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DNE 31. 10. 2019 SE KONALO 13. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 6. Zápis
ze zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo rozpočtovou změnu 1.06/2019 a vzalo na vědomí změnu
rozpisu rozpočtu 6/2019.
 ZO vzalo na vědomí vyřazení nefunkčního rozmetače soli.
 ZO schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hraničné
Petrovice žadateli Olga Kouřilová na provoz obchodu ve výši 6.000 Kč měsíčně
a to od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 podle Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2019.
 ZO revokovalo usnesení č. 108/2018-2022 z důvodu formální chyby v čísle
parcely - jiné číslování bylo v návrhu geometrického plánu a jiné v hotovém.
 ZO schválilo směnu pozemků p. č. 481/26, 330/26, 376/12 a 1550/1 za nově
vzniklý pozemek p. č. 891/2 podle geometrického plán č. 183-104/2019.
 ZO vzalo na vědomí informace ohledně kolaudace chodníků.
 ZO vzalo na vědomí návrh výsadby kolem multifunkčního hřiště
a za fotbalovými střídačkami.
 ZO schválilo předsedu finančního výboru pana Květoslava Schmidta
od 1. 11. 2019.
 ZO schválilo uvolnění finančních prostředků v hodnotě do 2.000 Kč
na Halloween, do 10.000 Kč na Mikulášskou besídku a do 10.000 Kč
na Rozsvícení vánočního stromu.
 ZO schválilo smlouvu o dodávce elektrické energie se společností ČEZ
od 1. 1. 2020.
 ZO schválilo provedení činnosti v souvislosti provedení projektu Hraničné
Petrovice – revitalizace obecního rybníku dle cenové nabídky ze dne
22. 10. 2019 v celkové výši 233.000 Kč. ZO schválilo firmu MS PROMO
ENGENEERING.
 ZO schválilo přidělení bytu v bytovém domě od 1. 12. 2019 (žadatelka odmítla
- přidělení bude řešeno na dalším jednání).
 ZO schválilo provedení inventarizace za rok 2019 k 31. 12. 2019. Předsedou
HIK je jmenován Radim Kalus.
 ZO vzalo na vědomí nutnost provedení opravy palivové nádrže.
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 ZO schválilo mimořádný příspěvek na kalendáře mikroregionu Šternbersko
v hodnotě 1500 Kč.
 ZO schválilo DODATEK č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2020.

DNE 14. 11. 2019 SE KONALO 14. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 6. Zápis
z mimořádného zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových
stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO revokovalo usnesení č. 101/2018-2022 a č. 109/2018-2022.
 ZO schválilo DODATEK č. 1 č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2019
se zhotovitelem SATES MORAVA s.ro. Název akce „Výstavba chodníků v obci
Hraničné Petrovice“.
-kall-

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

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 28. 11. 2019, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny
Rozpočtové provizorium 2020

7. Propachtování pozemků
8. Přidělení bytu v BD
9. Obecně závazné vyhlášky
10. Projekt Šternbersko - door to
door - systém sběru a svozu odpadů
11. Diskuze, různé
12. Závěr
-kall-

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

HASIČI INFORMUJÍ

Jednotka měla dva výjezdy:
15. 10. 2019 na kolejích poblíž přejezdu u Hraničných Petrovic hořela
takzvaná podbíječka (stavební stroj, který během úprav železniční trati
zhutňuje štěrk pod pražci). Požár vznikl v motorové části vozidla. Oheň
likvidovalo sedm profesionálních i dobrovolných jednotek.

a 18. 11. 2019 odstraňování stromu přes komunikaci ve směru na Těšíkov.
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V měsících říjen a listopad jsme pracovali na úpravách okolí trafačky a zbrojnice.
U bývalé trafostanice byl proveden úklid stavebního materiálu a staré krytiny
a u zbrojnice jsme položili panely před vjezd.

-foto: Antonín Palůch, text: kall-

Obec obdžela od Olomouckého kraje dotaci na vybavení jednotky
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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
3:0
4:1
3:4
1:2
2:3
6:4
4:2
2:3

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

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

FK Odrlice
Sokol Bouzov
Sokol Babice
FK Hlubočky "B"
Sokol Jívová
Sokol Příkazy "B"
SK Slatinice "B"
Sokol Pňovice
FC Hraničné Petrovice
SK Králová
SK Těšetice
FK Slavonín "B"
SK Štarnov
Sokol Mladeč
SFK Nedvězí
SK Chválkovice "B"

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
11
10
11
9
9
9
8
8
7
5
5
5
5
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
5
5
6
5
7
7
7
8
8
9
11
11
11
11
13

49:27:00
52:32:00
37:31:00
55:43:00
28:24:00
42:29:00
37:25:00
33:32:00
44:45:00
48:53:00
33:40:00
40:62
39:43:00
31:46:00
33:54:00
28:43:00

36
33
32
30
30
29
27
26
24
23
21
17
16
15
14
11

1
1
1
1
3
0
3
3
1
2
2
0
1
3
1
0

1
1
0
1
0
2
3
2
1
1
2
2
2
3
0
2

- foto: Karel Vymětal, údaje převzaty z http://www.ofso.cz/vsechny-vysledky/A2A/
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ



v sobotu 30. listopadu v 16:00
na louce naproti obecnímu úřadu
 Občerstvení a teplé nápoje pro malé i velké (pečené brambory, grilované párečky,
vánoční punč, čaj pro děti)

 Tradiční společná ochutnávka domácích dobrot
 Speciální poštovní schránka na dopisy pro Ježíška
 Pokud vaše děti budou chtít zazpívat vánoční písničku nebo zahrát
na hudební nástroj, velmi to oceníme
 V 18:00 rozsvícení stromečku
 Ohňostroj
 Koledy
 Po rozsvícení stromečku společný bufet a volná zábava u stromečku
(při nepříznivém počasí v sále Kulturního domu)

na společné setkání Vás srdečně zve Obec Hraničné Petrovice
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Sbor dobrovolných hasičů Hraničné Petrovice
ZVE VŠECHNY DĚTI A DOSPĚLÉ
7. PROSINCE 2019
NA TRADIČNÍ ***MIKULÁŠSKOU*** SOBOTU
do kulturního domu v Hraničných Petrovicích

Program:
15:00
16:00
18:00
20:00

Dárečkování
– děti s rodiči si vyrobí vánoční ozdoby i dárečky
Zábavný pořad pro děti plný tance, zpěvu a her
Mikulášská nadílka
Pokračování pro dospělé …

Časy jsou orientační

***

Občerstvení zajištěno

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY OBCE HRANIČNÉ PETROVICE A DALŠÍCH

Akce se koná 14. 12. od 20:00 hod. v kulturním domě v Hraničných Petrovicích.
Můžete se těšit na písničky na přání, soutěže ( pití piva na ex, židličkovaná ...),
bohaté občerstvení ( klobásy, tlačenka, sekaná, guláš, pivo, alko i nealko nápoje....),
s překvapením v průběhu večera.
Neseďte doma a přijďte se pobavit, zatančit a zasmát.
Uvítáme všechny věkové kategorie.
Těšíme se na vás, FC Bizoni Hraničné Petrovice.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
31.10.
Program
o ježkovi - Poslední
říjnový den patřil ve škole
zvířátku
spojenému
s podzimem - ježkovi.
Přijel k nám se svojí
majitelkou
Terezkou
Pacovskou z agentury
Děti na větvi. Program
s živým ježečkem si
tentokrát užili žáci 1. - 3.
ročníku v rámci hodin
prvouky.
1.11. Halloween - Tento veselý svátek u nás sice nemá dlouhou tradici
(upřednostňujeme spíše dušičky), ale rychle se zabydluje. Vždyť proč ne, je přece
keltským svátkem a trochu té keltské krve proudí v každém z nás. Děti ho milují.
Dne 1.11. jsme se s dětmi sešli v Kulturním domě v Hraničných Petrovicích.
Halloween jsme zahájili lampiónovým průvodem, potom následovala strašidelná
stezka odvahy. Rejdění pokračovalo v kulturáku za doprovodu taneční hudby. Děti
měly možnost vyrobit si duchy z lízátka, náramky a strašidelné zápichy  Nechybělo
ani občerstvení a výborný svařák. Děkujeme všem organizátorům za pomoc a obci
Hraničné Petrovice za finanční podporu a zázemí.

18.11. Projekt zdraví dětem - Na naší škole proběhl projekt Zdraví dětem. Děti se
v tento den seznámily s pojmem zdravý životní styl a zjistily více informací
o nemocech způsobených nesprávnou výživou. Sestavily si potravinovou pyramidu a
na závěr shlédly video o bulimii a anorexii. Projekt byl určen pro děti od 3. do 5. třídy.
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20.11. Pexesiáda - V naší školní družině proběhla soutěž ve hře Pexeso. Děti byly
rozděleny do dvojic a snažily se získat ve hře co nejvíce bodů. Našim absolutním
vítězem se stala Kristýna Kováčova z 5. třídy.
-Lada Keňová, Hana Kalhousová-
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SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Listopadové ohníčky - šípky
Kdo se rád toulá po polích a mezích, určitě
neodolá
pohledu
na
rudé
šípky
visící
na keřích šípkové růže. Snadno se sbírají, jenom
pozor: raději v pevných rukavicích, trny jsou totiž
všude. Do košíčku přibývají rychle, takže se dá
nasbírat i větší množství, nejen na čajík. Je
známo, že léčivá je celá rostlina, květy i plody.
Zralé šípky zná každý, ale jak je uvařit na čaj, aby
si uchovaly, co nejvíce vitamínů, to už možná ne.
Nejlepší je nasbírat šípky po prvních mrazech.
Změklé
plody
se
lépe
suší,
nejlépe
nad kamny - za týden jsou suché. Na čaj se
vysušené šípky dají zlehka roztlouct kladívkem.
Takovou drť pak zalejeme vodou na večer,
uděláme studený macerát a ráno jej přihřejeme
na čaj, ale ne do bodu varu, stačí 80 °C. Někomu
stačí čaj přecedit přes obyčejné sítko, ale mnoho lidí jej raději ještě cedí přes látkové
cedítko, aby se šípky zbavily i malinkých chloupků. Také se dá udělat čaj z čerstvých
zmrzlých šípků, ty se mohou jen lehce rozmačkat vidličkou. Nechávám je taktéž pár
hodin macerovat, než se uvaří na čaj.
Pokud se sbírají čerstvé šípky, ještě nezmrzlé, je potřeba je bud rozpůlit a vyndat
z nich semínka a chloupky, nebo dát do mrazáku a pak používat. U nás doma máme
oblíbenou šípkovou marmeládu, nebo džem. Vyrábí se dobře taky z namrzlých šípků.
Opláchnou se vodou, odstopkují a dají do kastrolu vařit. Povaří se v menším množství
vody asi 10 min., pak se propasírují a džem se dá znovu do hrnce a svaří s cukrem.
Dává se 1kg třtinového cukru na 1-1,5 l džemu.
Další rychlá možnost uchování šípků je zbavení
semínek, prosypání cukrem a natlačení do sklenic.
Změklé je pak dávat do čaje. Výborný je sirup z šípků.
Zralé čerstvé šípky se nadrtí nebo nasekají keramickým
nožem a vloží do hrnce s vodou, kde se alespoň 2
hodiny nebo přes noc louhují. Pak se cca 10 min.
povaří a přecedí přes sítko, pak ještě přes plátýnko.
Šťáva se znovu nalije do hrnce a povaří s cukrem.
Horká se pak nalévá do sklenic a může se tam přidat i
kousek celé skořice a hřebíček nebo med a citron.
Kromě džemů, marmelád a sirupů se z šípků vyrábí i
vína, likéry, neslazené protlaky nebo zavařeniny.
Rovněž je z šípků výborný koláč, omáčka nebo jiné
dobrůtky.
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Šípky podporují imunitu, obsahují hodně vitamínu C, a jiných prospěšných látek.
Posilují celkově obranyschopnost těla proti virovým a bakteriálním infekcím, jsou
protizánětlivé, léčí ledviny a močové cesty, posilují krev a cévy, kosti a klouby, mají
antidepresivní účinky, snižují cholesterol a vysoký krevní tlak, zmírňují příznaky
revmatismu a artritidy atd.
Receptů je velká spousta, ať promění se v chutná sousta.
Dobrou chuť a krásné podzimní dny přeje Jana Víťazková
====================================================================

ČIPOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ PSŮ
Dne 17. prosince provede MVDr. Natálie Škriniarová od 15:00 hodin na autobusové
zastávce čipování a očkování psů proti vzteklině. Zájemci se musí nahlásit na
obecním úřadě nejpozději do 15. prosince 2019.
Povinné čipování psů je důležité zejména proto, že očkování psa proti
vzteklině bude od 1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes nezaměnitelně
označen (mikročip). Při každé vakcinaci proti vzteklině bude nutné ověřit, zda je pes
označen tímto mikročipem. Pokud nebude takto označen, nebude moct být
navakcinován proti vzteklině. Číslo mikročipu bude uvedeno v očkovacím průkazu.
(Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.)
Během čipování je také možné psy i vakcinovat (vzteklina, infekční nemoci - psinka,
infekční hepatitida, parvoviróza, parainfluenza, infekční laryngotracheitida,
leptospira).

KOMPLEXNÍ POLNÍ
RESPONCE FORCE

VÝCVIK

ÚKOLOVÉHO

USKUPENÍ

NATO

Ve dnech 11. až 22. listopadu 2019 proběhl ve Vojenském újezdu Libavá nepřetržitý
vojenský výcvik úkolového uskupení, postaveného na bázi 71. mechanizovaného
praporu Hranice. Toto úkolové uskupení je v letech 2019 až 2021 vyčleněno
pro alianční síly rychlé reakce NATO Responce Force (NRF), z toho v roce 2020 do sil
velmi rychlé reakce NATO, tzv. Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Ty jsou
schopny ve velmi krátké době reagovat na hrozby pro členské země aliance.
Hlavním cílem polního výcviku je udržení a prohloubení schopností manévrových
jednotek tohoto úkolového uskupení. Součástí cvičení byly bojové střelby
mechanizovaných čet s podporou 120 mm minometů a letectva. Vojáky čekalo také
kontrolní cvičení ze střelby z ručních zbraní, házení ručních granátů i výcvik řidičů
automobilové a pásové techniky. Výcviku se účastnilo téměř 400 vojáků, včetně
příslušníků aktivní zálohy.
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 23. 12. 2019. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 16. 12. 2019.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová

====================================================================
PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 11/2019
Periodický tisk územního samosprávného celku Obce Hraničné Petrovice, vychází 1x za měsíc
vydává Obec Hraničné Petrovice
redakce: Zastupitelstvo obce Hraničné Petrovice
adresa vydavatele Hraničné Petrovice čp. 75, PSČ 78501, IČ: 00601144
evid. číslo MK ČR E 21936
redakce – e-mail: petrovicky.zpravodaj@centrum.cz, tel.: 724160106
toto číslo vychází 25. 11. 2019

10

