Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

7/2020

DNE 25. 06. 2020 SE KONALO 23. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva a jeden občan. Zápis ze
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.

zasedání

Výběr z jednání:
 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně zprávy pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje, kontrolního
odboru, pověřených provedením přezkumu hospodaření obce za rok 2019
„bez výhrad“.
 ZO schválilo účetní závěrku obce Hraničné Petrovice za rok 2019.
 ZO schválilo rozpočtové změny a vzalo na vědomí změnu rozpisu rozpočtu.
 ZO schválilo prodej části parcely č. 132/2 o výměře 55 m2 podle geometrického
plánu číslo 185-156b/2019 část „b“, za cenu 100Kč/m2 + DPH nacházejícího
se v k. ú. Hraničné Petrovice, který je zapsán v listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.
 ZO schválilo zařazení správního území obce Hraničné Petrovice do území
působnosti MAS Šternbersko o.p.s na programové období EU 2021-2027.
 ZO schválilo finanční dar v hodnotě 2.000,- Kč pro obce Šumvald a Břevenec,
které byly zasaženy povodněmi v měsíci červen. Číslo transparentního účtu:
115-1060670297/0100, VS: 112.
 ZO schválilo dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo s firmou Marius Pedersen a.s.
 ZO schválilo navýšení rozsahu prací v kulturním domě o 250.000,- Kč.
 ZO schválilo zadání zakázky s názvem „Výstavba příjezdové komunikace
ke hřbitovu“ dodavateli INGDOP s.r.o., IČO 60775530, se sídlem Železničního
vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí. Nabídka dodavatele INGDOP s.r.o. byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, částka 1.954.344,- Kč bez DPH.
 ZO
schválilo
uzavření
Smlouvy
o
poskytnutí
dotace
č. 2020/02076/OSR/DSM – poskytovatel dotace Olomoucký kraj, název
projektu „Výstavba příjezdové komunikace ke hřbitovu v Hraničných
Petrovicích – I. etapa“.
 ZO schválilo určeným členem zastupitelstva pro vyhodnocení Územního plánu
Hraničné Petrovice dle § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pana Drahomíra Havlíka.
-kall-
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24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK

30. 07. 2020, 18:00

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

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

6. Oprava bytu v KD
7. Odvětrávání v KD a BD
-vzdušný solární systém, rekuperace
8. Odměny členů ZO
9. Diskuze, různé
10. Závěr
-kall-

====================================================================
Dne 9. 7. 2020 probíhalo v našich lesích odkacování vyvrácených, přestárlých
a nebezpečných stromů. Lesní četa začala zpracovávat hmotu v ranních hodinách
za pomoci dobrovolníků, kteří hlídali dopravu. Hmota některých stromů přesahovala
5 m3, k tomu stěžoval práci svažitý terén, buřeň a otravný hmyz. I přes náročné
podmínky vše proběhlo bez velkých komplikací. Tímto bych chtěl za Obec Hraničné
Petrovice poděkovat za bezpečnost a rychlost panu Štěpáníkovi st., panu Nodžákovi,
panu Štěpáníkovi ml. a slečně Přikrylové.

-Radim Kalus, místostarosta-
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HASIČI INFORMUJÍ
Na den 29. srpna 2020 plánujeme
Rozloučení
s
prázdninami.
Pokud
situace dovolí, budeme se na Vás všechny
moc
těšit
v odpoledních
hodinách
u kulturního domu v Hraničných Petrovicích a nahradíme si dětský den 
Preventivní informace z oblasti požární ochrany
https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-radi-uzijte-si-prazdniny-bez-potizi.aspx
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BIZONI INFORMUJÍ
TURNAJ V

MALÉ KOPANÉ

Dne 27. 6. 2020 náš spolek FC Bizoni Hraničné Petrovice uspořádal na hřišti
v Hraničných Petrovicích 4. ročník turnaje v malé kopané „Bizon Cup“. Zúčastnilo se
jej rekordních 12 týmů, což bylo více než 100 účastníků z celého olomouckého
okresu. Týmy byly rozděleny do dvou šestičlenných skupin, ve kterých se utkaly týmy
systémem „každý s každým“. Skupinu A vyhrál tým domácích FC Bizoni Hraničné
Petrovice „C“, druhý zástupce domácího oddílu FC Bizoni Hraničné Petrovice „A“
skončil v téže skupině na 3. místě. Skupinu B vyhrál tým FK MK Jívová. Poté
se 4 nejlepší týmy z každé skupiny utkaly v nástavbové vyřazovací části. Bohužel
do semifinále nepostoupil přes první vyřazovací kolo ani jeden z domácích týmů,
když Bizoni „C“ vypadli s pozdějšími vítězi z Moravského Berouna po porážce 4:0.
To Bizoni „A“ sehráli mnohem vyrovnanější zápas s týmem z Lužic a po výsledku 1:1
rozhodly o postupu Lužic až pokutové kopy.

Turnaj nakonec ovládl tým „Kluci ze sídliště“ z Moravského Berouna;
na druhém místě se umístil tým „TOPTRANS“ z Velkého Týnce a na třetím
místě se umístil tým FK Šternberk, který porazil v rozstřelu na pokutové kopy
tým FK MK Jívová. Byly také předány individuální ceny pro nejlepšího hráče,
kterým se stal D. Mužátko z týmu vítězů; nejlepším střelcem se stal D. Šrámek
z FK Šternberk a nejlepší brankář Jan Šigut z týmu Bizoni „A“.
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Velký dík za úspěšný průběh turnaje patří všem pořadatelům v čele s Markem
Opichalem, rozhodčím, hráčům a také sponzorům a Obci Hraničné Petrovice, díky
nimž si mohli vítězové a týmy na stupních vítězů odnést krásné poháry a bohaté
věcné ceny.

TURNAJ V

TENISE

Dne 4. 7. 2020 náš spolek FC Bizoni Hraničné Petrovice uspořádal na multifunkčním
hřišti v Hraničných Petrovicích tenisový turnaj ve čtyřhře. Z původně osmi týmů
se jej nakonec zúčastnilo jen šest. Za krásného slunečného dne nejprve proběhly
zápasy ve dvou tříčlenných skupinách. Poté se vítězové skupin utkali s druhými týmy
skupin o postup do finále. Do finále se probojovaly dvojice T. a H. Niessnerovi
a P. Gaťařík s T. Zajíčkem. Napínavé a vyrovnané finále po obratu 2:4 na konečný
výsledek 7:5 vyhrála prvně jmenovaná dvojice T. a H. Niessnerovi . Druhé místo
obsadil P. Gaťařík s T. Zajíčkem a třetí místo vybojovala dvojice Z. Prokš
a Š. Mikš.
Turnaj se odehrál pod záštitou Obce Hraničné Petrovice, které věnovala ceny
pro vítěze.

MEMORIÁL JANA MALECKÉHO
Dne 18. 7. 2020 se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Hraničných Petrovicích již
19. ročník fotbalového turnaje „Memoriál Jana Maleckého“, kterého se zúčastnily
týmy FC Bizoni Hraničné Petrovice, SK Město Libavá, FK Šternberk „B“ a TJ Sokol
Babice. Losování rozhodlo o tom, že se v prvním zápase utkaly týmy FK Šternberk
„B“ a SK Hvězda Libavá. Zápas, v němž se hrál pěkný kombinační fotbal, skončil
těsným, ale zaslouženým vítězstvím Šternberka „B“ 2:1, i když tým Libavé za stavu
0:1 neproměnil pokutový kop. Ve druhém zápase porazili domácí „Bizoni“ tým Babic
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3:1. V tomto zápase byli domácí lepším týmem, k čemuž přispělo i rychlé vstřelení
branky již v první minutě. Domácí pak postupně navýšili vedení až na 3:0, hosté
snižovali na konečných 3:1 až v závěru zápasu.
Zápas o 3. místo mezi týmy TJ Sokol Babice a SK Město Libavá skončil v řádné hrací
době remízou 2:2 a o umístění musely rozhodnout penalty. V nich byli úspěšnější
hráči Libavé a získali tak 3. místo.
Vyvrcholením turnaje bylo finále, ve kterém se utkal domácí tým Hraničných Petrovic
s týmem Šternberk „B“. Hosté se snažili hrát opět rychlý kombinační fotbal, domácí
se více soustředili na obranu se snahou o rychlé protiútoky. Obrany obou týmů byly
nakonec úspěšnější a zápas tak skončil bez branek. O vítězství v turnaji tak rozhodly
opět pokutové kopy, ve kterých byli úspěšnější domácí a mohli se tak radovat
z vítězství v turnaji.
Konečné pořadí týmů bylo tedy následující: 1. místo vybojoval tým FC Bizoni
Hraničné Petrovice, na 2. místě se umístil FK Šternberk „B“, 3. místo získal
tým SK Město Libavá a 4. místo tým TJ Sokol Babice. Vyhlašovaly se také ceny
pro nejlepšího střelce, kterým se stal J. Schmidt a nejlepšího brankáře, kterým
se stal R. Holyk - oba z týmu SK Město Libavá.
Turnaj se hrál pod záštitou 3. náměstka hejtmana Olomouckého kraje
p. Mgr. Dalibora Horáka, který věnoval věcné ceny pro týmy na 1. až 3. místě. Tímto
bych chtěl za tuto podporu poděkovat, stejně jako všem zúčastněným týmům,
rozhodčímu p. S. Vláčilovi, pořadatelům i všem zúčastněným, kteří se podíleli
a úspěšném a pohodovém průběhu turnaje.
-Štěpán Mikš-

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

TIPY, KAM VYRAZIT A JINÉ
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====================================================================

ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI
Obec Hraničné Petrovice hledá ochotného a šikovného pracovníka, který by se staral
o údržbu zeleně v obci. Zájemci se mohou hlásit u starosty obce.

VÝVOZ JÍMEK
V měsíci srpnu bude objednána firma na vývoz jímek. Pokud máte zájem, nahlaste
se, prosím, obvyklým způsobem (v obchodě, na OÚ, e-mailem či telefonicky)
do 13. 8. 2020.

DOVOLENÁ OÚ HRANIČNÉ PETROVICE
Ve dnech 3. -14. srpna 2020 čerpá referentka řádnou dovolenou.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 24. 08. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 17. 07. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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