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DNE 30. 04. 2020 SE KONALO 21. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 6 členů zastupitelstva a dvě občanky. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo schodkový rozpočet ve výši 8.900.000,- Kč. Schodek ve výši
2.922.891,55,- Kč, bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
 ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce Hraničné Petrovice na podporu
fotbalového mužstva FC Bizoni Hraničné Petrovice ve výši 25.000,- Kč.
 ZO vzalo na vědomí pověření paní Nevrlé k administraci VŘ na realizaci stavby
komunikace ke hřbitovu.
 ZO schválilo přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020, dotační titul „Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce“, akce „Výstavba příjezdové komunikace ke hřbitovu
v Hraničných Petrovicích – I. etapa“.
 ZO schválilo kácení lípy srdčité na hřbitově.
 ZO schválilo propachtování pozemku u bytových jednotek.
 ZO vzalo na vědomí návrh dodatku č. 20 ke Smlouvě o dílo s Marius
Pedersenem a.s.
 ZO vzalo na vědomí možné omezení sečení obecních pozemků z důvodu
sucha.
 ZO schválilo přijetí dotace z POV Olomouckého kraje na Podporu
venkovských prodejen ve výši 36.000,-Kč.
-kall-
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22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 27. 02. 2020, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny
Prodej pozemků
Prodloužení nájemních smluv na byty

7. Zadání zakázky - komunikace ke hřbitovu
8. Řád pohřebiště
9. Příspěvky na sportovní akce
10. Hospodaření v lesích
11. Diskuze, různé
12. Závěr
-kall-
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HASIČI INFORMUJÍ
V měsíci květnu byla provedena technická prohlídka vozidel. Protože
bylo nutno vypustit cisternu, bylo vody využito k propláchnutí kanálů
v obci.
V této době se sice rozvolňují vládní opatření, ale rozhodli jsme se,
že dětský den neuskutečníme. Není v našich silách zabezpečit hygienické požadavky
Ministerstva zdravotnictví při konání akcí (mezi požadavky je mimo jiné např.:
zachovávání odstupu mezi osobami nejméně 2 metry; zajištění odstupu stolů tak,
aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla min. 1,5 metru …).
Pokud situace dovolí, rádi bychom uspořádali akci na konci prázdnin.
-kall -
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BIZONI INFORMUJÍ
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TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

LÁSKA ZA KORONU
Zbrusu nová romantická komedie z doby koronavirové. S nadhledem, humorem i laskavostí
vypráví příběhy lidí, jako jsme my, žijící v této nelehké době. Učitel vedoucí svoji hodinu přes
internet, policista striktně dbající na dodržování neustále se měnících vyhlášek či mladí
milenci, dodržující veškerá hygienická opatření. Pojďme se opět potkávat a zase se spolu
smát.
Režie: Vladislav Kracík
Premiéra: 30. května 2020 v 19 hodin na Korunní pevnůstce Olomouc
Délka představení: cca 1 hod 20 min
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ČEŠI STÁLE NA ŠPIČCE V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V EU. KAŽDÝ Z NÁS VYTŘÍDIL V
2019 DO BAREVNÝCH POPELNIC PŘES 51 KILOGRAMŮ ODPADU.

ROCE

Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem.
Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již
poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2
kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady
třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř
22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé
půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel
v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak
shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit
nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to
bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít a na
skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich
občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu
Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let
provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou
tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno
21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České
republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné,
systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění.
Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a
menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží
v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění
odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což
je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš
Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel
udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících
linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro
výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v
teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním
a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme
stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a
recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
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NAŠE OBEC SE ÚČASTNÍ EVROPSKÉHO PROJEKTU
Na počátku tohoto roku se naše obec společně s dalšími jedenácti obcemi tzv.
Olomoucké aglomerace zapojila jako partner do projektu Evropského sociálního
fondu s názvem „Startovací centrum Olomouce“. Projekt je realizován
prostřednictvím Sdružení EDUKOL z Olomouce, které nám nabídlo možnost účasti.
Projekt se zaměřuje na pomoc osobám, které uvažují o změně povolání nebo jsou bez
práce, osobám se zájmem o rekvalifikační kurzy či osobám se zájmem o zahájení
vlastní podnikatelské činnosti. Naše obec také může díky finanční dotaci ve výši
267 330,-Kč zřídit novou pracovní pozici a zaměstnat až na 12 měsíců občana, který
nám pomůže například s administrativou nebo údržbou veřejných prostor a zeleně.
Účast v projektu také umožňuje, aby naši občané mohli bezplatně absolvovat zvolený
rekvalifikační kurz nebo poradenství spojené s hledáním zaměstnání či jejich nového
uplatnění. Nemusí se přitom jednat pouze o osoby nezaměstnané. Podporu mohou
využít i lidé, kteří uvažují o změně současného zaměstnání nebo například
živnostníci, kteří potřebují získat poznatky pro zlepšení jejich podnikání v oblasti
podnikatelského záměru, marketingu, daní, práva, ekonomie atp.
Pokud budete mít zájem o účast v projektu, můžete se obrátit na vedení obce nebo
přímo na zástupce Sdružení Edukol paní Mgr. Evu Masnou (tel. 777 839 177,
eva@edukol.cz).

INFORMACE KIDSOK K DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
S ohledem na omezený počet dětí prvního stupně a žáků devátých tříd pro
nepovinnou prezenční výuku ve školách a stálé vedení majoritně zastoupeného
distančního studia žáků základních a středních škol, bude i nadále do konce
školního roku v rámci autobusové dopravy platit režim jarních prázdnin, tedy
současný stav.
K tomuto kroku jsme se rozhodli mimo jiné i na základě seznámení se s pokyny
MŠMT. Ty na ředitele škol přenáší povinnost zajištění ochrany zdraví žáků jako je
zamezení shromažďování osob před školou, dodržování odstupu dvou metrů,
organizování shromáždění žáků ve skupinkách a pracovat se skupinkou dětí musí
pouze pověřený pedagog.
Tímto u většiny škol vzniká nejen problém s personálním zajištěním, ale také
organizační problém, jelikož je potřeba zajistit návoz žáků do škol postupně, což
veřejná doprava není schopna zajistit. Naopak, veřejná doprava při standardním
provozu doveze žáky v čase nástupu do škol po celé délce linky ve stanovený čas a
tím kumuluje žáky před školou. Ve stanovený čas odváží také děti ze škol, ale ty nyní
končí mimo běžné časy a žáci by se opět před školou shromažďovali.
Při současném rozsahu je doprava do škol z více jak 90 % stále zajištěna a je jen
otázkou, kolik žáků tyto spoje využije. Ostatní žáci řeší školu v rámci distančního
studia a jsou i nadále v kontaktu se školou a výukou.
Ing. Kateřina SUCHÁNKOVÁ, MBA, ředitelka KIDSOK
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V sobotu 13. června bude v naší
obci probíhat sběr
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
prosím, sledujte vývěsky
s přesnými časy svozu.
Za budovou úřadu
probíhá celoročně

Nově i boilery.

-kallPříští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 22. 06. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 15. 06. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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