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Co obci pﬁiná‰í ãlenství v Mikroregioniu Labské skály
(MLS) a Místní akãní skupinû Labské skály (MAS LS)?
Obec Petrovice je spolu
s dal‰ími osmi obcemi
(Dobkovice, Jílové, Libouchec, Mal‰ovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké
Chvojno) zakládajícím
ãlenem „Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské skály“ (zkratka MLS). MLS jsme zakládali s tím , Ïe mimo vzájemné v˘mûny zku‰eností pﬁi pravideln˘ch setkáních a realizace
spoleãn˘ch projektÛ MLS, kter˘mi budeme
mikroregion propagovat a zviditelÀovat, nám
existence MLS a ãlenství v nûm usnadní a
umoÏní pﬁístup k rÛzn˘m dotacím. Jak se nám
tuto pﬁedstavu daﬁí naplÀovat se pokusím
struãnû shrnou níÏe.
K propagaci MLS jsme mimo jiné realizovali projekt informaãních turistick˘ch tabulí - na
uzemí na‰í obce jsou umístûny 3 - na námûstí
u lípy, na hraniãním pﬁechodu a 1 tabule v
Krásném Lese (tento projekt jsme realizovali ve
spolupráci se „Správním spoleãenstvím Königstein“). Dále to bylo vydání propagaãní VHS
kazety, souboru fotografií a provozujeme webové stránky MLS (www.labskeskaly.info).
V minulém roce zakoupil MLS, za pﬁispûní
dotace z Programu rozvoje venkova Ústeckého
kraje, velk˘ „Párty stan“ (6 x 18 metrÛ) vãetnû
20 sad na sezení. Tento stan (jeho moduly) jiÏ
dvakrát poslouÏily pﬁi kulturnû spoleãensk˘ch
akcích u nás v obci.
Z iniciativy ãlenÛ rady MLS a souãasné projektové manaÏerky MAS LS Ing. ·ípové byla
zaloÏena „Místní akãní skupina Labské skály“
(zkratka MAS LS). MAS LS má pÛsobnost na
území MLS a jejím ãlenem se mohou stát obce,
obãané, organizace, spolky.... mající sídlo na
území MLS. MAS LS byla zaloÏena proto, aby
se mohla zapojit do programu LEADER v
rámci Programu rozvoje venkova za‰títûného

Ministerstvem zemûdûlství. MAS LS uspûla s
Ïádostí o pﬁidûlení prostﬁedkÛ na realizaci
svého projektu „Netradiãní vyuÏití volného
ãasu“ v rámci programu LEADER a toto jiÏ pﬁiná‰í své ovoce v podobû rozdûlování finanãních prostﬁedkÛ na vybrané projekty ÏadatelÛ.
Na‰e obec uspûla s nûkolika Ïádostmi. Se zaãátkem prázdnin se zaãnou realizovat dva projekty a to „V˘mûna oken na budovû ‰koly I.
etapa“ a „Oprava vozovky, parkovi‰tû, pﬁístupu k budovû ‰koly a parkové úpravy“.
Celková v˘‰e nákladÛ na tyto dva projekty je
cca. 2 000 000,— Kã, z toho dotace ãiní cca.
1 500 000,—Kã. Dal‰í projekt s názvem „Rekonstrukce víceúãelového hﬁi‰tû“, v rámci
kterého bude na souãasné asfaltové hﬁi‰tû poloÏen umûl˘ trávník a dobudováno oplocení a
osvûtlení, jiÏ pro‰el úspû‰nû v˘bûrem a kon-

trolou administrativní správnosti a ãekáme na
v˘zvu k podpisu smlouvy o poskytnutí prostﬁedkÛ. Celkové náklady tohoto projektu jsou
720 000,—Kã z toho dotace ãiní 600 000,—
Kã. Prvním kolem v˘bûru rovnûÏ pro‰el projekt
s názvem „Oprava tûlocviãny Základní
‰koly“ s celkov˘mi náklady cca 200 000,—Kã.
K podání do dal‰í v˘zvy pﬁipravujeme spolu s
obcemi Tisá a Jílové projekt na vyznaãení,
úpravy a dobudování turisticko nauãné stezky,
která by propojila „Kru‰nohorskou magistrálu“ s
turistick˘mi trasami v okolí SnûÏníku. Celkové
náklady tohoto projektu budou cca 2 000
000,—Kã. Více o projektech a ãinnosti MAS LS
najdete na www.maslabskeskely.cz .
Myslím, Ïe vzhledem k v˘‰e uvedenému je
pro na‰í obec ãlenství v MLS a MAS LS pﬁínosem a obci se „vyplatí“.
Zdenûk Kutina

Vzpomínka na Napoleonské války. Dal‰í snímky z PETROVICK¯CH OSLAV JARA na str. 2.

PETROVICKÉ OSLAVY JARA 17. 4. 2010
FOTOREPORTÁÎ Z JEDNÉ Z MNOHA ÚSPù·N¯CH AKCÍ V NA·Í OBCI
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Novû o dárci barokního kﬁíÏe na místním hﬁbitovû Josefu Bailovi
(* 21.11.1716, + 1797)
V „Aussiger Boten“ (Ústeck˘ List) vy‰el v ãervnu 2004 ãlánek
F.Kriescheho o Josefu Bailovi. V nûm je J.Bail pﬁedstaven jako
dárce barokního kﬁíÏe na místním hﬁbitovû, dárce kazatelny v Petrovickém kostele a dal‰ích jin˘ch artefaktÛ ov‰em s odkazem na
skuteãnost, Ïe tyto „dobré“ skutky neãinil nezi‰tnû. (voln˘ pﬁeklad
ãlánku)
„Mezi âesk˘m královstvím a sousedním Saskem nebyla po dlouhá
staletí pevnû stanovena státní hranice .Tato skuteãnost mûla nemal˘ vliv
na dobré sousedské vztahy mezi obcí Petrovice a sousedním Hellendorfem. O pozemky, které leÏely v její bezprostﬁední blízkosti, vedly obce
ãasté spory, nûkdy i ozbrojené. A tak si sousedé ve sporn˘ch zónách
vzájemnû kradli co A tak si ve sporn˘ch zónách sousedé vzájemnû kradli co se dalo - tﬁeba dﬁevo nebo co pole urodila. Problémy nastávaly
i pﬁi prodeji ãi koupí tûchto pozemkÛ, kdy kupující pﬁesnû nevûdûl ve kterém státû se ocitne jeho nabytá pole pﬁi dal‰ím novém vyt˘ãení hranice.
Tyto spory se historií obou obcí táhly více jak 300 let.
Konec v‰em problémÛm udûlalo v 18. století aÏ Sasko, které se rozhodlo prÛbûh státní hranice, asi 4 km dlouh˘, narovnat a novû vyt˘ãit.
V˘chozím bodem byl hraniãní kámen ã.932 v Mordgrundu, pokraãovalo se ke statku v Bienhofu a dále aÏ k Rondelu. Tento komplikovan˘
a hlavnû nelehk˘ úkol mûla vyﬁe‰it komise, do které jmenovala své zástupce ãeská a sasská strana. Vyjednávání probíhalo velmi dlouho a bez
valn˘ch v˘sledkÛ. Dal‰ím prÛtahÛm zabránili ãlenové sasské komise
sv˘m rozhodnutím, Ïe hranice povede stﬁedem sporn˘ch území. Po
tomto svém, jednostranném rozhodnutí, pozvali své ãeské kolegy
k obûdu do Hellendorfského hostince „ Zum Erbgericht“ kde je nejen
dobﬁe nakrmili ale pr˘ i hojnû „napojili“. A ﬁíká se, Ïe na zpáteãní cestu
domÛ dostali ãe‰tí komisaﬁi i mísu zlat˘ch dukátÛ! Jak se dalo oãekávat,

DÛm ãp. 15

Dne‰ní pohled.

byl tímto“aktem“ poloÏen základ pro vyrovnání ve prospûch Saska
a tato vyt˘ãená hranice je zavazující aÏ do dne‰ních dnÛ!
Ov‰em novou státní hranicí ztratila vût‰ina petrovick˘ch vlastníkÛ pÛdy
své pozemky, které se nyní ocitly na území Saska. Na rozhodnutí komise proto podali spoleãnou Ïalobu, ale cel˘ soudní proces se táhl velice
dlouho. Nakonec byl po 40 letech zastaven, v dobû, kdyÏ jiÏ poslední
z Petrovick˘ch komisaﬁÛ byl po smrti. Na kolik pﬁi‰ly soudní v˘lohy se veﬁejnost nikdy nedozvûdûla. Jen majitelé usedlosti ãp.15 a ãp.22 svoje
námitky podali osobnû, a dosáhli toho, Ïe jejich pole zÛstala v jejich drÏení a nerozdûlená. ¤íkalo se, Ïe pr˘ svoji Ïádost podpoﬁili „dobﬁe“ znûjícími mincemi! Sporné louky dostali zpût a rozhnûvan˘m sousedÛm vysvûtlili, Ïe to BÛh stál na jejich stranû! Aby ukázali, Ïe na jejich stranû
stála „jen a jen“ boÏí pomoc, slíbili, Ïe své podûkování vyjádﬁí viditeln˘m znamením. A svÛj slib dodrÏeli. Josef Beil,sedlák ze dvora ã.15,
vztyãil 16.listopadu 1788 pﬁed
sv˘m domem u silnice sochu
Panny Marie, která je‰tû dnes
stojí. Nápis na ní zní:
„Ach, mému srdci nemilej‰í
Matko, Tobû já svûﬁuji svou du‰i,
pros za mnû JeÏí‰e, svého nejmilej‰ího syna, aÈ mi odpustí mé
hﬁíchy.“Otãe ná‰ - Ave Maria dne
16.listopadu 1788“.
Majitel statku ãp.22. Georg
Schönbach, postavil 8.kvûtna
1803 na cestû k Bienhofu - mnohem pozdûji neÏ Josef Beil dlouh˘ dﬁeven˘ kﬁíÏ, znám˘ jako
„Jogelnatzkreuz“ dﬁíve jako
„Schimichkreuz“, se dvûma sakrálními obrazy. KﬁíÏ byl nûkolikráte opravovan˘ a syn Georga
Schönbacha, Anton, ho nechal
26.srpna 1825 natﬁít na ãerveno.
V pozemkové knize ã.5, odstavec 12 z roku 1809 se uvádí, Ïe Jogelnatzkreuz dﬁíve Schimichkreuz
na pamûÈ záchrany sporné louky
Dokonãení na majitele usedlosti ã.p. 22 1504následující stranû 1947.
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Dokonãení z pﬁedchozí strany.
jak˘koliv majitel statku ãp.22 zÛstává drÏitelem
tohoto kﬁíÏe po v‰echen ãas.“ âasem tento kﬁíÏ
získal rÛznou podobu, dnes z nûho mÛÏeme
vidût pouze kamenné torzo !
¤evnivost mezi obûma sedláky a ostatními
petrovick˘mi panovala hodnû dlouho a opadla
aÏ po nûkolika létech. Pole Josefa Beila a Georga Schönbacha, leÏící na sasské hranici, nazvali Petroviãtí „sporné louky“ a toto oznaãení
jim zÛstalo napoﬁád!
Osobní pﬁipomínka: AÏ do dne‰ního dne
jsem byla toho mínûní, Ïe Josef Beil vûnoval
barokní kﬁíÏ ãistû z náboÏenského pﬁesvûdãení. KdyÏ jsem si dÛkladnû pﬁeãetla poslední
vûtu umístûnou na so‰e Madony ....Ïe on mnû
odpustí hﬁíchy .. pak moÏná mûli ti, kteﬁí byli
postiÏeni ztrátou pozemkÛ pravdu a bylo na
nich spácháno bezpráví. MoÏná J. Beila trápilo
‰patné svûdomí a on oãekával, Ïe spásu du‰e
si koupí mnoha dary, které vûnuje kostelu. AÈ
je tomu jakkoliv - zanechal nám v podobû Madony a barokního kﬁíÏe pﬁekrásn˘ odkaz a za
to mu patﬁí na‰e nejvût‰í podûkování!
Pﬁepracovala a doplnila:
Renate von Babka ﬁíjen 2009
Volnû pﬁeloÏila: Jana Jirásková

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
Pﬁipomínáme na‰im obãanÛm, které místní poplatky mají b˘t jiÏ uhrazeny:
Poplatek za psa ..............................30.6.2010
Pronájem pozemku ..........................30.3.2010
Poplatek za popelnici
- pololetní platba...............................30.3.2010
Ing.Jana Jirásková,-referentka OÚ

Vítejte mezi námi...
V pátek 23.dubna jsme se se‰li v obﬁadní
síni Obecního úﬁadu Petrovice, abychom pﬁivítali nové obãánky. Rodiãe nám s velkou hrdostí pﬁedstavili svá dûÈátka- Alexe Eberleho,
Aniãku Li‰kovou, Luká‰e Luxu, Rozálku Mlenskou , Baru‰ku Paichlovou a Marka RÛÏovkého. Zástupci obce tak mohli s radostí oznámit,
Ïe je nás opût o nûkolik lidiãek více.
Aby vstup do nového Ïivota byl pro nû co
nejhezãí, pﬁipravili Ïáci na‰í ‰koly pro své budoucí kamarády krásné vystoupení s písniãkami a básniãkami. Rodiãe se pak za své dûti podepsali do knihy „Uvítání do Ïivota“, pﬁevzali
pamûtní list a pro dûti kreditní kartu v hodnotû
500,- Kã. Od ÏáãkÛ dostaly maminky malou kytiãku a dûti ply‰ovou hraãku.
V‰em rodiãÛm z celého srdce pogratulovala
jménem sv˘m i jménem zastupitelÛ obce
L.Kremrová. ZároveÀ vyjádﬁila pﬁání, aby z jejich dûtí vyrostli krásní, ãestní lidé nejen k jejich
radosti, ale k radosti nás v‰ech.
Pak malá, ale hezká slavnost skonãila, a jiÏ
nyní se tû‰íme na na‰e dal‰í nové obyvatele
Petrovic.
Za kulturní a sociální v˘bor
Lenka Kremrová - pﬁedsedkynû
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Dûtsk˘ den se vydaﬁil

V nedûli 6.6. jsme se my rodiãe s na‰imi ratolestmi se‰li na hﬁi‰ti, kde se konal dûtsk˘
den.
Na zaãátku se nám pﬁedvedly malé maÏoretky se sv˘m vystoupením.
Poté se nám pﬁedstavili mladí poÏárníci,
kteﬁí byli pﬁekvapeni tím, Ïe nestﬁíkali jen tak
na nûjak˘ terã, ale na opravdick˘ oheÀ. PoÏár
se jim povedlo uhasit, takÏe kostel ani nic
okolo neshoﬁelo a v‰em se jejich v˘kon urãitû
líbil.
Dále nás ãekalo na hﬁi‰ti mnoho soutûÏí a
krásné odmûny. Dûti si mohly nachytat rybiãky,
zaskákat v pytli, útoãit na branku, házet míã-

kem i kruhy, nastﬁíhat bonbóny a také zastﬁílet
ze vzduchovky. I hasiãi pﬁipravili nûkolik disciplín, jako hod proudnicí na kuÏelky, nebo sestﬁíkávání plechovek. V‰e probíhalo za krásného
poãasí a díky sportovcÛm i s dobr˘m obãerstvením a pitím, nejen pro dûti, ale i pro nás
dospûlé.
TakÏe dûkujeme v‰em, kteﬁí se postarali o
toto nádherné dopoledne.
ZároveÀ bychom chtûli podûkovat paní
Petﬁe Rackové, která pﬁispûla na dûtsk˘ den
finanãním darem a sl. Dagmar HÛlové za
moÏnost povozit se na koníãcích.
Radka Domecká

Z âINNOSTI MLAD¯CH HASIâÒ

22. - 23. 5. jsme se zÛãastnili soutûÏe ,,závûr
Plamene“, kerá se konala jiÏ tradiãnû v Povrlech.
SoutûÏilo se v tûchto disciplínách: ‰tafeta poÏárních dvojic, ‰tafeta CTIF, ‰tafeta 4 x 60 m, poÏární útok a pro star‰í kategorii je‰tû poÏární útok
CTIF. Do v˘sledkÛ se zapoãítaval brann˘ závod,
vedení kroniky a celoroãní ãinnost mlad˘ch hasiãÛ.
BohuÏel nám letos obhajoba tﬁetího místa nevy‰la
a v kategorii mlad‰í jsme se v silné konkurenci umístili na 6. místû. Star‰í vybojovali místo osmé.
6. 6. Na dûtském dni do‰lo k poÏáru zahradní chatky. Velitelem
sboru p. Wolfem byl vyhlá‰en poplach. Do nûkolika málo minut pﬁijela
jednotka mlad˘ch hasiãÛ a poÏár lokalizovala. Bylo to malé pﬁekvapení
nejen pro diváky, ale i pro samotné malé hasiãe, kteﬁí se v‰e dozvûdûli
tûsnû pﬁed poplachem. Byla to jejich první zku‰enost s opravdov˘m
ohnûm.
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Noc kostelÛ - 28. kvûtna 2010
V pátek dne 28. kvûtna 2010 se mezinárodní a stále prestiÏnûj‰í
akce nazvaná „Noc kostelÛ“ ãásteãnû uskuteãnila premiérovû také v
Petrovicích.
V kru‰nohorském pohraniãí (tj. v litomûﬁické diecézi) v prÛbûhu 2. poloviny 20. století ãásteãnû nebo i zcela zaniklo (Petrovice a jejich okolí nejsou v tomto ohledu Ïádnou v˘jimkou) velké mnoÏství kapliãek, kaplí ale
i kostelÛ a klá‰terních areálÛ, které byly v minulosti vybudovány nejenom,
jak se mnozí domnívají, k provozování náboÏenského kultu. - Byly to stavby, které v sobû ukr˘valy duchovní ale i hmotné bohatství na‰eho státu.
V Petrovicích se z tohoto dûdictví moc z nejrÛznûj‰ích pﬁíãin nezachovalo. A to málo, co se pﬁeci jenom zachovalo, se nachází povût‰inou ve
velmi neutû‰eném stavu. - 5. roãník akce „Noci kostelÛ 2010“ byl proto
Spolkem pro obnovu a zachování tradic vítanou moÏností, jejímÏ prostﬁednictvím by mohl alespoÀ ãásteãnû naplnit své základní poslání: vzedmutí hrdosti na barokní torzo z konce 18. století farního kostela v Petrovicích zasvûceného sv. Mikulá‰i - odkazu pﬁedkÛ a pﬁedchÛdcÛ, zapsaného do seznamu kulturních památek.
Svatomikulá‰ská legenda ﬁíká, Ïe se poutník z Jeruzaléma jménem Mikulá‰ stal biskupem v Myra, v tehdej‰í Lykii - dne‰ním Turecku, zcela náhodou.
„ ... âlenové myrské kapituly (tj. volitelé nového biskupa), kteﬁí se jiÏ
del‰í dobu nemohli vzájemnû shodnout na vhodném kandidátovi na nového biskupa mûsta Myry, nakonec (údajnû z boÏího vnuknutí) rozhodli,
Ïe nov˘m myrsk˘m biskupem zvolí toho, kdo první pﬁí‰tího dne vstoupí do
dveﬁí myrské katedrály. - Tím prvním nebyl samozﬁejmû nikdo jin˘ neÏ Mikulá‰. ...“
Tato pﬁíhoda z Ïivota sv. Mikulá‰e se stala pﬁedlohou pro divadelní
pﬁedstavení urãené pro náv‰tûvníky „Noci kostelÛ“ v Petrovicích, které
pﬁedvedli spolu s hostem aÏ z daleké Skutãe (okr. Chrudim) - Jiﬁím Ko-

saﬁem (pﬁedstavitelem poutníka Mikulá‰e) deset star‰ích ÏákÛ Základní
‰koly v Petrovicích. - Îe si ãleny rozhádané myrské kapituly zahráli s
opravdu chutí a vervou, není potﬁeba pﬁíli‰ zdÛrazÀovat.
Tím se nám alespoÀ na chvíli na hlavní oltáﬁ petrovického farního kostela vrátil sv. Mikulá‰e. - JestliÏe nevûﬁíte, Ïe je to moÏné, podívejte se
na fotografick˘ dÛkaz!
O Ïivotû svatého biskupa Mikulá‰e z Myry, kter˘ byl uÏ za svého Ïivota velmi oblíben˘ mezi lidem, se toho více neví, neÏ ví. - Jediné do
dne‰ních dnÛ skuteãnû nezpochybnitelné je italsk˘mi námoﬁníky pﬁenesení jeho ostatkÛ v roce 1087 z Myry do Bari, kde odpoãívají dodnes.
A koho v‰eho Ïe se sv. Mikulá‰ stal patronem? - No, opomineme-li
námoﬁníky, obchodníky a právníky, ... , tak pﬁedev‰ím v‰ech obyvatel
PETROVIC, kteﬁí ho vz˘vali proti strachu a vodním pohromám, kvÛli znovuzískání odcizen˘ch vûcí a na ochranu pﬁed zlodûji.
Tím ale program „Noci kostelÛ 2010“ v Petrovicích nekonãil, ba naopak. - Následovalo vystoupení dobovû náleÏitû odûn˘ch ãlenÛ komorního pûveckého souboru „Collegium Verbascum“ z nedalekého Dûãína,
kteﬁí sv˘m zpûvem (konkrétnû ãtyﬁhlasou renesanãní m‰í od Claudia
Monteverdiho) doprovodili starou (tzv. pﬁed koncilní) liturgii herecky ztvárnûnou panem ﬁídícím uãitelem coby knûzem a Franti‰ek Kabrhel co by
jeho ministrantem.
„ ... Pokud mohu mluvit za ze sebe, Vámi a Va‰imi spolupracovníky
pﬁipravená „Noc kostelÛ 2010“ v Petrovicích se nám opravdu moc líbila.
Bylo pﬁíjemné si zazpívat v malebn˘ch ruinách kostela sv. Mikulá‰e ... .“
Plnû souhlasím se slovy, jenÏ zpûtnû do Petrovic prostﬁednictvím emailu zaslali ãlenové „Collegia Verbasca“. - Pod stanov˘m pﬁístﬁe‰kem v
kostelní lodi zapÛjãen˘m Mikroregionem „Labské skály“ to byl opravdu
nev‰ední záÏitek!
Jako památku na noc proÏitou v ruinách farního kostela sv. Mikulá‰e
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v Petrovicích obdrÏel kaÏd˘, kdo se pﬁi‰el odívat, originální pamûtní obrázek.
Vzhledem k nepﬁíznivému poãasí se dal‰í dvû plánované akce pﬁesunuly do na‰í petrovické ‰koly. - Sice jsme trochu pﬁedpokládali, Ïe úãast
petrovick˘ch obãanÛ nebude vysoká, ale na cestopisnou pﬁedná‰ku o
Svaté zemi, kromû 10 úãinkujících dûtí, pﬁi‰lo pouze 5 dospûl˘ch a tato
sestava se úãastnila i podávané veãeﬁe (agápe) po vzoru prvních kﬁesÈanÛ. - Jak taková veãeﬁe v onûch dávn˘ch ãasech probíhala? Za zmínku
stojí, Ïe ãest proná‰et poÏehnání a podûkování za dary jídla, náleÏela
vÏdy paní domu! Nejprve byl podáván pohárek vína, ke kterému se pﬁikusovala placka z nekva‰eného tûsta a poté následoval hlavní chod. V
na‰em pﬁípadû se po pohárku vína (pouze pro dospûlé) a plackách podával kuskus.
Na úpln˘ závûr „Noci kostelÛ 2010“ v Petrovicích se nad ruinou petrovského svatomikulá‰ského kostela rozprostﬁel cca 4 minutov˘ nejrÛznûj‰ími barvami záﬁiv˘ ohÀostroj.
Z Petrovick˘ch na „Noc kostelÛ“ v Petrovicích i pﬁesto, Ïe kaÏdá domácnost v Petrovicích dostala na tento v˘znaãn˘ veãer oficielní pozvánku, skoro nikdo nepﬁi‰el. - Je to na ‰kodu v‰ech, kteﬁí nepﬁi‰li, protoÏe se
ochudili o hezk˘ a nev‰ední veãer!
Nejvût‰í poãet divákÛ jsme zaznamenali v okamÏiku, kdy pﬁijel z Ústí
nad Labem „okruÏní autobus“, ve kterém bylo úctyhodn˘ch 43 lidí. Od
nich nûkolikráte zaznûlo, jak je dobﬁe, Ïe se podobné akce dûlají, oceÀovali snahu a obûtavost pﬁi zaji‰Èování potﬁebného. A co je cenné - nabízeli svoji fyzickou pomoc a dal‰í kontakty na moÏné úãinkující pﬁi dal‰ích
projektech.
Dûkujeme proto v‰em tûm, kteﬁí se na „Noci kostelÛ 2010“ v Petrovicích podíleli, protoÏe ‰iroko daleko nebyl tak bohat˘ a rozmanit˘ program,
ze kterého si mohl vybrat - kdyby chtûl - kaÏd˘ z nás!
za Spolek ... Ing. Jana Jirásková
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Sportovnû - rekreaãní vodáck˘ v˘let na ﬁece Ohﬁi

V úter˘ dne 25. kvûtna 2010 tûsnû po 7 hodinû ranní se petrovská drobotina stále ‰kolou povinná vydala spolu s nûkolika dal‰ími dobrovolníky
z ﬁad jiÏ ‰kolou nepovinn˘ch smûrem k mûstu Loket, kde zaãínal jejich
tﬁídenní sportovnû - rekreaãní vodáck˘ v˘let po ﬁece Ohﬁi.
První nik˘m neãekané drama se odehrálo hned pﬁi odjezdu z Petrovic. - Ani ne po pûti minutách jízdy vypuklo v autobuse pravé zdû‰ení ze
zji‰tûní, Ïe mezi úãastníky jaksi chybí petrovick˘ ﬁídící uãitel. A protoÏe
se jednalo o hlavního organizátora sportovnû - rekreaãního vodáckého
v˘letu, nezb˘valo nic jiného, neÏ se bleskovû obrátit a jet pro nûj zpátky.
V Lokti, kde jsme dorazili po cca tﬁí hodinové jízdû autobusem p. Waltra Wolfa uÏ na nás ãekal ná‰ instruktor vodních sportÛ - Láìa, se kter˘m
budeme po tﬁi dny (pakliÏe nám to poãasí dovolí) sjíÏdût cca 60 km ﬁeky
Ohﬁe. - Po zbûÏném seznámení se se základními pravidly potﬁebn˘mi k
úspû‰nému „ﬁízení“ raftÛ a kánoí (dohromady jsme obsadili 5 raftÛ a 3
kánoe) jsme za hlasitého zvolání vodáckého pozdravu „Ahoj“ vyrazili.
První den na‰eho vodáckého putování byl bezkonkurenãnû nejdel‰í. Z
Lokte do obce Dubina to bylo pln˘ch 30 km. - Nikdo, dokonce ani Láìa
nevûﬁil tomu, Ïe bychom mohli takto velkou vzdálenost zvládnout, ale my
jsme ji bez jak˘chkoli vût‰ích problémÛ k úÏasu v‰ech zvládli a to navíc
v pﬁímo rekordním ãase (vãetnû dvou cca 45 minutov˘ch pﬁestávek) 6
hodin. MoÏná to bylo i tím, Ïe na kaÏdém raftu byly kromû ãtyﬁech dûtí
také dva dospûláci (na kánoi to bylo jeden a jeden), kteﬁí ãas od ãasu
pádlovali za celou posádku.
„ ... Musím se sama sebe hodnû pochválit, protoÏe jsem mûla obavy
z toho, zda-li to v‰echno zvládnu. ... Musím ale stejnû pochválit také i
ostatní, neboÈ i oni byli prostû skvûlí. ...“
Nikola Proftová
Tento den jsme projíÏdûli obzvlá‰tû krásn˘m místem naz˘van˘m „Svato‰ské skály“, které dle mínûní místních velmi reálnû pﬁipomínají zkamenûl˘ svatební prÛvod v ãele s Ïenichem a nevûstou.
K veãeru jsme beze ztrát, i kdyÏ díky nûkolika vodním bitkám (z valné
ãásti vyvolané na popud p. ﬁeditele) v prÛbûhu celého dne ne v‰ichni dokonale su‰í, dorazili do nevelkého kempu „U DvoﬁákÛ“ v obci Dubina, kde
jsme zaãali stavût barevnû i tvarovû vskutku rozmanit˘ stanov˘ tábor,
neb právû zde pﬁeãkáme nadcházející noc. Pro nejednoho petrovského
vodáka to bylo vÛbec první stanování v jeho Ïivotû. - Poãasí nám ale nepﬁálo, neb vût‰í ãást noci propr‰elo a ráno tudíÏ bylo pomûrnû chladné.
Dal‰í den na‰eho putování po ﬁece Ohﬁi jsme mûli pﬁed sebou pouh˘ch 15 km. - Na‰im cílem byla tentokrát obec Vojkovice, odkud jsme jeli
autobusem na cca 6 km vzdálen˘ Horní Hrad (respektive pozvolna mûnící se zﬁíceninu Horního Hradu v novogotick˘ majestátní Horní Hrad) - v
souãasné dobû v majetku potomkÛ Franti‰ka Palackého, hlídan˘ tﬁemi
pávy, kde budeme nocovat.
I v tomto dni jsme bûhem plavby více ménû s úspûchem sjíÏdûli hned
nûkolik men‰ích i vût‰ích jezÛ. Asi nejvût‰í smÛlu mûl dnes první dÛstojník kapitánského plavidla Jana Papaje - Jana Zavadilová, kter˘ neãekanû hned ráno pﬁepadl do nepﬁíli‰ teplé vody ﬁeky Ohﬁe pﬁes palubu. - Nemusíte se ale obávat, Ïe bychom se pokou‰eli sjíÏdût ty s oznaãením
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„smrtelné“. U tûch jsme rafty a kánoe na pokyn „Ládi“ vzorovû vytáhli z
vody a vlastními silami pﬁenesli po bﬁehu.
Na Horním Hradû nás pﬁivítala p. Dita Palacká, která nás v‰echny ubytovala v pÛdních prostorách jednoho z hradních palácÛ. - Po vskutku
krátkém vybalování nás ãekala náv‰tûva kovárny v nedalekém podhradí,
kde jsme si spoleãn˘mi silami vyrobili hﬁebík (dnes vystaven˘ v mini galerii „cti“ Z· a M· Petrovice ... ). O to stejné se pokou‰eli i dospûlí, ale
ne s pﬁíli‰ velk˘m úspûchem, protoÏe kdyÏ uÏ mûli hﬁebík skoro hotov˘,
pﬁi závûreãném bouchnutí Ondry Kutiny se roz‰tûpil a v‰echno snaÏení
bylo k niãemu.
„ ... Asi po 10 hodinû veãerní jsme v‰ichni bez v˘jimky museli absolvovat nepﬁíli‰ dlouhou (tj. od hradu k hradní kapli nad hradem) av‰ak
stﬁednû stra‰idelnou stezku odvahy, která se mi nakonec velice líbila. ...
Je‰tû ‰tûstí, Ïe nûkteﬁí z nás mohli mít s sebou i ãtyﬁi dospûlé, jinak by
na onu stezku moÏná ani nevy‰li. ... “
Eli‰ka Proke‰ová
KvÛli nepﬁíznivému (tj. de‰tivému) poãasí musela b˘t poslední den zru‰ena plánovaná závûreãná cca 15 km plavba. - Místo ní jsme se vydali
zpátky do Lokte na náv‰tûvu stráÏného hradu Loket proslaveného filmem
„RafÈáci“, v jehoÏ sklepeních se nachází rozlehlá muãírna s „obÏivl˘mi“
postavami.
„ ... Byl to krásn˘ tﬁídenní v˘let, kter˘ nám mohou mnozí jenom závidût. ... Dûkujeme touto cestou v‰em, kteﬁí nám proÏití tak úÏasného sportovnû - rekreaãního vodáckého v˘letu umoÏnili. ... “ Eli‰ka Proke‰ová
Do Petrovic jsme se vrátili v‰ichni, aÈ se to mnoh˘m zdá pﬁímo neuvûﬁitelné, bez jakékoli újmy (tj. Ïivi a zdrávi) ve ãtvrtek dne 27. kvûtna
2010 kolem 16 hodiny.
za II. tﬁídu, 3. roãník - Bára Horová a Klára Metelková
za III. tﬁídu, 5. roãník - Sabina Adamcová a Eli‰ka Proke‰ová

Zprávičky z naší školičky...
Nov˘ ‰kolní rok v na‰í ‰kolce jsme zaãali s nov˘m panem ﬁeditelem a
nov˘mi paními uãitelkami.
Proto jsme se snaÏili pro dûti pﬁichystat kaÏd˘ mûsíc nûjakou akci, aby
se dûtem ve ‰kolce líbilo.
Hned v záﬁí jsme se v‰ichni spoleãnû i se ‰koláky vypravili do ústecké ZOO, kde na nás ãekala spousta zajímav˘ch zvíﬁat a dobrodruÏství.
V ﬁíjnu jsme se zúãastnili soutûÏe ve sbûru ÏaludÛ a bukvic, kterou vyhlásila ZOO Dûãín. Sice jsme nevyhráli, ale dÛleÏité bylo, Ïe jsme alespoÀ tro‰ku pomohli zvíﬁátkÛm.
A protoÏe na podzim sklízíme nejrÛznûj‰í druhy ovoce a zeleniny,
uspoﬁádaly paní uãitelky pro dûti ,,Jablíãkov˘ den.“ V‰echny dûti mûly za
úkol si donést do ‰kolky jablka, se kter˘mi jsme pak pracovali ve skupinkách a vyzkou‰eli tak rÛzné v˘tvarné techniky. Také jsme si zatanãili, zazpívali a ochutnali v‰echny moÏné dobroty, které se dají z jablíãek
vyrobit.
Poslední ﬁíjnov˘ den jsme oslavili svátek v‰ech zemﬁel˘ch a duchÛ
,,Halloween“. V‰echny dûti i paní uãitelky, dokonce i paní uklizeãka, pﬁi‰ly ten den do ‰kolky pﬁevleãené ve stra‰ideln˘ch maskách. SoutûÏilo
se, tanãilo a zpívalo a také jsme vybarvovali omalovánky s duchy a stra‰idly. Nechybûlo ani obãerstvení, medaile za masku a sladké pﬁekvapení v halloweenském sáãku.
V listopadu za námi pﬁijela paní policistka s besedou ,,Smí‰ - nesmí‰“,
aby nám povûdûla, jaká v‰echna nebezpeãí na nás v na‰em okolí ãekají. Ve druhém listopadovém t˘dnu jsme nav‰tívili kamarády a kamarádky v M· v Tisé, kde jsme spoleãnû shlédli pﬁedstavení s Ïiv˘mi ptáky.
V prosinci k nám do ‰kolky pﬁijelo divadélko s pohádkou ,,O vodníku
Brãálovi“ a také pﬁi‰el Mikulá‰, za kter˘m jsme se vypravili do místního
kostela.
22. prosince jsme s dûtmi pﬁichystali ,,Vánoãní besídku“ s vystoupením pro rodiãe a slavnostnû si pﬁedali drobné dárky a ochutnali vánoãní
cukroví.
V lednu opût pﬁijelo divadélko, tentokrát s pohádkou ,,Bubáci a hastrmani“. A pﬁi‰lo období masopustu. Dûti si mohly pûknû zaﬁádit v soutûÏích a na diskotéce na ,,Masopustním karnevalu“. Vyrobily si papírovou
masku, ochutnaly masopustní cukroví a poznaly nûkteré masopustní tradice a zvyky.
Na zaãátku února jsme spoleãnû se ‰koláky nav‰tívili planetárium a
hvûzdárnu v Teplicích.
V bﬁeznu byli pﬁed‰koláci na dopravním hﬁi‰ti v Krásném Bﬁeznû, aby
se dozvûdûli nûco málo z teorie pro chodce a cyklisty.
V dubnu pﬁijel do ‰koly sokolník se Ïiv˘mi dravci a pûkn˘m vyprávûním. Îiví ptáci se dûtem velice líbili. Dále pak pﬁed‰koláci nav‰tívili v˘chovn˘ kytarov˘ koncert, kde si také zazpívali a zopakovali lidové písniãky.
Ke konci dubna pﬁijel bubeník a bubenice, pﬁivezli a pﬁedvedli nám
spoustu zajímav˘ch bubnÛ a bubínkÛ. Na nûkteré bubny si mohly dûti
zkusit zahrát a v rytmu bubnÛ si i zatanãily. Zajímav˘ a nev‰ední program dûti velice nadchl a tûÏko se s bubeníky louãily.
V ãervnu v rámci t˘dne pro dûti jsme oslavili Den dûtí. Vyrobili jsme
si dárky pro kamarády, uÏili si soutûÏí a diskotéku a opût nechybûlo ani
obãerstvení. Také jsme se byli podívat na místní hasiãskou stanici, kde
jsme si prohlédli a vyzkou‰eli hasiãská auta a vidûli na dispeãinku, jak
hasiãi kamerami hlídají dálniãní tunely a dozvûdûli jsme se nûco málo o
nelehké práci hasiãÛ.
Na závûr celého ‰kolního roku jsme mûli pro dûti pﬁipravenou ,,Rozluãkovou párty“, na které jsme se chtûli rozlouãit s pﬁed‰koláky, kteﬁí v
záﬁí nastoupí do 1. tﬁídy, ale také jsme chtûli rodiãÛm pﬁedvést, co
v‰echno jsme se za cel˘ rok nauãili. BohuÏel jsme museli párty zru‰it,
protoÏe vût‰ina dûtí onemocnûla ne‰tovicemi.
Myslím si, Ïe mohu za v‰echny dûti ﬁíci, Ïe se nám spoleãná práce
daﬁila a Ïe se dûtem v na‰í ‰kolce líbilo a líbí.
J. Friedelová
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SK HRANIâÁ¤ PETROVICE
SEZÓNA 2009 / 2010
Skonãila dal‰í fotbalová sezóna a jiÏ koncem srpna
zaãíná dal‰í. V té poslední jsme mûli pﬁihlá‰eny 3 t˘my,
a to mlad‰í Ïáãky (II.tﬁída), „A“muÏstvo dospûl˘ch (I.B
tﬁída) a „B“muÏstvo dospûl˘ch (III.tﬁída).
Îáci odehráli slu‰nou sezónu, i kdyÏ spí‰e jen prohrávali a patﬁí jim pﬁedposlední místo v tabulce. Ale jejich
ãas pﬁijde a budou zase oni poráÏet ostatní.
Na‰e béãko dospûl˘ch bylo po podzimu na 3.místû,
ale jaro se moc nepovedlo a skonãili nakonec devátí.
Av‰ak ani áãko, kterému téÏ patﬁila tﬁetí pozice po podzimu, nenasbíralo mnoho bodÛ v druhé polovinû soutûÏe. Staãilo to pouze na „5.místo“, coÏ bylo pﬁání trenéra
Fryãka, skonãit do páté pozice. Na nováãka I.B tﬁídy to
v‰ak byl hezk˘ úspûch, ale nyní nás ãeká mnohem tûÏ‰í
fotbalov˘ rok. Na‰ím cílem bude se opût udrÏet v této
soutûÏi pod vedením trenéra J.Fryãka, asistenta J.Pe‰aty st.a vedoucího t˘mu O.Li‰ky st. Béãko i nadále povede T.Kremr. Pouze u ÏáãkÛ dochází ke zmûnû. Po sezónû se s nimi rozlouãil trenér O.Li‰ka, kterému musím za
jeho odvedenou práci podûkovat. Jeho asistent P.Král uÏ
u t˘mu moc nefiguroval z ãasov˘ch dÛvodÛ, ale i jemu
patﬁí dík. Nov˘m trenérem se stane T.Kremr. U ml.ÏákÛ
nás ãekají zmûny, hrát se bude na ‰íﬁku poloviny hrací
plochy v poãtu 7 hráãÛ + brankáﬁ. Je to cílené s tím, aby
byly dûti co nejvíce v kontaktu s míãem, coÏ si myslím,
Ïe je dobr˘ nápad. Také i proto chceme udûlat men‰í
schÛzku s rodiãi, aby byli více informováni o ve‰kerém
dûní v na‰em klubu.
Dále bych chtûl pobídnout na‰e nejlep‰í a nejvûrnûj‰í
fanou‰ky, zdali by více vyuÏívali na‰í autobusovou dopravu na zápasy hrané venku. Jízdné je dobrovolné a
ãím více lidí jede, tím je to pro ná‰ klub finanãnû v˘hodné. Právû v posledních utkáních byl v‰ak autobus jen z
malé ãásti zaplnûn a klub musel doplácet nemalé ãástky. Chtûl bych podûkovat panu W.Wolfovi, kter˘ zaji‰Èuje
dopravu na na‰e zápasy, za jeho ochotu, ãas, velkorysost a podobnû. Pokud v‰ak nebudeme schopni obsazovat z vût‰í ãásti autobus, budeme muset tuto dopravu
zru‰it, jelikoÏ vlastní doprava nás vyjde o hodnû levnûji.
Av‰ak na‰im fanou‰kÛm musím podûkovat, Ïe i kdyÏ se
nám nedaﬁí, tak stále jezdí na zápasy a snaÏí se nás povzbudit. Pﬁejeme si to i pro dal‰í sezónu.
Nejvíc v‰ak dûkuji v‰em tûm, kteﬁí v poslední sezónû
jakkoliv pracovali pro ná‰ klub, neboÈ si jich nesmírnû
váÏím, dûlají to dobrovolnû a z lásky k fotbalu a je to
opravdu ãasovû nároãné. A tito lidé se uÏ horko tûÏko
hledají. Nemohu v‰ak zapomenout ani na na‰e sponzory, bez kter˘ch by ná‰ klub nemohl fungovat. Tímto bych
chtûl vyzvat ostatní podnikatele, Ïe bychom se chtûli více
vûnovat na‰im mal˘m dûtem, ale bohuÏel na to nemáme
dostatek nejen finanãních prostﬁedkÛ. Za jakoukoliv v˘pomoc, aÈ uÏ finanãní, technickou, nebo jinou, budeme
nesmírnû vdûãn˘. Myslím si totiÏ, Ïe by se tu dalo dohromady více Ïákovsk˘ch druÏstev, a to uÏ od vûkové
kategorie 5ti let. Na to v‰ak chybí finance, sportovní vybavení, zákulisí apod. Navíc nás v nejbliÏ‰ích letech ãeká
rekonstrukce kabin, které uÏ mají nûco za sebou.
Na závûr pﬁeji v‰em klidné prázdniny, fotbalovou
pauzu a mnoho nejen sportovních úspûchÛ.
Rudolf Glaser - pﬁedseda klubu
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Usnesení ZO Petrovice ã. 45/2010
ze dne 24. 2. 2010
I. ZO bere na vûdomí:
1) Kontrolu plnûní usnesení z 44. zasedání
ZO.
2) Informace o stavu prací na zmûnû ÚPnSÚ
ã. 8
3) Vnitﬁní pﬁedpis Z· a M· o „Stanovení úplaty za pﬁed‰kolní vzdûlávání“.
II. ZO schvaluje:
11) Ovûﬁovatele zápisu z 45. zasedání ZO: p.
K. Vondráãka a p. P. DoleÏala
12) Program 45. zasedání ZO
13) „Zadání nového územního plánu Petrovice“.
14) Podání Ïádosti o dotaci na zpracování nového „Územního plánu Petrovice“ z IOP intervence 5.3b Evropského fondu pro regionální rozvoj na základû 8. kontinuální
v˘zvy MMR âR z 30. ﬁíjna 2009
15) Zveﬁejnûní pﬁedloÏeného návrhu rozpoãtu
obce na rok 2010 na úﬁední desce OÚ, tak
aby mohl b˘t na pﬁí‰tím zasedání ZO
schválen
16) OZV ã. 1/2010, kterou se mûní OZV ã.
1/2008 o místním poplatku za provozovan˘
VHP
17) OZV ã. 2/2010, o sytému shromaÏìování,
sbûru, pﬁepravû, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, vãetnû
pﬁílohy ã. 1 k této OZV
18) Pﬁevod p.p.ã. 523, 524, 577, 583, 630,
632, 648 k.ú. Telnice o celkové v˘mûﬁe
3.413 m2 z majetku obce Petrovice do majetku obce Telnice za cenu ve v˘‰i nákladÛ s pﬁevodem spojen˘ch.
19) Pﬁíspûvek na dopravu na plaveck˘ v˘cvik
ÏákÛ Z· Petrovice ve v˘‰i 7.500,— Kã.
10) prodej p.p.ã.2575/1 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic p. Günetru Grohmannovi za cenu
stanovenou Opatﬁením ZO ã.1/2004 v platném znûní.
11) pronájem p.p.ã. 997/1 k.ú. Krásn˘ Les v
Kru‰n˘ch horách Dagmar HÛlové ml. na
dobu 5 let za cenu 0,10,—Kã/m2/rok.
III. ZO odkládá:
1) projednání a schválení opatﬁení ZO o zﬁízení
FRB na pﬁí‰tí zasedání ZO, na kterém jednotliví zastupitelé pﬁedloÏí konkrétní znûní
návrhÛ úprav textu opatﬁení.
IV. ZO povûﬁuje starostu:
1) starostu podpisem Ïádosti o dotaci na zpracování nového „Územního plánu Petrovice“
z IOP intervence 5.3b Evropského fondu pro
regionální rozvoj na základû 8. kontinuální
v˘zvy MMR âR z 30. ﬁíjna 2009.
2) podpisem SOD s Ing. arch. Jiﬁím Vítem na
zpracování dokumentace nového „Územního
plánu Petrovice“ a to v souladu s usnesení
ZO ã. 37/2009/II./17) o schválení zpracovatele nového ÚP obce.
3) podpisem Dohody o provedení práce s Jiﬁím
Vesel˘m na v˘kon ãinnosti poﬁizovatele do-

kumentace nového „Územního plánu Petrovice“ v etapû „Návrh“ za odmûnu ve v˘‰i 45.000,-Kã.
4) Podpisem smlouvy s fi. INTERBAU CZ s.r.o.
o spolupráci pﬁi pﬁípravû v˘stavby vûtrn˘ch
elektráren
5) V˘povûdí smlouvy o nájmu p.p. ã.1053/3,
1057/1, 1057/2 a st.p.ã.768, nájemci Josefu
Bourovi, s v˘povûdní lhÛtou 3 mûsíce dle
smlouvy. Pokud nájemce ve v˘povûdní lhÛtû
uhradí dluÏnou ãástku obec následnû od v˘povûdi odstoupí

10) vydávání zvlá‰tní ãísla Zpravodaje obce,
jedenkrát roãnû, s v˘hradní náplní o ãinnosti M· a Z· Petrovice
11) darování vyﬁazeného a nepotﬁebného materiálu z pÛdy Z· a M· muzeu J.A. Komenského v Praze

V. ZO ru‰í :
1) OZV ã. 2/2003 o sytému shromaÏìování,
sbûru, pﬁepravû, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
2) OZV ã. 3/2003, kterou se mûní OZV 2/2003
o sytému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravû,
tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ

IV. ZO opravuje:
1) znûní zápisu ã. 44/2010, bod 3a) a usnesení ã. 44/2010/II/3 tak, Ïe se znûní textu: „prodej ãásti p.p.ã.1849 k.ú. Petrovice“ mûní na:
„prodej ãásti p.p.ã. 1844 k.ú. Petrovice“.
Ostatní ãásti zápisu ã. 44/2010, bod 3a) a
usnesení ã. 44/2010/II/3 zÛstávají beze
zmûny.

VI. ZO zamítá:
1) Îádost nájemce „Lidového ‰enku“ o sníÏení
mûsíãního nájemného.
Zapsala dne 24 2.2010: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Patrick DoleÏal, zastupitel obce
Karel Vondráãek, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 46/2010
ze dne 24. 3. 2010
I. ZO bere na vûdomí :
1) informaci o konání „slavnostního vítání nov˘ch obãánkÛ“
II. ZO schvaluje:
1) ovûﬁovatele zápisu z 46. zasedání ZO: p.
R.Glasera a p.R.Li‰ku
2) program 46. zasedání
3) rozpoãet obce na rok 2010, kde celková
v˘‰e pﬁíjmÛ a v˘dajÛ ãiní 12. 941.000,- Kã
4) vyﬁazení majetku z inventáﬁe obce, dle seznamu pﬁedloÏeného HIK, v celkové v˘‰i
412.588,99 Kã
5) Opatﬁení zastupitelstva obce ã. 2/2010, kter˘m se zﬁizuje úãelov˘ fond pro poskytování
pÛjãek na opravy a modernizaci bytového
fondu“ (FRB).
6) pÛjãku z FRB paní Hanû ·mídové na opravu havárie komína ve v˘‰i 20.000,- Kã
7) pﬁijetí sponzorského daru od firmy ZVONA¤STVÍ RUDOLF PERNER s.r.o. ve v˘‰i
150.000,—Kã, spoãívající v instalaci elektrického pohonu vyzvánûní pro zvon kostela sv.
Mikulá‰e v Petrovicích.
8) prodej ãástí parcel p.p.ã.2213/1, st.p ã.770 a
st.p.ã 454.v‰e v k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic
panu Franti‰ku Tamchynovi za cenu dle
Opatﬁení ZO ã.1/2004 v platném znûní
9) pronájem pozemku ã. 995/1 v k.ú.Krásn˘
Les v Kru‰n˘ch horách Dagmar HÛlkové ml.
na dobu 5ti let za cenu Kã 0,10/m2 /rok

III. ZO ru‰í:
1) v˘povûì nájemní smlouvy na pronájem pozemkÛ p.p.ã. 1053/3, 1057/1, 1057/2 a
st.p.ã. 768 v k.ú. Petrovice, nájemci Josefu
Bourovi

V. ZO ukládá:
1) starostovi projednat s nájemci provozoven v
budovû Restaurace Radnice zpÛsob úhrady
dluÏn˘ch plateb a sepsat s nimi „Dohodu o
uznání dluhu a splátkovém kalendáﬁi“.
2) starostovi zjistit v‰echny okolností nájmu a
uÏívání bytu ã. 10 v ã.p. 553 a pﬁedloÏit tyto
informace na pﬁí‰tím zasedání ZO.
3) místostarostovi zajistit plnûní pﬁipomínek zastupitelÛ obce dle bodu zápisu ã. 10
Zapsala dne 24.3.2010: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Rudolf Glasser, zastupitel obce
Radek Li‰ka, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 47/2010
ze dne 10. 5. 2010
I. ZO bere na vûdomí:
1) informaci o plnûní dﬁíve pﬁijat˘ch usnesení
2) informaci ﬁeditele Z· a M· o nov˘ch vnitﬁních pﬁedpisech Z· a M·
II. ZO schvaluje:
1) ovûﬁovatele zápisu z 47. zasedání ZO: p.
R.Glasera a p.K. Vondráãka
2) program 47. zasedání
3) ãerpání ﬁádné dovolené ﬁediteli Z· a M· v
dobû od 31.7. do 31.8.2010
4) dodotování rozpoãtu Z· a M· o schodek
hospodaﬁení v roce 2009 ve v˘‰i 27.424,18
Kã
5) pﬁidûlení bytu ã. 10 v ã.p. 555 panu Michalu
PruÏincovi
6) pﬁidûlení bytu ã. 10 v ã.p. 553 Vladûnû Dederové.
7) prodej p.p.ã. 1836/6 a 1836/7 v k.ú. Krásn˘
Les panu ·tefanu Îarnovskému za cenu dle
Opatﬁení ZO ã. 1/2004 v platném znûní.
8) prodej ãásti p.p.ã. 1904/1 k.ú. Petrovice
manÏ. Evû a Pavlu Horov˘m na v˘stavbu 2
garáÏov˘ch stání. S Ïadateli bude sepsána
smlouva o budoucí smlouvû kupní v souladu
s Opatﬁením ZO ã.1/2004 v platném znûní.
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III. ZO vydává:
1) „Zmûnu ã. 8 územního plánu sídelního útvaru Petrovice“ formou opatﬁení obecné povahy ã.j. Z8ÚPSÚ/OOP/2010
IV. ZO jmenuje:
1) v˘bûrovou komisi pro v˘bûr dodavatelÛ na
akce: „V˘mûna oken v Z· a M· Petrovice I. etapa“ a „Oprava vozovky, parkovi‰tû, pﬁístupu k budovû ‰koly a parkové úpravy Petrovice“ ve sloÏení: Zdenûk Kutina - pﬁedseda, Patrick DoleÏel - ãlen, Ilona Mi‰ejková
- ãlen
V. ZO povûﬁuje:
1) ﬁeditele Z· a M· provedením podpisové an-

kety k zji‰tûní poÏadavkÛ rodiãÛ na umístûní
dûtí do M· o hlavních prázdninách
2) starostu objednáním znaleckého posudku na
zji‰tûní ceny domu ã.p. 155.
3) stavební v˘bor provést místní ‰etﬁení na
p.p.ã. 2004/4, 2004/3 a 2006 k.ú. Petrovice
za úãelem upﬁesnûní hranic pﬁedmûtu Ïádosti p. Pavla Antoliãe.
VI. ZO stanovuje:
1) s platností od 10.05.2010 vãetnû, kauci ve
v˘‰i 3 mûsíãních nájmÛ pﬁi pﬁidûlení obecního bytu, splatnou pﬁi podpisu nájemní
smlouvy. Tato kauce propadne ve prospûch obce v pﬁípadû, Ïe po skonãení nájemního vztahu nájemce ﬁádnû nepﬁedá

prázdn˘ byt do jednoho mûsíce od skonãení nájmu.
VII. ZO zamítá:
1) prodej p.p.ã. 2202, 2185/4 a 2185/2 v k.ú.
Petrovice panu Milanu âihákovi
VIII. ZO nesouhlasí:
1) s v˘stavbou kovového zábradlí na chodníku
pﬁed domem ã.p. 330 a trvá na sv˘ch dﬁívûj‰ích rozhodnutích, shrnut˘ch v dopise Ïadateli ze dne 13.11.2009
Zapsala dne 10.05.2010: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Rudolf Glasser, zastupitel obce
Karel Vondráãek, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Vlastivûdná exkurze do Kutné Hory

■ Jestli pak víte, jak se jmenoval nevût‰í a zároveÀ také nejhlub‰í stﬁíbrn˘ dÛl v Kutné Hoﬁe,
o nûmÏ dodnes nevíme, kde se pﬁesnû v Kutné
Hoﬁe nacházel? 1)
Na tzv. Hrádku, kde zaãínala na‰e prohlídka,
nám paní prÛvodkynû pomocí zvût‰eného dobového obrazu zachycujícího jeden v‰ední den
ve stﬁedovûké Kutné Hoﬁe ﬁekla spoustu zajímav˘ch informací o Ïivotû horníkÛ a zpÛsobu,
jak˘m vlastnû dolovali stﬁíbro.
■ Jestli pak víte, podle ãeho v absolutní tmû
poznali horníci, Ïe narazili na stﬁíbrnou rudu? 2)
Teprve pak jsme si smûli obléknout bílé „slu‰ivé“ hornické plá‰tû s kapucí, na hlavu nasadit helmu a do ruky vzít pomûrnû tûÏkou svítilnu. - Pﬁi pohledu na sebe se mnozí z nás neudrÏeli smíchu, protoÏe jsme vypadali nejenom
velmi legraãnû ale navíc také jeden od druhého velmi tûÏce rozpoznatelnû.
■ Jestli pak víte, proã vlastnû stﬁedovûcí horníci nosili do práce, kde se velice lehce mohli
za‰pinit, bílé obleãení? 3)
Po krátké procházce centrem Kutné Hory,
kdy si nás fotili snad ze v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch stran zejména turisté z Japonska,
jsme koneãnû dorazili k vchodu do podzemí. Po zahnutí nohavic jsme zaãali sestupovat po
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toãitém Ïelezném schodi‰ti do hloubky 35 m. I
kdyÏ ‰tola sv. Jiﬁí je o mnoho desítek hlub‰í, níÏ
neÏ do prvního podzemního patra se kvÛli vysoké hladinû spodní vody nemÛÏe.
■ Jestli pak víte, proã se horníkÛm nedoporuãovala pít voda nalézající se v dole? 4)
Pﬁi cca pÛl hodinové procházce podzemí
‰tolou jsme narazili na pár míst, kudy se dalo
projít bez jak˘chkoli obtíÏí jen málokomu. - Jednou se proto muselo jít v podﬁepu, jindy zase
pro zmûnu bylo zapotﬁebí jó hodnû zastrãit
bﬁí‰ko.
■ Jestli pak víte, ãím tehdy napou‰tûli v˘dﬁevy
‰tol proti ztrouchnivûní? 5)
Tûsnû pﬁed koncem prohlídky nám paní prÛvodkynû pﬁikázala, abychom v‰ichni zhasli své
lampiãky. - Na pár minut nastala absolutní tma,
ve které jsme nevidûli ani svou vlastní ruku
danou pﬁed oãi.
■ Jestli pak víte, co tehdy horníci pouÏívali do
sv˘ch nepﬁíli‰ svítiv˘ch kahanÛ ke svícení? 6)
A protoÏe se na‰e prohlídka jmenovala „Pﬁíbûh stﬁíbra“, byla na jejím konci (tj. po prohlídce dolu) logicky také ukázka, jak se vlastnû v
Kutné Hoﬁe stﬁíbrná ruda dále sloÏitû zpracovávala.
■ Jestli pak víte, jak se vlastnû jmenovaly
stﬁíbrné mince, které se od roku 1300 v Kutné
Hoﬁe z pﬁíkazu krále Václava II. razily? 7)
Po dopoledním uãení nastal polední odpoãinek, kter˘ jsme mûli strávit na nejdel‰í bobové
dráze v âeské republice. Velice jsme se na ní
tû‰ili, ale kdyÏ jsme ji vidûli na vlastní oãi, tak
nás v‰echny pﬁemohl strach. KdyÏ to ale pﬁed
na‰imi zraky dokázal sjet pan ﬁeditel, tak jsme
si dodali kuráÏ (mnozí i opakovanû) a zkusili to

taky. - Nic tak sloÏitého na tom skuteãnû nebylo. Staãilo jen obãas dodrÏovat znaãky s nápisem: „brzdi“.
V odpoledních hodinách jsme se je‰tû vydali do sousedního Sedlce, kde se uprostﬁed hﬁbitova nachází nev‰ední kostnice. - Ve‰keré její
vnitﬁní zaﬁízení je totiÏ zhotoveno z lidsk˘ch
kostí. Nejpozoruhodnûj‰í je zde asi lustr, na
nûmÏ lze najít v‰echny „typy“ lidsk˘ch kostí.
■
Jestli pak víte, kolik kosterních pozÛstatkÛ
se nachází v sedlecké kostnici? 8)
Byla to moc hezká celodenní vlastivûdná
exkurze, protoÏe jsme se nejenom mnoho
nového a zajímavého dozvûdûli, ale také
jsme toho hodnû nev‰edního zaÏili. - ZároveÀ doufáme v to, Ïe to nebyla na‰e poslední vlastivûdná exkurze.
uãitel vlastivûdy spolu
s kol. autorÛ ÏákÛ ãtvrtého roãníku
1 správná odpovûì zní: dÛl Osel
2 správná odpovûì zní: podle zvuku (vydává
typick˘ zvoniv˘ zvuk) a ãichu
3 správná odpovûì zní: bílá látka byla v té
dobû nejlevnûj‰í
4 správná odpovûì zní: i kdyÏ na první pohled
vypadá kﬁi‰Èálovû prÛzraãná, obsahuje Ïivotu nebezpeãné pﬁísady
5 správná odpovûì zní: volskou krví
6 správná odpovûì zní: lÛj
7 správná odpovûì zní: praÏské stﬁíbrné
gro‰e
8 správná odpovûì zní: cca 40.000 kosterních
ostatkÛ

Zaãátkem mûsíce kvûtna 2010 se v‰ech
sedm ÏákÛ ãtvrtého roãníku Základní ‰koly
a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... vydalo v
rámci v˘uky vlastivûdy do Kutné Hory.
A protoÏe se Kutná Hora proslavila dolováním stﬁíbra, nejdﬁíve jsme se ‰li jak jinak neÏ
podívat do nûkolika set metrové ãásti ‰toly pro
turisty zpﬁístupnûného prvního patra stﬁíbrného
dolu nalézajícího se pod tehdej‰í jezuitskou rezidencí v Kutné Hoﬁe.

Z· a M· Petrovice má jiÏ cca dva
mûsíce nové web stránky jejichÏ
adresa zní:

www.skola-petrovice.cz
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Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úﬁad v Petrovicích.

