Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

11/2022

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, nastává nám adventní čas, do kterého nás symbolicky
přivítal také sníh,
dovolte mi, pozvat vás na rozsvícení vánočního stromečku u obecního úřadu tuto
sobotu 26.11.2022 a na Mikulášování do kulturního domu 3.12.2022.
Přeji poklidný adventní čas
Radim Kalus



v sobotu 26. listopadu v 16:30
na louce naproti obecnímu úřadu
 Občerstvení a teplé nápoje pro malé i velké (pečené brambory, grilované párečky,
vánoční punč, čaj pro děti)

 Tradiční společná ochutnávka domácích dobrot
 Speciální poštovní schránka na dopisy pro Ježíška
 Pokud vaše děti budou chtít zazpívat vánoční písničku nebo zahrát
na hudební nástroj, velmi to oceníme
 V 18:00 rozsvícení stromečku
 Ohňostroj
 Koledy
 Po rozsvícení stromečku společný bufet a volná zábava u stromečku
na společné setkání Vás srdečně zve Obec Hraničné Petrovice
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2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
ČTVRTEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.

24. 11. 2022, 18:30

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Rozpočtová změna
Rozpočtové provizorium 2023
Nájemní smlouvy byty v BD – prodloužení
Kulturní a společenské akce 2022
Práce (smluvní) zastupitele obce
Diskuze, různé
Závěr

====================================================================
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HASIČI INFORMUJÍ

-kall-

====================================================================
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ZPRÁVY Z OBCE
- CVIČENÍ
Od 2. listopadu petrovické dámy nevynechaly ani jedno úterý a scházejí se v různé
sestavě na cvičení pod vedením paní Venduly Kudličkové.

- KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
Podle zájmu o tuto novou událost myslím,
že bude založena nová tradice. Návštěvníky
„kavárničky“
čekalo
sladké
pohoštění
z kuchyně paní místostarostky, vynikající
dezert od paní Dagmar Mikšové a koláčky
z místní prodejny. Nechyběla kávička a čajíček
a podávalo se i vínečko. Hosté si prohlíželi staré
fotografie a vzpomínali hlavně na to hezké,
co v Petrovicích prožili.
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-kall, foto: ak-
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 23.

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS
- UZAVÍRKA NA MORAVSKÝ BEROUN
V rámci akce: „Oprava žel. přejezdu P7541 Domašov nad Bystřicí“ – oprava
železničního přejezdu, doplnění závor – právě probíhá úplná uzavírka komunikace
v místě stavby v termínu od 17.11.2022 do 28.11.2022.

- DATOVÉ SCHRÁNKY - ŽIVNOSTNÍCI
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají
datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku
nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným
dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také
můžete založit sami již nyní, a to také na našem obecním úřadu.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.
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TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ
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VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ
Renata Šilarová
Na ten čas vánoční
těšíme se mnoho dní.
Chodíme na dvoreček,
kde už čeká stromeček.
Zelená se. V pokoji
ustrojen pak si stojí.
Vůně vánoc dětských let!
Nevrátí se nikdy zpět.


Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 19. 12. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 12. 12. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová, -rk- Radim Kalus, -ak- Alena Kystková
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