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O setkání s petrovick˘mi rodáky
Koncem loÀského roku jsem obdrÏela od
paní Renate von Babka pozvání k úãasti na
setkání petrovick˘ch rodákÛ. (Paní v.Babka,
jejíÏ rodiãe pocházejí z Petrovic, se podrobnû zab˘vá historií na‰í obce a jak víte, my
vás s jejím bádáním pravidelnû seznamujeme). ProtoÏe jsem pﬁesvûdãena, Ïe bychom se mûli zajímat nejen o místo kde
bydlíme, ale i o to jací lidé zde pﬁed námi
Ïili, ráda jsem pozvání pﬁijala.Setkání se
uskuteãnilo ve dnech 27.6 -28.6.2009 ve mûstû Hainburg
a/M v okrese Offenbach. Hainburg a.M. je mûsto obklopené smí‰en˘mi lesy které leÏí na rovinû a které má jedineãnou atmosférickou anomálii. Jeho klima má stﬁedomoﬁsk˘
charakter a tak zde rostou kvûtiny a dozrává ovoce charakteristické pro teplé podnebí. A opravdu zde teãe ﬁeka
Mohan - i kdyÏ v tomto úseku je jeho plocha men‰í neÏ
Labe u Stﬁekova! Hlavním dnem setkání byla nedûle. V
místním kostele byla slouÏena slavnostní m‰e, poté zazpíval chrámov˘ sbor a nakonec paní Liana Jung (narozená v
Petrovicích) pﬁednesla dûkovací ﬁeã.
Ve slavnostnû vyzdobené sportovní hale pozdravil pﬁítomné místostarosta mûsta Hainburg, dále pﬁedstavitel okresu Offenbach (ke kterému Hainburg pﬁináleÏí) a rodáci z

Petrovic, Nakléﬁova, Libouchce a Tisé. I kdyÏ se setkání organizuje pod hlaviãkou Petrovic, jsou zváni i obyvatelé okolních vesnic. Za sv˘mi pﬁáteli, spoluÏáky a znám˘mi pﬁijeli do
Hainburgu napﬁ. z Ontária v Kanadû, Vídnû nebo ParíÏe. I
pﬁes svou ‰kolní znalost nûmãiny jsem si s „ petroviãákama“
docela dost popovídala. Vyprávûli mi o svém dûtství, o tom,
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ve které ãásti vesnice bydleli , jak se
uãili a jak se Ïilo jejich rodiãÛm a slíbili mi dal‰í nové „staré „ fotografie do
na‰í sbírky. Jak zaznûlo pﬁi svûcení barokního kﬁíÏe - cituji: „takovéto akce a
setkání pﬁispívají k âesko-nûmeckému
porozumûní a narovnání víc, neÏ sáhodlouhé debaty, které se vedou v rÛzn˘ch komisích na nejvy‰‰ích úrovních“konce citátu. Je to opravdu pravda,
protoÏe jsem se na jejich setkání cítila
jako mezi pﬁáteli. Nikomu nevadilo, Ïe
jsem jako pﬁedstavitelka nov˘ch obyvatel Petrovic zavítala mezi nû, nikdo se
na mnû nedíval jako na vetﬁelce. Petroviãtí mají na internetu své stránky www.peterswald.org - na kter˘ch se
mohou podívat i na webové stránky
obce Petrovice. Je vidût, Ïe o souãasné dûní mají zájem, ukazovali mi i
kníÏku, kterou jsme vydali k 655 v˘roãí a do které si dûlali nûmecky psané
poznámky !
Jsem pevnû pﬁesvûdãena, Ïe na‰e
dal‰í setkávání budou stejnû pﬁátelská
a plná porozumûní mezi obûma národnostmi.
Ing.Jana Jirásková

Kostel v Heinburgu.

Spolek pro obnovu a zachování tradic - zhodnocení 1. pololetí
Z akcí, které jsme si dali do svého
programu na 1.pololetí leto‰ního roku,
se nám podaﬁilo uskuteãnit naprostou
vût‰inu. Musím podotknout, Ïe v‰e
jsme organizovali ve spolupráci s Obcí
Petrovice, dobrovoln˘mi hasiãi, sportovci a dûtmi na‰í základní ‰koly!
Po dûtském ma‰karním reji (o kterém jsme informovali v minulém Zpravodaji) jsme se 11.dubna se‰li na námûstí na Petrovick˘ch slavnostech
jara. Program byl rÛznorod˘, kaÏd˘ si
mohl vybrat podle sv˘ch pﬁedstav a nálady. Pﬁesto jsme zaznamenali kritické
hlasy.
K poslechu a tanci nám stﬁídavû hráli
HuÀáãi, Tatrmani, hudební skupina
Václava Îákovce. Veãer, v pﬁírodû pod
nebeskou klenbou, nám do pozdních
veãerních hodin zahráli Îenáãi.
Svou pﬁedstavu Velikonoc nám
pﬁedvedlo Divadlo V Pytli.
Po obûdû, po dûlostﬁelecké salvû,
jsme pﬁedávali ceny za vánoãní v˘zdobu. Na 1.místû se umístili manÏelé Guzovi, druhé místo obsadila Mgr.Tomãová z Krásného Lesa, tﬁetí místo si odnesla paní Racková a zvlá‰tní odmûnu
obdrÏela paní Vl.Helebrantová.
Na projíÏìky byl pﬁistaven koãár s
koÀmi a odváÏlivci si mohli zkusit své
umûní v sedlech jezdeck˘ch koní.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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V 15 hodin nám v místním kostele
zahráli Ïáci na‰í ‰koly „Pa‰ijové hry“,
kter˘mi jsme si pﬁipomnûli nadcházející
Velikonoce. S nad‰ením se do her zapojily v‰echny dûti, dokonce se nauãily
závûreãnou píseÀ, kterou si s chutí zazpívaly. Do hraní daly celé své srdeãko a
v˘sledek byl velice dojemn˘.
Dne 30.dubna, byla v 17.00 hodin v
parku na námûstí vztyãena tradiãní
Májka. Tu pentlemi ozdobily dûti,
které chodí do druÏiny na‰í ‰koly.
Potom jsme se v‰ichni pﬁesunuli do
hasiãského areálu, kde nám divadlo
„M“ zahrálo pohádku se zpûvy o tom,
jak se chtûly vdávat ãarodûjnice. Kulisy vytvoﬁila sama pﬁíroda a bylo to
fakt hezké!
Co se bohuÏel nepovedlo, bylo slavnostní kácení máje. Pr‰elo, pr‰elo a pr-

‰elo, takÏe kácení se zúãastnili pouze
hasiãi kteﬁí kácení provádûli a sportovci,
kteﬁí se vrátili z fotbalového zápasu.
A byl tu mûsíc ãerven a s ním Dûtsk˘
den. ProtoÏe na ten loÀsk˘ byla znaãná kritika, zkusili jsme nûco nového. A
tak jsme si pozvali indiány a k tomu stylovû opût sleãnu HÛlovou s jezdeck˘mi
koÀmi. Zatím se k nám ohlasy nedonesly, takÏe nevíme. Ale je pravda, Ïe
atrakcí pro dûtí bylo málo, na rozlehlé
plo‰e fotbalového hﬁi‰tû se to, co bylo
k dispozici, ztratilo. Asi to pﬁí‰tí rok opût
necháme na reÏii sportovcÛ !
Byli bychom rádi, kdyby nám na‰i
spoluobãané napsali své pﬁipomínky a
námûty pro vylep‰ení v‰ech akcí. ProtoÏe pro vás v‰echny chceme jen to
nejlep‰í !
Za Spolek
Ing.Jana Jirásková

PﬁedbûÏnû co nás ãeká ve 2.pololetí?
■ ãervenec - srpen tﬁetí roãník srazu motorek
■ 21 srpna rozlouãení s létem a prázdninami podveãerní posezení na námûstí s
hudbou U.B.X.
■ 26.záﬁí - tﬁetí roãník turisticko-cyklistického v˘letu po stopách zvûdÛ kníÏete
Sobûslava
■ listopad - du‰iãkov˘ lampiónov˘ prÛvod - vystoupení ÏákÛ ZÂ a M· na
sále“Radnice“ - 1. adventní sobotu slavnostní rozsvícení vánoãního stromu s
koledami a staroãesk˘m obãerstvením
■ prosinec - mikulá‰ská besídka pro dûti, Îiv˘ betlem v na‰em kostele

Biografie dlouholetého petrovického faráﬁe Aloise ·kliby
*29.srpna 1861 +12.ãervna 1932
(Tuto biografii jsem napsala podle svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí. V‰echno nemusí b˘t 100% pravda, spoustu
informací jsem získala pouze z ústního podání pamûtníkÛ.
Byla bych proto vdûãná v‰em, kteﬁí by mûli jakékoliv nové informace o faráﬁi Aloisu ·klíbovi, aby nám je poskytli a my
tak mohli roz‰íﬁit povûdomí o tomto v˘jimeãném ãlovûku.
Renate von Babka)
Alois ·klíba se narodil v Rychnovû nad KnûÏnou v ãeské
rodinû 29 srpna 1861. Za dlouhá léta svého pÛsobení ve farnosti Petrovice (od roku 1897 do roku 1932) si ho místní obyvatelé velice oblíbili a nesmírnû si ho váÏili a to i pﬁes to, Ïe
pr˘ v hodinách náboÏenství byl velice pﬁísn˘. Byl nejen duchovním správcem sv˘ch farníkÛ, ale byl zároveÀ i ãlovûkem a tak se v jeho Ïivotû skr˘vají i tajemná místa. Proto si
tato biografie dává za cíl dÛstojnû pﬁipomenout nejen jeho
Ïivot obûtovan˘ sluÏbû Bohu, ale zároveÀ se pokusit objasnit jeho pﬁíli‰ lidské vlastnosti.
Na knûze byl Alois ·klíba vysvûcen 17.ãervna 1885 a ‰est
let, aÏ do 3.ﬁíjna roku 1896, pÛsobil v Krombachu, kter˘ spadal pod vikariát Jablonec. Rozhodnutím c.k. místodrÏícího v
Praze mu byla koncem roku 1896 pﬁidûlena farnost Petrovice. Biskupská konsistoﬁ v Litomûﬁicích jeho jmenování potvrdila 7.ledna 1897 a oficielnû do Petrovic nastoupil
12.ledna 1897. Pﬁi sãítání lidu v roce 1900 uvedl, Ïe „ jiÏ poãínaje rokem 1896 jsem byl pﬁipraven dobrovolnû a nepﬁetrÏitû slouÏit v obci Petrovice“. Jeho zimní pﬁíjezd byl docela
zajímav˘ - do Petrovic ho z Nakléﬁovské fary vezl starosta
obce Josef Ruhmich spolu s radním Josefem Schönbachem
na saních! Ostatní pﬁedstavitelé obce, ‰kolní rada, ‰koláci a
místní spolky na nûho s uvítáním ãekali ve vesnici. Slavnostní inaugurace se uskuteãnila 2.února 1897 na svátek Hromice (Fest Maria Lichtmess), a do úﬁadu ho uvedl obvodní
vikáﬁ z Teplického vikariátu, dûkan a faráﬁ v Chabaﬁovicích,
velebn˘ pán Gustav Mattauch. Pﬁi nástupním ceremoniálu
zaplnili obyvatelé Petrovic cel˘ kostel.
Jako nov˘ faráﬁ se okamÏitû zaãal zajímat v jakém stavu
se kostel, kter˘ mûl nyní spravovat, nachází. Se zji‰tûnou
skuteãností nebyl spokojen˘, zejména s jeho vnitﬁním prostorem, ve kterém byly napﬁíklad oba postraní oltáﬁe ve velmi
‰patném stavu a dokonce se sv˘m stylem ani do interiéru
nehodily. Proto se obrátil na své farníky s prosbou, aby na
jejich opravu pﬁispûli penûÏními dary. Velkoryse se zachovala bohatá rodina Antona Wolfa z ãp. 195, která oba postraní oltáﬁe nechala na své náklady novû zhotovit. Anton Wolf
byl v dﬁívûj‰ích dobách pansk˘m správcem a protoÏe ze své
funkce rozhodoval a podílel se na rÛzn˘ch zakázkách, pﬁál
si zÛstat v anonymitû, coÏ p.·kliba respektoval. (Pro zajímavost, rodina Wolf vûnovala kostelu v roce 1894 novou kazatelnu, a to v hodnotû 400 guldenÛ rakouské mûny. Tchán Antona Wolfa, rovnûÏ Wolf jménem Augustin, vûnoval farnímu
kostelu obrazy kﬁíÏové cesty v cenû 355 guldenÛ. Za své bohaté dary obdrÏela rodina od biskupské konsistoﬁe pochvaln˘ dopis). Vyhlá‰ená dobroãinná sbírka byla úspû‰ná, pro
farní kostel bylo vybráno celkem 467 guldenÛ. Za tuto ãástku byl opraven hlavní oltáﬁ, zpovûdnice, byly poﬁízeny klekátka, nové deskové obrazy s biblick˘mi v˘jevy a misál (liturgická kniha s modlitbami a ãtením ke m‰i). Faráﬁ ·kliba se
snaÏil bûhem celého svého pÛsobení v Petrovicích „svÛj“
kostel neustále vylep‰ovat, byl ov‰em finanãnû odkázán na
dobroãinnost sv˘ch farníkÛ.

V roce 1905 byla slavnostnû otevﬁena nová ‰kolní budova.
Byla to v jeho Ïivotû jedineãná pﬁíleÏitost, kdy vÛbec poprvé
a zároveÀ naposled mohl poÏehnat nové ‰kole . Této, pro
Ïivot vesnice v˘znamné události, se zúãastnil mimo jiné c.k.
okresní ‰kolní inspektor Mugnauer, hosté ze sousedního
Saska, pﬁedstavitelé v‰ech petrovick˘ch spolkÛ, ale hlavnû
- v‰ichni obyvatelé Petrovic.
Z rÛzn˘ch písemn˘ch dokladÛ vypl˘vá, Ïe p.·kliba, pokud
se jednalo o „jeho“ kostel, byl ve sv˘ch „zvelebovacích“ akcích k nezastavení. V roce 1908 se napﬁíklad dostal aÏ do
sporu s okresním hejtmanstvím. Jednalo se o osazení Ïelezn˘ch rámÛ do kostelních oken, kdyÏ bez hejtmanského souhlasu „ svévolnû“ dojednal zakázku. Mûl ‰tûstí. Za tento prohﬁe‰ek zcela v˘jimeãnû nedostal penûÏitou pokutu, ale byl
pouze pﬁísnû pokárán.
Jak sám pí‰e ve farní kronice, nezapomenuteln˘m záÏitkem byl pro nûho tﬁicát˘ srpen roku 1908, kdy v 10.30 slavnostnû vysvûtil nov˘ památník obûtem válek, kter˘ byl vztyãen na námûstí. (viz foto památníku)
Na tﬁetí adventní sobotu 15.prosince 1918, ve dvû hodiny
odpoledne, poÏehnal a vysvûtil ke své veliké radosti nov˘
zvon, kter˘ byl pojmenovan˘ „ Franz-Alois Maria“. Zvon byl
20.prosince 1918 vytaÏen oknem na jiÏní stranû kostelní
vûÏe a posléze usazen do svého loÏe. První -slavnostní vyzvánûní k veãernímu „angelus domini“ (modlitba Andûl Pánû,
praktikována v katolick˘ch kostelech v 6 hod. ráno, v poledne a v 6.hod.veãer, která je doprovázena vyzvánûním
zvonÛ), mûl tu ãest provést sám dárce zvonu.
Velk˘ ‰ok p.·klíbovi pﬁipravil konec roku 1920 a zaãátek
roku 1921.O Silvestrovské noci se mal˘m oknem vloupali do
kostela zlodûji, kteﬁí kostel nejen vykradli ale vandalsky poniãili vnitﬁní vybavení. O této nepﬁíjemné události si p.·klíba
poznamenal: „já, Alois ·klíba, dûkan, jsem okamÏitû u sv˘ch
farníkÛ uspoﬁádal sbírku, jejíÏ v˘sledek ãinil 5000 korun. Z toZPRAVODAJ PETROVICE
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Ïádnou oslavu na tento den nevyÏadoval ba ani nevyhledával, ale byl jsem naprosto bezmocn˘! Láska farníkÛ k mojí
osobû byla vût‰í! Nakonec jsem s uspoﬁádáním oslavy souhlasil. K v˘roãí mé sluÏby v Petrovicích jsem obdrÏel rovnûÏ
mnoho písemn˘ch blahopﬁání a telegramÛ. Za v‰e jsem srdeãnû a hluboce vdûãnû podûkoval.“
Vyuãováním náboÏenství na zdej‰í ‰kole byl prozatímnû
povûﬁen faráﬁ z Nakléﬁova. Na národní ‰kole se vyuãovalo
náboÏenství celkem12 hodin, na mû‰Èanské ‰kole 6 hodin a
2 hodiny t˘dnû se vyuãovalo v Nov˘ch Dvorech. Naﬁízením
ze dne 5.dubna 1924 pﬁenesla Zemská ‰kolní rada v Praze
povinnost v˘uky náboÏenství na petrovického faráﬁe, takÏe
p.·klíbovi pﬁibyla k jeho povinnostem i v˘uka náboÏenství.
Dne 7.ãervna 1925 uplynulo 40 let od vysvûcení p.·klíby
na knûze. Sám o tom vypovídá: „celá farní obec vyuÏila této
pﬁíleÏitosti a opût mi ukázala svou lásku a vdûãnost. S velk˘m nad‰ením byl slavnostnû vyzdoben kostel, kter˘ byl nejhezãím kostelem v horách. Petroviãtí mne obdarovali písemn˘mi blahopﬁáními a obdrÏel jsem spoustu cenn˘ch dárkÛ.
Za zmínku stojí me‰ní kalich ozdoben˘ nádhern˘mi prav˘mi
ãesk˘mi granáty v cenû 2000 korun, na kter˘ se sloÏili farníci.Od Obce Petrovice jsem obdrÏel krásn˘ obraz Panny
Marie v hodnotû 1000 korun. A v‰ichni mi pﬁáli, abych zde
zÛstal jako jejich duchovní je‰tû hodnû dlouho.“
Sedmou nedûli po Svatodu‰ních svátcích, 19.ãervna 1925,
ve dvû hodiny odpoledne byl vysvûcen nov˘ zvon pojmenovan˘ „Srdce JeÏí‰e“. Zvon byl vûnován v‰em vûﬁícím v dolní
ãásti obce a slavnosti se zúãastnily v‰echny místní spolky a
snad v‰ichni místní obãané, a dívky, obleãeny celé v bílém
‰ly v prÛvodu jako druÏiãky. Rituál poÏehnání provedl p.Alois
·kliba podle katolick˘ch listÛ ze dne 5.srpna 1908.
Dal‰ím z v˘znamn˘ch dnÛ p.·kliby byl 13.ãerven 1926. V
tento den vysvûtil za velké úãasti lidu nové spolkové prapory a to nejen petrovické, ale i spolkové prapory z okolních
obcí. Pﬁi krásném poãasí slouÏil bohosluÏbu v pﬁírodû, pod
‰ir˘m nebem.
hoto obnosu byla u firmy Johann Stabeck z Prahy objednána v˘roba nov˘ch pﬁedmûtÛ které byly zniãeny a uloupeny,
jako monstrance, ciborium (kalich na hostie) a tabernákl“.
20.ledna 1922, u pﬁíleÏitosti 25-letého pÛsobení v Petrovicích, uspoﬁádali petroviãní obyvatelé svému faráﬁovi velkolepou oslavu. Sám o tom napsal:
„V den sv.muãedníkÛ Sebastiána a Fabiána mi zdej‰í obyvatelé uspoﬁádali v na‰em krásném kostele impozantní oslavu k mému 25-ti letému pÛsobení ve zdej‰í farnosti. V 9 ráno
jsem pﬁi‰el do sváteãnû vyzdobeného kostela spolu s velebn˘m pánem p.Eduardem Schönbach-Nitschem z biskupského obvodního vikariátu. Pﬁed vstupním dveﬁmi do kostela
stály dvû bíle odûné dívky - Anna Stille z ãp.317 a Karolina
Kühnhel z ãp.147, které mi pﬁedaly nádherné kytice a pﬁednesly zdravici. V kostele drÏel krásné kázání velebn˘ pán arcidûkan z litomûﬁické diecéze. Po nûm vystoupil pan Fritz Hiebsch s ãp. 149 s krásn˘m proslovem a pﬁedal mi, poloÏenou na pol‰táﬁi, krásnou stﬁíbrnou svíci.Pak vystoupila s podûkováním za mou práci bíle obleãená Hedwiga Haase z
ãp.102 a z jejich rukou jsem obdrÏel krásnou kytici s 25
stﬁíbrn˘mi kvûty. Sv˘m farníkÛm i pﬁedstavitelÛm duchovenstva jsem podûkoval a poté jsem celebroval, za asistence 5
knûÏí, hlavní m‰i. Musím ﬁíci, Ïe na slavnost, kterou mi zdej‰í vdûãní farníci zcela neoãekávanû uspoﬁádali, nezapomenu dokud budu Ïít. Tak si farní obec uctila svého pﬁímluvce a
duchovního!
Stejnou oslavu, jako jsem uspoﬁádal v kostele jsem musel
uspoﬁádat i na faﬁe. Kostel byl pro to nesmírné mnoÏství lidí
mal˘, spousta jich zÛstala stát venku! PánbÛh ví, Ïe jsem
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Alois ·kliba pﬁeváÏnou ãást svého Ïivota proÏil v nûmeckém prostﬁedí a ve‰keré písemnosti psal nûmecky, oficielním stylem písma tj. kurentem. V roce 1927 si uvûdomil
svou pﬁíslu‰nost k ãeskému národu a rozhodl se, Ïe ve‰keré písemné záznamy bude od této chvíle psány v ãe‰tinû,
coÏ také aÏ do své smrti dodrÏoval. Problém byl v tom, Ïe
psát ãesky neumûl a jeho styl písma by se dal nazvat ãesk˘m „kurentem“. âíst tyto jeho zápisy je nároãné, jsou totiÏ
znaãnû nesrozumitelné a hlavnû neãitelné.

Hrob Filomeny Lev.

Hrob faráﬁe ·klíby.

Alois ·klíba - ãlovûk
Koncem roku 1886 pﬁi‰la do Petrovic se svou svobodnou
tetou a farskou hospodyní Aloisií Horkou (23.10.1857 5.5.1922 infarkt) i tehdy desetiletá Filomena Lev, údajná
dcera p.·klíby.
Auszug aus dem Geburtsbuch der rk.Pfarrei Cizkovice
sig.27/15, f.62

Jeho pozemská pouÈ skonãila 12.ãervna roku 1932 v Teplické nemocnici. PﬁestoÏe byl star˘ a znaãnû nemocn˘ trpûl cukrovkou a mûl uskﬁípnuté slepé stﬁevo - svou sluÏbu
Bohu a lidem vykonával do poslední chvíle. Jeho pohﬁeb byl
velkolep˘. Na poslední cestû ho vyprovodily davy lidí a velké
mnoÏství knûÏí, z nichÏ nûkteﬁí pﬁijeli aÏ z daleka. Requiem,
m‰i za zemﬁelého, slouÏil okresní vikáﬁ, velebn˘ pán Edmund Tobisch. Jménem v‰ech obyvatel Petrovic, obecních
radních, ‰koly a v‰ech spolkÛ se se zesnul˘m faráﬁem rozlouãil ﬁeditel ‰koly Josef Karger. Pﬁipomnûl obûtavou sluÏbu
kterou sv˘m farníkÛm p. ·kliba vûnoval a za kterou mu patﬁí
nesmírn˘ dík.
P.Alois ·kliba spoãinul na petrovickém hﬁbitovû, jeho
hrob má oznaãení ã.1 a je prvním nalevo od vstupní
brány smûrem od kostela.
P.·klíba se zamûﬁil bûhem své pÛsobnosti v Petrovické
farnosti i na neustálé zvelebování farního kostela. Jeho úsilí
si nadﬁízení vysoce cenili a tak mu byly biskupskou konzistoﬁí propÛjãeny tituly „Dûkan“ a „Biskupsk˘ notáﬁ“.

Datum: 8.Juli 1876
Haus-Nummer: Schirchowit 23
Namen d.Kindes:Filomene
Vater: Lev Johann, Ziegler in Schirschowitz Nr.23, zuständig nach Velky Palec, Bez.Schlan, ehelicher Sohn des Wenzel Lev, Zigeldeckers in Velky Palec Nr.27, und der Maria
Paul, Häuslerstochter aus Velky Palec Nr.17
Mutter: Thresia Horky, eheliche Tochter des Wenzel Horky,
Chalupners in Ejvan, und der Alojsia Capka aus Smolnic bei
Laun
(Velky Palec - heute nur Palec -) liegt im Mittelböhmen, die
Kirchenbucher sind also in Staatsgebietsarchiv in Prag aufbewahrt.
V˘pis z knihy narození, vedené na faﬁe v âíÏkovicích
Datum: 8.ãervna 1876
DÛm ãp.: Siﬁejovice 23
Jméno dítûte: Filomena
Otec: Lev Johann, cihláﬁ v Siﬁejovicích ãp.23, narozen˘ ve
Velkém Pálãi, okres Slan˘, manÏelsk˘ syn Wenzela Leva
,pokr˘vaãe ve Velkém Pálãi ãp.27 a Marie Paul dcery domkáﬁe z Velkého Pálãe ãp.17
Matka: Terezie Horká, manÏelská dcera Václava Horkého,chalupáﬁe z Evanû a Aloisie âapkové ze Smolnice u Loun
Velk˘ Páleã, dnes pouze Páleã- vesnice ve stﬁedních âeZPRAVODAJ PETROVICE
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chách, okres Kladno.Farní knihy jsou uloÏeny ve státním archívu v Praze.
Své kﬁestní jméno obdrÏela holãiãka po své babiãce, která
se rovnûÏ jmenovala Filomena, a která zemﬁela, kdyÏ vnuãce byly dva roky. Nejen v Siﬁejovicích , ale i mezi petrovick˘mi obyvateli se ‰íﬁily- a dodnes ‰íﬁí - zvûsti, Ïe skuteãn˘m
otcem Filomeny byl faráﬁ Alois ·klíba. Dále se povídá, Ïe
Aloisie, sestra Terezy, si nechala Filomenu napsat na
sebe.Vyvstává ale otázka, proã by matka nechávala své milované dítû sestﬁe?! Filomena mûla sestru Marii, která zemﬁela 30.9.1984 ve sv˘ch sedmnácti letech. V úmrtním listû
Marie je jako matka uvedena Theresia Lev.
Filomena zÛstala jako hospodynû na faﬁe v Petrovicích aÏ
do své smrti.Zemﬁela 6.srpna 1929 ve sv˘ch 43 letech na rakovinu Ïaludku. Poslední pomazání ji udûlil faráﬁ ·kliba, ale
pohﬁeb zajistil a u hrobu hovoﬁil dûkan z Litomûﬁic, velebn˘
pán Eduard Schönbach - Nietze. Je opravdu zvlá‰tní, Ïe pou-

hopouhé farní hospodyni byl vypraven honosn˘ pohﬁeb, kterého se úãastnili ‰piãky litomûﬁické dieceze. Filomena Lev,
pravdûpodobná dcera faráﬁe ·klíby, spoãinula v jeho blízkosti -její hrob leÏí hned vpravo u vstupní brány. Tajemství jejího skuteãného pÛvodu navÏdy leÏí na petrovickém hﬁbitovû!.
Je smutné, Ïe v roce 2008 byl náhrobek Filomeny Lev
poniãen vandaly! Z náhrobku byl vylomen kovov˘ kﬁíÏ stejnû jako kovové sloupky ze zemû . A to v‰e pro pár korun! V
souãasné dobû dávají obûtaví lidé hrob do poﬁádku a starají se o jeho v˘zdobu!
Faráﬁ ·klíba mûl pr˘ údajnû i dva syny, kteﬁí se zúãastnili
jeho pohﬁbu. Na to si vzpomnûl oãit˘ svûdek, kterému ale v
té dobû bylo devût let! O jejich identitû ale nemáme Ïádné
ovûﬁitelné informace.
Ve spolupráci s paní Inge Kutinovou
pﬁeloÏila Ing.Jana Jirásková

Zasedání obecního zastupitelstva
ã. 34 - 25. 3. 2009
Jednání ZO svolal starosta obce v
souladu se zák. ã. 128/2000 v platném
znûní do zasedací místnosti Obecního
úﬁadu Petrovice. Jednání ZO vedl starosta obce, kter˘ zahájil zasedání v
17.00 hod, pﬁivítal pﬁítomné a konstatoval, Ïe ZO je usná‰eníschopné.
■ Pﬁítomno: 11 ãlenÛ ZO - Domeck˘,
Kremrová, Kutina, Li‰ka, Pengl,
Wolf, Boumová, Glaser, DoleÏal,
Vondráãek, Îák
■ Omluven: 0
■ Neomluven: 0
■ Hosté: Mgr.Kﬁiãková
I. OVù¤OVATELÉ ZÁPISU
Starosta vyzval p.R.Li‰ku aby navrhl
ovûﬁovatele zápisu. Pan Li‰ka navrhl
pí. Kremrovou a pí.Boumovou
Hlasování: pro: 11, proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje ovûﬁovatelky zápisu z 34. zasedání ZO pí.Kremrovou a pí.Boumovou.
II. PROGRAM JEDNÁNÍ
Starosta vyzval pﬁítomné ãleny ZO k
pﬁipomínkování ãi doplnûní pﬁedloÏeného a zveﬁejnûného návrhu programu
dne‰ního zasedání ZO.
NÁVRH PROGRAMU:
1. Kontrola plnûní minul˘ch usnesení
2. Rozpoãet obce na rok 2009- stanovení priorit
3. Návrh pana Bernhardta na spoleãn˘
projekt pﬁi opravû kostela
4. Îádost o prodeji pozemkÛ z majetku
obce
ZPRAVODAJ PETROVICE
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5. Bytov˘ v˘bor
6. V˘bor pro Z· a M· - inspekãní zpráva
7. Práce zamûstnancÛ údrÏby obce a
VPP
8. diskuse
Pﬁipomínky ãlenÛ ZO k 34.zasedání
nebyly vzneseny.
Návrh snesení:
ZO schvaluje program 34. zasedání.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
III. PRÒBùH JEDNÁNÍ:
1. KONTROLA PLNùNÍ MINUL¯CH
USNESENÍ:
Usnesení z pﬁedchozích zasedání
zastupitelstva:
III/3 z 33.ZO ze dne 25.02.2009 místní ‰etﬁení - Metelka x Lohwaser +
okály
Pﬁedseda stavebního v˘boru informoval ZO o prÛbûhu místního ‰etﬁení:
na toto místní ‰etﬁení byli pozváni
v‰ichni majitelé „okálÛ“ a bylo jim navrÏeno takové rozdûlení pozemkÛ pﬁed
„okálama“ pﬁi kterém by kaÏd˘ dÛm mûl
samostatnou pﬁístupovou cestu.s tímto
návrhem nesouhlasil zejména pan P.
Kopeck˘. V dal‰ím prÛbûhu jednání
oznámil pan Lohwasser Ïe v prÛbûhu
nûkolika dal‰ích dní pﬁedloÏí v grafické
podobû dva návrhy ﬁe‰ení pﬁístupu k
„okálÛm“ Metelkov˘ch a Lohwasserov˘ch. P. Lohwasser tyto dvû varianty
pﬁedloÏil ale dosud se k nim manÏelé
Metelkovi nevyjádﬁili.
Návrh usnesení: ZO ukládá stavebnímu v˘boru získat stanovisko manÏelÛ Metelkov˘ch k návrhu p. Lohwassera.

Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
III/4 z 33.ZO ze dne 25.02.2009 místní ‰etﬁení p.p.ã.928/1 - p.Dundáãek.
Pﬁedseda stavebního v˘boru: s
p.Dundáãkem jsme pﬁi místním ‰etﬁení
vyjasnili hranici ãásti pozemku. Stavební v˘bor doporuãuje uzavﬁít s p.Dundáãkem novou nájemní smlouvu na
vût‰í ãást p.p.ã.928/1 k.ú.Petrovice a
pﬁedloÏil
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem ãásti p.p.ã.928/1 k.ú. Petrovice o v˘mûﬁe 960m2 p.Dundáãkovi za
cenu dle Opatﬁení ZO 1/2004
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
V/2 z 33.ZO ze dne 25.02.2009 - jednání s KHS - pﬁístavba ZÂ
Starosta informoval ZO o dal‰ím jednání s KHS , kterého se zúãastnil i
Ing.arch.Kva‰, kter˘ projekt upravil- pﬁístavba byla zmen‰ena, jedná se o levnûj‰í variantu pro obce. KHS s takto
upraven˘m projektem souhlasí.
2. ROZPOâET OBCE NA ROK 2009
- STANOVENÍ PRIORIT
Pﬁedseda finanãního v˘boru seznámil ZO s návrhem finanãního v˘boru na
rozpoãet obce na rok 2009 a po diskusi pﬁedloÏil
Návrh usnesení: Zo ukládá starostovi zveﬁejnit návrh rozpoãtu obce na
úﬁední desce obce
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0

Návrh usnesení byl pﬁijat
Dále p.Domeck˘ pﬁednesl
Návrh usnesení: ZO ru‰í zﬁizovací
poplatek ve v˘‰i 3000,-Kã za pﬁipojení na místní kabelovou televizi ve
vlastnictví obce s platností od 1.
dubna 2009
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 1 - pí. Boumová
Návrh usnesení byl pﬁijat.

3. NÁVRH PANA BERNHARDTA NA
SPOLEâN¯ PROJEKT P¤I OPRAVù
KOSTELA
Starosta seznámil ZO s návrhem
p.Bernhardta na spoleãn˘ projekt na
obnovu kostela. Po krátké diskusi pﬁedloÏil
Návrh na usnesení:
a) ZO ustanovuje pracovní skupinu ve sloÏení pp.Glaser, DoleÏal, Kutina a pí.Boumová. b)povûﬁují pracovní skupinu ve sloÏení pp.Glaser,
DoleÏal, Kutina a pí.Boumová, dal‰ím jednání s p.Bernhardtem o projektu na revitalizaci kostela a jeho
okolí.
Hlasování: pro: 11, proti: 0
zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
4. ÎÁDOSTI O PRODEJI POZEMKÒ
Z MAJETKU OBCE
a) manÏelé Hoke‰ovi - Ïádost o prodej p.p.ã. 2891/1 k.ú. Krásn˘ Les na v˘stavbu RD
b) p.Zámostn˘ - Ïádost o prodej
p.p.ã.2891/1 k.ú. Krásn˘ Les
Návrh usnesení: ZO ukládá stavebnímu v˘boru provést místní ‰etﬁení
na p.p.ã 2891/1 k.ú. Krásn˘ Les za
úãasti manÏelÛ Hoke‰ov˘ch a p. Zámostného
Hlasování Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat.
c) Nguyen Van Phi - Ïádost o prodej
parcely pod domem ãp.588 v k.ú. Petrovice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej
zastavûné plochy pod domem ãp.588
p.Nquyen Van Phi za cenu dle Opatﬁení ZO ã.1/2004, tj. 1m2 za 650,- Kã.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
5. INFORMACE Z BYTOVÉHO
V¯BORU
Pﬁedsedkynû v˘boru pí.Kremrová informovala ZO, Ïe uchazeãi o byt sl.
Lucie Glodová + Ondﬁej Kutina, p.Michal PruÏinec a p.Roman Kulina byli
zapsán do seznamu uchazeãÛ. Dále

pí.Kremrová informovala ZO , Ïe se
uvolnily dva byty v ãp.554 po diskusi
pﬁedloÏila pí. Kremrová za bytov˘ v˘bor
Návrh usnesení:
a) ZO pﬁidûluje byt 4+0 v ãp. 554manÏelÛm Otovi a Dagmar Li‰kov˘m
b) ZO pﬁidûluje byt 3+0 v ãp. 554 - pí.
Petﬁe Husákové a Josefu Kyndlovi
c) ZO pﬁidûluje byt 3+0 v ãp. 553- pí.
Jitce Medunové
Hlasování
Pro: 11, Proti: 0, ZdrÏel se: 0
Návrh byl pﬁijat
6. V¯BOR PRO Z· A M· INSPEKâNÍ ZPRÁVA
Starosta otevﬁel diskusi k inspekãní
zprávû, kterou jiÏ v‰ichni zastupitelé
mûli nûkolik dní k dispozici.
Starosta: ve zprávû je konstatováno
nûkolik nedostatkÛ v M·, zejména v
souvislosti s v˘chovn˘m plánem. Dle
informace ﬁeditelky se na odstranûní
tûchto nedostatkÛ pracuje. Mnohé jiÏ
byly odstranûny, termín odstranûní
v‰ech závad je 9.-10. mûsíc/2009.
Úkoly pro obec: - zabezpeãit vchod do
budovy Z·
- zamezit projíÏdûní v‰ech vozidel po
úãelové komunikaci kolem budovy Z·
- provést úpravy hﬁi‰tû M·
p.Domeck˘: inspekãní zpráva je veﬁejná, navrhuje ji umístit na stránky
obce. Jménem v˘boru navrhuje zﬁízení
6ti ãlenné ‰kolské rady.
p.Pengl: není správné, aby uklízeãka
bez patﬁiãné kvalifikace vypomáhala s
v˘chovnou ãinností dûtí. V rámci ozdravûní procesu v M· pﬁijmout novou kvalifikovanou sílu - upﬁednostnit lidí z Petrovic a blízkého okolí, neobnovovat
pracovní smlouvu s paní Vítkovou
(konãí 30.6.2009) ale nevyluãuje se
moÏnost dohody o pracovní ãinnosti.
p.Vondráãek: na vlastní Ïádost odstupuje ze ‰kolského v˘boru, aby
umoÏnil lep‰í podmínky pro práci ‰kolní
komise.
Návrh usnesení: ZO doporuãuje ﬁeditelce ZÂ a M· upravit pracovní
dobu uklizeãky tak,aby nevypomáhala s v˘chovnou ãinností dûtí.
Hlasování: Pro 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh byl pﬁijat
Návrh usnesení: ZO doporuãuje ﬁeditelce Z· a M· pﬁijmout novou kvalifikovanou sílu do M·
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh byl pﬁijat
Návrh usnesení: ZO bere na vûdomí

odstoupení pana Vondráãka ze ‰kolské komise
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh byl pﬁijat
7. PRÁCE ZAMùSTNANCÒ
ÚDRÎBY OBCE A VPP
Informaci o práci zamûstnancÛ na
VPP a údrÏby obce podal místostarosta obce p.Wolf. Po diskusi pﬁedloÏil starosta
Návrh usnesení: ZO bere na vûdomí
informaci o práci zamûstnancÛ obce
a zamûstnancÛ na VPP.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh byl pﬁijat
8. DISKUSE
p.Wolf - navrhuje vypovûdût i poslední stánek na námûstí a to k 31.3.2009
p. Kutina - navrhuje stánek ponechat
dokud nájemce ﬁádnû platí nájemné
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s
vypovûzením nájemní smlouvy p.
Son Thanh Nquyen na provozování
stánku na námûstí
Hlasování: Pro: 2
Proti: 8 - pí.Kremrová, pp. DoleÏal,
Wolf, Glaser, Vondráãek, Domeck˘,
Pengl, Li‰ka
ZdrÏel se: 1 - pí.Boumová
Návrh usnesení nebyl pﬁijat
Návrh usnesení: ZO vypovídá nájemní smlouvu s pSon Thanh Nquyen na provozování stánku na námûstí.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 2 - pp.Kutina, Îák
ZdrÏel se : 1 - pí.Boumová
Návrh usnesení byl pﬁijat
34. rádné zasedání ZO bylo ukonãeno ve 20.20 hodin
Zapsal: Vladimíra Wolfová
Dne: 25.03.2009
Ovûﬁili: pí.Lenka Kremrová,
zastupitelka obce
pí.L.Boumová,
zastupitelka obce
p.Zdenûk Kutina,
starosta
USNESENÍ â.34/2009
I. ZO bere na vûdomí
1) zprávu o inspekci v Z· a M·
2) odstoupení pana Vondráãka ze ‰kolské komise
3) informaci o práci zamûstnancÛ obce
a zamûstnancÛ na VPP.
II. ZO schvaluje
1) Ovûﬁovatelky zápisu z 34.zasedaní
ZO
ZPRAVODAJ PETROVICE
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2) Program 34.zasedání ZO
3) Pronájem ãásti p.p.ã.928/1 o v˘mûﬁe
960 m2 k.ú. Petrovice panu Dundáãkovi v souladu s Opatﬁením ZO
ã.1/2004
4) Zru‰ení poplatku 3.000,- Kã za pﬁipojení na místní kabelovou televizi
ve vlastnictví obce od 1.5.2009
5) Prodej zastavûné plochy pod
domem ãp. 588 pana Nguyen Van
Phi v souladu s Opatﬁením ZO
ã.1/2004
6) Vypovûzení nájemní smlouvy s
p.Son Thanh Nquyen na provozování stánku na námûstí k 31.3.2009
III. ZO doporuãuje
1) ¤editelce Z· a M· upravit pracovní
dobu uklizeãky tak,aby se nepodílela
na v˘chovné ãinnosti dûtí

2) ¤editelce ZÂ a M· pﬁijmout novou
kvalifikovanou sílu do M·
IV.ZO ukládá
1) Starostovi zveﬁejnit návrh rozpoãtu
obce na úﬁední desku
2) Stavebnímu v˘boru získat stanovisko manÏelÛ Metelkov˘ch k návrhu
p.Lohwasera
3) Stavebnímu v˘boru provést místní
‰etﬁení na p.p.ã.2891/1 k.ú. Krásn˘
Les za úãasti manÏelÛ Hoke‰ov˘ch
a p.Zámostného
V. ZO pﬁidûluje
1) byt 4+0 v ãp.554 manÏelÛm Li‰kov˘m
2) byt 3+0 v ãp.554 Petﬁe Husákové a
Josefu Kyndlovi
3) byt 3+0 v ãp.553 paní Jitce Medunové

VI. ZO ustanovuje
1) pracovní skupinu ve sloÏení pp.Glaser, DoleÏal,Kutina a pí.Boumová
VII. ZO povûﬁuje
1) pracovní skupinu ve sloÏení
pp.Glasr, DoleÏal, Kutina a pí.Boumová k dal‰ímu jednání s p.Bernhardtem o projektu na revitalizaci
kostela a jeho okolí
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Dne: 25.03.2009
Ovûﬁili: pí.Lenka Kremrová,
zastupitelka obce
pí.L.Boumová,
zastupitelka obce
p.Zdenûk Kutina,
starosta

Zasedání obecního zastupitelstva
ã. 35 - 21. 4. 2009
Jednání ZO svolal starosta obce v
souladu se zák. ã. 128/2000 v platném
znûní do zasedací místnosti Obecního
úﬁadu Petrovice. Jednání ZO vedl starosta obce, kter˘ zahájil zasedání v
17.00 hod, pﬁivítal pﬁítomné a konstatoval, Ïe ZO je usná‰eníschopné.
■ Pﬁítomno: 10 ãlenÛ ZO - Domeck˘,
Kremrová, Kutina, Li‰ka, Pengl,
Boumová, Glaser, DoleÏal, Vondráãek, Îák
■ Omluven: 1 ãlen ZO - p.Wolf
■ Neomluven: 0
I. OVù¤OVATELÉ ZÁPISU
Starosta vyzval pí.Boumovou aby
navrhla ovûﬁovatele zápisu.
Paní Boumová navrhla p.Îáka a
p.DoleÏala
Hlasování: pro: 10, proti: 0
zdrÏel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje ovûﬁovatele
zápisu z 35. zasedání ZO p.Îáka a
p.DoleÏala
II. PROGRAM JEDNÁNÍ
Starosta vyzval pﬁítomné ãleny ZO k
pﬁipomínkování ãi doplnûní pﬁedloÏeného a zveﬁejnûného návrhu programu
dne‰ního zasedání ZO.S p.Domeck˘m
navrhl doplnit program o následující
body:
- stíÏnost p.Jana Papaje
- dûtské hﬁi‰tû, hﬁi‰tû M·, laviãky
Dal‰í doplnûní nebo pﬁipomínky proZPRAVODAJ PETROVICE
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gramu 35.zasedání ZO nebyly vzneseny.
Doplnûn˘ návrh programu:
11. Kontrola plnûní minul˘ch usnesení
12. Rozpoãet obce na rok 2009
13. Jmenování ãlenÛ ‰kolské rady za
zﬁizovatel
14. Îádost spoleãnosti INTERBAU- cz
s.r.o. o spolupráci pﬁi v˘stavbû
VTE.
15. Prodej nemovitostí z majetku obce
16. Pronájem nemovitostí v majetku
obce
17. Îádost pani Cao Thi Sao o sníÏení
nájmu
18. Informace ze ‰kolení o Jednacím
ﬁíádu ZO a zápisech ze zasedání
ZO
19. StíÏnost pana Jana Papaje
10. Dûtské hﬁi‰tû, hﬁi‰tû M·, laviãky
11. Práce zamûstnancÛ obce a zamûstnancÛ na VPP
12. Diskuse
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje program 35.
zasedání.
III. PRÒBùH JEDNÁNÍ:
1. KONTROLA PLNùNÍ MINUL¯CH
USNESENÍ:
Starosta upozornil na chybu v Usnesení ã.22/2008 b. 7c
Doplnit: - ZO schvaluje prodej parcely ã.2494 k.ú. Petrovice panu Zykovi na
v˘stavbu zubní ordinace
Návrh usnesení: ZO doplÀuje Usnesení ã.22/2008, b, 7c o text: ZO
schvaluje prodej parcely ã.2494 k.ú.
Petrovice panu Zykovi na v˘stavbu
zubní ordinace

Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Usnesení: Návrh usnesení byl pﬁijat
2. ROZPOâET OBCE
NA ROK 2009
Pﬁedseda FV pﬁedloÏil ZO rozpoãet
na rok 2009 tak jak byl vyvû‰en na
úﬁední desce. Rozpoãet je vyrovnan˘,
celkové pﬁíjmy a v˘daje ãiní 14 210
000,- Kã, kde pﬁíjmy i v˘daje jsou závazn˘mi ukazateli. Pﬁipomínky k rozpoãtu nebyly vzneseny.
Dle zákona ã.128/2000 Sb., § 84,
písm. m, ZO schválilo v˘‰i osobních a
vûcn˘ch v˘dajÛ na ãinnost obecního
úﬁadu a zvlá‰tní v˘daje, které jsou uvedeny v pﬁíloze tohoto zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpoãet obce na rok 2009
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat.
3. JMENOVÁNÍ âLENÒ ·KOLSKÉ
RADY ZA Z¤IZOVATELE
Vzhledem k tomu,Ïe ZO má povinnost jako zﬁizovatel jmenovat 2 ãleny
do ‰estiãlenné ‰kolské rady, navrhl starosta ZP jmenovat do této funkce
p.Wolfa a vyzval ostatní ãleny ZO k
pﬁedkládání návrhÛ dal‰ích kandidátÛ.
Jako druh˘ se pﬁihlásil p.Domeck˘.ProtoÏe nebyly pﬁedloÏeny dal‰í návrhy,
pﬁednesl starosta
Návrh na usnesení: ZO jmenuje do
·kolské rady za zﬁizovatele p.Waltera Wolfa a p.Jana Domeckého.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0

Usnesení: Návrh usnesení byl pﬁijat
4. ÎÁDOSTI SPOLEâNOSTI
INETRABU-CZ.S.R.O. O
SPOLUPRÁCI P¤I V¯STAVBù VTE
Starosta seznámil ZO se Ïádostí
spoleãnosti INTERBAU-cz s.r.o. o spolupráci s obcí pﬁi v˘stavbû VTE a otevﬁel k tomuto bodu diskusi do které se
pﬁihlásil p.Domeck˘ a navrhl spolupráci
za stejn˘ch podmínek jako se spoleãností SVEP. Dále se pﬁihlásil p.DoleÏal
kter˘ navrhl smlouvu ãasovû ohraniãit.Poté starosta pﬁednesl
Návrh na usnesení: ZO souhlasí se
spolupráci na pﬁípravû v˘stavby
VTE a v pﬁípadû, Ïe INTERBAU -cz
s.r.o. získá souhlasy „klíãov˘ch“dotãen˘ch státních orgánÛ - Armáda
âR, âEZ, Ochrana Ïivotního prostﬁedí, bude obec s investorem jednat o
uzavﬁení smlouvy o spolupráci pﬁi
v˘stavbû VTE.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
5,6 Prodej nemovitostí z majetku
obce a pronájem nemovitostí v majetku
obce
a) Îádost pana J.Popera na odprodej p.p.ã.2185/4 k.ú.Petrovice na v˘stavbu RD
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.ã.21854/4 k.ú. Petrovice panu
Jiﬁímu Popperovi na v˘stavbu RD.S
Ïadatelem bude sepsána smlouva o
budoucí smlouvû kupní v souladu s
Opatﬁením ã.1/2004
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0
ZdrÏel se: 1 - p.DoleÏal
Návrh usnesení byl pﬁijat
b) Îádost pana M.âiháka na odprodej parcel ã.2197, 2192/1, 2198/2 v k.ú.
Petrovice
Pﬁedseda stavebního v˘boru informoval o provedeném místním ‰etﬁení
pﬁi kterém bylo mimo jiné zji‰tûno, Ïe
parcelu ã.2197 má v pronájmu pan
Franti‰ek Tamchyna. Je znaãnû zanedbaná a neudrÏovaná. Vzhledem
kv˘‰e uvedenému doporuãil stavební
v˘bor
Návrh usnesení: ZO vypovídá panu
Franti‰ku Tamchynovi nájemní
smlouvu na p.p. ã 2197
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0
ZdrÏel se: 1 - pí.Boumová
Návrh usnesení byl pﬁijat
Dal‰í návrh usnesení: ZO schvaluje
prodej parcel ã.2197, 2192/1, 2198/2
v k.ú. Petrovice panu M.âihákovi na
zahrádku v souladu s Opatﬁením
ã.1/2004

Hlasování: Pro: 8, Proti 0
ZdrÏel se: 2 - pí.Boumová, p.DoleÏal
Návrh usnesení byl pﬁijat

Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat

c) Îádost ãj. 81 manÏelÛ Dany a
Pavla ·vabíkov˘ch na odprodej ãásti
p.p.ã.170/1 k.ú. Petrovice na zahrádku.
d) Îádost ã.j.345 pana Dolej‰ího na
odprodej ãásti p.p.ã.170/1 k.ú. Petrovice na v˘stavbu rodinného domu.
Pﬁedseda stavebního v˘boru informoval ZO o provedeném místním ‰etﬁení pﬁi kterém bylo dohodnuto rozdûlení pozemku a byla urãena hranice pozemkÛ, se kterou obû strany souhlasily.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej ãásti „A“ p.p.ã.170/1 k.ú. Petrovice manÏelÛm Danû a Pavlovi ·vabíkov˘m na zahrádku v souladu s
Opatﬁením ZO ã.1/2004
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat

ch) Îádost pana Petra DoleÏala a
pana Jaroslava Kopeckého na odprodej parcely ã.701 a st.p.ã.90 k.ú. Petrovice
V diskusi navrhl pan Domeck˘ v souvislosti s tímto prodejem ﬁe‰it v˘‰i
nájmu za pronájem pozemku od p.Kopeckého na umístûní dopravního zrcadla, kdy v˘‰e nájmu za cca 10 cm2
plochy neodpovídá ani „obecné cenû“
ani úãelu nájmu. P.P.DoleÏal navrhl,
aby ãástka za pronájem pozemku pod
zrcadlem byla pouze symbolická, napﬁ.
10,- Kã za rok. Starosta pﬁedloÏil
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s
prodejem p.p.ã.701 a st.p.ã.80 k.ú.
Petrovice a to do doby, neÏ dojde s
p.Kopeck˘m k narovnání nájemní
smlouvy
za
pronájem
ãásti
p.p.ã.1292 k.ú. Petrovice pod dopravním zrcadlem. ZO navrhuje v˘‰i
pronájmu 10 Kã/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0
ZdrÏel se: 4 - pí.Boumová,p.Îák,
p.DoleÏal, p.Glaser
Návrh usnesení byl pﬁijat

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej ãásti „B“ p.p.ã.170/1 k.ú. Petrobvice panu Romanu Dolej‰ímu na v˘stavbu RD.
e) Îádost pana Hoke‰e na prodej
p.p.ã.2891/1 k.ú. Krásn˘ Les
f). Îádost pana Zámostného na prodej p.p.ã.2891/1 k.ú. Krásn˘ Les
Pﬁedseda stavebního v˘boru informoval ZO, Ïe po místním ‰etﬁení pan
Hoke‰ od Ïádosti odstupuje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.ã.2891/1 k.ú. Krásn˘ Les
panu Zámostnému na zahrádku v
souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
g) Îádost pana Jaroslava Hoke‰e na
odprodej parcely ã.2873/2 k.ú. Krásn˘
Les na v˘stavbu rekreaãního domu
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.ã.2873/2 k.ú. Krásn˘ Les
panu Jaroslavu Hoke‰ovi na stavbu
rekreaãního domu. S Ïadatelem
bude sepsána smlouva u budoucí
smlouvû kupní v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
h) Îádost paní Ingrid Homolkové na
odprodej st.p.ã.16 k.ú. Petrovice na v˘stavbu rodinného domu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej st.p.ã.16 k.ú. Petrovice na v˘stavbu rodinného domu paní Homolkové.S Ïadatelkou bude sepsána
smlouva o budoucí smlouvû kupní v
souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.

i) Îádost pana Jana Ma‰ky na odprodej parcel ã.1842/1, 1844, 1838/1,
1837/1, 1837/2 k.ú. Petrovice a
st.p.ã.331 a 329 v‰e v k.ú. Petrovice,
které uÏívá jako zahradu.
P.Vondráãek pﬁedloÏil ZO návrh stavebního v˘boru neprodávat p.p.ã.1844,
která je vhodná pro v˘stavbu RD. P.Domeck˘ roz‰íﬁil návrh stavnbího v˘boru
o p.p.ã. 1842/1 ze stejného dÛvodu a
pﬁedloÏil.
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s
prodejem p.p.ã. 1842/1 a 1844 k.ú.
Petrovice panu Janu Ma‰kovi.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 1 - p.Vondráãek
ZdrÏel se: 2 - p.Pengl, p.Kutina
Návrh usnesení byl pﬁijat
Návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ostatní parcely ã.1838/1,
1837/1, 1837/2 a st.p. ã.331 a 329 v‰e
k.ú. Petrovice panu Janu Ma‰kovi
jako zahrádku v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 1 - p.Vondráãek
ZdrÏel se: 2 - p.Pengl, p.Kutina
Návrh usnesení byl pﬁijat
Návrh usnesení: ZO souhlasí s pronájmem p.p.ã.1842/1 a 1844 k.ú. Petrovice panu Janu Ma‰kovi jako zahradu, dle Opatﬁení ZO ã.1/2004.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 1 - p.Vondráãek
ZPRAVODAJ PETROVICE
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ZdrÏel se: 2 - p.Pengl, p.Kutina
Návrh usnesení byl pﬁijat
j) Îádost pana Kﬁiãky o souhlas s v˘stavbou druhé garáÏe na ãásti
p.p.ã..1904/1 k.ú. Petrovice a odprodej
zastavûné plochy pod garáÏemi.
Návrh usnesení: ZO schvaluje v˘stavbu druhé garáÏe na ãásti p.p.
ã.1904/1 k.Petrovice panem Jaene‰m Kﬁiãkou
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
Návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ãásti p.p.ã.1901/01 k.ú. Petrovice panu Janu Kﬁiãkovi a to po dostavbû a kolaudaci obou garáÏí v
souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
k) Îádost manÏelÛ Rudolfa a Lucie
Glaserov˘ch o pronájem ãásti parcely
ã.1390/7 k.ú. Petrovice na zahrádku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem ãásti p.p.ã.1390/7 k.ú. Petrovice 400 m 2 na zahrádku manÏelÛm
Rudolfu a Lucii Glaserov˘m v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0
ZdrÏel se: 2 - p.Li‰ka a p.Glaser
Návrh usnesení byl pﬁijat
l) Îádost spoleãnosti ROJ MK s.r.o. o
pronájem pozemkÛ ã.615/1 a 615/3
k.ú. Nakléﬁov za úãelem zemûdûlského
vyuÏití
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem parcel ã.615/1 a 615/3 k.ú. Nakléﬁov spol.ROJ MK s.r.o. v souladu
s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
m) Îádost pana Ngueyn Van Tung o
pronájem ãásti parcely ã.2161/5 v k.ú.
Petrovice jako „pﬁedzahrádky“ k restauraci Motorest
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem parcely ã.2161/5 k.ú. Petrovice panu Nguey Van Tung v souladu
s Opatﬁením ZO ã.1/2004 ( 100 Kã /m
2 /rok)
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
n) Îádost paní M.âervinkové o pﬁevedení
nájemní
smlouvy
na
p.p.ã.1752/2 k.ú. Petrovice (nájemní
smlouva dﬁíve na paní Markovou)
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Návrh usnesení: ZO schvaluje pﬁevedení nájemní smlouvy na ãást
p.p.ã.1752/2 na p. Markétu âervinkovou
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
o) Îádosti o prodej pozemkÛ
ã.j. 549 - manÏelé Zdenka a Petr DoleÏalovi o p.p.ã.1960/2 a ãásti
p.p.ã.1960/3
ã.j. 56 - Kalousek Milo‰ o
p.p.ã.1960/8, 1958, 1960/2, 3060/2 a
st.p.ã.400
ã.j. 51 - Petra Racková, o
p.p.ã.1960/3 a 3060/2
Pﬁedseda stavebního v˘boru informoval ZO o provedeném místním ‰etﬁení pﬁi kterém byly za pﬁítomnosti
v‰ech zúãastnûn˘ch dohodnuty hranice pro rozdûlení pozemkÛ. S tétmo
rozdûlením v‰ichni zúãastnûní souhÛlasili. P.p.ã.3060/2 není v majetku obce.
Návrh usnesení: ZO povûﬁuje starostu k zadání Geometrického plánu
dle doporu‰ení stavebního v˘boru.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
p) Ïádost manÏelÛ Aleny a Miroslava
Metelkov˘ch o prodej ãásti p.p.ã.840/7
Pan Vondráãek informoval ZO, Ïe na
základû Ïádosti manÏelÛ Metelkov˘ch,
o odprodeji ãásti p.p.ﬁ.840/7 v k.ú. Petrovice, probûhlo místní ‰etﬁení za úãasti sousedÛ. Následnû pﬁedloÏil pan
Pavel Lohwasser na ﬁe‰ení tohoto problému 2 grafické návrhy. Stavební
v˘bor doporuãuje variantu ã.1, která
ﬁe‰í oplocení pozemkÛ manÏelÛ Metelkov˘ch a Pavla Lohwasera a pﬁi dûlení
p.p.ã.840/7 je témûﬁ shodná se Ïádosti
manÏelÛ Metelkov˘ch. Pan Vondráãek
pﬁedloÏil
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s
prodejem ãásti p.p.ã.840/7 manÏelÛm Alenû a Miroslavovi Metelkov˘ch.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0
ZdrÏel se: 3 - pí.Boumová,pí.Kremrová, p.Domeck˘
Návrh usnesení byl pﬁijat

8. INFORMACE ZE ·KOLENÍ O
JEDNACÍM ¤ÁDU ZO A ZÁPISECH
ZE ZASEDÁNÍ ZO
·kolení se zúãastnil starosta obce a
o závûrech informoval ãleny zastupitelstva. Poté podal návrh usnesení:
ZO bere informaci na vûdomí
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
9. STÍÎNOST PANA JANA
PAPAJE ML.
Starosta seznámil ZO s obsahem
stíÏnosti, kde si p.Papaj ml. stûÏuje na
neustálé venãení a volného pobíhání
psÛ p. Jaroslava Kopeckého na jeho
pozemcích.
Návrh na usnesení: ZO povûﬁuje starostu vyﬁízením stíÏnosti ve spolupráci s právním zástupcem obce.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
10.DùTSKÉ H¤I·Tù, H¤I·Tù M·,
LAVIâKY
Pan Domeck˘ informoval ZO, Ïe zji‰Èoval u rÛzn˘ch dodavatelÛ ceny prvkÛ
na roz‰íﬁení dûtského hﬁi‰tû a hﬁi‰tû
M·. Dále navrhl z dÛvodu nedostatku
místa roz‰íﬁit plochu dûtského hﬁi‰tû na
pozemek mezi schodi‰tûm ke kostelu a
restauraci Radnice, na kter˘ navrhuje
umístit provazovou prolézaãku pro
vût‰í dûti.
Dále ZO informoval, Ïe ãlenové v˘boru pro ZÂ a M· si prohlédli hﬁi‰tû M·
a navrhují následující úpravy na ‰kolkovém hﬁi‰ti:
1. rekonstrukci pískovi‰tû vãetnû
jeho zakrytí
2. dovybavení houpaãkou
3. obnovu skluzavky
4. nutnou opravu oplocení kolem celého hﬁi‰tû

7. ÎÁDOST PANÍ CAO THI SAO O
SNÍÎENÍ NÁJMU ZA PRONÁJEM
POZEMKU

Po diskusi pﬁedloÏil starosta
Návrh usnesení: ZO povûﬁuje pana
Domeckého zji‰tûním ceny na dovybavení dûtského a ‰kolkového hﬁi‰tû.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat

Po krátké diskusi navrhl pan Pengl
Návrh na usnesení: ZO neschvaluje
sníÏení nájmu za ãást p.p.ã.983/5
pani Cao Thi Sao
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0
ZdrÏel se: 3
Návrh usnesení byl pﬁijat

Návrh usnesení: ZO povûﬁuje starostu a místostarostu zabezpeãit stavební úpravy hﬁi‰tû M· a to silami
zamûstnancÛ Obce.
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0
ZdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat

11. PRÁCE ZAMùSTNANCÒ
ÚDRÎBY OBCE , ZAMùSTNANCÒ
NA VPP, PRÁCE REFERENTKY
Starosta informoval ZO , Ïe úﬁad
práce nabídl obci uzavﬁít dal‰í smlouvu
na 2 pracovní místa na dobu 9 mûsícÛ.
Dále pan Domeck˘ pﬁedloÏil návrh,
aby se na zástup na místû referentky
po dobu mateﬁské dovolené paní Marcely Paichlové uskuteãnilo v˘bûrové ﬁízení..
Starosta pﬁedloÏil protinávrh, aby
uvolnûné místo zastávala i nadále jako
doposud ing. Jana Jirásková, které se
velmi dobﬁe v této funkci zapracovala,
sloÏila zkou‰ku z vidimace a legalizace
( ovûﬁování listin a podpisÛ) a v‰echny
úkoly plní bez problémÛ. Dále je potﬁeba zváÏit dobu po kterou je‰tû pí. Marcela Paichlová bude na mateﬁské dovolené. Dle jejího sdûlení to bude do
dvou let vûku dítûte a poté se vrátí na
své pracovní místo.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s obsazením místa referentky po dobu
mateﬁské dovolené pí.Marcely Paichlové ing.Janou Jiráskovou.
Hlasování: Pro: 6
Proti: 1 - p.Domeck˘
ZdrÏel se: 3 - p.Pengl, p.Vondráãek,
p.DoleÏal
Návrh usnesení byl pﬁijat
12. DISKUSE
p.Glaser - vznesl dotaz na opravy
místních komunikací
p. Îák - informace ohlednû dûtského
hﬁi‰tû v krásném Lese, panely odveze
pan HÛla
p.Li‰ka R. - dotaz, zda by ne‰lo na
dveﬁe u po‰ty dát BRAMO“
p.Domeck˘ - ohlednû kabelové televize- dojednat schÛzku s fi.TETA s
panem SmrÏem.
35.ﬁádné zasedání ZO bylo ukonãeno ve 20.00 hod.
Zapsal: Vladimíra Wolfová
Dne: 21.04.209
Ovûﬁili: Ladislav Îák,
zastupitel obce
Patrick DoleÏal,
zastupitel obce
Zdenûk Kutina,
starosta obce
USNESENÍ â.35/2009
I. ZO bere na vûdomí
1) Kontrolu dﬁíve pﬁijat˘ch usnesení
2) Informaci ze ‰kolení o Jednacím
ﬁádu ZO a zápisem ze zasedání ZO
II. ZO schvaluje
11) ovûﬁovatele zápisu ã.35 zasedání
pana Ladislava Îáka a pana Patricka DoleÏala

12) Program 35.zasedání ZO
13) Doplnûní Usnesení ã.22/2008 bod
7c- prodej parcely ã.2494 k.ú. Petrovice panu Zykovi na v˘stavbu
zubní ordinace v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004. Se Ïadatelem
bude sepsána smlouva u budoucí
smlouvû kupní.
14) Rozpoãet obce na rok 2009. kde
celkové pﬁíjmy a v˘daje ãiní
14.210.000,- Kã
15) Spolupráci na pﬁípravû VTE se
spoleãností INTERBAU- cz, s.r.o.V
pﬁípadû, Ïe INTERBAU -cz s.r.o.
získá souhlas „klíãov˘ch“dotãen˘ch státních orgánÛ - Armáda
âR, âEZ, Ochrana Ïivotního prostﬁedí, bude Obec s investorem
jednat o uzavﬁení smlouvy o spolupráci pﬁi v˘stavbû VTE.
16) Prodej p.p.ã.2185/4 k.ú. Petrovice
na stavbu rodinného domu panu
Jiﬁímu Popperovi. S Ïadatelem
bude sepsána smlouva o budoucí
smlouvû kupní v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
17) S v˘povûdí nájemní smlouvy na
p.p.ã.2197 k.ú. Petrovice panu
Tamchynovi
18) Prodej parcel ã.2197, 2192/1,
2198/2 v k.ú. Petrovice panu Milanu âihákovi na zahrádku v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
19) Prodej ãásti „A“ p.p.ã.170/4 k.ú.
Petrovice na zahrádku manÏelÛm
Danû a Pavlovi ·vabíkov˘m v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004..
10) Prodej ãásti „B“ p.p.ã.170/4 k.ú.
Petrovice panu Romanu Dolej‰ímu
na v˘stavbu RD. S Ïadatelem
bude sepsána smlouva o budoucí
smlouvû kupní v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
11) Prodej p.p.ã2891 k.ú. Krásn˘ Les
panu Zámostnému na zahrádku v
souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.
12) Prodej p.p.ã.2873/2 k.ú.Krásn˘
Les panu Jaroslavu Hoke‰ovi na
v˘stavbu rekreaãního domu. S Ïadatelem bude sepsána smlouva o
budoucí smlouvû kupní v souladu s
Opatﬁením ZO ã.1/2004.
13) Prodej p.p.ã.16 k.ú. Petrovice na
stavbu RD paní Homolkové. S Ïadatelkou bude sepsána smlouva o
budoucí smlouvû kupní v souladu s
Opatﬁením ZO ã.1/2004.
14) S prodejem p.p.ã.1838/1, 1837/1,
1837/2 a st.p.ã.331 a 329 v‰e v. ú.
Petrovice panu Janu Ma‰kovi jako
zahrádku v souladu s Opatﬁením
ZO ã.1/2004.
15) S pronájmem p.p.ã.1842/1 a 1844
k.ú. Petrovice panu Janu Ma‰kovi
jako zahrádku v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004.

16) V˘stavbu druhé garáÏe na ãásti
p.p.ã.1904/1 k.ú. Petrovice panem
Janem Kﬁiãkou
17) Prodej ãásti p.p.ã.1904/1 k.ú. Petrovice panu Janu Kﬁiãkovi a to po
dostavbû a kolaudaci obou garáÏí
v souladu s Opatﬁením ZO
ã.1/2004
18) Pronájem p.p.ã.32161/5 k.ú. Petrovice panu Nguyen Van Tung v
souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004
( 100 Kã/rok)
19) Pronájem ãásti p.p.ã.1390/7 k.ú.
Petrovice 400m2 na zahrádku
manÏelÛm Rudovi a Lucii Glaserov˘m v souladu s Opatﬁením ZO
ã.1/2004
20) Pronájem parcel ã. 615/1 a 615/3
k.ú. Nakléﬁov spol. ROJ MK s.r.o. v
souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004
21) Pﬁevedení nájemní smlouvy na
ãást p.p.ã1752/2 k.ú. Petrovice na
paní M.âervinkovou.
22) Prodej ãísti p.p.ã.840/7 manÏelÛm
Alenû a Miroslavovi Metelkov˘m
23) Obsazení místa referentky, po
dobu mateﬁské dovolené pí.Marcely Paichlové, Ing.Janou Jiráskovou
III. ZO neschvaluje
1) Prodej p.p.ã 701 a st.p.ã.90 k.ú. Petrovice a to do doby,neÏ dojde s
p.Kopeck˘m k narovnání nájemní
smlouvy
za
pronájem
ãásti
p.p.ã.11292 k.ú. Petrovice pod dopravním zrcadlem. ZO navrhuje v˘‰i
pronájmu 10,- Kã/rok.
2) Prodej p.p.ã.1842/1 a 1844 k.ú. Petrovice panu Janu Ma‰kovi
3) SníÏení nájmu za ãást p.p.ã.983/5
paní Cao Thi Sao
IV. ZO povûﬁuje
1) Starostu obce vyﬁízením stíÏnosti ve
spolupráci s právním zástupcem
obce
2) Starostu a místostarostu zabezpeãit
stavební úpravy hﬁi‰tû M· a to silami
zamûstnancÛ obce
3) Pana Domeckého zji‰tûním ceny na
dovybavení dûtského a ‰kolkového
hﬁi‰tû
4) Starostu k zadání Geometrického
plánu dle doporuãení stavebního v˘boru.
V. ZO jmenuje
1) Do ·kolské rady pana Waltera Wolfa
a pana Jana Domeckého.
Zapsal Vlkadimíra Wolfová
Dne: 21.4.2009
Ovûﬁili: Ladislav Îák,
zastupitel obce
Patrick DoleÏal,
zastupitel obce
Zdenûk Kutina,
starosta
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Mladí hasiãi Petrovice
Dne 23.-24. 5. 2009 jsme se zúãastnili soutûÏe ZÁVùR PLAMENE v Povrlech. Tentokrát byl plamen dvoudenní.
První den nás ãekala ‰tafeta poÏárních
dvojic a ‰tafeta 400 m CTIF. Druh˘ den
byla ‰tafeta 4x60 m a poÏární útok.
SLOÎENÍ ·TAFET
PoÏární dvojice 1: M. Kabrhelová,
Pa. Löffler-B. Chovancová, K. Metelková-A. Zavadilová
PoÏární dvojice 2: L. Kryl, V. Krejãová-Z. Váchová, T. Muselová-·. ·perl
400 m CTIF: - B. Chovancová, M.

ZPRAVODAJ PETROVICE

Kabrhelová, Z. Váchová, V. Krejãová,
T. Muselová, K. Metelková, - A. Zavadilová, Pa. Löffler, L.Kryl, ·. ·perl
4x60m 1: B. Chovancová, L. Kryl,
Pa. Löffler, ·. ·perl
4x60m 2: M. Kabrhelová, V. Krejãová, K. Metelková, A. Zavadilová
PoÏární útok: Pa. Löffler, L. Kryl, ·.
·perl, Z. Váchová, A. Zavadilová, B.
Chovancová, V. Krejãová
PoÏární útok: Pa. Löffler, ·. ·perl,
A. Zavadilová, K. Metelková, B. Chovancová, Z. Váchová, V. Krejãová

Tato soutûÏ je zakonãením sezony a
do celkov˘ch v˘sledkÛ se zapoãítává
brann˘ závod (zahájení plamene MojÏíﬁ
14.10. 2008 ) a celoroãní ãinnost ml.
hasiãÛ (kronika - plnûní rÛzn˘ch úkolÛ).
UMÍSTùNÍ:
Brann˘ závod 3. místo
·tafeta poÏ. Dvojic 5. místo
·tafeta 400 m CTIF 3. místo
·tafeta 4x6 0m 4. místo
PoÏární útok 3. místo
Kronika bez trestn˘ch bodÛ
Celkovû jsme se umístili na 3. místû
Více o ml. Hasiãích na:
www.sdhpetrovice.estranky.cz
Rádi pﬁijmeme nové ãleny
od 6 do 15 let.

Vydává zastupitelstvo obce • Pro obãany obce zdarma • Vychází ãtvrtletnû •
Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úﬁad v Petrovicích.

