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DNE 26. 08. 2022 SE KONALO 48. 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 neschválilo rozpočtovou změnu.
➢ ZO schválilo zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2023 o 6%.
➢ ZO schválilo výsadbu stromů z grantové žádosti ZS-2022-3-024 Nadace
TIPSPORT „Zasaď strom pro svůj klub - Výsadba stromů u fotbalového hřiště“.
➢ ZO schválilo přijetí nadačního příspěvku na výsadbu stromů z grantové
žádosti a schvaluje přijetí dodatečného nadačního příspěvku ZS-2022-3-024
Nadace TIPSPORT „Zasaď strom pro svůj klub - Výsadba stromů u fotbalového
hřiště“ ve výši 36.250,- Kč.

DNE 19. 09. 2022 SE KONALO 49. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO schválilo rozpočtovou změnu.
➢ ZO schválilo indikativní nabídku od Komerční banky a.s. na Revolvingový úvěr
ve výši od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč.
➢ ZO schválilo podání žádosti na dotaci z programu: 03_01 „Fond na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého
kraje 2022 - II“, spoluúčast 50% a udržitelnost 10 let.
-kall====================================================================

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
Ustanovení § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) stanovuje,
že ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta
po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost
hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl
návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne
právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému
z podaných návrhů nebylo vyhověno.
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Lhůta na soudní přezkum je 10 dní, pokud tedy nikdo nepodá žalobu na neplatnost
voleb, pak se nové zastupitelstvo má sejít nejpozději za 25 dní po vyhlášení výsledků
voleb (vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí je výchozí skutečností
pro počítání a návaznost dalších lhůt). Pokud by se ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva obce ve zmiňovaných lhůtách nekonalo, svolá je po uplynutí
zmiňovaných lhůt Ministerstvo vnitra, to neplatí, pokud by soud vyhověl návrhu
na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování.
====================================================================

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly volby do zastupitelstev obcí a v některých obvodech
i volby do Senátu. Naší obce se týkaly pouze volby do zastupitelstva.
Z celkového počtu 117 voličů přišlo k volbám 68 voličů. Dva hlasy byly neplatné.
Zvolení členové zastupitelstva (pořadí, jméno, počet hlasů)
1. Radim Kalus 62
2. Alena Krystková 55
3. Květoslav Schmidt 35
4. Zuzana Hodsdon 45
5. Jan Bábek 30
6. Lukáš Valábek 44
7. Martin Kuběna 42
Náhradníci (pořadí, jméno, počet hlasů)
1. Vladimír Procházka 19
2. Vendula Kudličková 37

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

HASIČI INFORMUJÍ

-kall-
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 21.
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ZPRÁVY Z OBCE
- DĚTSKÝ DEN
Po „kovidových“ omezeních jsme se letos rozhodli udělat dětský den v září. V červnu
jsme akci dělat nechtěli, protože byly dětské dny úplně všude v okolí, o prázdninách
nám to nepřišlo úplně vhodné, protože jsou lidé a hlavně děti na dovolených
a táborech a sportovci mají na hřišti turnaje. Tak jsme si řekli, že září bývá přece
krásné a vybrali jsme (po dohodě s fotbalisty) datum 10. září. Předpovědi počasí
se nám měnily, každý den a každou hodinu. V plánu bylo i přesunutí akce
do kulturního domu. Nakonec jsme rozhodli, že zůstaneme na hřišti a využijeme nové
stany, které obec letos pořídila.
Dětský den byl s podtitulkem POVOLÁNÍ. Děti na stanovištích plnily úkoly a někreré
byly i RETRO

Sekretářka – psaní na psacím stroji, Zdravotní sestra - ovazování končetin a různé
doprovodné otázky, Veterinářka – ošetřování a péče o domácí mazlíčky; Fotbalista –
kop na bránu, Voják – střelba na terč; Námořník – zdárné proplutí peřejemi; Hasič –
překážková dráha, Lesník – měření dříví průměrkou. Všechny disciplíny měly velký
úspěch. V letošním volebním roce bylo heslo tajenky ZASTUPITEL.
Odměny za splnění všech úkolů byly od Olomouckého kraje, APB a Moravské
vodárenské; odměny u soutěží od firmy RAIWARA s.r.o.; věcné dary do tomboly
věnovali: paní Sojková, pan Lukáš, hasiči a sportovci. Doprovodné akce zaplatila
Obec Hraničné Petrovice a Svazek obcí mikroregiomu Moravskoberounsko.
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Děti měly také za úkol namalovat čím by chtěly být. Myslím, že se o naši budoucnost
nemusíme bát – děti se o nás postarají
Pár příkladů z bezmála 80 odevzdaných
kartiček: masér, popelář, učitel, námořník, veterinářka, kuchař, hasič, kadeřnice,
policistka, fotbalista, malířka, fotografka, automechanik, traktorista, architekt,
doktorka, super hrdina, spider man, milionářka, jezdkyně na koni, vojačka,
youtuber, chemik, zubař…
A krásné odpověďi na naši otázku Čím chceš být, až vyrtosteš? „Chci pomáhat lidem“,
„Chci udělat svět krásnější“.

Doprovodný program nás také nezklamal – skákací hrad se skluzavkou byl pořád
obsazen; na bodyzorbing byla dokonce fronta; u lukostřelby také. Rodinné aktivity
jako např. obří jengu, diskgolf nebo spin ladder si vyzkoušely děti i s rodiči
či prarodiči. Děti také zajímalo popelářké auto. Mohly si i vyzkoušet, jak se popelnice
vysypávají.
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A přesně pro tohle stojí za to dětské akce organizovat:

- ZÁBAVA
Skupiny Crunch a Infinity provětraly ušní bubínky nejen obyvatelům naší obce,
ale byly prý slyšet i v obcích sousedních. Vystoupení obou kapel bylo skvělé. Bylo
sice chladněji, ale nás vytrvalce to neodradilo a zahřáli jsme se tancem, zpěvem,
občerstvením a také u krbového ohně.

Velké poděkování patří všem pomocníkům u soutěží, v bufetech, při chystání, při
čištění makrel, při úklidu a hlavně všem účastníkům a také všem sponzorům.
-kall-

CHYSTANÉ AKCE

- PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY

Přijď si kopnout, 22.10.2022
Rozsvícení vánočního stromečku, 26.11.2022
Mikulášování, 10.12.2022
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- RYBNÍK
Stavební práce na opravě rybníka pokračují. Nyní se zasypává stavidlo,
poté se vykope přepad, umístí se potrubí a usadí se lávka. Posledními pracemi budou
modulace terénu a zasetí trávy.

-

MOTORISTICKÝ ZÁVOD

„III. FUTURES CONTPRODUCT RALLY MORAVA

2022“
16. září 2022 projížděla přes naši obec, mezi rychlostními zkouškami, závodní auta.
Na soutěžící čekalo přes 69 km rychlostních zkoušek ve dvou sekcích, obě sekce
završila mezi posádkami oblíbená zkouška Jívová - Těšíkov - Bělkovice. 1. místo
obsadili Březík Adam, Krajča Ondřej s vozem Škoda Fabia R5.

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

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS
- KOMINÍCI
Společenství kominíků a topenářů bude v naší obci dne 30.9.2022 provádět
kontroly a čištění komínů a revize kotlů. Pokud máte o službu zájem, objednejte se
telefonicky na čísle 608 748 989.

- UZAVÍRKA NA MORAVSKÝ BEROUN
V rámci akce: „Oprava žel. přejezdu P7541 Domašov nad Bystřicí“ – oprava
železničního přejezdu, doplnění závor - bude úplná uzavírka komunikace v místě
stavby v termínu od 17.11.2022 do 28.11.2022.
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- SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontejnery budou přistaveny na sběrném místě u obecního úřadu

1. října 2022 od 9:30 do 10:30
Velkoobjemový odpad
Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do
běžně dostupných nádob na odpad – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný
odpad.
Do této kategorie odpadů spadá např.:
• starý nábytek - skříně, sedačky, křesla, židle
• podlahové krytiny - koberce, linolea
• sanitární technika - umyvadla, vany, toalety
• ostatní - matrace, lyže, kola, kočárky
• apod.
Odpady, které do velkoobjemového odpadu nepatří a nebudou tedy přijímány:
• Stavební odpady - zdivo a suť, azbestové krytiny, atd.
• Pneumatiky – jedná o odpad podléhající zpětnému odběru a jeho odstranění
mají povinnost zajistit jejich výrobci na vlastní náklady. Pneumatiky mohou
občané zdarma odevzdat ve sběrných místech systému ELTMA, nebo v místech
zpětného odběru individuálních výrobců.
• Biologicky rozložitelné odpady – pařezy, větve, listí, atd.
Nebezpečný odpad
Do této kategorie odpadů spadá např.:
• nádoby se zbytky škodlivin (plechovky, kanystry, plastové nádoby od barev,
ředitel, chemikálií)
• oleje a zaolejované materiály, olejové filtry, zaolejované hadry,
• rozpouštědla, staré chemikálie, nemrznoucí kapaliny, staré barvy
• olověné akumulátory
V rámci sběru nebezpečných odpadů nebudou přebírány prošlá a nepoužitá léčiva.
Tento druh odpadu je možné zdarma odevzdat v síti lékáren.
Připomínáme:
Elektro odpad
Odevzdávejte za obecní úřad „Recyklujte s hasiči“.
Tonery
Odevzdávejte na obecní úřad „Recyklohraní ZŠ“.
Baterie, monočlánky
Odevzdávejte na obecní úřad „Recyklohraní ZŠ“.
Staré mobily
Odevzdávejte na obecní úřad „Recyklohraní ZŠ“.
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TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ
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UŽ PŘICHÁZÍ
Renata Šilarová
Podzim už pěkně dotírá:
Prý se teď pustí do díla,
kouzelnou hůlkou mávne,
skrupule nemá žádné.
Přebarví stromy do žluta,
příroda ani nedutá.
Něco nabarví červeně,
pošle byliny do země.
Posledním květům šanci dává,
pod jeho dechem žloutne tráva.
Do země sypou se semena.
To všechno podzim znamená.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 24. 10. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 19. 10. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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