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Vážení spoluobčané
I přes neustálá upozornění, stále dochází ke znečišťování ovzduší špatným
spalováním paliva. Je zakázáno spalovat plasty, nápojové kartony, pneumatiky,
zbytky léků, barev a další. Také se nedoporučuje topit mokrým dřevem a nekvalitním
uhlím, protože dochází k produkci spalin, které se usazují v komínu a kotli.
Pravidelným čištěním kotle zvýšíte jeho účinnost a snížíte spotřebu paliva.
Drahomír Havlík, starosta

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

DNE 30. 01. 2020 SE KONALO 18. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6. Zápis ze zasedání je
k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo prodloužení nájemních smluv na byty v BD do 31.1.2021.
 ZO schválilo podání žádosti ke kácení smrku ztepilého (picea abies)
na pozemku p. č. 1486/1 v k. ú. Hraničné Petrovice.
 ZO schválilo zpracování projektové dokumentace na komunikaci ke
hřbitovu. Projektová dokumentace bude zadána panu Grebíkovi ve výši
107.085,- Kč.
 ZO neschválilo stav hrubé stavby na p.č. 1486/40.
 ZO
schválilo
měsíční
odměnu
neuvolněnému
starostovi
ve výši 21.940,- Kč s účinností od 1. 2. 2020.
 ZO vzalo na vědomí propagaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje. Propagace proběhne na akci Dětský den.
 ZO schválilo uvolnění finančních prostředků na Maškarní ples do výše
7.000,- Kč, na Setkání seniorů do výše 12.000,- Kč a na Turnaj v pink
ponku do výše 7.000,- Kč.
 ZO schválilo odpisový plán na rok 2020. V případě nově pořízeného
investičního majetku bude plán aktuálně doplněn.
 ZO schválilo poskytování cestovních náhrad dle platných předpisů.
Výše stravného bude vždy v dolní hranici sazby.
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 ZO schválilo Zprávu inventarizační komise o výsledku inventarizace
majetku Obce Hraničné Petrovice ke dni 31. 12. 2019 a vyřazení
majetku dle zprávy.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH
s případnou spoluúčastí 50%.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu na podporu
venkovských prodejen.
 ZO schválilo absolvování kurzu na velitele a strojníka JSDH za finanční
podpory obce Hraničné Petrovice.
 ZO vzalo na vědomí výsledek auditu a hospodaření obce Hraničné
Petrovice za rok 2019.
 ZO schválilo podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017
do 31. 12. 2018.
 ZO schválilo podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
 ZO schválilo bezúplatný převod traktoru XHX 240/TCHE 122,
kompresoru a motorové pily MS-311 od Svazku obcí mikroregionu
Moravskoberounsko.
-kall-

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 27. 02. 2020, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Nákup vybavení do TZ

6. Vyhodnocení hrubé stavby RD
7. Částečná rekonstrukce KD
8. Podání žádosti na VPP
9. Diskuze, různé
10. Závěr

-kall-

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

KARNEVAL
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8. února 2020 jsme přivítali děti v maskách na karnevalové show s klaunem Pepinem
Prckem. I přesto, že bylo hodně dětí nemocných, byla účast pěkná. Všichni jsme se
dobře bavili a to nejen s písničkou A Ram Sam Sam . Děti dostaly občerstvení,
nafukovací balonky podle přání i cukrovou vatu. Do soutěží a tanců se zapojili nejen
děti, ale i dospělí.

-kall-

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

SLOUPEK BYLINKÁŘKY Z BYDLINY ANEB ZADÁNO PRO MILOVNÍKY BYLINEK
Jasan ztepilý- Fraxinus exelsior
Tento mohutný známý strom, který roste v našem kraji a také po celé Evropě,
až ke Kavkazu a do Středomoří je u nás původní. Vyskytuje se hlavně na světlých
místech, někde tvoří i lesy spolu s dalšími listnatými dřevinami se sází také do alejí
a parků. Dorůstá výšky až 40 m a je to dlouhověký strom. Průměrný věk bývá 200
let, ale jsou známé exempláře, které mají i víc, jak 500 let.
Jeho léčivé účinky se tradují už od Starověku. Za dob Hippokrata se jasan proslavil
svou schopností léčit dnu a revmatismus a také silnou ochrannou mocí. Keltové
a hlavně Vikingové považovali jasan za posvátný strom. V norské mytologii byl
Yggdrasil obrovský strom ve středu světa, který svou korunou a kořeny pokryl celou
zem. Rovněž se traduje jeho silná ochranná funkce. Severoameričtí indiáni ho
používali, jako protijed při hadím uštknutí. Také se z něj vyráběly oštěpy, šípy, kopí,
harpuny a vesla i jiné věci. Velmi často se jasan nebo hloh vysazovali ke studánkám
a pramenům.
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Jasan je sluneční strom, obnovuje zdraví, sílu a energii v těle. Poselství stromu říká:
„Síla má hluboké kořeny“. Jasanová voda zadržovaná v prohlubních a záhybech
kmene se považovala vždy za posvátnou a léčivou.
Léčivé části, které se sbírají, jsou lichozpeřené listy, kůra, pupeny a semena. Listy je
vhodné sbírat na počátku léta, měkké a mladé, semena když jsou mladá a zelená,
pupeny a kůru v předjaří. Charakteristické černé velké pupeny se stříhají z mladých
větviček - buď z náletu, nebo kde se ořezávají jasany.
Jasanové listy se používají při léčbě revmatismu a dny, zvyšuje totiž vylučování
kyseliny močové. Také obsahuje antibakteriální látky, snižuje bolest, tlumí horečku,
má mírně projímavé a diruetické účinky. Má též protirakovinné účinky. Povzbuzuje
činnost močového měchýře, vyplavuje kamínky z močového ústrojí.
Právě teď v předjaří je vhodná doba pro sběr jasanových větviček a pupenů. Sbírají
se, dokud jsou černé, nesmí se už otvírat, tj. únor, březen, duben. Jasan sice raší
pozdě, ale těsně před rašením, se obsah látek už mění.

A zde je tradiční recept na čaj:
Jasanový čaj z mírně opražených větviček - tento čaj děláme už léta a je to vynikající
náhražka tradičního japonského čaje bancha. Nejen že je opravdu chutný, ale má
zásadité účinky, projasňuje mysl a zlepšuje trávení.
Nastříhané větvičky cca na 3- 5 cm kousky se dají sušit nad kamna, kde se topí
dřevem a suší se. V troubě se poté dosouší na max. 50 stupňů a mírně se opraží.
Na čaj z 1 l vody dáváme 1 lžíci větviček, můžou se i opakovaně vyvařit, jako bancha
čaj. Dobře usušené větvičky se dají skladovat v uzavřených sklenicích i rok a déle.
Přeji dobrou chuť a nevšední zážitky při sběru a sušení jasanu. Tento nádherný
strom si zaslouží naši úctu a ochranu.
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Element dřeva je symbolicky spojen se začátkem, ránem, východem. Přísluší mu
samozřejmě barva zelená až namodralá. Pohled na jarní zelenou je po období bílé
zimy opravdovým blahem
Jana Víťazková

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

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

13. 2. 2020 Společenský ples v družině
Společenský oděv, hudba, taneční hodiny, dámské a pánské volenky, soutěž
tanečních párů a nakonec bohatá tombola. Vše, co patří k tradičnímu plesu, zažily
děti ve čtvrtek odpoledne v družině.

18. 2. 2020 Hrajeme se na malíře
Úterní ponuré ráno nám zpestřila návštěva známého ilustrátora dětských knížek
a časopisů Adolfa Dudka. K jeho tvorbě patří knihy jako Povídej pohádku, Skákal
pes, přes oves, Velká kniha pro malé děti nebo třeba titulní stránky časopisů
Sluníčko. Přijel k nám představit svou práci i knihy, které ilustroval. Zábavnou,
hravou a interaktivní formou dětem přiblížil, jak vypadá práce ilustrátora od prvotní
inspirace až po konečnou podobu knihy. Naučil děti, jak jednoduše se dá nakreslit
obrázek pomocí základních geometrických tvarů. Program byl zakončen
autogramiádou. Děti byly jeho programem nadšené.
19. 2. 2020 Slavnost slabikáře
Středeční odpoledne patřilo našim prvňáčkům. Z rukou pana starosty totiž převzali
svůj první slabikář. Na tuto slávu jsme pozvali i rodiče a pozdní odpoledne jsme si
opravdu užili. Rodiče se dozvěděli, k čemu jsou na světě děti a nám naopak řekli,
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k čemu jsou na světě tátové a mámy. Předvedli jsme jim, jak umíme číst, zahráli jsme
si s nimi hru se skládáním slov a pak už přišlo na řadu pasování do řad čtenářů,
čtenářský slib, předání slabikáře a čtenářského diplomu. A co by to byla za oslava,
kdyby na ní chybělo pohoštění pro rodiče a dort pro děti.
20. 2. 2020 Masopustní karneval s Pepínem prckem
Únor, jak víme, je zasvěcen karnevalům. A ani u nás tomu nebylo jinak. Čtvrteční
dopoledne jsme se skvěle pobavili s Pepínem prckem na masopustním karnevalu
v kulturním domě společně s dětmi z mateřské školy. Byla to dvouhodinovka plná
zábavy, tanečků a soutěží. Na závěr programu dostalo každé dítko od Pepína balónek,
vymodelovaný dle vlastního přání.

zdroj: www.skolajivova.cz

====================================================================
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Mezinárodní den baterií
aneb Co dělat s baterkou, když se vybije
V domácnosti nás běžně obklopuje až padesát baterií,
které napájí naše elektronické pomocníky. Ať už jde
o dětské hračky, nástěnné hodiny či dálkové ovladače,
baterie

jsou

nedílnou

součástí

našich

životů.

Usnadňují nám život, a proto není divu, že i ony mají
svůj mezinárodní den. Ten tradičně připadá na 18.
února. Víte ale, co udělat s baterií, která dosloužila?
Každá se jednoho dne vyčerpá
Baterie jsou zařízení, která díky přeměně chemické energie vytváří elektrický proud. Obvykle
se skládají z jednoho nebo více článků. Akumulátory se na rozdíl od nich dají znovu nabít.
Nejčastěji se setkáváme s lithium-iontovými a lithium-polymerovými akumulátory, které se
běžně používají ve spotřební elektronice
Hledejte symbol přeškrtnuté popelnice
Baterie a akumulátory jsou řazeny mezi nebezpečný odpad, který se nesmí skládkovat. Každá
baterie by správně měla být označená piktogramem „přeškrtnuté popelnice“, který značí, že
baterie nepatří do směsného odpadu, ale je nutné je odevzdat na určených místech. Pokud
je vyhodíte do komunálního odpadu, hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí, mimo
to se baterie dle odhadů rozkládají 200 až 500 let. Baterie obsahují toxické látky, zejména
těžké kovy jako rtuť, kadmium a olovo, které při úniku do okolí ohrožují životní prostředí a
jsou toxické i pro člověka – například kadmium je klasifikováno jako karcinogen. Ohrožení
pro zdraví člověka za určitých okolností představují také v bateriích obsažené jedovaté
lithium, alkálie či hydroxid draselný nebo sodný. Z těchto důvodů není dobré vysloužilé
baterky dlouho skladovat doma. Správnou volbou je proto třídění a recyklace – tím je
zajištěno, že rizikové látky z baterií přírodu ani živé bytosti neohrozí. Navíc díky recyklaci lze
získat cenné suroviny.
Díky projektu Zelená obec můžete použité baterie odevzdat i na našem obecním úřadě.
Dej se správným směrem, bav se s námi sběrem.
Vždyť to nedá žádnou práci, dát baterky k recyklaci.

====================================================================
Byl schválen nový projekt pro neziskové organizace!
Neziskové organizace z území MAS Šternbersko se mají na co těšit
Dne 23. 1. 2020 byl společnosti MAS Šternbersko o.p.s. schválen projekt s názvem
„Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“, který je
určen zejména pro neziskové organizace zaměřující se na práci s dětmi a mládeží a
působí na území MAS Šternbersko. Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního
vzdělávání a napříč Olomouckým krajem je realizován společně s dalšími 10 místními
akčními skupinami.
Realizace projektu bude probíhat v období 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022. Celková výše
přidělených finančních prostředků pro MAS Šternbersko o.p.s. činí 7 717 613,96 Kč.
V rámci projektu budou na Šternbersku realizovány následující aktivity:
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sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání,
projektové dny v klubovně.

Kontaktní osobou pro podání více informací o projektu i o možném zapojení do projektu
je Ing. Jana Lukešová, mail: lukesova@mas-sternbersko.cz, tel.: +420 774 401 559.
Zájemci z řad neziskových organizací se mohou obracet s žádostmi o informace,
či schůzky na výše uvedeném mailu.
Více informací o projektu naleznete také webu http://www.mas-sternbersko.cz/ v sekci
NNO OL.

PSDČ
Setkání s tvořením, nebo jen tak
s poklábosením, je každou první středu
v měsíci v zasedací místnosti obecního
úřadu od 17:00 hodin. Každý, kdo má
chuť a náladu přijít, je srdečně zván.
My už se tak trošku připravujeme
na velikonoce….
-kall-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 23. 3. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 16. 3. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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