničné
Petrovice žadateli FC Bizoni Hraničné Petrovice na účel určený žadatelem
v žádosti ve výši 18.000 Kč.
 ZO revokovalo usnesení č. 92/2018-2022 z důvodu formální chyby v čísle
parcely.
 ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 132/2, výměra 54 m2.
 ZO schválilo směnu pozemků p. č. 481/26, 330/26, 376/12 a 1550/1 za nově
vzniklý pozemek p. č. 891/1 podle geometrického plán č. 183-104/2019.
 ZO schválilo vícepráce na výstavbu chodníků – větev II ve výši 300.000,00 Kč.
 ZO schválilo příjem dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 20182020 ve výši 10.500,- Kč.
 ZO vzalo na vědomí rezignaci členky zastupitelstva obce Hraničné Petrovice.
 ZO vzalo na vědomí změnu jízdních řádů a provoz zkušebního vrtu na vodu.
-kall-
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13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 31. 10. 2019, 19:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny
Dotace z rozpočtu obce
Prodej pozemků
Směna pozemků
Chodníky - pozemky

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Výsadba v obci
Doplnění finančního výboru
Finanční prostředky na akce
Smlouva s ČEZ
Revitalizace rybníka
Přidělení bytu v BD
Inventarizace 2019
Diskuze, různé
Závěr
-kall-

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
3. 10. – 4. 10. jsme
se s dětmi ze 4. a 5.
třídy
vypravili
na výlet do Prahy.
Prvním
velkým
zážitkem pro děti
byla jízda vlakem
(RegioJet), kde si
mohly
nakoupit
jídlo a pití 😊. Po
příjezdu do Prahy
jsme se jeli ubytovat. Ubytováni jsme byli na kolejích chemicko- technologické
fakulty. První den jsme navštívili Karlův most, Staroměstské náměstí, Pražský hrad
(Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, baziliku sv. Jiřího) a Zlatou uličku. Druhý
den bylo na programu Národní technické muzeum, kde jsme strávili mnoho hodin.
Děti byly z muzea nadšené. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto byl výlet velice
vydařený a stihli jsme navštívit všechny důležité památky našeho hlavního města.
4. 10. jsme se společně s dětmi z 2. a 3. třídy vydali na výlet do Vlastivědného
muzea v Olomouci, kde nás čekal program U nás na Hané. Děti se dozvěděly,
jak se před 150 lety bydlelo, jedlo a vůbec žilo.
9. 10. proběhl v družině program „odpoledne s hudbou“. Přijel k nám
pan muzikant, který dětem představil různé styly hudby a hudebních nástrojů.
Na závěr si všichni společně zazpívali.
11. 10. jsme s dětmi ze školní družiny vyrazili na kopec, kde proběhla naše
družinová drakiáda. Počasí nám přálo a všem dětem se podařilo vznést draka
do oblak.
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21. 10. – 25. 10. v naší škole proběhl barevný týden. Každý den jsme přišli oblečeni
do jedné z podzimních barev. V pondělí byl červený den, v úterý žlutý den, ve středu
zelený, ve čtvrtek oranžový a v pátek hnědý. Každý den jsme vybrali
a ocenili děti, které byly nejoriginálněji oblečeni.

23. 10. jsme ve školní
družině
vyráběli
ježečky
z ovoce.
K výrobě ježečků jsme
použili jablíčka, hrušky,
banány
a
hrozny.
Ovoce,
které
jsme
nespotřebovali
na
výrobu, jsme si mohli
sníst.
-Hana Kalhousová-
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA MUŽŮ, SKUPINA A – ROZPIS ZÁPASŮ
Kolo
14
15
16

Domácí
FC Hraničné
Petrovice
FC Hraničné
Petrovice
SK Slatinice „B“

Hosté
SK Králová
SK Chválkovice
„B“
FC Hraničné
Petrovice

Datum
02. 11.
2019
09. 11.
2019
16. 11.
2019

Hodina

Den

14:00

So

14:00

So

13:30

So

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v úterý 25. 11. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 18. 11. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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