Hraničné Petrovice
Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

Správní obvod: Šternberk

GPS souřadnice: 49.740851N, 17.404936E

Nadmořská výška: 587 m n. m.

První pís. zmínka: 1353 (669 let)

Počet obyvatel: 145

PSČ: 783 06

Adresa URL: www.hranicnepetrovice.cz

O obci
Obec Hraničné Petrovice se nachází v Nízkém Jeseníku asi 13 km východně od města Šternberka. Obec
je součástí Mikroregionu Moravskoberounsko.

Historie obce
První písemná zpráva o obci Hraničná pochází z roku 1353 a o obci Petrovice z roku 1364. Název
Hraničné Petrovice, německy Petrsdorf, se poprvé objevuje v roce 1764, kdy také pravděpodobně došlo ke
splynutí obou vesnic. Do konce 2. světové války zde žilo převážně německé...

Ubytování a restaurace
Petrovice spravují turistickou ubytovnu s kapacitou 35 lůžek, která je v provozu po celý rok. Součástí ubytovny
je klubovna, kuchyňka, jídelna, sociální zařízení, ohniště a hřiště na volejbal. V obci se nachází
pohostinství.

Okolí a příroda
Mezi Hraničnými Petrovicemi a Jívovou se v nadmořské výšce 635 m nachází dvě větrné elektrárny,
uvedené do provozu v roce 2005. Celkový výkon větrné farmy činí 1, 7 MW.

Současnost obce
Občané mají k dispozici obecní úřad, knihovnu, pohostinství a prodejnu s potravinami a smíšeným
zbožím. Společenské akce, pořádané převážně pro děti, se odehrávají v místním kulturním
domě. Sportovní vyžití nabízí hřiště,...

Sportovní možnosti
Sportovní vyžití nabízí hřiště, tenisový kurt a Tělovýchovná jednota. Obcí prochází také
cyklistická stezka. Zdatní cykloturisté mohou využít tzv. Horskou trasu o délce 57 km, jež vede převážně
horským terénem s velkým převýšením...

Památky a zajímavosti
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Historické památky místního významu představuje dominantní kostel sv. Petra a Pavla a sousoší Piety z
roku 1870, jež stojí u staré vojenské cesty.
Mezi Hraničnými Petrovicemi a Jívovou se v nadmořské výšce 635 m nachází dvě větrné elektrárny,
uvedené...

Doprava
Obec Hraničné Petrovice leží asi 13 km východně od města Šternberka. Obec je dostupná autobusovým
spojením.
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