10/2022

Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

DNE 21. 10. 2022 SE KONALO USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ
PETROVICE
Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Členové nového zastupitelstva složili slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hraničné Petrovice a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“
Výběr z jednání:
➢ ZO zvolilo neuvolněného starostu. Starostou, tedy statutárním zástupcem
obce, který samostatně zastupuje obec, je Radim Kalus, DiS.
➢ ZO zvolilo jednoho neuvolněného místostarostu. Místostarostkou je Alena
Krystková.
➢ ZO zřídilo tříčlenný finanční výbor. Jeho předsedou je Květoslav Schmidt,
členy jsou Lukáš Valábek a Mgr. Vendula Kudličková.
➢ ZO zřídilo tříčlenný kontrolní výbor. Jeho předsedou je Bc. Jan Bábek, členy
jsou Lukáš Valábek a Martin Kuběna.
➢ ZO rozhodlo ponechat měsíční odměny za výkon jednotlivých neuvolněných
členů zastupitelstva beze změn.
➢ ZO schválilo rozpočtovou změnu 1.06/2022.
➢ ZO schválilo provedení inventarizace 2022 k 31. 12. 2022. Proškolení členů
proběhne dne 10. 11. 2022. Předsedou HIK bude jmenována Alena Krystková.
➢ ZO schválilo Dodatek ke kupní smlouvě na stavební pozemek.
➢ ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce na chod obchodu v Hraničných
Petrovicích ve výši 7000 Kč/měsíc od 1. 10. 2022.
➢ ZO pověřilo Radima Kaluse zastupovat a hlasovat za Obec Hraničné Petrovice
na Valné hromadě Honebního společenstva Domašov nad Bystřicí.
➢ ZO vzalo na vědomí provozní stav veřejného osvětlení v obci.
➢ ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt v BD.
➢ ZO schválilo zvýšení nájemného na Turistické základně o 16 %.
-kall====================================================================

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK

24. 11. 2022, 18:30

Program zasedání bude zveřejněn
1

SLOVO STAROSTY
Vážení občané obce Hraničné Petrovice, vážené zastupitelky a vážení
zastupitelé,
dovolte mi poděkovat za podporu při volbě do zastupitelstva obce a následně
do funkce starosty Obce Hraničné Petrovice. Funkci starosty chápu především jako
práci pro obec a občany Hraničných Petrovic.
Občanem Hraničných Petrovic jsem sice krátkou dobu, ale i za tuto část svého
života mám možnost srovnávat úroveň života v Hraničných Petrovicích v porovnání
s ostatními obcemi v regionu a musím říct, že se obec rozvíjí a že je na tom obec velice
dobře, a to zásluhou mých předchůdců. Tato skutečnost přijde většině občanů jako
samozřejmá a všední, ale není tomu tak. Za vším je obrovské množství příprav,
práce a dlouhodobého plánování. Proto bychom měli jako občané a zastupitelé,
bez ohledu na politickou příslušnost, v toto směru pokračovat a úroveň obce stále
zlepšovat.
Obecní úřad bude úřadem otevřeným a přátelským ke všem, kteří přichází
s dobrými a přátelskými úmysly. Budeme společně se všemi zaměstnanci úřadu
jednat s každým korektně a snažit se vždy nalézt řešení, které by co nejlépe
uspokojilo vzájemné požadavky.
Věřím, že toto nově zvolené zastupitelstvo bude tvůrčí a pracovité a že naše
úmysly budou převažovat nad osobními zájmy.
Radim Kalus, starosta
====================================================================
Úřední hodiny
referentka
starosta

místostarostka

Pondělí

13:00 - 17:00 16:00 - 17:00

Středa

13:00 - 17:00 16:00 - 17:00 16:00 - 17:00
a dále podle individuální dohody

Zastupitelstvo
• Bc. Jan Bábek
• Radim Kalus, DiS.
• Alena Krystková
• Martin Kuběna
• Mgr. Vendula Kudličková
• Květoslav Schmidt
• Lukáš Valábek
Finanční výbor
• předseda: Květoslav Schmidt
• členové: Mgr. Vendula Kudličková, Lukáš Valábek
Kontrolní výbor
• předseda: Bc. Jan Bábek
• členové: Martin Kuběna, Lukáš Valábek
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HASIČI INFORMUJÍ

-kall-
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UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS
- 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.

- UZAVÍRKA ŠTERNBERK
Dochází k prodloužení termínu částečné uzavírky ulice Jívavská v místě mostu
a ulice Svatoplukova ve městě Šternberku do 5. 12. 2022. Přepravní opatření
se týkají omezení obsluhy zastávky autobusu Šternberk,Svatoplukova.

- NABÍDKA PRÁCE
Odpadové hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o. hledá zaměstnance na pozice:
ŘIDIČ SVOZOVÉHO VOZIDLA - mzda 35 000 Kč/měsíc
ZÁVOZNÍK SVOZOVÉHO VOZIDLA - mzda 24 000 Kč/měsíc
Případní zájemci se mohou obrátit na vedoucího provozu (Jaromír Malý, e-mail:
maly@ohso.cz, tel.: 737 116 283)
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 22.
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ZPRÁVY Z OBCE
- POJĎ SI KOPNOUT

A ZASAĎ STROM ZA SVŮJ KLUB! Přijď zkrášlit prostředí

fotbalového hřiště FC Hraničné Petrovice, zasaď strom pro fotbalisty a opeč si u ohně
s přáteli špekáček. Doplňkový program DRAKIÁDA.
V sobotu 22. října jsme se ve 14 hodin sešli na fotbalovém hřišti s cílem vysázet dva
a půl metru vysokých 20 habrů obecných (carpinus betulus) a 1 dub letní (quercus
robur), zatlouct zavětrovací kůly, okolo stromů vyrobit z mulčovací kůry mísy.

I když bylo počasí ne moc přívětivé kvůli dešťovým přeháňkám, na akci přišlo přes
dvacet účastníků. Nejprve byli účastníci přivítáni, pak byli lehce proškoleni, co a jak
se bude dělat. Jeden strom byl vzorový, na něm jsme si ukázali pracovní postup (střih
koruny kvůli lepší ujímavosti, nastřižení pletiva na balu, atd…). Potom jsme se
rozdělili do skupinek. První skupina upravovala bagrem vyhloubené jámy a prolévala
jámy vodou, druhá skupina roznášela stromy, třetí skupina tloukla zavětrovací kůly,
čtvrtá skupina zakopávala stromy a uvazovala stromy ke kůlům, pátá skupina
zalévala stromy a vytvářela z mulčovací kůry mísy. Na závěr této akce jsme se sešli
u táboráku, kde jsme si povyprávěli své zážitky a kde jsme si také pochutnali
na špekáčcích a teplém čaji.
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Dětem se dokonce podařilo zvednout draky do vzduchu. No, nakonec byli z draků
„vozembouši“, ale myslím, že si to děti užily a dostaly zasloužené odměny.

Akce se i přes nepřízeň počasí povedla a tímto bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným, obci Hraničné Petrovice a především Nadaci Tipsport za příležitost
zlepšit prostředí fotbalistů a možnost se potkat s dobrými lidmi.

Dále si vás dovolujeme pozvat na další akci „Sázíme pro budoucnost“, která se bude
konat v polovině listopadu (sledujte vývěsky). Půjde o výsadbu 31 ks alejových
stromů (jeřáby, habry, duby, ořešáky, moruše) v intravilánu obce. Celou akci povede
Zeměles z.s.
-rk, kall-

CHYSTANÉ

AKCE – PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY

Sázíme budoucnost, listopad 2022
Rozsvícení vánočního stromečku, 26.11.2022
Mikulášování, prosinec 2022
Zábava - sportovci, prosinec 2022

6

TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ
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PROMĚNY ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - POZVÁNKY
- KAŽDÉ ÚTERÝ – CVIČENÍ

Zveme všechny akční dámy
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT S NÁMI,
zlepšíme si figury.
vyzrajeme nad chmury.
Pokud přijdeš, deku si vem,
ať neleháš si jen na tvrdou zem
ještě čisté boty a láhev pití
já donesu hudbu, co za srdce chytí.
SRAZ VŽDY V ÚTERÝ V 19h před OBECNÍM ÚŘADEM
Společně si zacvičíme a s úsměvem odejdem.

- KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI – POSEZENÍ S TVOŘENÍM
Od 7. prosince 2022 bychom mohli navázat na přerušenou činnost „spolku“ PSDČ
(pustíme se do čehokoliv). Setkání s tvořením, nebo jen tak s poklábosením, bude
každou první středu v měsíci v zasedací místnosti obecního úřadu od 17:00 hodin.
Každý, kdo bude mít chuť a náladu přijít, je srdečně zván.
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- KAŽDÝ ČTVRTEK – KNIHOVNA
Každý čtvrtek se na vaši návštěvu těší naše milá knihovnice paní Jiřina Mikšová.
Díky výměnnému fondu je v nabídce stále nová literatura a díky Obci Hraničné
Petrovice na vás čekají westernové i zamilované časopisy, které jsou každý měsíc
nové.

- OBČAS – KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

Obecní úřad zve všechny petrovické seniory
na první milé posezení

V KAVÁRNIČCE DŘÍVE
NAROZENÝCH
přijďte si popovídat a zavzpomínat
v příjemné společnosti.
Těšíme se na Vás ve středu 16. 11. 2022
v 16 hodin v zasedací místnosti

9

PADÁ LISTÍ
Renata Šilarová
Loučí se listíčko stromů.
A že prý: "Půjdeme domů!
Domů v matičku zemi,
oddáme se tam tlení."
Sbohem, vy stromů lupeny!
Stromy tu zbudou holé.
Však na větvích jejich pupeny
lupení slibují nové.
Po zimním spánku
při jarním vánku
listíčko bude se zelenat.
Pohlaďme stromy teď – chtějí spát.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 21. 11. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 14. 11. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová, -rk- Radim Kalus
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