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Nalezen˘ obraz sv. muãedníkÛ Fabiána
a ·ebestiána z petrovického kostela
DÍKY DOCHOVANÉ KRONICE ¤ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PETROVICE (VEDENÉ DO ROKU 1932) DNES BEZPEâNù VÍME, ÎE VE FARNÍM KOSTELE SV. ANNY V TISÉ P¤ECHODNù (TJ. CCA OD ROKU 1988 DO ROKU 2010)
UMÍSTùN¯ OBRAZ SVAT¯CH MUâEDNÍKÒ FABIÁNA A ·EBESTIÁNA BYL ZHOTOVEN NA P¤ELOMU LET 1883 - 1884.
P. Johann Pleschke - faráﬁ v Petrovicích do ní tehdy vepsal následující ﬁádky: „ ... Koncem roku 1883 pﬁi‰la Ïena pekaﬁe Fritsche
z domu ãp. 210 - Veronika Fritsche a vdova po po‰Èákovi Püschelovi - ... ke mnû (P. Johannu Pleschkemu - faráﬁi v Petrovicích) s prosbou, zda-li bych mohl místo jiÏ vybledlého obrazu svat˘ch muãedníkÛ Fabiána a ·ebestiána nechat zhotovit obraz nov˘. - Za tímto úãelem dokonce obû Ïeny uspoﬁádaly v prÛbûhu roku 1883 od jednoho
petrovického domu k druhému petrovickému domu dobrovolnou sbírku, která vynesla 60 zlat˘ch a 32 krejcarÛ.
Byla mi (P. Johannu Pleschkemu - faráﬁi v Petrovicích) doporuãena firma „Lukas - ústav umûní“, na níÏ jsem se obrátil s poptávkou,
zda-li by byla nejenom ochotna ale také schopna zhotovit za v˘‰e
uvedenou ãástku obraz ve zlaceném „barokním“ rámování zmínûn˘ch
dvou svûtcÛ. Obratem se mi dostalo pozitivní odpovûdi. - Obraz byl
dodán do Petrovic v pﬁedveãer svátku sv. muãedníkÛ Fabiána a ·ebestiána (tj. 19. ledna 1884), jak bylo pﬁedem domluveno. I pﬁesto,
Ïe jeho provedení ani zdaleka neodpovídalo mému oãekávání, nechal
jsem jej povûsit do petrovického kostela na místo toho starého. ... “
V‰e pak zakonãil posteskem: „ ... Nejenom, Ïe se ze zmínûné firmy
dodateãnû vyklubal Ïidovsk˘ obchod „Judengeschäft“ podnikající
v katolickém odvûtví, ale navíc jsem je‰tû musel doplatit 4 zlaté
z vlastní kapsy.“
Dnes se jiÏ asi nedozvíme, co se vlastnû tehdej‰ímu petrovickému
duchovnímu správci na obraze ochráncÛ proti nakaÏliv˘m chorobám
a zejména pak moru nezdálo. - Îe by to snad byl knír, kter˘ malíﬁ fa
„Lukas“ oproti zvyklostem namaloval sv. ·ebestiánovi? ...
Obraz sv. Fabiána a sv. ·ebestiána, kter˘ mohli Petroviãtí u pﬁíleÏitosti slavnosti obnovení tradice pravidelného vyzvánûní ... po dlouh˘ch letech opût spatﬁit ve svém kostele se z Petrovic, jak se pÛvodnû pﬁedpokládalo, nevrátí „do vyhnanství“ (tj. do kostela v Tisé),
(Pokraãování na následující stranû)

ale zÛstane v Petrovicích dlouhodobû zapÛjãen. - Do doby, neÏ se
podaﬁí opravit kostel v Petrovicích, bude, na památku v‰ech dávn˘ch
obvatel Petrovic zemﬁel˘ch na mor, zavû‰en na schodi‰ti Základní
‰koly a Mateﬁské ‰koly ... v Petrovicích.
Jan F. Teister

sv. Fabián - muãedník
patron hrnãíﬁÛ a slévaãÛ cínu
Narodil se nûkdy pﬁed rokem 200 v ¤ímû
Pouze díky Eusebiovi z Caesareje dnes víme, jakou náhodou se
vlastnû Fabián stal papeÏem. - „ ... Pﬁi volbû nového ﬁímského biskupa (tj. po smrti papeÏe Autera v roce 236) znenadání spoãinula bílá
holubice pﬁipomínající Ducha svatého na hlavû pﬁihlíÏejícího prostého
kﬁesÈana - Fabiána, coÏ v‰ichni pﬁítomní volitelé (tj. ﬁímsk˘ lid) povaÏovali za jasné boÏí znamení.“
Záhy se ukázalo, Ïe volba Fabiána za papeÏe nebyla nijak ‰patná, neboÈ Fabián patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í papeÏe v ran˘ch dûjinách ﬁímskokatolické církve. - Napﬁ. vyslal svatého Dion˘sia (Denise,
Divi‰e) (+ 285 v PaﬁíÏi) a dal‰í vûrozvûsty ‰íﬁit kﬁesÈanství do Galie,
kde zaloÏili tehdy je‰tû malé kﬁesÈanské komunity (PaﬁíÏ, Tours,
Arles, Narbonne, Toulouse, Clermont a Limoges).
Podle Eusebia z Caesareje papeÏ Fabián mûl pokﬁtít Filipa Arabského - prvního ﬁímského císaﬁe vyznávajícího kﬁesÈanskou nauku.
Tato zpráva sice není potvrzena z jin˘ch zdrojÛ, ale nesporn˘m faktem je, Ïe v dobû panování tohoto císaﬁe ustalo pronásledování kﬁesÈanÛ. - Fabián ale také díky neustále rostoucímu poãtu vûﬁících inicioval rozdûlení ¤íma na sedm obvodÛ - jáhenství. Ustanovil sedm
jáhnÛ, kteﬁí mûli peãovat o chudé a sedm podjáhenÛ, kteﬁí sbírali události ze Ïivota muãedníkÛ a zapisovali je.
Byl umuãen (patrnû stûtím) jako jeden z prvních pﬁi prvním systematickém pronásledování kﬁesÈanÛ (tj. za císaﬁe Decia) dne 20. ledna
250. - Jeho mrtvé tûlo bylo uloÏeno do tzv. papeÏské hrobky v Kalixtov˘ch katakombách v ¤ímû, kde sám dﬁíve nechal uloÏit ze Sardinie
pﬁevezené ostatky papeÏe Ponciána.
Jeho památka je od nejstar‰ích dob slavena 20. ledna, stejnû jako
muãedníka ·ebestiána.

sv. ·ebestián - muãedník
patron hrnãíﬁÛ, koÏeluhÛ, ÏelezáﬁÛ a slévaãÛ cínu, vojákÛ, váleãn˘ch
invalidÛ ochránce proti moru a nemocem dobytka
Podle legendy se mûl narodit v Milánû.
Jako mlad˘ kﬁesÈan, kter˘ se vÏdy ze v‰ech sv˘ch sil snaÏil bránit
pronásledované spoluvûrce, vstoupil ·ebestián do ﬁímské armády
nûkdy za vlády císaﬁe Caruse. - Stal se dÛstojníkem císaﬁské gardy.
Dle legendy mûl ·ebestián jednou hlídat dva k smrti odsouzené
kﬁesÈany - bratry Marceliána a Marka, které jejich pﬁíbuzní pﬁesvûdãovali o tom, aby se zﬁekli své kﬁesÈanské víry a zachránili si tak
Ïivot. ·ebestán v‰ak oba dva váhající odsouzence v˘mluvn˘mi slovy,
pﬁi nichÏ ho znenadání obklopila nebeská záﬁe, od zrady svého pﬁesvûdãení odvrátil.
Velk˘ pronásledovatel kﬁesÈanÛ - císaﬁ Dioklecián i pﬁesto, Ïe si
·ebestiána osobnû velmi váÏil, jej ale nechal ihned po zji‰tûní, Ïe
patﬁí k vyznavaãÛm JeÏí‰e z Nazaretu, za mûstem ¤ímem pﬁivázat
ke stromu a probodat ‰ípy.
Sv. vdova Irena, která v noci tajnû pﬁi‰la pohﬁbít údajnû mrtvé tûlo
muãedníka ·ebestiána, si ale jako jediná v‰imla, Ïe ·ebestián sv˘m
ãetn˘m bodn˘m zranûním stále nepodlehl. - Ujala se ho a vzornû
o nûho peãovala.
SotvaÏe se ale ·ebestián uzdravil, vydal se dne 20. ledna roku
288 neohroÏenû k císaﬁi Diokleciánovi, kterého veﬁejnû obvinil z pronásledování kﬁesÈanÛ. - Císaﬁ dal toho, kterého pokládal za mrtvého,
odvést za nesl˘chanou troufalost na ﬁímské závodi‰tû a tam zbiãovat
k smrti.
Jeho mrtvé tûlo, které vojáci z pﬁíkazu císaﬁe vhodili do ﬁímské
stoky (Cloaca Maxima), nalezla a následnû pohﬁbila kﬁesÈanka sv.
Lucina poblíÏ baziliky sv. Apo‰tolÛ (tj. dne‰ní baziliky sv. ·ebestiána)
v katakombách na Via Appia.
Ustanovení sv. ·ebestiána jako ochránce proti morové nákaze se
odvolává na skuteãnost, Ïe velká epidemie moru, která postihla
mûsto ¤ím na konci 70.-t˘ch let 7. století, ustala v roce 680 po té, co
ostatky sv. ·ebestiána byly neseny ulicemi mûsta.
Jan F. Teister

DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
zmûny v doruãování úﬁedních zásilek podle správního
ﬁádu po 1. 7. 2009 - odpovûdnost má obãan
Zmûny, které nastaly od 1.ãervence roku
2009 v právních úpravách doruãování úﬁedních a soudních písemností, podstatnû mûní
postavení odesílatele a pﬁíjemce.
Do této doby bylo víceménû vûci odesílatele (soudu, správního orgánu ...) jak zastihne pﬁíjemce a zajistí doruãení v˘zvy, rozhodnutí nebo usnesení.
Dnes je tomu pﬁesnû naopak. Prakticky
tak skonãila doba, kdy se takovému doruãení dalo donekoneãna vyh˘bat. Pravidla jsou
díky nové legislativû nastavena tak, Ïe je
úﬁední zásilka povaÏována za doruãenou pﬁi
splnûní potﬁebn˘ch podmínek bez ohledu na
fakt, zda adresát zásilku vÛbec vidûl, obdrÏel nebo ãetl (fikce doruãení).
Základním pravidlem pro fikci doruãení je
vkládání uloÏen˘ch a nevyzvednut˘ch zásilek do domovní schránky adresáta nebo
na jiné vhodné místo. Na základû v˘‰e popsané zmûny obsahuje obálka pﬁíkaz „NEZPRAVODAJ PETROVICE
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VRACET, VLOÎIT DO SCHRÁNKY“ a
„ULOÎIT JEN 10 DNÍ“ .
Pokud si adresát uloÏenou písemnost ve
lhÛtû 10 dnÛ ode dne, kdy byla k vyzvednutí pﬁipravena (zpravidla na po‰tû) nevyzvedne , povaÏuje se písemnost za doruãenou

posledním dnem této lhÛty, i kdyÏ si adresát
písemnost fakticky nevyzvedl a nezná její
obsah. Písemnost tak nabude právní moci se
v‰emi právními dÛsledky.
Jana Jirásková,
referentka OÚ

Co nás je‰tû ãeká do konce roku 2010?
27. listopadu
4. prosince
19. prosince

otevﬁeme na námûstí Advent
uvítáme na velkém sále restaurace
Radnice Mikulá‰e
nám dûtí ze Z· a M· Petrovice
pﬁedvedou v na‰em kostelíku „Îiv˘ Betlém“.

V‰ichni se tû‰íme na Va‰i úãast.

Za Spolek Jana Jirásková

VYHLA·UJEME VÁNOâNÍ SOUTùÎ
Zastupitelstvo Obce Petrovice vyhla‰uje pro v‰echny majitele nemovitostí v obci III.roãník soutûÏe o nejlep‰í svûtelnou vánoãní v˘zdobu. V˘zdoba by mûla b˘t nainstalována a funkãní od první adventní
nedûle (28.listopadu 2010) do svátku Tﬁí králÛ (6.ledna 2011).
SoutûÏ vyhodnotí „Komise pro v˘zdobu“ a majitelé 3 nejlépe ohodnocen˘ch nemovitostí obdrÏí ceny v hodnotû 3.000,- Kã, 2.000,- Kã a
1.000,- Kã. Vyhlá‰ení v˘sledku a pﬁedání cen probûhne v rámci programu „Petrovick˘ch slavností jara“ v roce 2011.
Vûﬁíme, Ïe stejnû jako my , pﬁistoupíte k této soutûÏi jako k zábavné moÏnosti jak spoleãnû pﬁispût k navození klidné a pohodové vánoãní atmosféry v na‰í obci. Jménem ZO Zdenûk Kutina

Ozdobme si spoleãnû ná‰ obecní vánoãní strom
Petrovick˘ spolek ve spolupráci s Obcí Petrovice, Z· a M· Petrovice, SDH Petrovice a SK Petrovice, uspoﬁádá slavnostní rozsvícení vánoãního stromu na petrovickém námûstí pﬁed první adventní nedûli, v sobotu 27.listopadu o 17.00 podveãerní. Vánoãní
atmosféru navodí vÛnû horké medoviny, svaﬁeného vína a obãerstvení. Duchovní stránku Vánoc pﬁiblíÏí zpûvem koled „Amatérsk˘
petrovick˘ pûveck˘ smí‰en˘ sbor“ za hudebního doprovodu Martina Husáka a pûveck˘ sbor z Dûtského domova z Tisé. SvÛj talent
pﬁedvede v samostatném malém koncertu Martin Husák.
NeÏ se strom rozsvítí byli bychom rádi, kdyby se do jeho nazdobení zapojilo co nejvíce na‰ich spoluobãanÛ. V dopoledních
hodinách 27.listopadu - od 10.00 hod. do 12.00 hod. - si na námûstí kaÏd˘ mÛÏe pﬁinést svou ozdobu tak velikou aby byla dobﬁe
viditelná, a nechat ji umístit na stromek.Vûﬁíme, Ïe se ozdob sejde
opravdu hóóóóóóódnû!
Vánoce jsou svátky klidu, míru a rozjímání a proto my v Petrovicích si pﬁedvánoãní ãas spoleãnû zpﬁíjemníme.
Jménem Spolku, Jana Jirásková

Du‰iãkov˘
kost˘movan˘
lapionov˘ prÛvod
Dne 5. 11. 2010
jsme se opût se‰li
u Hasiãské zbrojnice, abychom si pﬁipomnûli svátek zesnul˘ch.
·li jsme opût po
známé cestû, která
vzhledem k omezen˘m moÏnostem
opravdu nejde zmûnit, aÏ nad fotbalové
hﬁi‰tû. Vyt˘ãená trasa byla krásnû osvícená nejen lampióny, ale také svíãkami a d˘nûmi. Tam kde svûtlo chybûlo nechybûla
stra‰idla. Na konci na nás ãekala mlha
a za mlhou, která by se dala krájet, truhla
s pﬁekvapením. Ov‰em jak uÏ to v Ïivotû
b˘vá. Nic není zadarmo. Truhlu hlídalo
stra‰idlo a nejvût‰í d˘nû (vypûstovaná
pani Halamovou).
Potom hasiãi rozdûlali oheÀ, protoÏe ti
to umí nejlépe, opekli jsme si vuﬁty
a u sportovcÛ si dali nûco dobrého k pití.
V‰em dûtem, taky stra‰idlÛm, a nejen
jim, ale i jejich rodiãÛm dûkujeme, Ïe se
pﬁi‰li podívat a doufáme Ïe se opût za rok
sejdeme.
Radka Domecká

I V LETO·NÍM ·KOLNÍM ROCE
SBÍRÁME STAR¯ PAPÍR
V uplynulém ‰kolním roce 2009 / 2010 se Z· a M· Petrovice ... tradiãnû zapojila jiÏ do 10. roãníku (finanãnû honorované) soutûÏe vyhlá‰ené k 1. záﬁí 2009 fa Kovo‰rot Group CZ, a.s. z Dûãína ve sbûru
druhotn˘ch surovin (zejména pak starého papíru a pouÏit˘ch PET
lahví).
I pﬁes skuteãnost, Ïe ne v‰echny dûti a Ïáci Z· a M· Petorvice ...
se do soutûÏe aktivnû zapojily, je velice povzbudivé, Ïe Z· a M· Petrovice ... obdrÏela od fa Kovo‰rot Group CZ, s.r.o. z Dûãína za odevzdané druhotné suroviny ve ‰kolním roce 2009 / 2010 finanãní hotovost v celkové v˘‰i 15.410,- Kã + za:
■ 1. místo v kategorii:
‰kola s nejvût‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím papíru
■ 1. místo v kategorii:
‰kola s nejvy‰‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím papíru na
jednoho Ïáka
■ 1. místo v kategorii:
‰kola s nejvy‰‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím PET lahví
dal‰ích 9.500,- Kã (tj. dohromady 24.910,- Kã + hodnotné ceny v
celkové v˘‰i 2.000,- Kã).
Nejlep‰ími sbûraãi druhotn˘ch surovin Z· a M· Petrovice ... (opo-

mineme-li nûkteré zaslouÏilé sbûraãe z
ﬁad zamûstnancÛ Z· a M· Petrovice ...)
byli:Patrik Löffler (Ïák II. tﬁídy, 3. roãníku) - ve sbûru starého papíru (793 kg),
Nam (Radek) Nguyen (Ïák III. tﬁídy, 5.
roãníku) - ve sbûru PET lahví (531 ks)
Takto získané finanãní prostﬁedky byly
vloÏeny do tzv. sbûrového fondu (blíÏeji viz. www.skolapetrovice.cz/sberovy-fond-2009.html) a prÛbûÏnû pouÏívány k ãásteãné úhradû (tj. formou pﬁíspûvku) nákladÛ spojen˘ch s úãastí dûtí a
ÏákÛ Z· a M· Petrovice ... na nejrÛznûj‰ích kulturních, spoleãensk˘ch, zábavn˘ch, ... akcích.
To, zda-li Z· a M· Petrovice ... zvítûzí i v leto‰ním ‰kolním roce
2010 / 2011 záleÏí v˘hradnû na tom, s jakou aktivitou se dûti a Ïáci
Z· a M· Petrovice ... zapojí do dal‰ího (tj. 11.) roãníku soutûÏe ‰kol
ve sbûru druhotn˘ch surovin.
Podpoﬁit snaÏení dûtí a ÏákÛ Z· a M· Petrovice ... mÛÏete ale i Vy
sami zejména tím, Ïe nebudete Va‰e druhotné suroviny (tj. star˘ papír
a PET lahve) odkládat do kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad, ale pﬁedáte je
Z· a M· Petrovice ... , která je dokáÏe zúroãit ve prospûch Petrovické a Krásnoleské ‰kolní drobotiny.
Ludmila Boumová - ‰kolní sbûrov˘ referent

ZPRAVODAJ PETROVICE
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KdyÏ byla v Petrovicích âína
Cestuji ráda. Velmi ráda. Jako vût‰ina lidí,
kteﬁí chtûjí poznat jin˘ kraj, jin˘ mrav, jin˘ kolorit, chtûjí nasát atmosféru nav‰tíveného
místa, uloÏit záÏitky a posléze si je z fotografií pﬁipomínat a z myslí nostalgicky vyvolávat.
Nemám ráda dny pﬁed odjezdem. Noãní probouzení a kladení si otázek: „Je v‰e pﬁipraveno - vybavení, poji‰tûní, zdravotní dokumentace, máme dostatek informací o cílové lokalitû
... ?“ Ale bez této „obûti“ se prostû cestovat
nedá. I kdyÏ ...
... vlastnû dá. Dokonce velmi daleko - aÏ do
míst, kam bychom se mnohdy sami ani nevydali. Ne sice s tím prav˘m autentick˘m proÏitkem, ale se spoustou pﬁenesen˘ch záÏitkÛ rozhodnû. Staãí jen potkat dobrodruha, kter˘ je
nasbírá za nás a pak je nám, sedícím v teple a
bezpeãí, nabídne. A takového v Petrovicích
máme.
V prÛbûhu leto‰ního roku jsme si tak na dalekou cestu vyjeli jiÏ podvakrát. Nejprve (25.
února 2010) do Indie a 19. ﬁíjna 2010 aÏ do daleké âíny. Ten kdo za nás „sbíral“, aby mohl posléze rozdávat v‰em, kteﬁí chtûli „brát“, byl ﬁeditel petrovické ‰koly - Jan F. Teister. Jeho prostﬁednictvím jsme cestovali po âínû cel˘ch 32
dnÛ, podívali jsme se do Pekingu, pro‰li se po
Velké ãínské zdi, v klá‰teﬁe ·aolin nahlédli také
do chlapecké internátní ‰koly s v˘ukou KungFu, nedaleko mûsta Xi’an obdivovali Terakotovou armádu, pobavili se pohledem na pandy
velké, projeli po ﬁece Li podél homolí v Jang‰uo, poznávali tamní Ïivotní styl, místní kuchyni a získali mnoho dal‰ích zajímav˘ch informací. V‰em zúãastnûn˘m byla sonda do âíny a
dávné ãínské civilizace jistû obohacujícím záÏitkem, jenÏ byl podtrhnut˘ ochutnávkou jídel
místní kuchynû, která pﬁipravili s panem ﬁedite-

lem na‰i petroviãtí Ïáãci. Ani prezentace by se
neobe‰la bez aktivní pomoci na‰ich ‰kolákÛ.
Marek Peters a Danek Dittrich dotahovali do-

konalou organizaci pﬁíjemného veãera posouváním snímkÛ na na‰í nové interaktivní tabuli.
Oba pomocníci promptnû reagovali na diktát
snímkÛ pana ﬁeditele, coÏ nebylo vÏdy lehké, a
byli tak nepostradatelnou souãástí bohaté
pﬁedná‰ky.
Byli jsme v âínû. Sice jen na pár hodin - ale
zato bezpeãnû, beznákladovû, bez bezesn˘ch
nocí pﬁed odjezdem, bez dovezen˘ch bakterií a
‰pinavého prádla. Ná‰ prÛvodce nás pouãil,
pobavil a pohostil. A pro dokonalou atmosféru
dokonce ve stylovém ãínském obleku. Jak vím,
stylové odûní si pan ﬁeditel vozí z kaÏdé své
v˘pravy, mÛÏeme se tedy jiÏ teì tû‰it na jeho
dal‰í expedici a dal‰í zajímavou pﬁedná‰ku s
pﬁíjemn˘m poho‰tûním. A dal‰í slu‰iv˘ stylov˘ obleãek. Snad se pﬁí‰tí rok nevydá na Tahiti ...:)
Za „âínu v Petrovicích“ dûkujeme.
Mgr. Martina Ry‰avá

Jak asi vypadala v˘uka pﬁed 105-ti léty?
Dne 12. listopadu 2010 uplyne od chvíle, kdy byla petrovick˘m faráﬁem - P. Aloisem ·klíbou posvûcena a petrovick˘m starostou - Josefem
Haassem slavnostnû otevﬁena souãasná (na svou dobu zcela nejmodernûj‰í nejenom v blízkém, ale i vzdálenûj‰ím okolí) ‰kolní budova, úctyhodn˘ch 105 let.
První ãást oslav tohoto sice pÛlkulatého av‰ak pro Petroviãáky velmi
v˘znamného v˘roãí, která byla zamûﬁena na souãasné Ïáky petrovické
‰koly, probûhla (dovolím si tvrdit) zcela netradiãnû. - Petroviãtí Ïáci totiÏ
smûli cestovat v ãase (tj. o 105 let zpátky), aby si na vlastní kÛÏi vyzkou‰eli, v jak˘ch Ïe to vlastnû podmínkách se vzdûlávali jejich pra pra
dûdové a pra pra báby.
Ono se to lehce ﬁekne, cestovat ãasem, ale nemal˘ problém tkví v
tom, jak to v‰echno vlastnû zaﬁídit. Zam˘‰leli jsme uzpÛsobit danému
úãelu jednu z na‰ich uãeben, ale kvÛli nedostatku dostateãného mnoÏství na pÛdû ‰kolní budovy dochovaného dobového inventáﬁe to nebylo
tak jednoduché, jak se pÛvodnû v‰em zdálo. - Pouze díky neb˘valé
vstﬁícnosti pracovníkÛ Skanzenu Zubrnice (od Petrovic vzdálen˘ cca 50
(Pokraãování na následující stranû)
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km), kteﬁí nám velice ochotnû pro na‰e potﬁeby zapÛjãili historickou budovu ‰koly v Zubrnicích hned na dva dny, jsme nakonec mohli na‰e my‰lenky promûnit ve skutek.
Do Zubrnic jsme se vydali v pondûlí dne 25. ﬁíjna 2010 s na‰imi Ïáky
1. - 3. roãníku a v úter˘ dne 26. ﬁíjna 2010 s Ïáky 4. - 5. roãníku. - Petrovickou a Krásnoleskou drobotinu ‰kolou stále povinnou uvítal ve dveﬁích tamní ‰koly samotn˘ ﬁídící pan uãitel, kter˘ po pár úvodních slovech
pozval v‰echny dále do malebné dobovû vybavené uãebny.
V prÛbûhu první hodiny, která byla vûnovaná jakési dûjepravû, se pﬁítomní Ïáci dozvûdûli, jak to vlastnû v tehdej‰í dobû ve ‰kole chodilo. V‰ichni Ïáci se velice podivovali v zadní ãásti tﬁídy vystavené tzv. oslovské lavici, do níÏ pan uãitel usazoval nejvût‰í ‰kolní uliãníky s obrázkem
oslíka na krku, a s velkou úctou vzhlíÏeli k rákosce, kter˘ch zde bylo jak
se ﬁíká pro jistotu hned nûkolik.
Nejmen‰ím se v této hodinû asi nejvíce zalíbila moÏnost vyzkou‰et si
psaní na dﬁevûné tabulky, které speciálnû pro tuto pﬁíleÏitost naﬁezal pan
‰kolník z jedné staré jiÏ vyﬁazené tabule, a tûm star‰ím pro zmûnu psaní
pérem do písánek, které pak byli spoleãnû ohodnoceny.
Skoro v úplném závûru hodiny, kdy pan uãitel se jiÏ chystal zazvonit
na ‰kolní zvonec, zcela neãekanû zavítal do tﬁídy zubrnick˘ duchovní
správce doprovázející majitelku zdej‰ího panství, aby si osobnû ovûﬁili,
jak˘ch Ïe to vlastnû v˘sledkÛ v osvojování si nov˘ch poznatkÛ a vûdomostí Ïáci dosahují. - S vûdomostmi, které Ïáci pﬁedvedli v rámci odpovûdí na jim poloÏené otázky, byli oba velice spokojeni. ¤ídícímu panu uãiteli se dostalo od milostivé vrchnosti zaslouÏeného uznání a v‰ichni Ïáci
obdrÏeli od pana faráﬁe památeãní obrázky.
Po zazvonûní na pﬁestávku ve‰la do tﬁídy ‰kolní hospodynû s tácem
pln˘m chlebÛ namazan˘ch sádlem a posypan˘ch cibulí. - Kluci se navíc
nenechali odradit chladem, kter˘ panoval za okny vytopené tﬁídy, a vyuÏili moÏnosti zaãutat si s tzv. hadrákem, kter˘ zvlá‰tû pro tuto pﬁíleÏitost
zhotovily p. vychovatelky, na travnatém plácku pﬁed zubrnickou ‰kolou.
Celá druhá hodina, jejíÏ vedení se pro zmûnu ujaly hned dvû paní uãitelky, byla vûnovaná zpûvu lidov˘ch písní a jejich následnému dramati-

zaãnímu ztvárnûní, také spoleãné hﬁe na flétniãky a dokonce i nácviku
spoleãensk˘ch tancÛ té doby - polky a mazurky.
Netradiãní jednodenní ‰kolní vyuãování bylo ukonãeno k poledni. - A
protoÏe skoro v‰ichni Ïáci byli ten den nejenom hodní ale navíc také pozorní, obdrÏel kaÏd˘ z nich na cestu do Petrovic po hrsti su‰en˘ch jablek a hru‰ek.
Návrat, i kdyÏ pouze na jeden den, do star˘ch ‰kolních ãasÛ, kter˘ pﬁipravili zamûstnanci petrovické ‰koly ve spolupráci se zamûstnanci zubrnického skanzenu pro petrovické Ïáky, se setkal u v‰ech zúãastnûn˘ch
s nad‰ením jim vlastním. VÏdyÈ jak ãasto si mÛÏete zauãit tzv. po staru
se v‰ím v‰udy? - I pﬁesto, Ïe zejména petrovskou ‰kolní drobotinu
mnohé skuteãnosti nemile pﬁekvapily ba pﬁímo zaskoãily, byli pﬁeci jenom
rádi, Ïe si jeden ‰kolní den jejich pra pra dûdÛ a pra pra báb mohli na
vlastní kÛÏi vyzkou‰et.
Jan F. Teister
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Po roce jsme opûtovnû nav‰tívili Prahu
I kdyÏ mnozí na‰i kamarádi, kteﬁí nav‰tûvují ‰kolu v Libouchci nebo v Tisé, mûli v
pondûlí dne 27. záﬁí 2010 mimoﬁádné tzv. ﬁeditelské volno, my, co chodíme do Petrovic,
jsme se toho rána do na‰í Petrovické ‰koly
vydali. MoÏná si pomyslíte, Ïe jsme ‰li s pocitem kﬁivdy, protoÏe ostatní na rozdíl od
nás dnes mohou cel˘ den leno‰it doma, ale
prav˘ opak byl pravdou. - Pro nás totiÏ pan
ﬁeditel spolu se v‰emi p. uãitelkami a p. vychovatelkami na tento den pﬁipravili celo‰kolní tematickou exkurzi do Prahy.
Z Petrovic jsme vyjeli radûji jiÏ brzy ráno,
abychom v na‰em hlavním mûstû - Praze stihli nav‰tívit mnoho pro nás vskutku zajímav˘ch
míst.
Jako první jsme v Praze nav‰tívili „Království
Ïeleznic“. - Na nûkolika obﬁích modelov˘ch Ïeleznicích, kde se v pravideln˘ch ãasov˘ch intervalech stﬁídá den a noc, jsme obdivovali
mnoÏství funkãních modelÛ autíãek a vláãkÛ
nejrÛznûj‰ích velikostí. Ale nemyslete si, Ïe
jsme se na v‰echnu tuto nádheru jenom dívali.
V prÛbûhu celé na‰í náv‰tûvy jsme totiÏ plnili
nejrÛznûj‰í zadané úkoly a odpovûdût na
mnoÏství záludn˘ch otázek, které ne vÏdy byly
jednoduché.
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Pro nás asi nejzajímavûj‰ím byla modelová
Ïeleznice pﬁedstavující nejznámûj‰í zákoutí na‰eho - tj. Ústeckého kraje, jehoÏ stﬁedem „protéká“ ﬁeka Labe stﬁeÏena zﬁíceninou hradu
Stﬁekov.
Jako skuteãnû jedni z mála náv‰tûvníkÛ
„Království Ïeleznic“ jsme mûli zároveÀ jedineãnou pﬁíleÏitost spatﬁit místo (tzv. „velín“),
odkud se nejenom ve‰ker˘ pohyb, ale také
napﬁ. nejrÛznûj‰í svûtelné efekty, na modelov˘ch Ïeleznicích pomocí poãítaãÛ koordinuje. Zde si kaÏd˘ mÛÏe pﬁipadat jako skuteãn˘ zamûstnanec ﬁídícího dispeãinku, do jehoÏ rukou
byla vloÏena nesmírná zodpovûdnost za v‰echny Ïelezniãní panely.
Na‰e druhá zastávka byla v Muzeu Dopravního podniku hlavního mûsta Prahy - Muzeu
tramvají. - Z velkého mnoÏství zde vystaven˘ch
tramvají a trolejbusÛ nás nejvíce zaujala tzv.
koÀská tramvaj, která v ulicích Královského
hlavního mûsta Prahy (síÈ koÀky dosahovala
celkové délky 18,875 km) jezdila v letech 1875
- 1905. Bylo to dáno moÏná i tím, Ïe tato jediná tramvaj byla pro nás pﬁístupná i zevnitﬁ.
Pár minut pﬁed 14 hodinou nás p. Walter
Wolf dovezl pﬁed terminál ã. 3 Leti‰tû Praha Ruzynû, kde jsme mûli jiÏ dopﬁedu domluvenou
exkurzi.

Po dÛkladném prozkoumání modelu celého
Leti‰tû Praha - Ruzynû jsme si museli kolem
ruky kvÛli snadnûj‰í identifikaci pﬁipevnit papírov˘ náramek a pak projít rentgenovou kontrolou. - Ve ‰kole nás sice uãí, Ïe Ïalovat se
nemá, ale snad se na nás pan ﬁeditel nebude
moc zlobit, kdyÏ i Vám prozradíme, Ïe nechybûlo mnoho a do hlídan˘ch prostor Leti‰tû
Praha - Ruzynû ho s námi nepustili. Ve svém
nevinnû vyhlíÏejícím ﬁeditelském kufﬁíku mûl
totiÏ pﬁedmût, kter˘ je pﬁísnû zakázáno kvÛli
bezpeãnosti brát s sebou do letadla !!!
Modr˘m leti‰tním autobusem, kter˘ jsme
opût kvÛli bezpeãnosti mohli opustit pouze
pﬁed prohlídkou leti‰tní hasiãské zbrojnice,
jsme pomalu projíÏdûli jednotlivá zákoutí rozlehlého Leti‰tû Praha - Ruzynû. - Nejdéle jsme
se zdrÏeli v blízkosti odletové a pﬁistávací ranveje, odkud jsme na vzdálenost nûkolika málo
metrÛ mohli pozorovat start a pﬁistání rÛznû
velk˘ch letadel.
V‰e, co jsme si pﬁedsevzali, jsme v rámci
celo‰kolní exkurze skuteãnû vidûli. V‰e bylo
navíc dostateãnû pouãné a v mnohém i velmi
zajímavé. - ·koda jen, Ïe poãasí nebylo
zcela takové, jaké bychom si pﬁáli. To ale bohuÏel ovlivnit nemÛÏeme.
Jan F. Teister

SÓLO PRO KA·PÁRKA
Ve ãtvrtek dne 23. záﬁí 2010 byli dûti nav‰tûvující Mateﬁskou
‰kolu - Základní ‰kolu a Mateﬁskou ‰kolu Petrovice ... pozvány
dûtmi nav‰tûvující Mateﬁskou ‰kolu - Základní ‰kolu a Mateﬁskou
‰kolu Tisá ... na loutkové pﬁedstavení, které se uskuteãnilo od 10.00
h v tûlocviãnû Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Tisá ... .
ProtoÏe jsme ale do sousední Tisé dorazili autobusem o cca 1,5 dﬁíve,
za‰li jsme nav‰tívit na‰e kamarády a kamarádky pﬁímo do Mateﬁské
‰koly - Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Tisá ... , kde jsme si spoleãnû
nûjakou dobu hráli. ...
Po pﬁíchodu do tisovské ‰kolní budovy nás nejprve velice mile pﬁivítal
star‰í pán, kter˘ nás posléze usadil do prvních ﬁad (tj. pﬁímo pﬁed pﬁipravené divadelní jevi‰Èátko). - ProtoÏe tu ale je‰tû nebyly Ïáci I. stupnû
Základní ‰koly - Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Tisá ... , museli jsme
se zaãátkem pﬁedstavení chvíli poseãkat.
Jako první se nám pﬁedstavil pan ·kolník, kter˘ pozval na divadelní
scénu paní Loutkáﬁku. - Ta s sebou pﬁinesla ve velkém fialovém pytli
schovaného Ka‰párka, kter˘ nás pak provázel cel˘m divadelním pﬁedstavením. Tak jsme se od nûho napﬁ. dozvûdûli, Ïe v‰echny loutky, které
se nám v prÛbûhu dne‰ního dopoledne pﬁedstaví, jsou vlastnû MARIONETY a vodí se na provázcích. ...
Jako první nám Ka‰párek pﬁedstavil Klauny, kteﬁí bez jakéhokoli ostychu pﬁedvedli, jak bájeãnû umí hrát na xylofony. Hned poté jeden z KlaunÛ pﬁedvedl pﬁímo neuvûﬁitelné kousky na dvojité hrazdû, za coÏ jsme
ho po zásluze odmûnily hlasit˘m potleskem.
Jako dal‰í se nám pﬁi‰el pﬁedstavit Kovboj s banjem. - Na divadelních
prknech, které znamenají svût, nezÛstal ale dlouho. Ihned po pﬁedstavení se rozebûhl mezi nás, k mnoh˘m z nás si dokonce pﬁisedl a na své

benjo zahrál nûkolik písniãek z Divokého západu. Byla to opravdu velká
legrace.
Poslední vystupující loutkou byl Oslík hrající na velikanánsk˘ buben,
do kterého se, jak asi sami moc dobﬁe tu‰íte, nakonec úplnû cel˘ propadl. - Ale nebojte se, nebyl tam moc dlouho, protoÏe mu z nûj ochotnû
pomohl muzikant hrající na trubku.
Na úpln˘ závûr se s námi nepﬁi‰el rozlouãit nikdo jin˘, neÏ Ka‰párek.
- V‰em jsme dlouh˘m a hlasit˘m potleskem podûkovali za krásné divadelní pﬁedstavení, které se nám v‰em opravdu líbilo.
S pﬁáním ‰Èastného návratu zpût do Petrovic se s námi samozﬁejmû
u v˘chodu z tûlocviãny louãil i pan ·kolník, po jehoÏ boku stála paní
Loutkáﬁka. - Do Petrovic jsme se vraceli plni nev‰edních záÏitkÛ.
Jan F. Teister
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Celo‰kolní projektov˘ den - „ D e n z v í ﬁ á t e k “
Plnû v souladu se ‰kolním vzdûlávacím programem Základní ‰koly - Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... - „Ná‰ domov je Evropa“ probûhl dne 4. ﬁíjna 2010 (tj. v den svátku
sv. Franti‰ka z Assisi - patrona pﬁírody) na Základní ‰kole - Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole
Petrovice ... celo‰kolní projektov˘ den - „Den
zvíﬁátek“. Ná‰ projektov˘ den, jehoÏ se v omezené míﬁe úãastnili také na‰i pﬁed‰koláci, slavnostnû zahájil v 8 hodin v nové multimediální
uãebnû p. ﬁeditel.
V na‰í Petrovické ‰kole mÛÏete najít hned
nûkolik zvíﬁátek. - Kromû rybiãek ve ·kolní druÏinû - Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... , o nûÏ se jiÏ dlouhá léta stará p. Ludmila Boumová, máme na chodbû Základní ‰koly Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ...
králíka Karla, morãata Felixe a Fifíka ale také
dva osmáky (nebo moÏná také dvû osmandy)
Mata a Pata.
Tehdy jsme se stali neãekanû úãastníky
velmi slavnostního aktu, pﬁí níÏ jeden zástupce
z ﬁad pﬁed‰kolákÛ a jeden zástupce z ﬁad ‰kolákÛ orazítkoval velk˘m kulat˘m ‰kolním razítkem a p. ﬁeditel následnû podepsal dvû vyhotovení smlouvy o roãním prodlouÏení adopce
zvíﬁátka - S˘ce rousného ze ZOO Dûãín,
Past˘ﬁská stûna.
Hned poté, aniÏ by si s námi spoleãnû zazpívali, nás opustilo 7 ÏákÛ III. tﬁídy, 5. roãníku
spolu s p. uãitelkou Martinou PrÛ‰ovou a p. vychovatelkou Ludmilou Boumovou, neb museli
spûchat na pﬁepravník smûﬁující na rodinné
hospodáﬁství HÛlov˘ch v Krásném Lese. Stalo se totiÏ jiÏ tradicí, Ïe právû Ïáci III. tﬁídy,
5. roãníku se mohou u pﬁíleÏitosti „Dne zvíﬁátek“ projet po zdej‰ích pohraniãních hvozdech
na koních a tak na základû vlastní zku‰enosti
potvrdit nebo vyvrátit úsloví „ ... Ïe nejhezãí pohled na svût je ze hﬁbetu konû“.
Ti, kteﬁí zÛstali v Petrovicích, se aktivnû zúãastnili p. uãitelkami pﬁipraveného velice pestrého programu. - Jeho nejvût‰ím pﬁekvapením
byl bezesporu vzácn˘ host - sv. Franti‰ek z Assisi, jenÏ k nám do Petrovic zavítal aÏ z dalekého mûsta Assisi leÏícího v Itálii. Mûli jsme tak
jedineãnou moÏnost se dozvûdût, jak se vlast-
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nû z obyãejného kupeckého syna Giovanniho
Battisty Bernardona stal prosÈáãek Francesco jeden z nejv˘znamnûj‰ích, nejznámûj‰ích
a nejoblíbenûj‰ích svûtcÛ západního svûta,
jehoÏ portrét je dokonce umístûn na jedné souãasné ãeské bankovce.
Sv. Franti‰ek z Assisi (* 1181 - + 1226) - patron pﬁírody, kter˘ proslul sv˘m laskav˘m vztahem ke v‰em zvíﬁatÛm, jako vÛbec první formuloval poÏadavky ekologického charakteru
vãetnû roz‰íﬁení lidské etiky na v‰e Ïivé. - 4.
ﬁíjen, den úmrtí sv. Franti‰ka z Assisi, byl
v roce 1931 vyhlá‰en jako Svûtov˘ den zvíﬁat.
V âeské republice se slaví aÏ od roku 1994.
Po návratu na‰ich spoluÏákÛ z Krásného
Lesa nás nav‰tívila fenka Nûmeckého ovãáka Besinka, s níÏ jsme nejenom my, ale pﬁed námi
i na‰i pﬁed‰koláci, strávili velmi milé chvilky. Od paní, která k nám Besinku pﬁivezla, jsme se
zejména dozvûdûli, jak se máme k pejskÛm
správnû chovat (tj. co pejsci mají nebo naopak
nemají rádi). A protoÏe jsme poslouchali velmi
pozornû, coÏ jsme dokázali správn˘m zodpovûzením v‰ech kontrolních otázek, tak nám Besinka k na‰í velké radosti ukázala, co v‰echno
vlastnû umí.
Jó, kdyby tak petroviãtí Ïáci dokázali p. ﬁedi-

tele, své p. uãitelky a p. vychovatelky na slovo
poslouchat tak, jako Besinka, ... .
Na samotn˘ závûr na‰eho celo‰kolního projektového dne jsme mezi námi pﬁivítali po myslivecku vzornû ustrojenou p. Dagmar HÛlovou
st. z Krásného Lesa - ãlenku tamního mysliveckého sdruÏení, která si pro nás pﬁipravila
povídání doplnûné mnoÏstvím fotografií nejenom o u nás ve volné pﬁírodû bûÏnû Ïijících zvíﬁatech, ale také o práci myslivcÛ, kteﬁí se
o v‰echny tato zvíﬁata musejí dostateãnû (zejména pak v zimû) starat.
Leto‰ní celo‰kolní projektov˘ den - „Den zvíﬁátek“ na Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole Petrovice ... byl tak, jako v minul˘ch letech, od samotného zaãátku aÏ do svého úplného konce
bohat˘ na mnoÏství nejrÛznûj‰ích aktivit, pﬁi
nichÏ se dûti a Ïáci Základní ‰koly a Mateﬁské
‰koly Petrovice ... mohli o zvíﬁátkách dozvûdût
mnoho nového, pouãného a zajímavého. - Celo‰kolní projektov˘ den - „Den zvíﬁátek“ dnem
4. ﬁíjna 2010 na Základní ‰kole a Mateﬁské
‰kole Petrovice ... ale ani zdaleka nekonãí, protoÏe se spoleãnû k jednotliv˘m jeho ãástem
v nejrÛznûj‰ích pﬁedmûtech budeme vracet minimálnû v prÛbûhu celého jednoho t˘dne.
Jan F. Teister

Povûst o petrovickém zvonu
Za dávn˘ch a dávn˘ch ãasÛ stával petrovick˘ kostel, tehdy cel˘ jenom ze dﬁeva, trochu jinde, neÏ tomu je dnes. - Támhle, uprostﬁed hﬁbitova.
Do jeho nevelké vûÏe povûsili Petroviãtí zvon
z pravé zvonoviny. - To Vám byl ale paneãku
zvon! Zvonil tak ‰umû, Ïe ten, kdo nûkam zrovna v tu chvíli ‰el, zastavil se a pozornû zaãal
naslouchat, a ten, kdo se sklánûl nad nûjakou
tou prací, pozdvihl hlavu, aby lépe sly‰el.
Dnes uÏ nikdo neví, jak a kdy pﬁesnû se to
pﬁihodilo, ale jednoho dne petrovick˘ dﬁevûn˘
kostel vyhoﬁel do základÛ. - Pojednou nebyl
kostel, nebyl ani zvon. Mnozí si mysleli, Ïe se
zvon roztavil v ohni, protoÏe marnû jej na spáleni‰ti hledali.
âas pomalu ubíhal a v Petrovicích, o kus
dále, postavili kostel nov˘. Ne uÏ dﬁevûn˘, ale
od základÛ aÏ po vûÏ z kamení a z cihel. - V
jeho vûÏi se v‰ak pro nedostatek penûz nenacházel Ïádn˘ zvon.
AÏ jednoho dne se pﬁihodilo nûco zcela neãekaného, v co nikdo v Petrovicích jiÏ dávno
nedoufal. - Hrobníci, kteﬁí kopali v místech, kde
kdysi dávno stávala vûÏ starého kostela, hrob
pro jednoho tuláka, narazili na star˘ petrovick˘
zvon.
On se totiÏ neroztavil, jak se lidé v Petrovicích domnívali, ale spadl z vûÏe a zaryl se do
zemû. - Desítky let a snad i staletí spal a mlãel
petrovick˘ zvon mezi hroby petrovsk˘ch obyvatel.
Pane jó. To bylo v Petrovicích pozdviÏení. V‰ichni ho totiÏ chtûli co nejdﬁíve vidût. Teprve
aÏ se na nûj dosyta nahledûli, kdyÏ ho ﬁádnû
oãistili a umyli, rozhodli, Ïe jej spoleãnû zavûsí
do vûÏe nového petrovického kostela, aby
znovu majestátnû vyzvánûl na míle daleko.
V tom ãase pob˘vala ale na zámku v Krásném Lese, tehdy naz˘vaného je‰tû Schönwald,
knûÏna z Mitrovic .
Tﬁikrát dennû i ona sl˘chávala vyzvánût starodávn˘ petrovick˘ zvon, kter˘ vyzvánûl tak
‰umû, Ïe knûÏnu z Mitrovic pﬁímo uãaroval. Usmyslila si proto, Ïe zvon nechá z Petrovic
pﬁevést do Krásného Lesa.
Zavolala své vojáky, kter˘m poruãila: „Ten
zvon, co tak krásnû vyzvání, sundejte z petrovické vûÏe a zavûste do zdej‰í krásnoleské
vûÏe! Chci, aby mi vyzvánûl pﬁímo do oken
mého zámku!“
Petroviãtí, zejména pak hrobníci, kteﬁí zvon
na‰li, petrovick˘ zvon zprvu bránili, ale proti vojákÛm paní knûÏny nic nezmohli. - Zvon sejmuli z vûÏe a z Petrovic odvezli do Krásného
Lesa.
Ráno knûÏna vstala pﬁed v˘chodem slunce,
jen aby si poslechla zvon. - Marnû ale hledûla
k vûÏi krásnoleského kostela a ãekala, ale
zvon nezazvonil a nezazvonil.
„Co se stalo?“ ptala se sama sebe. Ale v tu
chvíli k ní pﬁibûhl jiÏ zvoník a volá: „Zvon je

pryã! Asi ho v noci ukradli Petroviãtí!“ A sotvaÏe to doﬁekl, bylo najednou sly‰et vyzvánûní z
té strany, kde leÏí Petrovice.
Petrovick˘ zvon zvonil skuteãnû velmi ‰umû
nad Kru‰n˘ma horama. - KnûÏna je‰tû více zatouÏila mít ho v Krásném Lese, a proto zavolala své vojáky, kter˘m opûtovnû poruãila: „Ten
zvon, co tak krásnû vyzvání, sundejte z petrovické vûÏe a zavûste do zdej‰í krásnoleské
vûÏe!“
A tak ho vojáci znovu pﬁivezli z Petrovic do
Krásného Lesa a povûsili do vûÏe tamního kostela.
Ráno knûÏna vstala je‰tû ãasnûji neÏ pﬁede‰lého dne, jen aby si poslechla ten nej‰umnûj‰í zvon v celém okolí. - Ale ani dnes se z vûÏe
krásnoleského kostela nerozléhal jeho hlas.

KdyÏ zvon opûtovnû vyzvání místo z Krásného Lesa z Petrovic, ptá se knûÏna sv˘ch vojákÛ: „Proã zvon ani dnes nezvoní v Krásném
Lese?“ - Ti odpovûdûli: „Neumíme si to sami
vysvûtlit. Urãitû ho Petroviãtí opût ukradli!“
„Ukradli, neukradli.“ ¤ekla knûÏna. „Ten
zvon, co tak krásnû vyzvání, sundejte z petrovické vûÏe a zavûste do zdej‰í krásnoleské
vûÏe!“
A tak ho vojáci jiÏ potﬁetí pﬁivezli z Petrovic
do Krásného Lesa a povûsili do vûÏe tamního
kostela. - A aby ho náhodou opût nikdo v noci
neukradl, poruãila paní knûÏna sv˘m vojákÛm,
aby ho po celou noc dobﬁe hlídali.
A je opût ráno, to ráno, kdy má v Krásném
Lese zaznít zvon z Petrovic, kter˘ po celou
noc hlídali dva vojáci. - Zvon ale neuhlídali,
protoÏe v noci ho andûl v naprosté tichosti
pﬁenesl zpût do Petrovic, odkud vyzvánûl do ‰irého okolí.
Paní knûÏna pochopila, Ïe proti vÛli samotn˘ch Nebes nic nezmÛÏe, a proto se smíﬁila s
tím, Ïe nej‰umnûj‰í zvon Kru‰n˘ch hor nebude
vyzvánût v Krásném Lese ale v Petrovicích. Petroviãtí jak se tak lidovû ﬁíká pro jistotu nasadili kolem vûÏe ve smûru na Krásn˘ Les nûkolik lip, aby hlas jejich zvonu pro pﬁí‰tû v ty
strany nedoléhal.
A chcete je‰tû, milí posluchaãi, sly‰et, co uÏ
povûst nevypravuje?
I já Vám to povím.
Onen ‰umn˘ petrovick˘ zvon za napoleonsk˘ch válek z vûÏe petrovského kostela sundali
a roztavili na kanóny. - Ode dne‰ka místo nûho
v‰ak bude vyzvánût zvon o mnoho let mlad‰í a
mnozí v blízkém i vzdálenûj‰ím okolí si ﬁeknou:
„Jak ‰umnû zvoní ten petrovick˘ zvon nad
‰umnou a líbeznou kru‰nohorskou krajinou!“
Jan F. Teister

Petrovice na historickém snímku.
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Usnesení ZO Petrovice ã. 48/2010 ze dne 30. 6. 2010
I. ZO bere na vûdomí:
1) informaci o plnûní dﬁíve pﬁijat˘ch usnesení
2) informace o pﬁevodu „Historického majetku
obce“ na LV obce
3) provoz M· o hlavních prázdninách dle návrhu pﬁedloÏeného ﬁeditelem Z· a M·
4) v˘sledek nabídkového ﬁízení na dodavatele
na akce „V˘mûna oken v Z· a M· - I. etapa“
- fi. BFHM spol. s.r.o. Tisá s cenou
746.404,18 Kã vãetnû DPH a „Oprava pﬁístupu k Z· a M·“ - fi. SWIETELSKY DS
ST¤ED, oblast Louny s cenou 1 199.054,90
Kã vãetnû DPH.
II. ZO schvaluje:
1) ovûﬁovatele zápisu z 48. zasedání ZO : p.
R.Glasera a p. P.Pengla
2) program 48. zasedání
3) Pﬁijetí úvûru od Komerãní banky a.s. ve v˘‰i
565.246,- Kã, kter˘ se bude ﬁídit V‰eobecn˘mi obchodními podmínkami KB na pﬁedfinancování projektu v rámci dotace z Programu rozvoje venkova- V˘mûna oken v Z· a
M· Petrovice I.etapa
4) Pﬁijetí úvûru od KB ve v˘‰i 899.894,- Kã
kter˘ se bude ﬁídit V‰eobecn˘mi obchodními
podmínkami KB na pﬁedfinancování projektu
v rámci dotace z Programu rozvoje venkovaOprava vozovky, parkovi‰tû, pﬁístupu k budovû ‰koly a parkové úpravy
5) Dohodu o vytvoﬁení „Spoleãného ‰kolského
obvodu“ s obcí Tisá
6) ZO schvaluje OZV ã. 3/2010 o vytvoﬁení
spoleãného ‰kolského obvodu
7) závûreãn˘ úãet obce za rok 2009 bez v˘hrad.

8) zprávu auditora o pﬁezkoumání hospodaﬁení
za rok 2009 bez v˘hrad.
9) zprávu auditora o pﬁezkoumání hospodaﬁení
MLS za rok 2009 bez v˘hrad
10) závûreãn˘ úãet MLS bez v˘hrad
11) dodavatele na akci : „V˘mûna oken v Z· a
M· - II. etapa“ fi. BFHM spol. s.r.o. Tisá za
cenu dle nabídky v celkové v˘‰i 613
956,—Kã vãetnû DPH.
12) pﬁíspûvek na dopravu na ·vP „Îihle“ ve
v˘‰i 15. 000,— Kã.
13) pﬁidûlení pÛjãky z FRB obce paní Lence
Krejãí na zateplení domu ãp. 175 ve v˘‰i
50.000,- Kã.
14) 3prodej st.p. ã.731 a p.p. ã.2112/1 k.ú Petrovice paní Paﬁízkové na v˘stavbu rodinného domu za cenu a dle podmínek Opatﬁení ZO ã.1/2004 v platném znûní.
15) pronájem ãásti p.p.ã. 1390/7 v k.ú Petrovice paní Janû Dittrichové na zahrádku v
souladu s Opatﬁením obce ã. 1/2004 v
platném znûní.
16) s doplnûním p. Josefa Kyndla jako spolunájemce bytu ã. 11 v domû ã.p. 554 do nájemní smlouvy na tento byt.
17) s pﬁevodem akcií spol. STALA a.s. na spol.
SVEP a.s. a to za podmínek dle „Smlouvy
o pﬁevodu cenn˘ch papírÛ“ ze dne
28.2.2008
18) s pﬁijetím brigádníka na posílení stavu zamûstnancÛ v letních mûsících

IV. ZO stanovuje:
1) poãet 11 ãlenÛ ZO pro pﬁí‰tí volebním období (2010 - 2014)

III. ZO vydáv:
1) „Zmûnu ã. 8 územního plánu sídelního útvaru Petrovice“ formou opatﬁení obecné povahy ã.j. Z8ÚPSÚ/OOP/2010

Ovûﬁili:
Rudolf Glasser, zastupitel obce
Petr Pengl, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

V. ZO povûﬁuje starostu:
1) podpisem smlouvy o dílo s fi. ARSA - Ing.
arch. Kva‰ na projektovou dokumentaci na
akci“ Zastﬁe‰ení kostela sv.Mikulá‰e“ dle
pﬁedloÏeného návrhu.
2) sepsat se souãasn˘m nájemcem „Restaurace Radnice“ dohodu o ukonãení nájmu k 30.
9. 2010 a provûﬁit zda trvá zájem nájemce
„Lidového ‰enku“ o jeho provozování.
3) zadat advokátní kanceláﬁi sepsání v˘zvy,
majitelÛm volnû pobíhajících koãek v domû
ã.p. 553 - 555, k zjednání nápravy - zamezení jejich volného pohybu.
VII. ZO zamítá:
1) pﬁevod pozemkÛ do vlastnictví obce Telnice
nad rozsah schválen˘ usnesením ã.
45/2010/II/8),
2) Ïádost manÏelÛ Novotn˘ch na koupi domu
ãp. 547. DÛm v souãasné dobû není na prodej
3) prodej p.p.ã. 2004/4, 2004/3 a 2006 v‰e v
k.ú. Petrovice panu Antoliãovi na zahrádku a
nabízí mu pronájem tûchto pozemkÛ
Zapsala dne 30.6.2010:
Vladimíra Wolfová

Usnesení ZO Petrovice ã. 49/2010 ze dne 13. 9. 2010
I. ZO schvaluje:
1) program svého 49. zasedání
2) pronájem nebytov˘ch prostor v domû ã.p. 1
tj. provozovnu „Restaurace Radnice“ vãetnû
pokojÛ v druhém nadzemním podlaÏí vyjma
prostor, které má v souãasné dobû pronajaty p VodráÏka, paní Jiﬁinû Pinknerové s platností od 1. ﬁíjna 2010 a to za mûsíãní nájemné ve v˘‰i 32. 000,—Kã
3) sníÏení v˘‰e nájemného, p. Novákovi, za
uÏívání „Restaurace Radnice“ v mûsíci záﬁí o
15. 000,- Kã
4) zhotovení „altánku“, k zakrytí venkovního
podia na námûstí, s klasickou sedlovou stﬁechou s otevﬁen˘mi stûnami
5) prodej ãásti p.p.ã. 2007/2 a ãásti p.p.ã. 2006
v k.ú. Petrovice p. Pavlu Antoliãovi
6) prodej p.p.ã. 2185/4 k.ú. Petrovice RNDr.
·tûpánu Renovi a p. Rudolfu Vo‰ahlíkovi na
v˘stavbu 2 rodinn˘ch domÛ. S Ïadateli bude
sepsána smlouva o budoucí smlouvû kupní
ZPRAVODAJ PETROVICE
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v souladu s Opatﬁení ZO ã.1/2004 v platném
znûní.
7) prodej p.p.ã. 1933/58 k.ú. Krásn˘ Les Franti‰ku ·tolfovi a to za cenu dle Opatﬁení ZO
ã. 1/2004 v platném znûní.
8) rozpoãtové opatﬁení obce ã.1/2010 ve v˘‰i 1
975. 000,- Kã
9) rozpoãtov˘ v˘hled MLS na roky 2011 - 2014
10) poskytnuti návratné, bezúroãné, finanãní
v˘pomoci ve v˘‰i 300.000,—Kã Dobrovoln˘m svazkem obcí Mikroregion Labské
skály, Místní akãní skupinû Labské skály
11) nav˘‰ení poãtu kontejnerÛ na tﬁídûn˘
odpad (papír, petky sklo) v obci na dvojnásobek souãasnû se zdvojnásobením poãtu
stanovi‰È.
12) ãástku ve v˘‰i 4. 000,— Kã bez DPH jako
pﬁíspûvek obce na odmûnu za zrestaurování sochy sv. Jana Kﬁtitele v Krásném
Lese

II. ZO udûluje:
1)Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole Petrovice okres Ústí nad Labem, pﬁíspûvková organizace :
a) v˘jimku z poãtu dûtí ve tﬁídû M· pro ‰kolní rok 2010 - 2011 na maximální poãet
dûtí ve tﬁídû 28 tj. 24 + 4
b) v˘jimku z poãtu dûtí ve tﬁídû Z·, stanoveného § 4, odst. 4, vyhlá‰ky ã. 48 /2005
Sb. pro ‰kolní rok 2010 - 2011
III. ZO jmenuje:
1) komisi pro otvírání obálek doruãen˘ch v nabídkovém ﬁízení na akci : „Rekonstrukce víceúãelového hﬁi‰tû Petrovice“ ve sloÏení
pp.DoleÏal, Kutina, Glaser
IV. ZO povûﬁuje:
1) stavební v˘bor provést místní ‰etﬁení za
úãasti Ïadatele a souãasné uÏivatelky p.p.ã.
2011/1 a s v˘sledkem seznámit ZO na dal-

‰ím zasedání
2) starostu podpisem smlouvy s fi. ADAKA na
provedení auditu hospodaﬁení obce v roce
2010
3) starostu podpisem smlouvy s fi. Alena Bílková na inÏen˘rskou ãinnost na akci „Kanalizace a âOV Petrovice II. etapa“za cenu 365.
299,—Kã bez DPH.
4) starostu podpisem smlouvy s fi. Alena Bílková na organizaci nabídkového ﬁízení pro
v˘bûr dodavatele na akci : „Rekonstrukce víceúãelového hﬁi‰tû Petrovice“ a na vypracování Ïádosti o proplacení prostﬁedkÛ na tuto

akci za celkovou cenu 14. 000,—Kã bez
DPH
5) starostu obce a pﬁedsedu finanãního v˘boru
k jednání s starostkou a ZO Tisá o moÏnosti sníÏení v˘‰e neinvestiãních nákladÛ na 1
Ïáka a mûsíc, s ohledem na schválen˘ rozpoãet obce, na maximálnû 1. 000,—Kã
6) starostu podpisem „Smlouvy o finanãní spoluúãasti obce v rámci projektu : Monitoring
pohybu hladin a zaji‰tûní pﬁenosu dat a informací - ProtipovodÀová opatﬁení na drobn˘ch vodních tocích Ústeckého kraje - II.
etapa“

V. ZO trvá:
1) na svém usnesení ã. 40/2010/VI/1 ze dne
23.9.2009 - kter˘m ZO nesouhlasí s prodejem ãásti p.p.ã. 1993/41 k.ú. Krásn˘
Les
Zapsala dne 13. 9.2010:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili :
Ludmila Boumová zastupitelka obce
Walter Wolf místostarosta obce
Zdenûk Kutina, starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice,
ve volebním období 2010 - 2014: ãíslo: 1 - Ze dne 08. 11. 2010
Jednání ZO se konalo v zasedací místnosti
Obecního úﬁadu Petrovice od 17.00 hodin,
ukonãeno bylo v 19.20 hod. Jednání vedla paní
Ludmila Boumová, ãlenka zastupitelstva.
■ Pﬁítomno: 11 ãlenÛ ZO - Ludmila Boumová,
Lenka Kremrová, Zdenûk Kutina, Walter
Wolf, Jan Medek, Rudolf Glaser, Petr Pengl,
Patrick DoleÏal, Mgr. Jan Franti‰ek Teister,
Ladislav Îák
■ Omluveni: 0
■ Neomluven: 0
■ Hosté: 0
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájila ãlenka ZO paní Ludmila Boumová. Pﬁivítala v‰echny pﬁítomné a konstatovala, Ïe zasedání je usná‰eníschopné a navrhla ovûﬁovatele zápisu paní Kremrovou a pana Îáka..
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ovûﬁovatele zápisu z 1. zasedání
ZO : p. Kremrovou a p. Îáka
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Usnesení bylo pﬁijato
Dále p.Boumová sdûlila ãlenÛm zastupitelstva, Ïe zápisy bude poﬁizovat pani Vladimíra
Wolfová.
II. Program jednání:
Paní Boumová pﬁednesla návrh programu
ustavujícího zasedání ZO:
■ NÁVRH PROGRAMU:
1) Slib ãlenÛ ZO
2) Volba starosty
3) Volba místostarosty
4) Urãení funkcí pro které budou ãlenové ZO
uvolnûni
5) V˘‰e odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm ZO
6) Diskuse
Návrh snesení:
ZO schvaluje program ustavujícího zasedání
ZO

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
III. PrÛbûh jednání :
1) SLIB âLENÒ ZO:
Paní Boumová pﬁeãetla „Slib ãlenÛ zastupitelstva obce“ a poté jednotliví ãlenové zastupitelstva slovem „slibuji“ a podpisem sloÏili v souladu s § 69 odstavec (3) zákona ã. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zﬁízení) slib. Písemné vyhotovení slibu s podpisy ãlenÛ zastupitelstva
tvoﬁí pﬁílohu ã.1 tohoto zápisu.
2) VOLBA STAROSTY :
Pan Wolf pﬁedloÏil, jménem volební strany
sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ „Za Obec Petrovice“, návrh kandidáta na funkci starosty
obce Petrovice, pro volební období 2010 2014, pana ZdeÀka Kutinu. ProtoÏe nebyl navrÏen Ïádn˘ protikandidát, pﬁednesla pí. Boumová
Návrh snesení:
ZO volí starostou obce Petrovice pro volební
období 2010 - 2014 pana ZdeÀka Kutinu
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
Paní Boumová poblahopﬁála starostovi ke
zvolení do funkce a pﬁedala mu ﬁízení schÛze
ZO. Starosta podûkoval za zvolení a slíbil, Ïe
bude pracovat ve prospûch obce a jejich obãanÛ.
3) VOLBA MÍSTOSTAROSTY:
Starosta pﬁednesl návrh kandidáta na místostarostu obce Petrovice, pro volební období
2010 - 2014 pana Waltera Wolfa. ProtoÏe
nebyl navrÏen Ïádn˘ protikandidát, dal o návrhu hlasovat
Návrh snesení :
ZO volí místostarostou obce Petrovice pro volební období 2010 - 2014 pana Waltera Wolfa
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat

4) URâENÍ FUNKCÍ, PRO KTERÉ
BUDOU âLENOVÉ
ZASTUPITELSTVA OBCE UVOLNùNI:
Starosta navrhl aby v souladu s pravomocí
vyhrazenou zastupitelstvu obce § 84. odstavec
(2) písmeno n) zákona ã. 128/2000 Sb. urãilo
funkce pro které budou ãlenové zastupitelstva
obce uvolnûni po diskusi pﬁedloÏil
Návrh usnesení:
ZO urãuje funkci starosty obce funkcí pro
jejíÏ v˘kon bude, v souladu s § 84. odstavec
(2) písmeno n) zákona ã. 128/2000 Sb., ãlen
zastupitelstva obce ve volebním období 2010 2014 uvolnûn.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
5) V¯·E ODMùN NEUVOLNùN¯CH âLENÒ
ZO:
Pí. Wolfová seznámila ZO s rozsahem v˘‰e
odmûn dle platného pﬁedpisu a se skuteãnou
v˘‰í odmûn vyplácenou neuvolnûn˘m ãlenÛm
ZO v posledním období po diskusi p. DoleÏal a
p. Medek pﬁedloÏili
Návrh usnesení:
ZO stanovuje v souladu s § 84. odstavec (2)
písmeno r) zákona ã. 128/2000 Sb. v˘‰i odmûny pro neuvolnûné ãleny ZO ve stejné v˘‰i jako
v posledním mûsíci minulého volebního období
s platností od 1. listopadu 2010.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
Starosta poÏádal ZO o zaﬁazení dvou dal‰ích bodÛ do programu dne‰ního zasedání ZO
vzhledem k jejich dÛleÏitosti a neodkladnosti po
diskusi pﬁedloÏil
Návrh usnesení:
ZO schvaluje roz‰íﬁení programu dne‰ního zasedání o body : 6) Konec platnosti v˘jimky z
hygienick˘ch norem v Z· a M·. 7) Poﬁízení
elektronické spisové sluÏby v rámci projektu
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„Technologické centrum Ústí nad Labem“. Bod
6) schváleného programu posouvá na konec
jednání jako bod 8)
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
6) KONEC PLATNOSTI V¯JIMKY
Z HYGIENICK¯CH NOREM V Z· A M· :
¤editel Z· a M· informoval ZO o skuteãnosti, Ïe platnost souãasné v˘jimky z hygienick˘ch norem (kuchynû, jídelna, tûlocviãna)
konãí k 31. prosinci 2010. Po podání Ïádosti
o prodlouÏení této v˘jimky se za úãasti Krajské hygieniãky a za pﬁítomnosti starosty
uskuteãnilo místní ‰etﬁení v Z· a M·. Na
tomto místním ‰etﬁení byly dohodnuty tyto minimální kroky, kter˘mi je prodlouÏení v˘jimky
podmínûno : 1. Musí dojít ke zmûnû souãasného stavebního uspoﬁádání pﬁíchodu dûtí do
jídelny, aby nedocházelo k prolínání sektorÛ
zázemí kuchynû a prostoru pro dûti. Toto obná‰í probourání dveﬁí do jídelny z vestibulu
‰koly, likvidaci kovov˘ch dveﬁí mezi vestibulem a chdbou a osezení nov˘ch vstupních
dveﬁí do budovy. 2. Musí b˘t neodkladnû dopracován a schválen projekt na I. etapu pﬁestavby budovy jeÏ bude obsahovat hygienické zázemí pro tûlocviãnu a práce na této pﬁístavbû musí b˘t zahájeny v pﬁí‰tím roce. Po
diskusi pﬁedloÏil
Návrh usnesení:
ZO povûﬁuje starostu neodkladn˘m zaji‰tûním
stavebních úprav v budovû Z· a M· - zmûna
stavebního uspoﬁádání vstupu dûti do ‰kolní jídelny a urychlen˘m zaji‰tûním stavebního projektu a stevebního povolení na pﬁístavbu sociálního zázemí u tûlocviãny Z· a M·.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
Návrh usnesení:
ZO povûﬁuje starostu podpisem SOD s fi
BFHM Tisá na zhotovení nov˘ch vchodov˘ch
dveﬁí do budovy Z· a M· za cenu 61.829,—Kã
vãetnû DPH.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
7) PO¤ÍZENÍ ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ
SLUÎBY V RÁMCI PROJEKTU
„TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
ÚSTÍ NAD LABEM“:
Starosta informoval ZO, Ïe obec, aby
mohla ﬁádnû plnit úkoly a sluÏby dané zákonem ã. 499/2004, si v souãasné dobû pronajímá program elektronické spisové sluÏby od
firmy TRIADA. Statutární mûsto Ústí nad
Labem jako obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
pﬁipravuje v souãasné dobû projekt „Technologické centrum Ústí nad Labem“ v rámci
v˘zvy ã. 06 IOP. Pokud se obec stane partnerem v tomto projektu bude souãástí tohoto
projektu získání elektronické spisové sluÏby,
kompatibilní s provozovan˘m informaãním
systémem, pro obec a dále bude souãástí tohoto projektu vybudování úloÏi‰tû dokumentÛ realizátora a partnerÛ projektu. Po diskusi
pﬁedloÏil
Návrh usnesení:
ZO schvaluje úãast obce v projektu „Technologické centrum Ústí nad Labem“ v rámci v˘zvy
ã. 06 IOP za úãelem získání elektronické spisové sluÏby, kompatibilní s provozovan˘m informaãním systémem, a vybudování negaran-

tovaného úloÏi‰tû neuzavﬁen˘ch dokumentÛ realizátora a partnerÛ.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
Návrh usnesení:
ZO povûﬁuje starostu podpisem dohody o partnerství se Statutárním mûstem Ústí nad Labem
v rámci projektu „Rozvoj sluÏeb eGovermentu
ve správním obvodu mûsta Ústí nad Labem“
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrÏel se: 0
Návrh usnesení byl pﬁijat
8) DISKUSE:
■ starosta informoval ZO, Ïe byl vybrán dodavatel na rekonstrukci víceúãelového hﬁi‰tû - fi. FUNISPORT s.r.o. ZLÍN za cenu
697.2480,40 Kã vãetnû DPH.
■ starosta informoval ZO o postupu prací na
akci „Komunikace a parkové úpravy pﬁed
budovou Z· a M·. V parku do‰lo k vykácení témûﬁ v‰ech stromÛ a dﬁevin. Park bude
upraven a novû osázen nov˘mi dﬁevinami.
■ pan Îák: bylo by potﬁeba pﬁipojit osvûtlení
vánoãního stromu v Krásném Lese na veﬁejné osvûtlení.
■ pan Pengl - dotaz ohlednû dna potoka rozbitého pﬁi velké vodû
-Starosta ukonãil zasedání ZO v 19.20 hodin.
Zapsala dne 08.11.2010:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili:
Lenka Kremrová, zastupitelka obce
Ladislav Îák, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta obce

Také pﬁem˘‰líte, jak by jste mûli správnû
naloÏit se svou starou auto lékárniãkou?
Nabízíme Vám ﬁe‰ení.
Darujte ji potﬁebn˘m v Africe!
AÏ si koupíte auto lékárniãku novou,
tu starou doneste (nejpozdûji v‰ak do
31. prosince 2010) nám.
My zajistíme její pﬁedání humanitární
organizaci ADRA,která je hromadnû ode‰le potﬁebn˘m do Afriky.
Z· a M· Petrovice okr. Ústí nad Labem, pﬁíspûvková org. ãp. 5; 403 37 Petrovice
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