Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

3/2022

DNE 25. 02. 2022 SE KONALO 42. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 6. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO vzalo na vědomí Oznámení zahájení správního řízení o žádosti o změnu
honiteb Horní Loděnice, Tepenec a Muflon pole-les, vznikem honitby vlastní
pod názvem Petrovické louky v souvislosti se změnou vlastnictví honebních
pozemků č.j.: MEST 17314/2022.
➢ ZO schválilo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo k zakázce s názvem
„Projektová dokumentace-technická infrastruktura“ uzavřené dne 2.9.2021
se zhotovitelem Ing. Rostislav Grebík, IČO04088620. Předmětem dodatku č. 1
je posun termínu do 31.7.2022.
➢ ZO schválilo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Revitalizace rybníku“ ve složení Drahomír
Havlík, Květoslav Schmidt, Antonín Palůch, Radim Kalus (náhradník), Josef
Chrastina (náhradník), Zuzana Hodsdon (náhradník).
➢ ZO schválilo firmu SAFETY PRO s.r.o., IČ: 28571690 pro vykonání stavebního
dozoru ve výši 105.000,- Kč bez DPH.
➢ ZO schválilo přílohu č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob č. OS201820000060
od EKO-KOM, a.s.
➢ ZO schválilo záměr propachtování pozemku p. č. 1569 do výměry 50 m2
za 1,- Kč/m2/rok.
➢ ZO schválilo pořízení party stanů a pivních setů z dotací MAS Šternbersko
do výše 120.000,- Kč bez DPH.
➢ ZO schválilo výměnu vany za sprchový kout (v jednom z bytů v BD).
➢ ZO
schválilo
návrh
projektu
„Projektová
dokumentace-technická
infrastruktura“ situační výkres - varianta 1 (jednosměrná komunikace
s chodníkem).
-kall-

====================================================================
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42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK 31. 03. 2022, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení;
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. Správy
Střednědobý výhled 2022-2024
Rozpočet 2022
Revitalizace rybníka
- Výběr zhotovitele – výběrové řízení
8. Ceník lesních prací
9. Odpady
10. Diskuze, různé
11. Závěr

-kall-

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

HASIČI INFORMUJÍ
Vyhněte se pálení klestí. Při velkém suchu je v ohrožení zdraví i majetek
Důrazně doporučujeme, aby se lidé v těchto dnech vyhnuli pálení klestí, trávy
i dalšího biologického odpadu. Velké sucho a větrné počasí mají totiž za následek
zvýšené množství požárů v přírodním prostředí. Od začátku roku jsme již uhasili 90
požárů trávy, polí a lesů, drtivou většinu v posledních třech týdnech. Těchto typů
zásahů evidujeme již více než za celý minulý rok, kdy jsme jich napočítali 86.
Výjimkou nyní nejsou ani rozsáhlé požáry lesního porostu, kde zasahují desítky
hasičů, velké počty techniky a je při nich na jednom místě vázáno mnoho jednotek.
Upozorňujeme, že kromě materiálních škod může dojít i na ohrožení zdraví, což
dokládají dva případy, které jsme zaznamenali během minulého týdne. Vyjížděli jsme
do Přerova a do Šumperku, kde jsme pomohli dvěma vážně popáleným osobám,
pro které musel letět kvůli jejich zraněním vrtulník LZS. Příčinou jejich poranění bylo
právě nezvládnuté pálení klestí, které se rozšířilo a zcela se vymklo kontrole.
Právě nedbalost při pálení je důvodem také mnoha požárů lesů. Rozsáhlejších zásahů
evidujeme v kraji od ledna již 14. Jde o velmi náročné události. Požáry lesů jsou totiž
obtížně lokalizovatelné, nákladné, pro hasiče fyzicky náročné, rychle se šíří, obtížně
se k nim dopravuje hasební voda, využito musí být velké množství techniky i hasičů.
Proto lidem důrazně doporučujeme, aby v tomto suchém a větrném období odpad ze
zahrádek vůbec nepálili a počkali, až se změní klimatické podmínky.
Připomínáme, že vypalování porostů je zakázáno hned třemi zákony České
republiky, a to konkrétně zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně
přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování
otevřeného ohně mimo vyhrazená místa.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny právnické osoby
a podnikající fyzické osoby předem nahlásit, a to jedním ze tří možných způsobů.
Učinit tak mohou i obyvatelé kraje:
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• přes

webovou aplikaci: https://paleni.izscr.cz/
• telefonem: 950 770 010
• e-mailem: opis@olk.izscr.cz.
Pokud se i přes veškerá upozornění pro pálení klestí či jiného biologického odpadu
rozhodnete, řiďte se těmito zásadami:

Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/vyhnete-se-paleni-klesti-pri-velkem-suchu-jev-ohrozeni-zdravi-i-majetek.aspx
====================================================================

NÁVRH ROZPOČTU 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 je na celkovou částku 11 milionů korun. Je zde počítáno
mimo jiné s částkou 3.200.000 Kč na rekonstrukci rybníka (z dotace); 750.000 Kč
na projektovou dokumentaci technické infrastruktury stavebních míst za kulturním
domem; 2.000.000 Kč na výměnu kotlů v bytových domech.

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 700 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 700 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.
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VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Kontejnery budou přistaveny na sběrném místě u obecního úřadu 30. dubna 2022.
Přesný čas bude upřesněn.
Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se týká jen nebezpečného
a objemného odpadu z domácností. Odpad je dále tříděn na jednotlivá katalogová
čísla dle Katalogu odpadů. V rámci mobilních svozů nejsou přijímány stavební
odpady ať kategorie Ostatní či kategorie Nebezpečné např. lepenkové krytiny
(onduline), střešní krytiny, demoliční suť, cihly, betony, luxfery, drátoskla, stavební
polystyreny a jiné izolační materiály. Technika a obsluha není na tyto odpady
připravena a nebude tyto odpady přijímat. Eternit (tedy odpady obsahující azbest)
bude přijímán, ale pouze v pytlích či zabalený ve strečové fólii. Na volno z důvodu
manipulace a ohrožení zdraví nikoliv. Samozřejmě v přiměřeném množství.
-kall-

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ JÍVOVÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ Jívová na školní rok 2022 – 2023 se uskuteční 7. 4. 2022
od 13.00 do 17.00 hod v 1. patře ZŠ.
Rodiče přineste s sebou:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
Kontakty: tel: 739 350 989; e-mail: info@skolajivova.cz; www. skolajivova.cz

ČÁSTEČNÁ
V

JÍVAVSKÁ
TERMÍNU 1. 4. 2022 – 31. 10. 2022
UZAVÍRKA

ULIC

A

SVATOPLUKOVA

VE

ŠTERNBERKU

V důsledku opravy mostu dojde v termínu od 28. 3. 2022 do 31. 10. 2022 k částečné
uzavírce silnice I/46 ulice Jívavská v místě mostu a silnice III/44423 ulice
Svatoplukova ve městě Šternberku.
Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890328,
890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA
Trans s. r. o. a 890313, 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s.
Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:
28. 3. 2022 – 31.

3. 2022 částečná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská – mimo BUS

1. 4. 2022 – 31. 10. 2022 částečná uzavírka sil. I/46 ul. Jívavská – mimo BUS;
dopravní omezení na sil. III/44423 ul. Svatoplukova – včetně BUS. Na linky 890328,
890333 byly pro tento termín vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je
upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.
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Jaké kuchyňské oleje a tuky třídit?
Otázka co patří do popelnic na třídění oleje se zdá být jednoduchá. Přece olej ze smažení a fritování – a to my
doma skoro neděláme, takže nás se třídění oleje vlastně netýká… Omyl! Většina použitého odpadního oleje
v domácnosti totiž nepochází z fritování. Takže kde olej vhodný k vytřídění v kuchyni hledat?
Jasným adeptem na třídění je olej z rybích konzerv. Sardinky, sledě, makrely, tuňák
a všechny další rybky v konzervě v oleji přímo plavou. Do těstovin, salátu nebo
do pomazánky je ovšem mnohem lepší použít čerstvý, kvalitní olej, a ten z konzervy
vyhodit. Samozřejmě do správné popelnice – do olejové.
Stejně nápadné je množství oleje použitého u nakládaného hermelínu či jiných
sýrů s bylinkami, česnekem nebo chilli. Pokud nejste zvyklí použít zbylý bylinkový
olej třeba pod maso – šup s ním do PET lahve a pak do olejové popelnice. Vytřít jej
stěrkou můžete nejen ze sklenice, ale také z talířů.
Nakládání do oleje je vůbec oblíbený způsob konzervace, ať už jde o nakládaná sušená rajčata, houby, česnek,
papriky, chilli, olivy a jakoukoli další zeleninu. Ze všech naložených pochutin vám přitom zbyde spousta oleje
vhodná ke slití do vaší sběrné PET lahve. A nevadí přitom ani drobné kousky zeleniny, které v oleji zůstávají.
Každá kapka se počítá.
Také salátové zálivky jsou nejčastěji na olejové bázi, ať už používáte
olivový, slunečnicový, řepkový nebo třeba ořechový či avokádový olej.
Takže když vám v míse či talíři něco zálivky zbyde, přilijte ji do PETky
také. Pokud obsahuje trochu šťávy ze zeleniny, nevadí. Lepší troška vody
ve vytříděném oleji než kapka oleje v odpadní vodě.
Je na vás té zeleniny už příliš? Pojďme na maso! Třeba takový výpek
z kachny nebo žeber, který vám zůstane na dně pekáče a který obsahuje až 50 % tuku. Když jej slijete a stěrkou
setřete do PET lahve, budou vám vaše myčka i potrubí pod dřezem vděčné. K recyklaci se hodí také tukový
škraloup ze silného masového vývaru. Vytřídit nezapomeňte ani zbylou marinádu z grilování, klidně i se zbytky
koření.
Vidíte, kolik oleje už jsme doma našli? A to jsme ještě nezačali se smažením. I zbylý olej po smažení a fritování
řízků, ryb, sýrů, hranolek, langošů, křidýlek, špalíčků nebo koblih sem samozřejmě patří, a je jedno, jestli
smažíte radši na oleji, másle nebo sádle. Jen nezapomeňte nechat tuk vždy vychladnout, abyste se při
manipulaci s ním nepopálili nebo neroztavili plastovou lahev.

Pokrmy a pochutiny, ve kterých najdete jedlý olej a tuk vhodný k
recyklaci, má zkrátka doma každý z nás. Třídit se navíc dají i pevné
živočišné tuky, jako je máslo nebo sádlo. Pokud byste měli problém
je do PET lahve dostat s pomocí stěrky, stačí je nechat chvíli roztát v
pánvi. Těšit vás při tom všem můžou nejen čisté filtry v myčce a
nezanesené odpadní trubky, ale i pocit, že dáváte oleji šanci být ještě
jednou užitečný a že tím vším berete ohled na naši společnou
planetu.
PS: Nezapomeňte, že do olejových popelnic patří pouze jedlý odpadní olej a tuk. Nejsou určeny pro motorové,
hydraulické, technické ani žádné jiné průmyslové oleje a maziva.

6

KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 15.
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TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 25. 04. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 18. 04. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová

====================================================================
PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 3/2022
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 28. 03. 2022
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