Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

10/2021

DNE 24. 09. 2021 SE KONALO 38. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomni byli 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 6. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO schválilo rozpočtové změny.
➢ ZO vzalo na vědomí cenovou kalkulaci na práci v lese (zpřístupnění lesních
cest).
➢ ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku od firmy MD ORSUS services s.r.o. na
rizikové kácení a ořez stromů, p.č. 1486/24 a p.č. 1529/3 v k.ú. Hraničné
Petrovice a schválilo podání žádosti o povolení kácení.
➢ ZO schválilo podání Žádosti Ministerstvu Zemědělství o dotaci na revitalizaci
rybníka se spoluúčastí 30 %.
-kall-
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39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
5. 11. 2021, 18:00
Program zasedání (předběžný):
1. Zahájení;
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů;
3. Schválení programu jednání;
4. Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy;
5. Rozpočtové změny;
6. Inventarizace 2021;
7. Přidělení bytů;
8. Záměr prodeje pozemku;
9. Dotace z rozpočtu obce;
10. Diskuze, různé;
11. Závěr.
-kall====================================================================
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HASIČI INFORMUJÍ
Při příležitosti Českého dne proti rakovině jsme vybrali
32.732 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

-kall-
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 10.
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MILOSTIVÉ LÉTO
Vážení občané, v rámci akce Milostivé léto bude lidem, kteří spadli kvůli dluhům
u státních institucí do exekuce, umožněno se z nich dostat pouze díky splacení
původní jistiny a uhrazení 908,- Kč exekutorovi za uzavření exekuce. Jinými slovy,
dlužníkům budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky či penále.
Akce je určena pro ty, jež mají soudní exekuce, vztahující se na dluhy například vůči
státu, obce, kraje, ČEZ, dopravním podnikům, České televizi, Českému rozhlasu,
VZP, atd. Akce trvá od 28.10. 2021 do 28.1. 2022.
Budete-li chtít využít této jedinečné akce, dostavte se v pátek 5.11. 2021 na Obecní
úřad, kde od 13. do 16. hodin budou s Vámi moci vše probrat pracovnice Ecce
Homo Šternberk.
-Dana Holubová, pracovník v sociálních službách-
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ROZHOVOR
Přinášíme Vám rozhovor s fotbalovou
reprezentantkou České republiky WU15
Alenou Keňovou ze sousední obce Jívová.
Redakce: Ahoj Ali, nejdříve bych ti chtěla
pogratulovat k tak velkému úspěchu. Jaká
byla tvoje cesta do reprezentace?
A: Vybírali nás asi ze 300 děvčat v tzv.
kempech. S každým kempem se počet
zužoval, až nás bylo vybráno 20
do základní sestavy a 20 náhradnic.
Ze Sigmy jsem byla vybrána já a další dvě
hráčky jsou mezi náhradnicemi.
Redakce: Můžeš nám říct, jak jsi se cítila v reprezentačním dresu České republiky, při Tvém
prvním zápase minulou sobotu?
A: Úžasně. Jsem na sebe hrdá, že jsem se tam vůbec dostala. A budu na sobě dále pracovat.
Redakce: Jak dopadlo utkání s Polskem?
A: Při prvním utkání v Česku jsme prohrály 0:2, protože Polky byly důraznější a rychlejší.
Už víme, na čem zapracovat.
Redakce: Alenko, ty nyní kopeš za Sigmu Olomouc. Jste dobrá parta?
A: Jasně. Jsou tam super holky a máme se v týmu všechny moc rády a podporujeme se.
Redakce: Na jakém postu hraješ?
A: Hrotový útočník
Redakce: Kde se vidíš v budoucnu?
A: V reprezentaci ČR a v zahraničí v Paříži v klubu Paris Saint-Germainy, protože mým velkým
idolem je Neymar Jr. Tímto bych chtěla poděkovat hlavně trenérce, rodině a všem
co mě podporují.
-kallPříští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 22. 11. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 15. 11. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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