Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

12/2019

Vážení spoluobčané,
v letošním roce se podařilo
zahájit
a
zkolaudovat
stavbu chodníků v obci,
což zlepšilo bezpečnost
chodců.
Dokončila
se
výstavba multifunkčního
hřiště a oprava bývalé
trafostanice.
Novou
střechou se může chlubit
i druhý bytový dům. Nové
dveře dostala turistická
základna i šatny TJ.
V rozpočtu příštího roku
plánujeme mj. revitalizaci
rybníka
a
opravu
kulturního domu.
Chtěl bych vám popřát
poklidné svátky vánoční,
hodně zdraví a mnoho
úspěchů
v osobním
i pracovním životě v novém
roce.
Drahomír Havlík, starosta

1

DNE 28. 11. 2019 SE KONALO 15. 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 1.07/2019 a bere na vědomí změnu rozpisu
rozpočtu 7/2019.
 ZO schválilo rozpočtové provizorium 2020 ve výši 1/3 skutečného rozpočtu
2019, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené
kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv a úhradu
započatých investičních akcí.
 ZO schválilo propachtování pozemku p. č. 65, 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, p. č. 1549/1 v hodnotě 2 500 Kč/ha.
 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o stanovení systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Hraničné Petrovice, včetně
nakládání se stavebním odpadem.
 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a touto vyhláškou Zastupitelstvo obce Hraničné
Petrovice schvaluje navýšení poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši
500,-Kč za osobu.
 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku 3/2019 o místním poplatku ze psů.
 ZO schválilo účast obce v projektu Mikroregionu Šternbersko „Šternbersko door to door – systém sběru a svozu odpadů“ pro obec Hraničné Petrovice
budou pořízeny následující nádoby na odpad: bílé sklo (1100l-2ks), barevné
sklo (1100l-2ks), kovy (1100l-2ks) a velkoobjemový kontejner (20m3-2ks).
 ZO schválilo od 1. 12. 2019 snížení ceny manipulovaného palivového dříví na
400 Kč/m3.

DNE 12. 12. 2019 SE KONALO 16. 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 přidělení bytu v bytovém domě.
 ZO schválilo přijetí finančního daru pro sbor dobrovolných hasičů.
 ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2019/02527/ODSH/DSM.
 ZO schválilo dohodu o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR a přijetí
dotace.
-kall-

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

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
Předpokládané datum konání příštího zasedání je 30. 1. 2019.
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HASIČI INFORMUJÍ
Mikulášská
Dne 7. 12. 2019 jsme v kulturním domě vyrobili spoustu dárečků čertíka a různé vánoční ozdoby. Při tancování a soutěžích s Marťou
nám uteklo čekání na Mikuláše, který přišel i s andělem a čerticí
a donesl dětem balíčky sladkostí. Moc děkujeme všem účastníkům i pořadatelům
za krásně strávené odpoledne.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hraničné Petrovice přeje všem
spoluobčanům a přátelům krásné prožití svátků a v novém roce jen to dobré.

-kall-
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PROSINCOVÉ OBECNÍ AKCE
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
4.12. Středeční odpoledne v družině strávily děti pečením a zdobením perníčků.
Těsta připravily některé maminky a pomoci s pečením a zdobením přišly některé
babičky. Všem moc děkujeme
11.12. I v letošním roce jsme se zapojily do projektu pořádaného Skautským centrem
Domašov nad Bystřicí - Vaření a kouzlení v kuchyni. V minulých ročnících děti vařily
pokrmy z mléka nebo zeleninové polévky. Vyzkoušely si i přípravu studené kuchyně.
Letos vařily dobroty z brambor. Na jídelním lístku se tak objevily zapečené brambory,
bramboráky, šišky s mákem či bramborový guláš. Za dohledu profesionálního
kuchaře se vše povedlo. A vzhledem k tomu, že nezbyl ani drobeček, lze usoudit, že
to bylo výborné.
6.12. Na svátek svatého Mikuláše se k nám do školy přišel podívat nejen Mikuláš,
ale dorazil v doprovodu s čerty a andělem. Některé děti si moc jisté nebyly, ale
nakonec vše dobře dopadlo. Jednotlivé ročníky zazpívaly Mikuláši koledy a za to byly
odměněny bohatou nadílkou.
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19.12. Vánoce jsou spojeny nejen se stromečkem a dárky, ale také s různými zvyky
a tradicemi. Některé jsou již téměř zapomenuty, jiné přetrvávají dodnes. My jsme s
dětmi vzpomněli alespoň na některé z nich. Zpívání vánočních koled, rozkrajování
jablíček, lití olova či házení boty. O spoustě dalších, které děti se svými rodiči dodržují
doma, jsme si povídali. A pak už následovala Ježíškova nadílka. Každý pod
stromečkem našel svůj dáreček, stejně tak každý dáreček někomu věnoval. Tak
šťastné a veselé...!
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20.12. Poslední den před Vánoci pamatujeme i na obyvatele našich okolních lesů.
Pravidelně chodíme zdobit stromečky zvířátkům. Děti si přinesou z domu pro ně
laskominy (jablíčka, mrkvičky, žaludy, kaštany) a společně jim pak připravíme
vánoční hostinu. Při letošní vycházce jsme došli až na Střelnici, kde nás pohostili
vánočním dětským punčem, dopřáli jsme si pár sladkostí, zatančili si a zaskotačili
venku na průlezkách, neboť bylo téměř jarní počasí. Procházka nám všem moc
prospěla.
-zdoj: https://www.skolajivova.cz/fotogalerie/-

ZPRÁVIČKY Z

MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Možná tento článek rovnou přeskočíte, protože si říkáte, proč by měly být
ve zpravodaji z Petrovic zprávy o školce v Jívové, když do ní z naší obce chodí pouze
jedno dítě. Ale já si myslím, že k prosincovému – vánočnímu vydání dětský pohled
na svět zkrátka patří, navíc ve školce pracují dvě paní učitelky právě z Petrovic.
Děti mají ve školce stále spoustu „práce“, učí se hravou formou základní dovednosti,
které se jim budou v životě hodit – domluvit se s ostatními, samostatně fungovat bez
rodičů, logicky přemýšlet a řešit problémy, prosadit se slušnou formou a nenechat
sebou manipulovat, předcházet závislostem a podporovat své zdraví, dokončit
činnost a uklidit si po sobě, stanovit si cíl a snažit se ho splnit, mít radost ze svého
úspěchu i z úspěchu ostatních, poučit se ze svých chyb, myslet nejen na sebe,
ale i na druhé.

Někdy se jim daří, někdy nedaří, pravdou je, že se tyto dovednosti budou učit
a rozvíjet celý život, stejně jako my dospělí. A co se nám zatím podařilo?
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Děti chodí do školky rády, což je náš největší úspěch, nacvičily hodinové představení,
které zvládly v MŠ odehrát publiku, nikoho neodnesl čert, ale všichni se pekelně bály,
„napsaly“ dopis Ježíškovi, kde si přály něco pro sebe a v kruhu postupně sdělovaly,
co by si přály pro ostatní:
 Aby měla maminka stále uklizený pokojíček
 Aby byli lidé šťastní
 Aby se moje maminka usmívala
 Aby nikdo neubližoval zvířátkům
 Aby měl můj táta hodně peněz a nemusel být pořád v práci
 Aby maminka porodila miminko, protože bych chtěla mít bratříčka nebo sestřičku
 Aby maminka s tátou neměli moc práce
 Aby na sebe nebyli lidi zlí
 Abychom domalovali náš dům
 Aby maminka nebyla unavená
Za celý kolektiv školky bych Vám všem, kteří jste tento článek dočetli do konce, ráda
popřála poklidné prožití vánočních svátků a v novém roce úspěšné využívání výše
popsaných dovedností.
paní učitelka Vendula Kudličková
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SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Dýně – plod hojnosti
Oranžové, zelené, bílé i strakaté, kulaťoučké, šišaté, podlouhlé i krpaté - takovými
barvami a tvary hýří dýně. Jsou různé druhy a kultivary, také hojní kříženci, malé i
veliké, šlechtěné na dužninu sladkou nebo jinou, nebo na chutná bezslupkatá
semena, nebo jen tak okrasné dýně či divoké přírodní tykve.
Mezi hlavní a nejznámější druhy patří Tykev obecná – Cucurbita pepo, Tykev
velkoplodá – Cucurbita maxima a Tykev muškátová – Cucurbita moschata.
Z odrůd tykve velkoplodé je asi nejznámější ´Goliáš´- obří plody a celkem náročná
na teplo, dále dýně ´Hokkaido´, která má hodně variant oranžovou, červenou, zelenou
a modrou - všechny velice chutné a univerzální, spíše menší velikosti. Méně známá
až neznámá je kříženkyně z Ameriky, která nese název ´Sweet Meat Oregon
Homestead´ oplývající všemi kvalitami. Krásné velké plody s obří a tuhou a trvanlivou
dužninou, semena se dají sehnat a musím říct, že u nás na zahrádce se jí daří také
a to přesto, že je celkem náročná na teplo.
Další skupina dýní Tykev obecná je méně náročná na teplo a patří sem cukety,
patizony, tykev špagetová tzv. špagetovka, tykev libanonská a tykev olejná a také
sladká odrůda ´Delicata Sugerloaf´. Tyto dýně všichni znají, takže o těch mluvit
nebudeme.
Poslední skupina dýní je Dýně muškátová a ta je také teplomilná, dokonce se i u nás
některé odrůdy pěstovat dají.
Ráda bych se blíže zmínila o oregonské krasavici ´Sweet Meat Oregon Homestead´,
která mě učarovala. Vyšlechtila ji američanka Caroll Deppe a je to dýně, která nejdéle
vydrží, její plody se dají skladovat déle jak rok, to mám už vyzkoušené. Je to odrůda
s tuhou a silnou dužninou, vhodná jako hlavní zdroj potravy po celý rok. Slupka je
spíše šedá, světlá a do oranžova a dužnina je sladké chuti.
Dýně jsou pro zdravé vaření nepostradatelné a téměř nenahraditelné. Existuje
nepřeberné množství různých možností, jak a na co dýně zpracovat. Jen zmíním, že
hlavní je asi dýňové pyré, které se dá ochutit naslano i na sladko a dle toho z něj
vyrobíme čatní nebo náplň do koláče. Dýně se dají také sušit, kandovat nebo
zavařovat.
Má nejmilejší úprava dýní je dýňová polévka.
Tento recept je jemný a delikátní:
Na drobno nakrájenou cibuli zpěníme na
dýňovém oleji do růžova. Přidáme na menší
kousky
nakrájenou
dýni
a
tu
chvíli
orestujeme. Osolíme a
zalejeme
menším
množstvím vody, tak
aby
dýně
byla
ponořená asoň do
půlky
kastrolu.
Vaříme pod poklicí asi
15 min. Když je
měkká, odstavíme a
ihned
rozmixujeme
ponorným mixérem. Vrátíme na oheň a dochutíme
trochou muškátového oříšku, a špetkou zeleného pepře.
Někdo přidá více, nebo také sojovou omáčku, nebo kapku
10

umeocta. Na talíři se zakápne smetanou, posype opraženými dýňovými semínky a
večeře je hotová. Výborná je s teplou pittou, nebo plackou čapátí .
Dobrou chuť z Bydliny a krásné Vánoce přeje Jana Víťazková
====================================================================

TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

OD PŘÍŠTÍHO ROKU BUDE JÍZDA VLAKEM JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ
Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od 1. ledna 2020 výrazně
snazší cestování. Změny vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými
drahami.
Nová
opatření
se
dotknou
i
vlaků
společnosti
RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah v Olomouckém kraji bude od 1.
ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK a tarif TR10 se slevami IN25 a IN50. Pokud lidé
zvolí tarif IDSOK, budou moci přestupovat mezi různými dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou
hromadnou dopravu.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a
expresem Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy
R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.
Analogická pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK
cestující budou moci využívat jeho spoje na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
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Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu
idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonním číslo 588
88 77 88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu a dnů pracovního klidu.
Ivo Heger

VÝVOZ POPELNIC 2019 + 2020
Poslední vývoz popelnic na směsný komunální odpad v roce 2019
proběhne 24. 12. 2019.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 27. 01. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 20. 01. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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