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Zhodnocení roku 2010
Petrovick˘ spolek pro obnovu a zachování tradic
Se‰el se rok s rokem a ná‰ Spolek se pokusí zhodnotit, jak se podaﬁilo oÏivit spoleãenské dûní v na‰í obci. Musím ﬁíci (i kdyÏ jsme
velice skromní) Ïe tento rok byl docela úspû‰n˘ a Ïe jsme nejen zorganizovali, ale hlavnû
realizovali témûﬁ v‰echny akce které jsme si
naplánovali. Pﬁedesílám, Ïe za pﬁíkladné spolupráce Obce Petrovice, jejich zamûstnancÛ,
petrovick˘ch sportovcÛ, petrovick˘ch hasiãÛ
vãetnû tûch mlad˘ch a Z· a M· Petrovice.
Rok 2010 jsme zaãali 27.února „Dûtsk˘m
karnevalem“. Dûti si pﬁipravily opravdu krásné
masky, zatancovaly si, soutûÏily, pﬁedná‰ely
básniãky a vÛbec se v˘bornû bavily s kouzelníkem. Je veliká ‰koda, Ïe úãast dûtí byla oproti
jin˘m rokÛm slab‰í, Ïe mnohé dûti byly ochuzeny o pﬁíjemnû proÏit˘ den.
Rozhodnû co se povedlo, byly „Pa‰ijové
hry“, které na 3.dubna pﬁipravily dûti Z· a M·

Petrovice. Byli jsme pﬁíjemnû pﬁekvapení, Ïe
na toto dûtské vystoupení pﬁi‰lo opût více divákÛ. Je to pﬁedev‰ím velké povzbuzení pro
na‰e dûtské herce, kteﬁí do toho dali celé
svoje srdíãko.
A na‰e jiÏ tﬁetí „Petrovické slavnosti jara“,
které se konaly 17.dubna? Myslíme, Ïe se nám
povedlo zaloÏit docela Ïivotaschopn˘ projekt,
kter˘ zaãíná mít odezvu i v okolních obcích.
Program byl opravdu rÛznorod˘ a v krásném
slunném jaru bylo pﬁíjemné posedût a pobavit se znám˘mi a pﬁáteli. Pevnû vûﬁíme, Ïe
s dal‰ími a dal‰ími roky bude jejich obliba
stoupat.
V pátek 26.kvûtna se mezinárodní a stále
prestiÏnûj‰í akce nazvaná „Noc kostelÛ“ uskuteãnila také v na‰em Petrovickém kostelíku.
ProtoÏe velk˘ a obsáhl˘ ãlánek jsme uveﬁejnili
ve Zpravodaji pro II.ãtvrtletí roku 2010, dotkli

jsme o této akci pouze okrajovû - pro oÏivení
pamûti.
Je to opravdu dobr˘ pocit kdyÏ zjistíme, Ïe
se zaãíná u nás zabydlovat v rámci stavûní
májky, divadelní pohádková pﬁedstavení v pﬁírodním prostﬁedí areálu „hasiãárny“. Kulisy,
které vytváﬁí samotná pﬁíroda, jsou pro vnímání okolní krásy ve spojení s pohádkou nûãím
naprosto jedineãn˘m. O úspûchu hovoﬁí i rozzáﬁené dûtské oãi, a to je jen a jen dobﬁe.
Jednou z mála naprogramovan˘ch akci, kterou se nám nedaﬁí jiÏ nûkolik let dotáhnout do
koneãné podoby a která v Petrovicích mûla
dlouholetou tradici, je slavnostní kácení máje.
Zﬁejmû na tom nese ãást viny i de‰tivé
a chladné poãasí, které na‰e obãany odrazuje.
·koda. Vûﬁme, Ïe jednou pﬁijde den a slavnost
kácení máje se vrátí a bude úspû‰ná!
(Pokraãování na následující stranû)

O dûtském dnu, v nedûli 6.ãervna kdy se dûti se‰ly na hﬁi‰ti, jsme jiÏ
rovnûÏ psali, jen pro pﬁipomínku uvádíme, Ïe se povedl.
O setkání s dr.Grygarem pí‰eme v samostatném ãláneãku.
Na 28.srpna jsme Vás poprvé srdeãnû pozvali na slavnost nazvanou
SENO 2010. Program byl opravdu bohat˘ a bylo se na co dívat. Svou
„spanilou jízdou“ od hraniãního pﬁechodu po celé délce vesnice se nám
pﬁedstavila stará i nejmodernûj‰í zemûdûlská technika. Na námûstí si
pak kaÏd˘ mohl prohlédnou zemûdûlské stroje s doprovodn˘m v˘kladem
a o milé ceny soutûÏily nejen dûti, ale i na‰i tatínkové! Pﬁekvapením bylo
vystoupení „Husákov˘ch sester“ s orientálními tanci. A nakonec aÏ do
nevidím zahrála k tanci a poslechu kapela „U STYLE“ z Dûãína. Opût
jeden z krásnû proÏit˘ch dnÛ!
Den, kdy nám poãasí opût nepﬁálo, byla nedûle 26 záﬁí. Pr‰elo a pr‰elo jen se lilo, takÏe IV. turisticko-cyklistick˘ pochod „Po stopách zvûdÛ
kníÏete Sobûslava“ se jaksi sám od sebe zru‰il. Doufáme, Ïe tento rok
nám budou nebesa pﬁát.
Dal‰í, nezapomenuteln˘ záÏitek, ãekal petrovické obãany ve stﬁedu
3.listopadu kdy v provizornû, pro tuto pﬁíleÏitost zastﬁe‰eném kostele, se
uskuteãnila slavnost u pﬁíleÏitosti obnovy tradice pravidelného vyzvánûní z vûÏe petrovického kostela. V úvodních slovech se stﬁídali pan ﬁídící
uãitel Teister s paní Jiráskovou. Pﬁivítali v‰echny pﬁítomné, a zároveÀ
i v˘znamné osobnosti, jak˘mi byl petrovick˘ faráﬁ páter Miloslav ·imáãek, Mgr. Martina Ry‰ánková zastupující sponzorskou spoleãnost
a ZdeÀka Kutinu starostu obce. Podle programu následovala divadelní
hra „Povûst o petrovickém zvonu“ v podání ÏákÛ ZÂ a M· Petrovice.
Páter ·imáãek následnû zvon posvûtil a spoleãnou modlitbou vzpomnûl
na v‰echny zemﬁelé. Slavnostní akt obnovení pravidelného vyzvánûní,
za oslavného hymnu Te Deum, v podání trumpetisty Jana Jakubíka, provedli spoleãnou rukou starosta obce Petrovice a Mgr.Martina Ry‰avá.
Hlas trubky, zvonûní - byl to tak dojemn˘ okamÏik, kter˘ dokázal vehnat
slzy do oãí. A pak do‰lo k situaci, kdy v na‰em kostele bez stﬁechy, bez
vnitﬁního vybavení a hlavnû bez varhan, mûl nejen petrovickou a evropskou, ale dá se ﬁíci celosvûtovou premiéru VARHANNÍ KONCERT!
Cel˘m koncertem nás slovem provázel pan ﬁídící uãitel a koncert byl
úÏasn˘. Nakonec se nad kostelem rozprostﬁel nejrÛznûj‰ími barvami ohÀostroj, doprovázen˘ hrou na trubku.
Pﬁíjemné klima nás pﬁivítalo naveãer 5.listopadu, na dûtsk˘ kost˘movan˘ lampiónov˘ prÛvod. Je úÏasné, Ïe si u nás vzpomínka na zemﬁelé
- du‰iãky, zachovává svÛj ãesk˘ pÛvod, Ïe jsme v Petrovicích nepodlehli „módnímu“ americkému zpÛsobu oslav Healloweenu, kter˘ opravdu do
na‰í ãeské kotliny nepatﬁí!
A nastal opût adventní ãas a s ním spojené, jiÏ druhé, rozsvícení petrovického vánoãního stromu. Oproti roku 2009, kdy jsme zaãínali a pot˘kali se s prvotními nedostatky (ozvuãení, osvûtlení) se nám organizace podaﬁila. Zahájení obstaral ohÀostroj a dûtsk˘ sbor z domova v Tisé.
Pﬁipravili jsme i pﬁekvapení, kdy si v‰ichni pﬁítomní mohli poslechnout
mal˘ koncert kter˘ nám na klávesov˘ nástroj zahrál Martin Husák a kter˘
byl opravdu krásn˘ a zahran˘ pﬁímo profesionálnû! Martin také doprovázel ná‰ „Amatérsk˘ pûveck˘ petrovick˘ smí‰en˘ sbor“. Na‰e ﬁady se roz‰íﬁily o novou ãlenku, Petru Chovancovou, která dodala sv˘mi nápady

na‰emu zpívání „‰vih“. Z reakce posluchaãÛ jsme si vyvodili, Ïe se zimní
podveãer povedl.
A Îiv˘ Betlém? Na to, Ïe dûtí je ve ‰kole coby na jedné ruce ãlovûk
spoãítal, se do hry obuly a vydaly ze sebe to nejlep‰í! Na klávesy opût
doprovázel Martin Husák a sv˘mi hlasy pomáhal ná‰ amatérsk˘ sbor,
kter˘ doplnily paní uãitelky. Bylo to krásné, Ïe?
Dáte nám za pravdu Ïe rok 2010 byl bohat˘ na nev‰ední záÏitky?
ProtoÏe v‰e co jsme dûlali, bylo pro odreagování ze v‰edního a nûkdy
nepﬁátelského Ïivota a bylo zpestﬁením pro v‰echny obãany na‰ich
krásn˘ch Petrovic!
Budeme se ze v‰ech sil snaÏit, aby tento rok byl neménû tak bohat˘ a pestr˘ na kulturní dûní jako rok 2010.
Za Spolek, Jana Jirásková

Obãané a poplatky v roce 2011
Pﬁipomínáme opût na‰im obãanÛm, které poplatky jsou povinni
bûhem roku uhradit a do které doby mají b˘t zaplaceny. Úhradu lze
provést buì v hotovosti do pokladny obecního úﬁadu, nebo pﬁímo
na úãet obce veden˘ u Komerãní banky Ústí n.l. ã.ú.3120411/0100.
Ke kaÏdé platbû na úãet obce u KB je vÏdy nutné uvést variabilní
symbol, kter˘ Vám sdûlí na Va‰i Ïádost referentka obecního úﬁadu.
1. Poplatek za popelnice - platba za poskytovanou sluÏbu je
provádûna formou pololetní platby, splatné vÏdy k 31.3 a 30.9. pﬁíslu‰ného roku
2. Pronájem pozemku - dle nájemní smlouvy úhradu za uÏívání
pozemku je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nejpozdûji do
31.3 kaÏdého kalendáﬁního roku.
3. Místní poplatek ze psa - poplatek je dán Opatﬁením ZO
ã.1/2004 v platném znûní. Poplatek je nutno uhradit nejpozdûji do
30.6. pﬁíslu‰ného roku.
Ing. Jirásková - referentka
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Platební morálka v roce 2010
O tom, Ïe ne v‰ichni na‰i obãané svoji povinnost nejen vÛãi obci, ale pﬁedev‰ím vÛãi
nám v‰em neplní, jsme informovali jiÏ poãátkem roku 2010, kdy jsme uvedli úpln˘ rozbor
dluhÛ za uplynulé roky. Dluhy byly rozdûleny
jednak na rok 2009, dále na dluhy které jsme
byli nuceni odepsat jako nevymahatelné a poslední poloÏka byly dluhy, na které byla uvalena exekuce.
Stav pohledávek byl následující:
Dluhy celkem neuhrazené .......52.539,- Kã
Odepsáno celkem .....................20.956,- Kã
K této ãástce jsme stále nuceni pﬁipoãítat
pohledávky na ãástku 312.800,- Kã, která je
u soudu jiÏ od roku 2008!
K 1.1.2010 ãinili dluhy celkem 386.295 Kã
A jaká je skuteãnost roku 2010 podle jednotliv˘ch druhÛ poplatkÛ, co se nám podaﬁilo vybrat za rok 2009, kolik bylo podáno návrhÛ na
exekuci, kolik zb˘vá k vymáhání?
1. ÚHRADA ZA POPELNICE
DluÏná ãástka ãinila
v roce 2009 ...............................17.136,- Kã
Z této dluÏné ãástky se v roce 2010
podaﬁilo vybrat...........................13.924,- Kã
Za neuhrazen˘ dluh ve v˘‰i 3.212,-Kã byly podány 2 návrhy na exekuci.
Neuhrazené poplatky za rok 2010 jsou
v celkové v˘‰i............................10.566,- Kã
Z toho byl podán návrh na exekuci na ãástku
2.118,- Kã.

Na neuhrazené poplatky bylo tedy podáno jiÏ 7 návrhÛ na exekuci, celková hodnota nedoplatkÛ ãiní k 1. ãtvrtletí 2011 ãástka
28.554- Kã.
2. MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA
neuhrazen˘ poplatek v roce 2009
ãinil...............................................1.050,- Kã
v 1.ãtvrtletí roku 2011 byly
v‰echny pohledávky uhrazeny
3. POPLATEK ZA PRONÁJEM POZEMKÒ
je to druhá poloÏka, u které byly dluÏné ãástky za rok 2009 a 2010 uhrazeny, byÈ s roãním
zpoÏdûním.
Zvlá‰tní kapitolu tvoﬁí úhrada za uÏívání
bytu ve vlastnictví Obce Petrovice. Za prodlení s úhradou nájemného po dobu del‰í
neÏ tﬁi mûsíce, kdy dluh na uveden˘ch platbách pﬁevy‰oval trojnásobek mûsíãného
nájemného, byla Obec Petrovice nucena
podat v˘povûì z nájmu bytu.
I kdyÏ se nám daﬁí dluhy trpûlivou, ale dÛslednou prací stále sniÏovat, je smutnou skuteãností, Ïe dluÏníky jsou OPùT TI STÁLE
STEJNÍ na‰i spoluobãané! Zatímco 99% obãanÛ Petrovic dokáÏe i ze skromn˘ch prostﬁedkÛ své závazky splnit, oni se nestydí
v podstatû na nás v‰ech parazitovat! ProtoÏe tyto dluhy nakonec za nû platíme my
v‰ichni!
Ing. Jirásková - referentka

Obec Petrovice, Petrovick˘ spolek
pro obnovu a zachování tradic, Základní a mateﬁská ‰kola Petrovice,
Sbor dobrovol˘ch hasiãÛ Petrovice
a sportovní klub Hraniãáﬁ Petrovice
zvou co nejsrdeãnûji v‰echny obãany
a pﬁátele na akce, které zpestﬁí v‰ední dny v 1. pololetí leto‰ního roku
■ sobota 16.4. 2011
4. PETROVICKÉ SLAVNOSTI JARA
SPOLU S DNEM OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
MAS. PO CEL¯ DEN NA NÁMùSTÍ
■ pátek 22.4.2011
Pﬁedstavení dûtí ZS a M· Petrovice
v místním kostele „Pa‰ijové hry“ od 15.00
hodin
■ sobota 30.4.2011
Stavûní májky na námûstí a ãarodûjnická pohádka v pﬁírodním areálu hasiãské
zbrojnice
■ nedûle 8.5.2011
Divadelní pﬁedstavení Máchova „Máje“
v místním kostele v rámci na‰eho zapojení do akce „Îivé kostelíky“. Vystoupí divadelní soubor z âesk˘ch Budûjovic.
■ pátek 27.5.2011
Noc kostelÛ - komponovan˘ program Z·
a M· Petrovice
■ Sobota 4.6.2011
Dûtsk˘ den na fotbalovém hﬁi‰ti - od
10. hodin
Pﬁijìte v co nejvût‰ím poãtu si popovídat
se sousedy, pobavit se a zapomenout na
v‰ední starosti! Tû‰íme se na Vás!

Dodané nové prvky k stávajícímu petrovickému zvonu

Pﬁedkládám ãtenáﬁÛm zpravodaje pár amatérsk˘ch fotografií, které jsem narychlo poﬁídil v souvislosti s dodáním nového dubového, ruãnû vyﬁezávaného, zvonového bﬁevna a kuloidního, ruãnû kovaného zvonového srdce, dynamicky austárovaného, se závûsem z kÛÏe a ocelovou jistící hlavicí. ZároveÀ chci touto cestou informovat o tom, Ïe instalace nov˘ch prvkÛ k stávajícímu petrovickému zvonu, které nahradí jiÏ znaãnû opotﬁebované a navíc zcela nevyhovující pÛvodní ãásti (tj. z roku 1933), bude dokonãena aÏ v prÛbûhu zítﬁej‰ího dne (tj. 12. I. A.D. 2011). Obecním zamûstnancÛm je‰tû jednou dûkuji za pomoc s vynesením v‰ech potﬁebn˘ch souãástí do petrovického kostela.
Jan F. Teister
ZPRAVODAJ PETROVICE
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O hvûzdách pod hvûzdami
Psal se rok 2004, kdy jsme se v Petrovicích
poprvé potkali s panem dr.Grygarem. Jednou
ze zastávek pﬁi turistickém putování astronomÛ
po amatérsk˘ch hvûzdárnách byla i hvûzdárna
pana Bílka, kter˘ nám domluvil neformální setkání nejen s dr.Grygarem, ale i z dal‰ími ãleny
„astronomického“ pelotonu.
Povídali jsme si veãer 26.ãervence o hvûzdách pod hvûzdami a pod ãernou oblohou na
hﬁi‰ti pﬁi táboráku. Mûli jsme i tu ãest pﬁivítat
mezi námi Mgr. et Mgr. Pátera Gábora, pﬁíslu‰níka jezuitského ﬁádu, kter˘ v té dobû pracoval
ve Vatikánu ve vatikánské observatoﬁi. A tak,
kdyÏ jsme se pﬁihlásili do iniciativy - Ostrov pro
na‰e kostelíky, napadla nás my‰lenka obrátit
se opût na manÏele Bílkovi s prosbou o zprostﬁedkování s dr.Grygarem a zároveÀ s písniãkáﬁem panem Ludvíkem. Reakce obou pánu
na na‰í nabídku byla ohromující! Ve‰kerá korespondence s nimi je uloÏena v materiálech
na‰eho Spolku, pokusím se alespoÀ o úryvky
z jejich mailÛ:
••• dr.Grygar - urãitû se pﬁí‰tí rok (psáno
v roce 2009) pokusím pﬁijet na pﬁedná‰ku do
trosek Petrovického kostela, protoÏe na tu
noãní m‰i sv. pﬁi Ebicyklu se nedá zapomenou!
••• Pan Ludvík - ano, ano, ano. ...... Dûkuji
za nabídku a tû‰ím se do kostela pod ‰irou oblohou...
••• V‰e je mi jasné, na v‰e se tû‰ím, jen
jednu vûc nevím - kde pﬁesnû to bude, kde je
ten zboﬁen˘ kostel? najdu ho na
mapû?j e nûkde v polích nebo na návsi?
••• ......zdraví vás B.Ludvík, kter˘ se tû‰í
a doufá,Ïe nebude pr‰et, protoÏe by nerad pﬁi‰el o unikátní záÏitek zahrát své písnû v kostele pod hvûzdami
A nápad se stal skuteãností! V sobotu
26.ãervna 2010 svûtovû proslul˘ RNDr. Grygar,
ãesk˘ astronom a astrofyzik a kameraman
âeské televize pan Ludvík se se‰li v Petrovickém kostele v programu nazvaném „Petrovické
povídání o hvûzdách a nejen o nich“+. Pod nebeskou klenbou na‰eho kostelíka se se‰lo ne-
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uvûﬁiteln˘ch 150 lidí, kteﬁí si nenechali ujít tuto
v˘jimeãnou pﬁíleÏitost na vlastní oãi vidût a u‰i
sly‰et jedineãné osobnosti.
VÏdyÈ která malá obec v celé na‰i republice
se mÛÏe pochlubit náv‰tûvou proslul˘ch a znám˘ch osobností? Pan doktor Grygar je v˘znamn˘m ãesk˘m popularizátorem vûdy a získal celou ﬁadu ocenûní, vãetnû ocenûní od
UNESKa v roce 1996. Byla po nûm i pojmenována planetka (3336) Grygar, objevená 26.ﬁíjna
1971.
V roce 2009 mu mûla b˘t udûlena Cena
pﬁedsedy Rady pro v˘zkum, v˘voj a inovace,
která je souãástí projektu âeská hlava spojená
s finanãní odmûnou 500 tisíc Kã. RNDr.Grygar
ji v‰ak odmítnul pﬁijmout, coÏ zdÛvodnil slovy:
Ta cena nese jméno Rady vlády pro v˘zkum,
v˘voj a inovace, která od ãervence leto‰ního
roku soustavnû po‰kozuje zájmy a dobré
jméno Akademie vûd âeské republiky v které
pracuji. To je cena, kterou prostû nemohu pﬁijmout.“ Pan dr.Grygar je neuvûﬁitelnû skromn˘
a sv˘m vyprávûním, které není jen such˘m v˘ãtem faktÛ dokáÏe zaujmout. Vidûli jsme nádherné snímky nejen hvûzd a oblohy, které vidíme pouh˘m okem, ale nahlídli jsme do hlubokého vesmíru, dokonce do míst, kde „rodí“
hvûzdy“!
Celé „povídání“ bylo rozdûleno do nûkolika
ãástí spojované písnûmi, které sloÏil a zahrál
pan Ludvik, jak jsme jiÏ v˘‰e uvedli, kameraman âeské televize, kter˘ je autorem úspû‰n˘ch televizních seriálÛ, napﬁ. K pramenÛm,
Památné stromy, PraÏské vûÏe. (Pan Ludvik se
zviditelnil v roce 2010 na internetu otevﬁen˘m,
neobyãejnû slu‰n˘m a pﬁitom radikálním dopisem politikÛm a statním úﬁedníkÛm o statním
dluhu âeska.).
Byl to velk˘ záÏitek seznámit se s takov˘mi
osobnostmi, kteﬁí nedûlají rozdíly mezi odborníky a „normálními“ lidsk˘mi zvûdavci a dokáÏí
povídat a povídat, hrát a hrát.
Na‰e podûkování za takto krásnû proÏité
chvíle patﬁí i manÏelÛm Bílkov˘m, kteﬁí nám velice ochotnû vy‰li vstﬁíc!
J. Jirásková

Pﬁedvánoãní dárek pro prvÀáãky

Pﬁedvánoãní ãas je ãasem vybírání dárkÛ
pro na‰e blízké. Také my ve ‰kole jsme si lámali hlavu, abychom na‰li takov˘, kter˘ by potû‰il na‰e nejmen‰í ‰koláky. A podaﬁilo se! 18.
listopadu 2010 jsme vyjeli do chránûné dílny
Arkadie v Úpoﬁinách u Bystﬁan, kde jsme strávili nezapomenutelné dopoledne.
Po milém pﬁivítání jsme pro‰li „kouzeln˘ domeãek“ kﬁíÏem kráÏem. Proã kouzeln˘? Bylo
tam k vidûní tolik zajímav˘ch lidí, ãinností, pﬁedmûtÛ, hraãek a zvíﬁátek, Ïe jsme si pﬁipadali
jako v pohádce.
Dílna byla plná ‰ikovn˘ch a mil˘ch lidí, kteﬁí
nám podrobnû ukázali, jak tráví svÛj pracovní
den. Nevûﬁili byste, kolik práce dá vyrobit jed-

noho keramického andûla. Jeden ãlovûk válí
hlínu a vykrajuje andûla formiãkou, dal‰í mu
dává urãitou podobu - tvaruje hlavu, obliãej,
vlasy, zdobí ‰aty. Potom je tﬁeba andûla nechat
vypálit v peci. Po vychladnutí je namáãen do
Ïelezitého roztoku, aby získal barvu... A to
jsme nevidûli jen andílky. Jiné ‰ikovné ruãky
tvarovaly oveãky do betlémÛ, dal‰í ‰ily nádherné hraãky pro nejmen‰í... . Zkrátka kouzeln˘
domeãek.
A co víc ... . Mûli jsme to ‰tûstí a mohli si vyzkou‰et, jestli ty na‰e ruce jsou taky tak ‰ikovné. Dostali jsme hlínu, váleãky, formiãky a tvoﬁili jsme. Takhle hodné prvÀáky jsem uÏ dlouho
nevidûla. :-) Noví kamarádi nám slíbili, Ïe na‰e

malá díla vypálí v peci a my si je pozdûji vyzvedneme. Asi jsme váÏnû byli hodní, protoÏe
jsme dostali tepl˘ ãaj a dokonce i drobné dáreãky.
Pﬁed odjezdem jsme se je‰tû podívali do
chléva na oveãky, kozy a kÛzlátka, kter˘m jsme
trochu zaplnili bﬁí‰ka dobrotami. Ne v‰ichni
mûli tu odvahu podat oveãce kus suchého
chleba :-).
PﬁestoÏe se nám nechtûlo, ãas se naplnil a
museli jsme se rozlouãit. TakÏe je‰tû jednou:
„Dûkujeme Vám, milí kamarádi z Arkadie, za
nádherné záÏitky a za ãas, kter˘ jste nám vûnovali.“
Mgr. ·árka Ritschelová
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Obãanské sdruÏení S O VA - Krásn˘ Les
Na‰e SOVA by ráda seznámila i obyvatele Petrovic s ãinností a akcemi, které jsme zorganizovali v roce 2010 a vÛbec se spoleãensk˘m
Ïivotem v Krásném Lese.
■ 5.dubna - Velikonoce - Jsme malá obec s mal˘m poãtem obyvatel.I pﬁesto jako kaÏd˘ rok, chodí spousta koledníkÛ. Letos (2010) jich bylo
obzvlá‰tû hodnû.
■ 30.dubna - Stavûní máje - „ãarodûjnice“ - Tato akce byla jednou
z nejvût‰ích i na pﬁípravu nejnároãnûj‰í. Hlavnû proto, Ïe se v na‰í obci
dlouhá léta nic takového nekonalo. I pﬁes malá úskalí se akce vydaﬁila.
Se‰lo se zde mnoho obãanÛ z na‰í vesnice a pﬁijeli se podívat lidé z blízkého i dalekého okolí.Odpoledne byla postavena „Májka“. Pak se zapálila „ãarodûjnice“. Hrála hudba a nálada byla v˘borná. Opékaly se ‰pekáãky a byl i gulá‰ek!
■ 1.kvûtna - v˘stup na ·piãák - I kdyÏ veselice „Stavûní máje“ konãila v pozdních noãních hodinách, se‰lo se na druh˘ den mnoho na‰ich
spoluobãanÛ, aby vystoupali na nedalek˘ kopec ·piãák.
LÉTO BYLO VE ZNAMENÍ OPRAVY KAPLIâKY NA
TOâNù AUTOBUSU
■ 30.ﬁíjna - Odhalení kapliãky - lampiónov˘ prÛvod - Za pﬁispûní
nûkolika nad‰encÛ z na‰í obce a také pana Bílka z Petrovic, se podaﬁilo
opravit kapliãku a zrekonstruovat soch Panny Marie. Odhalení se opût zúãastnilo spousta obãanÛ. Pﬁijeli i nûkteﬁí zástupci OÚ Petrovice. Odhalení mûlo velik˘ a neãekan˘ úspûch. Poté byl lampiónov˘ prÛvod v maskách celou na‰í vesnicí.
■ 25.listopadu - Vánoãní strom - Letos ( 2010) se podaﬁilo vãas zajistit a postavit „Vánoãní strom“. A tak mohl b˘t první adventní nedûli,za
úãasti mnoh˘ch z nás rozsvícen. Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám tyto akce pomohli zrealizovat. Pﬁedev‰ím ãlenÛm spolku SOVA a finanãní podpoﬁe OÚ
Petrovice.
Eva Îáková, Krásn˘ Les
SOVA. KdyÏ se vrátíme o nûkolik let nazpátek, pﬁesnû do roku 2004,
uveﬁejnili jsme ve Zpravodaji ã.3 rozhovor s panem Ladislavem Îákem,
zakladatelem obãanského sdruÏení SOVA. Tímto ãlánkem jsme chtûli
upozornit na lidi, kteﬁí se rozhodli vyhledávat kulturní dûdictví které zde
zanechali pÛvodní obyvatelé pohraniãí a kteﬁí se rozhodli v rámci sv˘ch
moÏností tyto památky opravovat a vracet do na‰eho Ïivota. AÏ do dne‰ního dne jsme bohuÏel nemûli o akcích SOVy Ïádné informace a proto
jsme rádi, Ïe se rozhodli celou petrovickou veﬁejností seznámit s tím, co
v‰e udûlali v roce 2010. Vûﬁíme, Ïe s touto první vla‰tovkou v‰e neskonãí, Ïe se stanou pravideln˘mi pﬁispívateli Zpravodaje.
Jirásková
SOVA - Spolek pro Obnovu venkova
Spolek byl zaloÏen v roce 2002 panem Ladislavem Îákem, Václavem
Medkem a Janem Medkem z Krásného Lesa.Dal‰ími ãleny jsou Tomá‰
Helebratn a Václav Guza ml. z Petrovic, Franti‰ek Titûra, Pavel Zámostn˘ a Jiﬁí Pavel z Krásného Lesa.
NáplÀ spolku jsou zejména opravy a udrÏování drobn˘ch památek jak
církevního tak necírkevního charakteru. Dále v rámci moÏností pﬁispívat
na poﬁádání a poﬁádat akce, kter˘ by hlavnû v regionu zapojovaly obãany do veﬁejného Ïivota a zanechávaly zde i svÛj odkaz. VyuÏívat k tomu
hodláme sponzorské dary, dotaãní tituly, spolupráci s OÚ Petrovice, ale
také na‰e ãlenské pﬁíspûvky.
Z akcí, které stojí za zmínku mÛÏeme uvést umístûní Ïelezného kﬁíÏe
na nedalekém kopci ·piãák a zároveÀ odvoz fragmentÛ témûﬁ celého pÛvodního pískovcového kﬁíÏe k plánované rekonstrukci. Dále osázení pomníku u hostince v obci Krásn˘ Les Ïelezn˘m kﬁíÏem. A na konec rozsáhlej‰í oprava kapliãky na toãnû. Mezitím jsme se zúãastnili brigády u
fotbalistÛ Hraniãáﬁ Petrovice a také víkendová brigáda na „malé muzeální“ Ïeleznici v Zubrnicích.
Spolupracujeme také s OÚ Petrovice na vylep‰ování vzhledu obce,
napﬁ. v˘sadba zelenû u dûtského hﬁi‰tû, terénní úpravy apod.
Ladislav Îák, pﬁedseda o.s. SOVA
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Noví kanovníci
V rámci tzv. vût‰í vzájemné informovanosti dovoluji pﬁedloÏit krátkou
fotorelaci ze sobotní (tj. ze dne 12. II. A.D. 2011) instalace nov˘ch kanovníkÛ litomûﬁické svato‰tûpánské kapituly, kdy byl litomûﬁick˘m biskupem Msgre Janem Baxantem jmenován ãestn˘m kanovníkem taktéÏ P.
Miroslav ·imáãek - exc. administrátor farnosti sv. Mikulá‰e v Petrovicích.
Podot˘kám, Ïe první a zároveÀ také poslední petrovick˘ duchovní
správce, kter˘ kdy v minulosti dosáhl hodnosti litomûﬁického kanovníka,
byl P. Eduard Schönbach - Nietsche - petrovick˘ rodák, kter˘ zemﬁel na
sousední kráslosské faﬁe pﬁed 60-ti lety a je pohﬁben na petrovickém
hﬁbitovû.
Jan F. Teister

Štědrovečerní modlitba v Petrovicích

Leto‰ní ·tûdr˘ veãer byl v Petrovicích
vskutku zcela netypick˘. - Po mnoha desetiletích totiÏ zval hlas nedávno novû
„oÏiveného“ zvonu z vûÏe pertovického
farního kostela v‰echny Petrovické ke
spoleãné „‰tûdroveãerní modlitbû“.
Bylo to vskutku veliké pﬁekvapení, neb
kostel v Petrovicích (opomineme-li jiÏ neexistující farní kostel sv. Josefa na Nakléﬁovû)
je nejuboÏej‰í ze v‰ech v okolí. - Od roku
1988 totiÏ nemá nad hlavní lodi stﬁechu a v

jeho interiéru se z pÛvodního mobiliáﬁe zachovalo pouze „kamenné“ torzo hlavního oltáﬁe.
Pﬁipomínal tak skuteãnû vûrohodnû chud˘
chlév v mûstû Betlémû, v nûmÏ se pﬁed více
neÏ 2.000 lety narodil Spasitel - JeÏí‰ Kristus.
- V Písmu se pí‰e, Ïe Svatá rodina nikde nena‰la místo (kostely v Krásném Lese, Libouchci, Tisé zÛstaly o ‰tûdroveãerní noci zavﬁené),
a proto se musela uch˘lit do chudého chléva
(tj. do Petrovic).
Cca 30-ti minutová spoleãná modlitba, na
jejíÏ pﬁípravû se kromû pracovníkÛ Obce Petro-

vice podíleli také souãasní a b˘valí Ïáci Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... ,
probûhla i pﬁes nepﬁítomnost duchovního
správce se v‰í dÛstojností. - Pﬁi‰lo na 80 nejenom Petrovick˘ch nerÛznûj‰ího vûku a vyznání, kteﬁí zatouÏili i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí
(tj. více neÏ bohaté snûhové nadílce) se spoleãnû v petrovickém „kabriolet“ kostele (tj.
pod hvûzdnou oblohou) poklonit novû narozenému dítûti.
A pak, Ïe se zázraky o Vánocích nedûjí.
J. F. Teister
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Exkurze do Dvora Králové nad Labem
Dne 22. 11. 2010 jsme podnikli s Ïáky pátého roãníku exkurzi, do
jedné speciální firmy ve Dvoﬁe Králové nad Labem. Jedná se o firmu Vánoãní ozdoby, DUV - druÏstvo. Jak jiÏ z názvu vypl˘vá, firma se zab˘vá
v˘hradnû tradiãní v˘robou sklenûn˘ch vánoãních ozdob. Ve‰kerá v˘roba
je ruãní práce, tedy bez vyuÏití strojÛ. Tradice v˘roby ze skla v Podkrkono‰í byla zaloÏena jiÏ ve 2. polovinû 19. století. V souãasnosti je druÏstvo nejvût‰ím v˘robcem ruãnû vyrábûn˘ch a zdoben˘ch vánoãních
ozdob v âR. Své jméno má firma vyhlá‰ené i v rámci EU. NíÏe jsou pﬁíspûvky ÏákÛ, kteﬁí byli náv‰tûvou, stejnû jako já, okouzleni.
Martina PrÛ‰ová
■ Exkurze do Dvora Králové nad Labem
Jeli jsme se podívat, jak se vyrábûjí vánoãní ozdoby. Pﬁed továrnou
nás vyzvedla paní a vedla nás dovnitﬁ. ¤ekla nám, aÈ se nespálíme, Ïe
je tam v‰echno horké a na nic aÈ nesaháme.

Trvá pr˘ rok, neÏ se nûkdo nauãí foukat ozdoby. Paní, které tu pracovaly, u toho poslouchaly písniãky a byl tam velk˘ rachot. Potom jsme ‰li
do druhé místnosti. Tam jedna paní dûlala labutû a dal‰í paní jiné hezké
ozdoby. Pokraãovali jsme do druhého patra. Tady odﬁezávali stonky a
stﬁíbﬁili ozdoby. Ve tﬁetím patﬁe byl hezky ozdoben˘ stromek. Zde se
ozdoby malovaly a zdobily. Byly krásné.
·li jsme se podívat také do obchÛdku, kde jsme si nakoupili ozdoby.
Bylo to krásné a chtûl se nûkdy znova podívat.
André Pavlas
■ Exkurze do Dvora Králové nad Labem
V pondûlí 22. 11. 2010 jsme my, Ïáci pátého roãníku, jeli do Dvora
Králové nad Labem, podívat se do továrny vánoãních ozdobiãek. Odjeli
jsme pﬁepravníkem. Jela s námi také na‰e paní uãitelka Martina PrÛ‰ová. KdyÏ jsme pﬁijeli na místo, pﬁivítala nás jedna hodná paní. Pﬁed tím,
neÏ jsme ‰li dovnitﬁ, nám ta paní ﬁekla, aÈ si dáme velk˘ pozor na své
obleãení. Potom uÏ jsme koneãnû mohli jít do té továrny. Nejprve jsme
vidûli, jak se ty ozdobiãky foukají. Ty paní, je mûly, asi pût centimetrÛ od
ohnû. Mû by ty ruce asi uÏ dávno pálily. Normální koule jsou pro nû asi
pomûrnû jednoduché, ale takové ty ‰piãky na stromeãek nebo labutû a
ptáãci, jsou uÏ asi trochu tûÏ‰í. ·li jsme o jedno patro v˘‰. Tam jsme vidûli, jak se ozdobiãky barví rÛzn˘mi barvami. Stﬁíbrné kouliãky se dûlají
takto: Nûjaká paní si vezme do jedné ruky asi pût aÏ deset kouliãek. Do
nich potom nastﬁíká stﬁíbrnou barvu. Vypadá jako normální jarová voda.
Ty kouliãky potom vloÏí pﬁímo do vaﬁící vody, vyndá je a zatﬁese s nimi.
To zopakuje asi pûtkrát. KdyÏ je naplnûno celé plato ozdob, tak se to odnese a mÛÏe se malovat. Ty paní, které to malují, musejí b˘t velmi trpûlivé. KdyÏ to namalují, jde to k jiné ‰ikovné paní a ta musí odﬁíznout
tyãku, za kterou se ozdobiãka drÏí. Potom se tam musí pﬁidûlat háãek,
za kter˘ to potom my, doma vû‰íme na vánoãní stromeãek. Nakonec
jsme ‰li na nákupy vánoãních ozdobiãek.
Bára Chovancová
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Rozloučení s p. učitelem Pavlem Figurou
V pátek dne 25. února 2011 se spoleãnû Ïáci a uãitelé petrovické
‰koly rozlouãili s p. uãitelem Pavlem Figurou pÛvodem z Bohumína, kter˘
v Petrovicích po dobu dvou mûsícÛ ﬁádnû zastupoval za nepﬁítomnou
p. uãitelku Martinu PrÛ‰ovou.
Dûkovali jsme mu zejména za v‰echny ty spoleãnû proÏité chvíle,
i kdyÏ ne v‰echny byly krásné (nejednomu udûlil po zásluze poznámku)
a radostné (nejeden získal od nûj za své neznalosti pûtku).
V‰ichni, co jsme se s ním kaÏdodennû v petrovické ‰kole setkávali,
mu zároveÀ ze srdce touto cestou pﬁejeme, aby se v nûkolika málo nadcházejících mûsících stihl dostateãnû pﬁipravit na sloÏení státní závûreãné zkou‰ky z pedagogicky mlad‰ího ‰kolního vûku, která ho ãeká na pﬁelomu mûsícÛ kvûtna a ãervna.
Jan F. Teister

Spoleãného stﬁedeãního ãtení

Chtûl bych Vás, jakoÏto metodika Obecní knihovny v Petrovicích,
v krátkosti informovat o tom, Ïe se v prÛbûhu mûsíce bﬁezna 2011 v na‰í
zásluhou Obce Petrovice novû vymalované Obecní knihovnû v Petrovicích pokou‰íme o realizaci spoleãného tzv. stﬁedeãního ãtení nejrÛznûj‰ích pohádek, povûstí, pﬁíbûhÛ pro na‰e dûti.
Je sice pravdou, Ïe na první setkání (viz. pﬁiloÏená krátká amatérská
fotorelace) nedorazily nikterak velké masy, ale nûkdo pﬁeci jenom pﬁi‰el.
- Pﬁedãítání se ochotnû ujali na‰e statné a velmi ãtenáﬁsky zdatné dÛchodkynû.
Jan F. Teister
ZPRAVODAJ PETROVICE
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âinnost SK Hraniãáﬁ Petrovice - p o d z i m 2 0 1 0
Skonãila nám první polovina dal‰í fotbalové sezóny 2010-2011. Podzimní
ãást soutûÏí probûhla
bez problémÛ jak na hﬁi‰tích, tak i v hledi‰tích. At˘m má za cíl udrÏet se v 1.B tﬁídû a to se
mu zatím daﬁí, coÏ potvrzuje 6.místo v tabulce. V prÛbûhu mistrovsk˘ch utkání se navíc
podaﬁilo získat Honzu Povej‰ila na hostování do konce sezóny. Honza nás hned v prvním svém utkání ujistil, Ïe to nebyla marná
snaha, a vstﬁelil 3góly. V pﬁestávce pﬁezimuje s osmi góly na prvním místû stﬁelcÛ na‰eho
A-t˘mu.
Co se t˘ãe na‰í rezervy, B-t˘mu, té se zatím
moc nedaﬁilo a pﬁedposlední místo to jen dokazuje. Ov‰em tady jde hlavnû o to, aby si tu
kluci zahráli v poklidu fotbal a pobavili se. Jsme
rádi, Ïe béãko funguje, protoÏe je dobré pro
hráãe áãka se tu rozehrát po sv˘ch zranûních.

Pﬁíkladem toho je Radek Li‰ka, kter˘ uÏ by sice
nemûl hrát z dÛvodu zranûní kolene, ale láska
k fotbalu a pomoci sv˘m spoluhráãÛm, byla silnûj‰í a on si právû nejprve vyzkou‰el zahrát
v B-t˘mu, aby poté nastupoval opût za A-muÏstvo.
Na‰i nejmlad‰í zástupci v soutûÏi si nevedly
vÛbec ‰patnû, pod vedením Tomá‰e Kremra
mají na svém kontû 5 v˘her a 6 proher, coÏ
vÛbec není ‰patné. Dali 37 branek a obdrÏeli
71. V této soutûÏi mlad‰ích ÏákÛ se nedûlá tabulka z dÛvodÛ toho, aby t˘my nebyly ovlivÀovány nûjak˘m postupem pﬁípadn˘m sestupem.
Hlavním zámûrem je, aby dûti stále jen a jen
hrály bez ohledÛ na to, na jakém místû v tabulce se nacházejí.
V rámci na‰í závûreãné „Dokopné“ jsme se
pokusili uspoﬁádat zábavu i pro místní obãany.
Zábava nebyla ‰patná aÏ na malou úãast. Je to
‰koda, Ïe na tyto akce, kter˘ch tu zrovna není
tolik, chodí málo lidí. Pﬁekvapilo nás i to, Ïe

nûkteﬁí nechtûli pﬁijít i z dÛvodu vysokého
vstupného (90,-Kã). Podle mû si nemyslím, Ïe
je to tak velká ãástka. V‰ude jinde jsou mnohem vût‰í sumy, ale zde byli spoluobãané zvyklí na niÏ‰í vstupné. Nesmíme ale zapomínat,
Ïe v‰echno se neustále zdraÏuje a jestli si
nûkdo myslí, Ïe se zaplatí kapela a tím je zábava vyﬁe‰ená, tak ho hned vyvedu z míry. Pﬁíklad co v‰e se musí zaplatit pﬁi poﬁádání taneãní zábavy: kapela, pronájem sálu, úklid
sálu, poﬁadatelská sluÏba, obsluha u vstupu,
autorská hudební práva OSA atd. Doufáme, Ïe
se to zlep‰í a to hned na na‰í tradiãní „Sportovní zábava“, která se uskuteãnla t˘den pﬁed
zaãátkem jarní ãásti soutûÏí a to v pátek 18.3.
2011.
Ve dnech 8.-13.3. 2011 se jelo na soustﬁedûní dospûl˘ch do Îihle. Úãast nebyla vÛbec
slabá a bylo to jedno z nejlep‰ích soustﬁedûní
na‰eho klubu.
Rudolf Glaser - pﬁedseda klubu

Mladí hasiãi Petrovice

Dne 19. 2. 2011 jsme se zÛãastnili první leto‰ní soutûÏe ,,Zimní Sraz‘’, ktérá se konala v MojÏíﬁi. SoutûÏilo se ve ãtyﬁech vûdomostních a ve ãtyﬁech dovednostních úkolech. Na prvním stanovi‰ti nás ãekalo poznávání stromÛ na druhém urãování stop zvíﬁat dále pojmenování ohni‰t’ a odhad
vzdálenosti. Z dovednostních úkolÛ byl pﬁechod pﬁes dvojité zavû‰ené lano, zhotovení plastiky z pﬁírodních materiálÛ, pﬁíprava ohni‰tû se závûsem
pro kotlík a vaﬁení bramborové polévky. V celkovém poﬁadí jsme se umístili na 3. místû.
Více: www.sdhpetrovice.estranky.cz
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Usnesení ZO Petrovice ã. 2/2010
ze dne 24. 11. 2010
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014
I. ZO schvaluje:
11) ovûﬁovatele zápisu z 2 zasedání ZO Petra
Pengla a Mgr. Jana. F. Teistera
12) program 2. zasedání
13) prodej p.p.ã. 1299/2 kú. Petrovice manÏelÛm Rudolfu a Helenû Glaserov˘m za cenu
a dle podmínek Opatﬁení obce ã. 1/2001 v
platném znûní.
14) prodej ãásti p.p.ã. 2944/1 kú. Petrovice
manÏelÛm Alenû a Jiﬁímu Vrbov˘m za
cenu a dle podmínek Opatﬁení obce ã.
1/2001 v platném znûní.
15) prodej ãásti p.p.ã. 263/1 kú. Petrovice manÏelÛm Vrbov˘m za cenu a dle podmínek
Opatﬁení obce ã. 1/2001 v platném znûní.
16) poskytnutí pÛjãky z FRB manÏelÛm Vlastû
a Rudolfovi Glaserov˘m ve v‰i 30.000,- Kã
na v˘mûnu oken u RD ã.e. 60
17) ukonãení ãinnosti mikroregionu âeské ‰v˘carsko k 31.12.2010
18) bezplatné vrácení 3 ks akcií Labské investiãní a.s.
19) rozdûlení zÛstatku na úãtu mikroregionu
âeské ‰v˘carsko mezi ãlenské obce
10) pouÏití ceny reprodukãní vycházející z poledních platn˘ch oceÀovacích pﬁedpisÛ:
orná pÛda, , zahrada, ovocn˘ sad, trval˘
travní porost - 3,00 Kã/m2, lesní pozemky 3,80 Kã/m2, stavební pozemky - cena základní - 35,00 Kã/m2 v pﬁípadech bezúplatnû nabyt˘ch pozemkÛ, kdyÏ není v související dokumentaci k pﬁevodu majetku ocenûní pozemkÛ uvedeno dále pﬁi zji‰tûn˘ch
inventarizaãních pﬁebytcích a pﬁi zápisu
„historického majetku obce“ na LV obce. U
stanovení tûchto sazeb je dodrÏen úãetní
princip opatrnosti. Toto usnesení má platnost na dobu neurãitou, musí se v‰ak zmûnit pﬁi v˘znamné zmûnû sazeb dle novelizace oceÀovan˘ch pﬁedpisÛ.
11) nav˘‰ení pﬁíspûvku na veﬁejné stravování
dle Opatﬁení ZO ã. 2/2010 do konce roku
2010 na 20,—Kã
12) nav˘‰ení ceny stravenky pro veﬁejné stravování dle Opatﬁení ZO ã. 2/2010 od ledna
2011 na 55,—Kã
13) zachování pﬁíspûvku na 1ks stravenky pro
veﬁejné stravování dle Opatﬁení ZO ã.
2/2010 od ledna 2011 ve v˘‰i 10,—Kã
II. ZO bere na vûdomi:
1) plnûní usnesení z minulého zasedání ZO
III. ZO zﬁizuje:
1) v˘bory ZO v tomto sloÏení: Finanãní v˘bor Patrick DoleÏal, Rudolf Glaser, ing. Jana Jirásková, Kontrolní v˘bor - Petr Pengl, Mgr.
Jan F. Teister, Stavební v˘bor - Jan Medek,
Radek Li‰ka, Kulturní, bytov˘ a sociální
v˘bor - Ludmila Boumová, Lenka Kremrová,
Walter Wolf

IV. ZO stanovuje:
1) úﬁední hodiny pro veﬁejnost na obecním
úﬁadû takto : pondûlí a stﬁeda 730 - 1700,
ãtvrtek 730 - 1500, pátek 730 - 1300, polední pﬁestávka 1145 - 1245.
V. ZO povûﬁuje:
1) stavební v˘bor provést místní ‰etﬁení u pﬁístupu k domu ã.e. 92 a s v˘sledkem seznámit ZO na pﬁí‰tím zasedání
2) stavební v˘bor provést místní ‰etﬁení na
p.p.ã. 523 k.ú. Telnice a s v˘sledkem seznámit ZO na pﬁí‰tím zasedání
3) starostu provûﬁením právní závaznosti nájemní smlouvy uzavﬁené na historick˘ majetek obce mezi PFâR a uÏivatelem pozemkÛ
a s v˘sledkem seznámit ZO na pﬁí‰tím zasedání
4) Mgr. Jana Franti‰ka Teistera v˘konem funkce
oddávajícího pro matriãní obvod Petrovice
5) starostu a referentky obecního úﬁadu ﬁádn˘m vymáhání pohledávek vãetnû podání
návrhÛ na exekuci
VI. ZO vypovídá:
1) Smlouvu o uzavﬁení budoucí smlouvy kupní
s Jiﬁím Popperem a to dle ãl 4. odst 4.4. této
smlouvy.
VII. ZO volí:
1) Rudolfa Glasera ãlenem ‰kolské rady, na
uvolnûné místo po odstoupiv‰ím Janu Domeckém.
Zapsala dne 24.11.2010:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili:
Petr Pengl, zastupitel obce
Mgr. J. F. Teister, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta obce

Usnesení ZO Petrovice ã. 3/2010
ze dne 15. 12. 2010
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014
I. ZO schvaluje:
1. ovûﬁovatele zápisu z 3. zasedání ZO Radka
Li‰ku a Mgr. Jana F.Teistera
2. program 3. zasedání
3. pﬁechod nájmu „Lidového ‰enku“ od
1.12.2010 na paní Jiﬁinu Pinknerovou za
stejn˘ch podmínek jako u b˘valého nájemce
tj. 10.000,—Kã/mûsíc.
4. rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2010 ve v˘‰i
1 561.000,—Kã na stranû pﬁíjmÛ i v˘dajÛ
5. OZV ã.4/2010 o poplatku za provozovan˘
v˘herní hrací pﬁístroj nebo jiné technické
herní zaﬁízení
6. hospodaﬁení obce v roce 2011 dle rozpoãtového provizoria do doby schválení ﬁádného
rozpoãtu na rok 2011. V˘daje obce mohou
b˘t realizovány do v˘‰e skuteãnosti stejného
období roku 2010.
7. pronájem sálu v Restauraci Radnice p. Jiﬁi-

nû Pinknerové na Silvestra 2010 za úhradu
ve v˘‰i 500,—Kã.
8. prodlouÏení termínu zahájení v˘stavby RD na
p.p.ã. 1843 a 1844 v k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic dle Smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy kupní uzavﬁené dne 25.1.2010 mezi obcí a
panem Karlem Chládkem do 31.1. 2012
9. poskytování vûcného daru, dárkového ko‰e
v hodnotû 500,—Kã, kaÏdému jubilantovi z
ﬁad obãanÛ obce pﬁi dosaÏení 70-ti let vûku
a následnû kaÏd˘ch 10-ti let a dále kaÏd˘
rok nejstar‰ímu obãanu obce pﬁi dosaÏení Ïivotního jubilea, s platností od 1.1.2011.
II. ZO bere na vûdomi:
1. plnûní usnesení z minulého zasedání ZO
2. pﬁíkaz starosty k provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2010
3. uzavﬁení M· Petrovice v dobû od
23.12.2010 do 2.1.2011
III. ZO nesouhlasí:
1. s odkoupením ãásti vybavení „Lidového
‰enku“ dle návrhu pana Bozdûcha
IV. ZO povûﬁuje :
1. starostu jednáním s Energetick˘m centrem o
pﬁedloÏení návrhu smlouvy na dodávku el.
energie.
2. starostu podpisem smlouvy s fi. Shell o kartách Shell Card
3. starostu konzultovat moÏnost postihovat majitele nemovitostí, kteﬁí hrnou sníh od sv˘ch
nemovitostí na silnici 258/II a tím zuÏují prÛjezdn˘ profil vozovky s advokátní kanceláﬁí
Judr. Formánka
VI. ZO odkládá:
1. projednání dodatku k dohodû o zabezpeãení
ãinnosti místní knihovny do doby provûﬁení
technického stavu a parametrÛ poãítaãÛ v
knihovnû a Z·.
VII. ZO volí:
1. pﬁedsedy v˘borÛ ZO takto : Finanãní v˘bor Patrick DoleÏal, Stavební v˘bor - Jan
Medek, Kontrolní v˘bor - Mgr.Jan Franti‰ek
Teister, Bytov˘, kulturní a sociální - Lenka
Kremrová
Zapsala dne 24.11.2010:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili:
Radek Li‰ka, zastupitel obce
Mgr. J.F.Teister, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 4/2011
ze dne 19. 01. 2011
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014
I. ZO schvaluje:
11. ovûﬁovatele zápisu z 4. zasedání ZO Mgr.
Jana F.Teistera a Ladislava Îáka
ZPRAVODAJ PETROVICE
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12. program 4. zasedání
13. Jednací ﬁád zastupitelstva obce
14. v˘mûnu okna v kuchyni bytu ã. 2/553 a
50% podíl na v˘mûnû druhého okna tohoto bytu v pﬁípadû, Ïe p.Tesaﬁ uhradí zbyl˘ch 50%.
15. pﬁijetí úvûru od Komerãní banky a.s. ve
v˘‰i 1 122 000,- Kã, kter˘ se bude ﬁídit
V‰eobecn˘mi obchodními podmínkami
KB, na pﬁedfinancování akce (projektu)
„Územní plán Petrovice“ v rámci dotace z
IOP Prioritní osa - 5 a zaji‰tûní tohoto
úvûru vystavením blankosmûnky bez
avalu.
16. Pﬁijetí úvûru od Komerãní banky a.s. ve
v˘‰i 509 997,- Kã, kter˘ se bude ﬁídit
V‰eobecn˘mi obchodními podmínkami
KB, na pﬁedfinancování akce (projektu)
„Rekonstrukce víceúãelového hﬁi‰tû v
Petrovicích“ v rámci dotace z Programu
rozvoje venkova âR a zaji‰tûní tohoto
úvûru vystavením blankosmûnky bez
avalu.
17. bezúplatn˘ pﬁevod p.p.ã.1700/6, 525/6,
3063, 3060/4, p.p.ã. 2893/13 oddûlené od
p.p.ã 2893/11 GP ã. 785-13/2010, dílu „c“
p.p.ã. 3072/5 oddûleného od p.p.ã.3072/3
GP ã. 781-13/2010 a dílu „a“ p.p.ã. 3043/5
oddûleného od p.p.ã.3043 GP ã. 78213/2010 v‰e k.ú. Petrovice, které jsou zastavûny místními komunikacemi v majetku
obce Petrovice.
18. v˘‰i mûsíãních odmûn neuvolnûn˘ch ãlenÛ
ZO ve v˘‰i 437,- Kã, pﬁedsedÛ v˘borÛ ve
v˘‰i 660,- Kã a místostarosty ve v˘‰i
19.524,- Kã
19. zprávu Hlavní inventarizaãní komise dle
které eviduje obec k 31.12.2010 majetek v
celkové hodnotû 82 673 318,40 Kã.
10. vyﬁazení majetku dle návrhu HIK v celkové
hodnotû 214.080,67 Kã
11. smlouvu s Fi. âeské energetické centrum

a.s. na dodávku elektrické energie pro
obec.
poskytnutí pÛjãky z FRB obce manÏelÛm
Dlaskov˘m ve v˘‰i 50.000,- Kã na obnovu
stﬁechy domu ãp. 9.
pﬁidûlení bytu 2 + 1 v ãp. 555 Petrou Královi a Barboﬁe Novákové
zﬁízení místa trvalého pobytu pro p. Klampárikovou v ã.p. 1 ve kterém má pronajaty
nebytové prostory.
v˘mûnu vzduchotechniky v kuchyni Restaurace Radnice za cenu dle pﬁedloÏené
nabídky ve v˘‰i 112.000,— Kã vãetnû
DPH.
splátkov˘ kalendáﬁ na uhrazení dluhu na
nájmu a sluÏbách za uÏívání nebytov˘ch
prostor v II. nadzemním podlaÏí domu
ã.p. 1
pronájem sálu v ãp. 1 od 29.1.2011 do
30.1.2011 pí. Jiﬁinû Pinknerové.

263/9 kú. Petrovice ve vlastnictví obce za
p.p.ã. 2538/4 k.ú. Krásn˘ Les pod hﬁi‰tûm ve
vlastnictví fi. BOGEN s.r.o
6. starostovi zveﬁejnit v˘zvu k pﬁedloÏení nabídek na pronájem p.p.ã. 1504/8 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic. Nájemní smlouva bude
uzavﬁena na dobu 5ti let se zájemcem, kter˘
doruãí nejpozdûji do stﬁedy 16. února 2011
do 1400 hod nejvy‰‰í nabídku.
7. starostovi a stavebnímu v˘boru projednat
Ïádost pí. ·trougalové o koupi p.p.ã. 1904/1
pﬁi místním ‰etﬁení a poté zaﬁadit projednání Ïádosti na program jednání ZO
8. finanãnímu v˘boru zapracovat do návrhu
rozpoãtu ãástku 34.000,- Kã na v˘mûnu
sklepních oken v budovû Z· a M·.
9. ﬁediteli Z· a M· zadat dopracování cenové
nabídky na montáÏ el. vyhﬁívání ãásti okapÛ
na budovû ‰koly vãetnû kalkulace spotﬁeby
el. proudu

II. ZO ukládá:
1. starostovi sepsání v˘zvy, formou letáku v
ãesko - vietnamské verzi, s odvoláním na
pﬁíslu‰né § upozorÀující, v‰echny majitele
nemovitostí, kteﬁí hrnou sníh na silnici
ã.II/248, Ïe se dopou‰tûjí pﬁestupku a tím se
vystavují nebezpeãí udûlení pokuty aÏ do
v˘‰e 300 000,—Kã
2. místostarostovi zajistit doruãení v˘zvy - letáku dle pﬁedchozího bodu usnesení v‰em
majitelÛm nemovitostí, kteﬁí hrnou sníh na
silnici ã. II/248
3. starostovi obce a ﬁediteli Z· a M· Petrovice
pracovat na projektu blokové v˘uky tûlesné
v˘chovy v Z· a prÛbûÏnû podávat ZO zprávy.
4. starostovi pozvat Ludmilu RusÀákovou,
Helenu ·koulovou a Davida RusÀáka na
nejbliÏ‰í zasedání stavebního v˘boru k projednání jejich Ïádostí o koupi pozemkÛ v
obci.
5. navrhnout fi. BOGEN s.r.o ke smûnu p.p.ã.

III. ZO poÏaduje:
1. ﬁádné vyhodnocení pﬁipomínek vlastníkÛ nemovitosti ã.e. 56 k projektové dokumentaci
na stavbu „Venkovní sociální zaﬁízení na
p.p.ã. 391/4 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic“ v
rámci stavebního ﬁízení na tuto akci.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

IV. ZO povûﬁuje :
1. skupinu ve sloÏení p.p. Glaser, Kutina, Li‰ka,
Wolf provedením místního ‰etﬁení v neopravnû uÏívané ãásti sklepních prostor
domu ãp. 553-555 za úãasti nájemce a zástupce Spoleãenství vlastníkÛ domu a podáním informace na pﬁí‰tím zasedání ZO
Zapsala dne 19.01.2011:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili:
Ladislav Îák, zastupitel obce
Mgr. J.F. Teister, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta obce

Novû vydané pohlednice...

Pﬁedkládáme na‰im ãtenáﬁÛm náhledy dvou novû vydan˘ch pohlednic. Jen pro zajímavost dodávám, Ïe petrovická pohlednice vy‰la v nákladu
300 ks a petrovická velikonoãní pohlednice v nákladu 150 ks. - K dostání bude napﬁ. na Obecním úﬁadû v Petrovicích.
Jan F. Teister
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Vydává zastupitelstvo obce • Pro obãany obce zdarma • Vychází ãtvrtletnû •
Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úﬁad v Petrovicích.

