Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

3/2021

DNE 26. 02. 2021 SE KONALO 31. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 6 členů zastupitelstva. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí
na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO vzalo na vědomí nutnost výměny kotlů v bytových domech (vyšší emisní
třída).
➢ ZO vzalo na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. st. 83 a části p. č. 8/1
a navrhlo jednat o směně.
➢ ZO neschválilo žádosti o prodej části pozemku p.č. 1486/1 a p.č. 560/1.
➢ ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku na ořez stromů v intravilánu obce.
➢ ZO vzalo na vědomí pořízení elektronické úřední desky se spoluúčastí.
-kall-

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

32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 26. 03. 2021, 18:00
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
5. Střednědobý výhled na roky 2021 - 2023
6. Rozpočet 2021
7. Pracovněprávní vztah zastupitele obce k obci
8. Bytový fond - dotace
9. Diskuze, různé
10. Závěr
-kall-
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ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI DODÁVKY A KVALITY PITNÉ VODY
Vzhledem ke stáří vodovodních řadů v obci a s tím souvisejícími stížnostmi občanů
na senzorickou kvalitu vody se Vodohospodářská společnost Olomouc , a.s., která je
vlastníkem vodovodu přivádějící pitnou vodu pro naši obec rozhodla pro přípravu
obnovy stávajících vodovodních řadů.
V předchozím období byl již obnoven výtlačný řad do VHJ Hraničné Petrovice, vodovodní
přivaděč od vodojemu po rozvodné řady v obci a v předloňském roce pak byla uvedena
do provozu nanofiltrační technologická linka na úpravě vody v Domašově nad Bystřicí.
I nyní se jedná o významnou investici, která se projeví u každého odběratele jak v kvalitě,
tak ve spolehlivosti dodávky pitné vody. V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace tak, aby mohlo být započato s obnovou vodovodů v roce 2022.
Našim společným zájmem je provést obnovu vodovodních řadů v obci bez větších
komplikací, časového prodlení a bez větších zásahů do životního prostředí v obci.
Spolupráce s vlastníky dotčených pozemků stavbou je pro nás důležitá. Při provádění
stavebních prací dojde k omezení užívání a vstupu na dotčené pozemky jen na nezbytně
nutnou dobu pro realizaci obnovy a po skončení prací bude uveden pozemek
do původního stavu tak, jak je stanoveno v §7 zákona o vodovodech a kanalizacích
č.274/2001 Sb., který upravuje vzájemná práva a povinnosti vlastníka vodovodu
a vlastníka pozemků.
Věříme, že se nám podaří pro Vás coby odběratele pitné vody najít ekonomicky přijatelné
a co nejrychlejší řešení obnovy řadů.
-Jiří Kožušníček, Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.-
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VZPOMÍNÁME
Lidé nemusí být mediální hvězdou ani zasloužilým pracovníkem, aby se
zapsali do našich srdcí. Každodenní letmé setkávání v rutinních
situacích, upřímné pozdravy, přátelská pomoc, pár vyměněných slov
a občasný humor v těžkých chvílích může pro mnohé znamenat mnohem
víc než je na první pohled zřejmé.
Vyrovnat se se ztrátou blízké osoby je vždycky složité, ale vyrovnat se
se ztrátou osoby, která toho mohla mít ještě tolik před sebou a sama
se rozhodla vzít osud do vlastních rukou je asi nemožné.
Otázka" Proč?" je už zbytečná. Takhle to zkrátka je a nic to nezmění. Někdo se může
stěhovat po celém světě a domov si nosí s sebou jako šnek svou ulitu a někdo se přestěhuje
o pár kilometrů a domov nechá tam, kde vyrůstal, tam kde se cítil dobře, tam kde prožil
první radosti i zklamání, tam co se stále vrací, protože ho to tam táhne nějakou neviditelnou
silou, které ani sám nerozumí. Tam, kde se cítí být skutečně doma a sám sebou,
tam kde si nemusí hrát na to, že všechno zvládá dokonce natolik, že se rozhodne pro tak
radikální řešení všech svých problémů.
Hraničné Petrovice byly Tvým domovem navzdory oficiálním údajům o trvalém bydlišti,
sem budeš patřit navždy. Chybíš nám, Pepo!
Vendula Kudličková s rodinou
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TAJEMSTVÍ VELIKONOC –

TEMATICKÁ STEZKA PO STOPÁCH VELIKONOČNÍCH

ZVYKŮ

I v době pandemie přinášíme dětem zábavu i poučení a odpočinek rodičům. Skvělá
zpráva je, že tyto stezky s plněním úkolů se mohou konat, i když jiné akce nejsou
povolené. Odpovědnost (dodržování rozestupů) je na účastnících!
Podle čeho se určuje datum oslavy Velikonočních svátků? Jaká je příprava
na Velikonoce a jak dlouho trvá? Jak se jmenují jednotlivé dny velikonočních svátků
a jaké se k nim váží tradice? Toto všechno se dozví děti na naší tematické stezce,
kterou pro vás připravujeme. Není to APRÍL!!!! 1.4.2021 sdělíme, prostřednictvím
webových stránek a vývěsky u obecního úřadu, podrobnosti. Na splnění úkolu budete
mít celý následující týden (2.4.- 9.4.2021) a odměnu dostanete na obecním úřadu
v pracovní dny vždy od 13:00 do 17:00 hodin.
Stezka má 14 stanovišť a bude připravená ve 2 variantách – jednodušší úroveň
pro děti 5-8 let (zelená barva), složitější pro děti 9-14 let (žlutá barva). Zvolenou
variantu nelze během plnění stezky měnit, neboť by nevycházela tajenka správně.
Na každém stanovišti získáte souřadnici správného písmene na své odpovědní
kartičce. Získané písmeno doporučujeme si označit/zvýraznit apod. Čísla u písmen
určují pořadí písmen v tajence. V úkolech používáme QR kódy. V případě, že nemáte
k dispozici telefon, bude vyvěšeno i rozšiřující zadání v okolí.
-kall -
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ZÁPIS DO MŠ JÍVOVÁ
Mateřská škola Jívová

Třída ŽABIČKY

vyhlašuje

zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022
ve dnech 3. 5. – 7. 5. 2021
Z důvodů hygienických opatření se, prosím, k zápisu objednejte formou emailu
msjivova@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na telefon 608/82 57 82
K zápisu bude potřeba:
•
•
•

Kopie rodného listu dítěte
Vyplněná žádost o předškolní vzdělávání podepsaná zákonnými zástupci dítěte
Potvrzení lékaře o splněném povinném očkování
(tento bod se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou, tedy dětí které k 31. 8.
2021 dovrší pěti let věku)

Žádost lze najít na webu: www.skolajivova.cz nebo po dohodě vyzvednout v budově mateřské
školy na adrese Jívová 230 nebo v kanceláři Obecního úřadu v Hraničných Petrovicích.
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TAJEMSTVÍ VELIKONOC – OMALOVÁNKY (NEJEN) PRO DĚTI
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 3.
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KARTÁČOVÁNÍ HŘIŠTĚ
Žádáme všechny uživatele multifunkčního hřiště o spolupráci. Hřiště se musí
kartáčovat z důvodu zhutňování povrchu – nejlépe po každém použití. Proto bychom
rádi, aby se každý kdo „má klíč“, po týdnu (preventivně) střídal v této důležité
činnosti, aby bylo dosaženo toho, že bude hřiště „vykartáčováno“ nejméně 1x týdně.
Ruční úprava (česání) sportovní plochy velkým kartáčem ve směru proti postavení
vláken má za následek rovnoměrné rozmístění písku v ploše a napřímení vlákna. Písek
má být v ploše uložen cca 2 až 3 mm pod úrovní napřímeného vlákna.
Kontaktujete se, prosím, s obecním úřadem, kde vám sdělíme, který týden je ten váš.
Pevně věřím, že každý, kdo hřiště využívá, rád přidá ruku k dílu.

RESPIRÁTORY

-kall -

V kanceláři obecního úřadu lze zakoupit respirátory FFP2. Cena jednoho je 10,- Kč.

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
- MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Poplatek je splatný jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku nebo
ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. března a do 30. září příslušného
kalendářního roku. Výše poplatku je 500 Kč. Poplatníkům do 15 let věku a žákům
a studentům denního studia škol, ubytovaných v příslušném kalendářním roce mimo
území obce Hraničné Petrovice je (na základě žádosti) přiznána sleva 50 %.
Za objekt určený k individuální rekreaci, kde není hlášená žádná osoba k trvalému
pobytu je výše poplatku 500 Kč a je splatný do 30. června.
- MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100 Kč za každého psa. Poplatek je splatný
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Platbu je možno provést v hotovosti na obecním úřadu nebo bezhotovostně
na účet 25238811/0100.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 26. 04. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 19. 04. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2021
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: obec@hranicnepetrovice.cz, tel.: 724160106
toto číslo vychází 22. 03. 2021
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