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Petrovick˘ spolek pro obnovu a zachování tradic o.s.

ZHODNOCENÍ ROKU 2011
âinnost Petrovického spolku...
byla i v roce 2011 velmi pestrá a rozmanitá a vycházela ze schváleného
plánu. Spolek má k dne‰nímu dni
celkem 17 ãlenÛ a schází se dle potﬁeby v prostorách, které poskytuje
obec Petrovice v budovû obecního
úﬁadu
V roce 2011 se nám podaﬁilo nejen
zorganizovat, ale pﬁedev‰ím zrealizovat v‰echny akce, které jsme si naplánovali. A to za pﬁíkladné spolupráce
s Obcí Petrovice, jejich zamûstnancÛ,
Petrovick˘ch sportovcÛ, hasiãÛ, vãetnû
tûch mlad˘ch a místní Základní a Mateﬁské ‰koly. Rok jsme zaãali 12. bﬁezna a to dûtsk˘m karnevalem, kter˘
na‰e ãlenky - paní Petra Kopecká, Markéta âervinková, Radka Domecká
a paní Ludmila Boumová, za pﬁispûní
paní Eva Helebrantové, samy pﬁipravily
a reÏírovaly. Na‰e jiÏ 4. Petrovické
slavnosti jara se konaly 16.dubna
a mûly opût rÛznorod˘ program. Bylo
pﬁíjemné posedût v prvních jarních paprscích a pobavit se s pﬁáteli. Pevnû
vûﬁíme, Ïe jejich obliba bude rok od
roku stoupat. Slavnosti byly spojeny
s úplnû prvním dnem MAS, kdy se Místní akãní skupina pﬁedstavila ‰iroké veﬁejnosti. RovnûÏ „Pa‰ijové hry“, které
na 24. dubna pﬁipravily dûti Základní
‰koly se líbily. Byli jsme mile pﬁekvapení, Ïe se se‰lo docela hodnû na‰ich obãanÛ. Je to velké povzbuzení pro na‰e
dûti. Je to dobr˘ pocit pﬁi zji‰tûní, Ïe
v rámci stavûní májky se ujala divadelní pohádková pﬁedstavení v pﬁírodním

areálu „Hasiãárny“. V roce 2011 bylo
odehráno 30. dubna. V nedûli 8. kvûtna
zaznûlo v na‰em kostele jedno z nejv˘znamnûj‰ích dûl ãeské literatury - MáchÛv „Máj“ v podání „Karlovarského hudebního divadla Libora Baláka“. Je
‰koda, Ïe si na tak v˘jimeãné vystoupení nena‰lo ãas více na‰ich obãanÛ.
Do mezinárodní a stále prestiÏnûj‰í
akce nazvané „Noc kostelÛ“, která se
v celé Evropû konala 27. kvûtna, jsme
se i my zapojili komponovan˘m poﬁadem. Opût malé povzdechnutí - mohlo
se na pﬁedstavení pﬁijít podívat více na‰ich spoluobãanÛ. Dûtsk˘ den na fotbalovém hﬁi‰ti v nedûli 4. ãervna mûl

úspûch, pﬁi‰lo opravdu hodnû dûtí
(hodnû i pﬁespolních), na které ãekalo
pﬁekvapení ve formû pûnové skluzavky
na závûr. V nedûli 28. srpna jsme uspoﬁádali 2. roãník akce nazvané SENA
2011 s bohat˘m programem jak pro
dospûlé tak i pro na‰e dûti. Úãast nejen
na‰ich spoluobãanÛ ale i pﬁespolních
byla dost znaãná. V roce 2011 nám poãasí pﬁálo, takÏe jsme se mohli zúãastnit z roku 2010 odloÏeného IV. Turisticko-cyklistického pochodu „Po stopách
zvûdÛ kníÏete Sobûslava“. A úãast byla
opût vy‰‰í neÏ poslednû, na pochod
i jízdu na kole se dalo 120 turistÛ! Pﬁíjemné klima nás pﬁivítalo 4. listopadu,
na dûtsk˘ du‰iãkov˘ kost˘movan˘ lampionov˘ prÛvod. A opût milé zji‰tûní, Ïe
pﬁi‰lo hodnû dûtí vãetnû tûch pﬁespolních. Dne 26. listopadu, s nastávajícím
(Pokraãování na následující stranû)

Pozvání na akce v na‰í obci
Obec Petrovice, Petrovick˘ spolek...., Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Petrovice,
Základní a Mateﬁská ‰kola Petrovice ..., sportovní klub Hraniãáﬁ Petrovice zvou
co nejsrdeãnûji v‰echny obãany a pﬁátele na akce, které zpestﬁí v‰ední dny
v nejbliÏ‰ích termínech.
■ Sobota 14. dubna.2012
5. PETROVICKÉ SLAVNOSTI JARA SPOLU S DNEM OTEV¤EN¯CH
DVE¤Í MAS A TO PO CEL¯ DEN NA NÁMùSTÍ
■ Pondûlí 30. dubna 2012
STAVùNÍ MÁJKY NA NÁMùSTÍ A âARODùJNICKÁ POHÁDKA V P¤ÍRODNÍM AREÁLU HASIâSKÉ ZBROJNICE
■ Sobota 5. kvûtna 2012
GOSPELOV¯ KONCERT, NA KTERÉM VYSTOUPÍ âLENOVÉ GOSPELOVÉHO SOUBORU KEEP SMILING Z ORLOVÉ A DùTSK¯ SOUBOR
Z DD TISÁ, V KOSTELE SV. MIKULÁ·E

Pﬁijìte v co nejvût‰ím poãtu! Tû‰íme se na Vás!

adventním ãasem se nám podaﬁilo jiÏ
tﬁetím rokem slavnostnû rozsvítit spoleãn˘ vánoãní strom. Vedle Petrovického amatérského pûveckého smí‰eného
sboru, ve kterém úãinkují i ãlenové na‰eho Spolku, zazpívala Chlumecká
„KoÈata“ a pûveck˘ sbor z Dûtského
domova v Tisé. Mikulá‰ská nadílka pro
dûti na velkém sále restaurace „Radnice“ v nedûli 4.posince se nesla v duchu
„Nezbedné pohádky“ kterou zahráli
Petroviãtí amatér‰tí divadelní nad‰enci.
Dûti petrovické ‰koly si na poslední adventní nedûli 18. prosince pﬁipravily
pﬁedstavení „Îiv˘ Betlém“, a bylo to jiÏ

podeváté! A na ·tûdr˘ den jsme se
se‰li v kostele na 2. ·tûdroveãerní
modlitbu, za úãasti 80 lidí nejen z Petrovic, ale i z pﬁilehl˘ch osad. Pﬁedstavil
se nám nov˘ pûveck˘ sbor Husákov˘ch za varhanního doprovodu Martina
Husáka a mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe
podle kladného ohlasu se rodí nová
tradice v na‰í vesnici.
Budování cyklistické stezky, na které
se podílíme spolu s obcí Tisá a mûstem
Jílové, se blíÏí k realizaci, kdy Stavební
úﬁad Libouchec vydal dne 18. 1. 2012
územní rozhodnutí o místûní staveb
a zaﬁízení.

K zaji‰tûní vût‰í atraktivnosti programÛ, které spoluorganizujeme, jsme se
obrátili na v‰echny vûkové kategorie
na‰ich obãanÛ s anketou, která nám
mûla pomoci zjistit, co je nejvíce zajímá, na co bychom se mûli dále zamûﬁit. BohuÏel, ani jeden z anketních lístkÛ se nám nevrátil.
Pﬁesto se budeme se ze v‰ech sil
snaÏit, aby i tento rok byl neménû tak
bohat˘ a pestr˘ na kulturní dûní jako
roky minulé. Aby v na‰í malebné obci
bylo pﬁíjemné Ïít.
Za Spolek
Jana Jirásková
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Jarní svozy vybran˘ch sloÏek
komunálního odpadu
Jako kaÏdoroãnû i letos organizuje obec ve spolupráci
s Fi. Marius Pedersen jarní svozy velkoobjemového odpadu
(VKK) a nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu
(NSKO). Letos se tyto svozy uskuteãní o 3. dubnovém víkendu takto:
1. VKK - kontejnery budou na obvyklá stanovi‰tû - Petrovice obecní úﬁad, Krásn˘ Les náves a Krásn˘ Les toãna autobusÛ - pﬁistaveny v pátek 20. dubna odpoledne a staÏeny
budou v pondûlí 23. dubna dopoledne. Do tûchto kontejnerÛ
je moÏno ukládat velkoobjemov˘ odpad jako je star˘ nábytek, koberce, okna atp. RovnûÏ tak si na tento termín mÛÏete na obecním úﬁadû nebo se zamûstnanci obce domluvit
odvoz VKK pﬁímo od domÛ.
2. NSKO - svoz se uskuteãní v sobotu 21. dubna po obvykl˘ch stanovi‰tích takto: Krásn˘ Les náves v 8.00 hod. Petrovice zdravotní stﬁedisko v 8.25 hod. Petrovice lékárna
v 8.40 hod a Petrovice OÚ v 9.00 hod. Pﬁi tomto svozu je
moÏno pﬁedat k likvidaci zejména pouÏité pneumatiky, vyslouÏilou elektroniku, staré ledniãky, vyjeté oleje, autobaterie
zbytky barev atp.
Vûﬁím, Ïe se na tyto svozy v‰ichni zodpovûdnû pﬁipravíme
a sklepy, pÛdy, garáÏe, kolny vyãistíme k tomuto termínu
a ne aÏ, tak jako to uãinili nûkteﬁí z nás v minul˘ch letech,
v t˘dnech následujících.
Zdenûk Kutina, starosta

Platební morálka v roce 2011,
neuhrazené pohledávky z let minul˘ch
KaÏd˘ rok Vám pﬁedkládáme úpln˘ rozbor neuhrazen˘ch
pohledávek, které nám v‰em dluÏí nûkteﬁí na‰i spoluobãané.
1. Místní poplatek ze psa
Neuhrazené poplatky za rok 2011 ãiní 300,- Kã.
Pro nemoÏnost vymáhání tohoto poplatku od dvou obãanÛ, kteﬁí se odstûhovali, bylo navrÏeno k odpisu celkem
150,- Kã. Zb˘vajících 150,- Kã je v upomínkovém ﬁízení. Poplatky za minulé roky byly vyrovnány.
2. Úhrada za odvoz komunálního odpadu
Neuhrazené poplatky jsou ve v˘‰i 6.705,- Kã.
Pro nemoÏnost vymáhání dluÏné ãástky z dÛvodu odstûhování a v˘povûdi z bytÛ byl navrhnut k odpisu dluh ve v˘‰i
1.729,- Kã. Byly podány dva návrhy na exekuci v celkové
v˘‰i 3.440,- Kã.
V upomínkovém ﬁízení zÛstává dluh ve v˘‰i 1.536,- Kã.
Dluhy z minul˘ch let jsou v exekuãním ﬁízení.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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3. Poplatek za pronájem pozemkÛ
V roce 2011 nevedeme Ïádné nedoplatky v úhradách za
pronájem pozemkÛ. Dluhy z minul˘ch let jsou v exekuãním
ﬁízení.
4. Pronájem nebytov˘ch prostor
Dluh ve v˘‰i 15.000,- Kã byl pﬁedán k soudnímu vymáhání.
5. Bytové hospodáﬁství
Za prodlení s úhradou nájemného po dobu del‰í neÏ 3 mûsíce, kdy dluh pﬁesáhl trojnásobek nájemného, byla v roce
2011 podána jedna v˘povûì z nájmu bytu. BohuÏel do
konce roku byt nebyl uvolnûn, ãímÏ narostl dluh do v˘‰e
17.190,- Kã. Vzhledem k této skuteãnosti pﬁedala obec
soudu návrh na soudní vyklizení pﬁedmûtného bytu.
DÛslednou kontrolou hrazení v‰ech poplatkÛ s následn˘m
upozorÀováním na nedostatky v platbách, se nám podaﬁilo
sníÏit nedoplatky na historicky minimální ãástku.
Ing. Jana Jirásková, referentka

Kvalita pitné vody
VáÏení petroviãtí, zaãátkem roku 2009 jsem vás informoval
o skuteãnosti, Ïe Krajská hygienická stanice v Ústí nad
Labem udûlila spol. SâVK - dodavateli pitné vody do ﬁadu v
Petrovicích souhlas s úpravou hygienického limitu pro ukazatel hexazion v maximální hodnotû 0,3ug/l. s platností do
31. 12. 2011. Dnes Vám s radostí pﬁedávám informaci o nápravû tohoto stavu. SâVK doplnil technologii na úpravnû
vody v Rájci o filtr s aktivním uhlím a dle pﬁedloÏen˘ch rozborÛ vzorku vody dodávané do na‰eho vodovodu z Rájecké
úpravny odebraného 9. ledna 2012 jsou v‰echny sledované
hodnoty pod limitem vyhlá‰ky MZ âR tedy tato voda splÀuje
bez jakékoliv v˘jimky a odchylky parametry pro pitnou vodu.
Zdenûk Kutina, starosta
■ Veﬁejná sbírka na zakoupení vûÏních hodin kostel
sv. Mikulá‰e - prÛbûÏn˘ stav k 31. 3. 2012.
Dne 16. dubna uplyne rok, kdy jsme vyhlásili veﬁejnou
sbírku na zakoupení vûÏních hodin do na‰eho kostela.
A jak˘ je stav?
Pﬁíjem od pﬁispûvovatelÛ na bankovní úãet ......2.000 Kã
Pﬁíjem na sbûrné listiny .....................................6.120 Kã
Pﬁíjmy z pokladniãek .......................................61.664 Kã
Úrok z vkladÛ ......................................................0,73 Kã
Celková ãástka.........................................69.784,73 Kã
Za Spolek - J. Jirásková

V âeské republice existuje mnoho
dobroãinn˘ch nebo humanitárních organizací, které se snaÏí nûjak˘m zpÛsobem pomoci potﬁebn˘m lidem tzv.
tﬁetího svûta. - Jedni napﬁ. v Africe
kopou studny; druzí staví a následnû
provozují nemocnice; tﬁetí se zamûﬁují
na zlep‰ení gramotnosti; ... .
Mezi tyto ãetné organizace patﬁí i Obãanské sdruÏení Rodina, které mimo
jiné jiÏ po dobu nûkolika let po celé
âeské republice sbírá od zcela obyãejn˘ch lidí jiÏ pouÏité a tudíÏ pro mnohé
z nás zcela nepotﬁebné po‰tovní známky. - Takto získané po‰tovní známky
pak dále zpracovává (odbornû odlepují
z dopisních nebo pohlednicov˘ch podkladÛ, su‰í, lisují, tﬁídí, ... ) a následnû
zasílá jednotliv˘m humanitárním a misijním stanicím po celém svûtû, které je
s nemal˘m ziskem dokáÏou prodat ãetn˘m sbûratelÛm. Takto získané finanãní prostﬁedky pak dané humanitární organizace a misijní stanice pouÏijí na
nejrÛznûj‰í dobroãinné úãely (tj. poﬁízení jídla pro hladovící, pro lidi ãasto finanãnû nedostupn˘ch základních lékÛ
do nemocnic, potﬁebn˘ch ‰kolních pomÛcek, ... ).
Pﬁedseda Obãanského sdruÏení Rodina - Ing. Ladislav Traxler povaÏuje

ILUSTRAâNÍ FOTO

PouÏité po‰tovní známky nepatﬁí do ko‰e

oprávnûnû sbírání známek za velmi
efektivní zpÛsob pomoci chud˘m
zemím, a protoÏe pomoci není nikdy
dost, nabízí se moÏnost (napﬁ. zapojením obyvatel Petrovic) podstatnû zintenzivnit tuto ãinnost.
A protoÏe se jedná o iniciativu, do níÏ
se skuteãnû bez problému mÛÏeme
zapojit i my - tj. Petroviãtí, ale i dal‰í
pﬁespolní zájemci (napﬁ. z Krásného
Lesa, Nakléﬁova, Tisé, ... ), chtûli bychom nejenom v‰echny obyvatele Petrovic touto cestou vyzvat k ãasovû nikterak neomezenému sbûru pouÏit˘ch
po‰tovních známek na podporu chud˘ch a potﬁebn˘ch tzv. tﬁetího svûta.

PouÏité po‰tovní známky z dopisÛ
nebo pohlednic neodlepujte, ale pouze
odtrhnûte nebo odstﬁihnûte ve vzdálenosti cca 0,5 - 1 cm od samotné po‰tovní známky (tj. i s kusem papíru!)
a tu jak˘mkoli zpÛsobem doruãte na
Obecní úﬁad v Petrovicích nebo do Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice... .
Jak sami v‰ichni vidíte, staãí udûlat
skuteãnû velice málo. - V‰echny proto
snaÏnû prosíme, aby pouÏité po‰tovní
známky jiÏ nadále nevyhazovali, ale
z dopisÛ a pohlednic je vÏdy odstﬁihli
a následnû darovali na dobrou vûc.
Jan F. Teister

Klub maminek Petr˘sek - dopis pro Vás
Milí na‰i, jsme tu proto, abychom i
nadále tvoﬁili bezpeãné a podnûtné
prostﬁedí s moÏností oddechu i získání
impulsÛ k dal‰ímu rozvoji Vás i Va‰ich
dûtí. Na‰í v˘hodou je rodinná atmosféra klubu a t˘m lektorÛ, kteﬁí jsou sami
rodiãi a zároveÀ i kvalitními pedagogy,
kteﬁí Vám mají co pﬁedat jak po odborné, tak i po osobní, lidské stránce. Pﬁi
plánování programÛ a akcí nasloucháme Va‰im názorÛm a snaÏíme se vedle
dlouhodobû úspû‰n˘ch témat doplÀovat nabídku podle Va‰ich potﬁeb. Nabízíme Vám i Va‰im rodinám moÏnost se
aktivnû podílet na vytváﬁení programu
ãi na provozu klubu jako dobrovolníci a
sponzoﬁi.
V na‰em Klubu pro rodiãe na mateﬁské dovolené se konaly jiÏ dvû odborné pﬁedná‰ky, jedna na téma Bezplenková metoda, druhá na téma Kosmetika a péãe o pleÈ. Obû byly s velk˘m
ohlasem, proto se v brzké dobû budou
opakovat a pﬁipravíme pro Vás dal‰í
pﬁekvapení v podobû pﬁedná‰ek a semináﬁÛ. Kromû toho také jiÏ po tﬁetí

zavítáme spoleãnû s dûtmi do Solné
jeskynû. ProtoÏe poãasí uÏ vítá na hry
a procházky venku, Klub pﬁipravuje
jednodenní v˘lety tﬁeba do ústecké
zoo nebo jen tak s koãárky a odráÏed-

ly po zdej‰ích cestách a cyklostezkách. Pﬁidejte se a potû‰te sebe a své
dûti. Budeme rádi.
Alexandra Grajovská
pﬁedsedkynû Klubu
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Své oplatky uÏ
mají i Petrovice
Od poloviny mûsíce bﬁezna mají v‰ichni zájemci moÏnost
(prozatím jenom v prostorách Z· a M· Petrovice ... a v Krejãovství p. Vl. Petersové) si zakoupit „Oplatky z Petrovic“, které
jsou zhotovovány ve spolupráci Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic s fa Unita (tj. jedinou na území âeské republiky fungující v˘robnou hostií) z Bílé Vody u Javorníku.
V‰echny „Oplatky z Petrovic“ jsou sice balené do stejn˘ch originálních „petrovick˘ch“ krabiãek, ale li‰í se od sebe chutí. „Oplatky z Petrovic“ jsou totiÏ vyrábûné hned v ‰esti pﬁíchutích:
vanilkové, skoﬁicové, kokosové, sezamové, oﬁí‰kové a kakaové.
Cena 1 krabiãky (tj. cca 6 oplatkÛ) „OplatkÛ z Petrovic“ byla
Petrovick˘m spolkem pro obnovu a zachování tradic stanovena
na 30,- Kã pﬁiãemÏ cca 5,- Kã z této ãástky bude vûnováno na
podporu snah o rekonstrukci ruin farního kostela sv. Mikulá‰e
v Petrovicích.

KrouÏek angliãtiny v M· Petrovice
Do krouÏku angliãtiny od ﬁíjna loÀského roku chodí 14 dûtí ve vûku od
4 do 6-ti let, zeptali jsme se tedy dûtí
a jejich paní uãitelky Alexandry Grajovské na pár otázek:
■ Paní uãitelko, jakou metodu pﬁi
uãení jazyka u pﬁed‰kolních dûtí
pouÏíváte?
Metodika je zvolena tak, aby dítû v
Ïádném pﬁípadû nezatûÏovala. Dûti
se uãí v‰emi smysly, prostﬁednictvím
zku‰eností a záÏitkÛ, které ve v˘uce
proÏijí. Dûti si v hodinách hrají, aniÏ
by tu‰ily, Ïe právû objevují angliãtinu.
■ Dûti, jak se Vám angliãtina líbí?
Moooc, hodnû (pﬁekﬁikují se).
VÏdycky se tû‰íme na úter˘, kdy angliãtinu máme. Povídáme si, zpíváme a
hrajeme hry. Paní uãitelka je dobrá.
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■ A co jste se uÏ nauãily?
Dûti: Umíme písniãky, nauãili jsme
se pozdravit, poprosit a podûkovat,
také známe barviãky, ãleny rodiny a
poãítáme do deseti. One, two,...
(chlubí se). Teì jsme se nauãily zvíﬁátka.
■ Jak vypadá taková hodina (30
minut) angliãtiny?
Paní uãitelka: S dûtmi se pﬁivítám a
zopakujeme si témata z pﬁede‰lé hodiny. PouÏívám napﬁíklad pexeso,
omalovánky, rébusy nebo si jednodu‰e povídáme, jindy pﬁeãtu pohádku.
Potom si zahrajeme jednoduchou
hru, která se pojí s nov˘mi slovíãky barvy (ãáp ztratil ãepiãku, srovnat
kostky podle barev, pﬁiﬁadit pastelku
ke správné barvû kartiãky, apod.) Na
závûr si zazpíváme písniãku nebo

ﬁekneme ﬁíkanku a pak se rozlouãíme.
■ Dostávají dûti také úkoly jako ve
‰kole?
Paní uãitelka: Ano, ‰kolka zakoupila dûtem se‰ítky, s kter˘mi dûti pracují jak ve ‰kolce pﬁi hodinách angliãtiny, tak doma. S rodiãi je v˘borná spolupráce, ﬁe‰í s dûtmi úlohy a pomáhají jim tak opakovat, co se nauãily.
Se‰it obsahuje samolepky, coÏ se
dûtem líbí, za splnûní úkolu si nálepku samy pﬁilepí.
■ Dûkujeme za pﬁíjemné povídání
a pﬁejeme Vám hodnû radosti pﬁi
uãení.
Dûti: Adélka, Karolínka, Max, Martin, Samík, JéÀa, Lucinka, Tobí‰ek,
Tony, Monika, Janiãka, Matûj, Filip,
Tina.

Nové velikonoãní pohlednice
ProtoÏe se vydávání pohlednic setkává nejenom u obyvatel Petrovic, ale
také Krásného Lesa, Nakléﬁova, ... , se
stále vût‰ím ohlasem, bylo rozhodnuto,
Ïe Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola
Petrovice ... nechá, tak jako v loÀském
kalendáﬁním roce 2011, zhotovit v souvislosti s blíÏícími se velikonoãními
svátky nové velikonoãní pohlednice z
Petrovic.
150 ks „obecních“ velikonoãních pohlednic, které znázorÀují vitráÏové
okno „Zmrtv˘chvstání Pánû“ z roku

1908 dodnes nalézající se v ruinách
farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích, a 60 ks „‰kolních“ velikonoãních
pohlednic, na níÏ Ïáci loÀské III. tﬁídy,
5. roãníku velmi dovednû ztvárnili v˘jev
z kﬁíÏové cesty, zhotovila Tiskárna
Kleinwächter ve Fr˘dku - Místku.
Pohlednice, jejímÏ cílem je zejména
propagovat na‰í obec - tj. Petrovice,
lze zakoupit za cenu 5,- Kã/1 kus na
Obecním úﬁadu v Petrovicích nebo u ﬁídícího uãitele Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... .

Pohlednice
z Krásného Lesa
lze zakoupit za
10 Kã/1 ks
v hospodû
u pana Horáka
v Kr. Lese
ZPRAVODAJ PETROVICE
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VZPOMÍNKA NA FRANZE XAVERA TISCHERA
¤ÍDÍCÍHO UâITELE V PETROVICÍCH
Dne 31. srpna 2011 uplynulo jiÏ 145
let od úmrtí Franze Xavera Tishcera - ﬁídícího uãitele v Petrovicích, kter˘ si za
34,5 let svého pÛsobení v Petrovicích
dokázal vyzískat patﬁiãnou váÏnost nejenom ale zejména Petrovick˘ch obyvatel.
Byl synem hospodáﬁe Vinzenze Tischera (*16. záﬁí 1789 ve Velkém Chvojnû, ãp. 24), syna Franze Tischera
a Anny Marie roz. Katzin, a Marie Anny
roz. Watzke (*1. bﬁezna 1800 ve Îìáru,
ãp. 14), dcery Franze Watzka a Elisabeth roz. Nitsche.
Narodil se dne 22. ãervna 1822
v domû ãp. 6 ve Velkém Chvojnû. - Mûl
‰est sourozencÛ: Mariannu (*24. srpna
1817 ve Velkém Chvojnû, ãp. 6); Vincenta (*15. ãervna 1820 ve Velkém
Chvojnû, ãp. 6); Ferdinanda (*7. záﬁí
1824 ve Velkém Chvojnû, ãp. 6); Franzisku (*27. záﬁí 1826 ve velkém Chvojnû, ãp. 6); + Mariannu Johannu (*15.
záﬁí 1828 ve Velkém Chvojnû ãp. 6)
a Mariannu Johannu (*20. bﬁezna 1820
ve Velkém Chvojnû ãp. 6).
Pﬁed sv˘m pﬁíchodem do Petrovic
dne 1. kvûtna 1852, kde se ujal ﬁízení
tehdy je‰tû jenom Obecné ‰koly po
smrti ﬁídícího uãitele Augustina Michela
(+ 8. února 1852 v Petrovicích), pÛsobil
jako uãitel na ‰kole v nedalekém Vûtrovû.
Poprvé se oÏenil s Agnes roz. Wolf
(+na tuberkulózu dne 18. ãervence
1872 v Petrovicích, ãp. 5), dcerou Ignatze Wolf a Agnes roz. Tauche. - Z tohoto manÏelského svazku vze‰lo osm
dûtí: Carolina Agnes (*2. dubna 1853
v Petrovicích, ãp. 5); Franz (*12. ãervna
1855 v Petrovicích, ãp. 5); + Wilibaldus
Adolphus (*26. února 1857 v Petrovicích, ãp. 5); mrtvorozená holãiãka (*31.

ZPRAVODAJ PETROVICE

●

6 / 2012

Scen dobové pohlednice Petrovic star‰í roku 1900, na níÏ je vyobrazena stará
‰kola v Petrovicích.
kvûtna 1860 v Petrovicích, ãp. 5); Ludwig Johann (*16. kvûtna 1863 v Petrovicích, ãp. 5); + Josephus Franz (*14. listopadu 1865 v Petrovicích, ãp. 5);
Anna Marie Isabella (*28. února 1868
v Petrovicích, ãp. 5) a + Emilius Tischer
(*16. prosince 1870 v Petrovicích,
ãp. 5).
Druhé manÏelství uzavﬁel s Aloisií
roz. Jackel, dcerou uãitele Martina
Jackla a Elisabeth roz. Lindner. - Z tohoto manÏelství vze‰ly ãtyﬁi dûti: Alois
Anton (*16. záﬁí 1875 v Petrovicích, ãp.
5); Josef Rudolf (*18. srpna 1877 v Petrovicích, ãp. 5); Hedwiga Julie (*5.
bﬁezna 1880 v Petrovicích, ãp. 5)
a Anna Josefa (*19. bﬁezna 1885 v Petrovicích, ãp. 5).
Tak jak tomu v minulosti bûÏnû b˘valo, i ﬁídící uãitel Franz Xav. Fischer se

ve svém volném ãase aktivnû vûnoval
rozliãn˘m mimo‰kolním spoleãensky
prospû‰n˘m aktivitám. - Zejména pro
rolníky z Petrovic na základû poznatkÛ,
které si osvojil na Vysoké ‰kole zemûdûlské ve Vídni (tj. v roce 1868), zpracoval konkrétní pﬁíklady na praktické
vyuÏití nov˘ch metod zvlá‰tû v sadaﬁství a vãelaﬁství.
Zemﬁel 31. srpna 1886 v 17 hod. ve
staré jednopatrové ‰kolní budovû ãp. 5
(ta stávala na prostranství pﬁed souãasnou ‰kolní budovou) v Petrovicích.
Jako pﬁíãina úmrtí je uvádûno nádorové
onemocnûní. - Jeho tûlesné ostatky
byly pietnû uloÏeny 3. záﬁí 1886 po vykonan˘ch pohﬁebních obﬁadech v 11
hod. dodnes jiÏ nikterak oznaãeného
hrobu na hﬁbitovû v Petrovicích.
Requiescat in pace

SK HRANIâÁ¤ PETROVICE
âINNOST V ROCE 2012
Dne 15. 1. 2012 vstoupili dospûlí fotbalisté SK Hraniãáﬁ Petrovice do zimní
pﬁípravy. Konkrétnû jim zaãal tradiãní
zimní turnaj nazvan˘ „Memoriál Milo‰e
Hona“, byl to jiÏ 3. roãník a Petrovice
obhajovali vítûzství z loÀského roku.
Tréninky v‰ak zaãaly 19. 1., od té doby
zaãala tvrdá pﬁíprava na jarní ãást soutûÏe o boje o záchranu v I. B tﬁídû.
Letos nám nevy‰la umûlá tráva v sousedním Bahratalu, a tak se pouze bûhalo po vsi a posilovalo v tûlocviãnû
místní ‰koly.
Men‰í graf ukazuje kdo jak má natrénováno. Je patrné, Ïe pouze 5
hráãÛ má více jak 50% tréninkÛ, ale
v dne‰ní dobû je to hodnû omezeno
prací.
Na hﬁi‰tû se hráãi dostali aÏ 20. 3.,
ãtyﬁi dny pﬁed prvním jarním mistrovském utkání, a to samozﬁejmû z dÛvodu místních klimatick˘ch podmínek,
coÏ na kvalitû urãitû nepﬁidá, ale tak je
to tu kaÏd˘ rok.
V˘sledky zimního turnaje - v‰e
hráno na umûlé trávû Stﬁekov:
15.1. Petrovice - Ko‰Èany 1:2 (branka
Petrovic - Povej‰il)
28.1. Petrovice - Dobkovice 3:0 (Povej‰il, R.Li‰ka, J.BroÏovsk˘)
11.2. Petrovice - Îitenice 4:2 (branky
P. - Mare‰ 3, R.Li‰ka)
19.2. Petrovice - Sebuzín 6:2 (branky
P. - Mare‰ 3, R.Li‰ka, Hladík 2)
10.3. o 3.místo Petrovice B - Boletice
1:4 (branka P. - J.BroÏovsk˘)
Dal‰í pﬁípravné zápasy:
4.3. UT Dûãín: Petrovice - Bﬁeziny 1:4
(0:0) - branka P. - Glaser z PK

11.3. UT Ne‰tûmice: Petrovice - Tisá
4:1 (0:0) - branky P. - Povej‰il,
Mare‰, R.Li‰ka, Král
Vzhledem k tomu, Ïe nemáme moÏnost trénovat na hﬁi‰ti, snaÏíme se
alespoÀ odehrát co nejvíce pﬁátelsk˘ch
utkání, i kdyÏ to zrovna není nejlevnûj‰í, ale je to potﬁeba. Také se vyuÏívá
malé hﬁi‰tû v Petrovicích s umûl˘m povrchem, pokud není zrovna sníh.
Dal‰í program SK:
Od 24. 3. do 17. 6. 2012 se odehrají
mistrovská utkání jarní ãásti soutûÏního
roãníku 2011/2012, „A“ t˘m - I. B tﬁída
(14. místo), „B“ t˘m - III. tﬁída (3. místo)

a mlad‰í Ïáci - II. tﬁída (5. místo).
Jeden nebo dva t˘dny po posledním
soutûÏním víkendu uspoﬁádá SK tradiãní turnaj „O Petrovick˘ pohár“, tj. 23. 6.
nebo 30. 6. 2012. V‰e bude je‰tû
upﬁesnûno na webov˘ch stránkách
klubu www.hranicarpetrovice.cz a na
klubové v˘vûsce na kabinách.
Závûrem bychom chtûli podûkovat
hlavnû v‰em sponzorÛm na‰eho sportovního klubu, kteﬁí nám jakkoliv pﬁispívají na ãinnost a také v‰em lidem, kteﬁí
pro klub pracují.
Za SK Hraniãáﬁ Petrovice
Rudolf Glaser - pﬁedseda klubu.
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Dne 16. 3. uspoﬁádal ná‰ klub
tradiãní tzv. „Sportovní zábavu“
Zábava se povedla i pﬁesto, Ïe pﬁi‰lo málo lidí, coÏ je
‰koda. V na‰í obci se poﬁádají zhruba tﬁi zábavy roãnû, ale
místní lidé se stejnû nepﬁijdou pobavit a odreagovat od v‰edních starostí. Tímto bychom chtûli podûkovat v‰em sponzorÛm na‰í tomboly a také lidem, kteﬁí pomohli pﬁi pﬁípravû celé
akce. Jmenovitû dûkuje SK Lence, Tomá‰ovi a Janû Kremrov˘m, kteﬁí se nejvíce podíleli nejen na pﬁípravû, ale také
bûhem zábavy.
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Ocenûní za celoÏivotní práci

Od chvíle, co Mgr. Josef Dobe‰ - ministr ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
pﬁedal Medaili Ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy (2. stupnû) za
vynikající pedagogickou ãinnost mimo
jiné také p. Ludmile Boumové - vedoucí ·kolní druÏiny - Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... , uplynul jiÏ
rok.
V‰ichni jsme tehdy mûli obrovskou
radost z toho, Ïe si Mgr. Josef Dobe‰ ministr ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
pﬁi udûlování Medailí Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy vzpomnûl
také na na‰i „Lídu“ Boumovou, která
sice není nikterak známá v nadregionálním natoÏ pak v celostátním popﬁípadû mezinárodním mûﬁítku, ale pro
Základní ‰kolu a Mateﬁskou ‰kolu Petrovice ... byla, stále je‰tû je a snad
je‰tû dlouhou dobu také bude slovy
nikterak nemoÏno popsateln˘m pﬁínosem.
Rok s rokem se se‰el a ... do Petrovic bylo doruãeno od Mgr. Josefa Dobe‰e - ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy opûtovné pozvání na Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
k pﬁevzetí Medaile Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. - Tentokrát
v‰ak pro p. Alenu Kutinovou.
Medaili Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, která je nejvy‰‰ím resortním (tj. ‰kolsk˘m) ocenûním, udûluje ministr ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy kaÏdoroãnû (od roku 1997) u pﬁíleÏitosti „Dne uãitelÛ“.
KvÛli náhlé indispozici p. Aleny Kutinové se v‰ak na „Den uãitelÛ“ - tj. ve

stﬁedu dne 28. bﬁezna 2012 musel
vydal do Prahy tzv. v zastoupení Mgr.
Jan Franti‰ek Teister - ﬁídící uãitel ‰koly
v Petrovicích ... , kter˘ krátce po 14.00
h ve velkém zrcadlovém sále Ministerstva ·kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
âeské republiky v Praze (na Karmelitánské ulici) pﬁevzal za p. Alenu Kutinovou z rukou Mgr. Josefa Dobe‰e ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Medaili Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy (1. stupnû)“ za dlouhodobou vynikající pedagogickou práci:
„Za dlouholetou vynikající pedagogickou ãinnost ve funkci vychovatelky ‰kolní druÏiny pﬁi petrovické
základní a mateﬁské ‰kole, která
byla oblíbená dûtmi i rodiãi, ... a jenÏ

dodnes organizuje mnohé volnoãasové aktivity.“
p. Alena Kutinová pÛsobila „v aktivní
sluÏbû“ (tj. do svého pensionování
v roce 2006) úctyhodn˘ch 39 let. První 3 roky (tj. od 1. záﬁí 1967) ve
·kolní druÏinû pﬁi Základní ‰kole v Ústí
nad Labem a zb˘vajících 36 let (tj. ode
dne 1. záﬁí 1970) ve ·kolní druÏinû na
Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole Petrovice ... .
Je to typ pedagogického pracovníka,
kter˘ i pﬁes skuteãnost, Ïe od konce
‰kolního roku 2005 / 2006 si mÛÏe uÏívat zaslouÏeného odpoãinku, soustavnû nûco pro petrovickou, krásnolesenskou a jinou drobotinu ‰kolou stále
je‰tû povinnou bez jak˘chkoli poÏadavkÛ na bezesporu zaslouÏenou odmûnu
vym˘‰lí, vytváﬁí, vylep‰uje, ... organizuje, ... .
„V této souvislosti nelze opominout
skuteãnost, Ïe p. Alena Kutinová je
ochotna kdykoli pﬁijít za kohokoli (tj. nejenom pedagoga ale i nepedagoga Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice
...) na libovolnû dlouhou dobu vypomoci.“ uvedl Jan F. Teister - ﬁeditel Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice
... . „V‰e k ãemu se zaváÏe, dûlá maximálnû peãlivû a svûdomitû.“
Je nesporné, Ïe p. Alena Kutinová
stejnû jako p. Ludmila Boumová není
nikterak známá v nadregionálním natoÏ
pak v celostátním popﬁípadû mezinárodním mûﬁítku, ale pro Základní ‰kolu
a Mateﬁskou ‰kolu Petrovice ... je slovy
nikterak nemoÏno popsateln˘m pﬁínosem.
„Nejenom já, ale i v‰ichni pracovníci
Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... , jsme velice rádi tomu, Ïe
mezi 41 pedagogick˘mi pracovníky
z celé âeské republiky, kteﬁí byli letos
vyznamenáni Medailí Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, byla
právû p. Alena Kutinová od nás z Petrovic, jejíÏ neskuteãnû siln˘ Ïivotní pﬁíklad bezúhonného ãlovûka
a navíc skuteãného pedagoga s velk˘m „P“ dokáÏe za v‰ech okolností
blahodárnû prozáﬁit a povzbudit
v‰echny ve svém okolí.“ uvedl Jan F.
Teister - ﬁeditel Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... a dodal:
„Osobnû bych ze srdce pﬁál kaÏdému,
aby ve svém okolí mûl alespoÀ jednoho takovéhoto ãlovûka jako je p. Alena
Kutinová, od nûhoÏ by mohl naãerpat
bohatá Ïivotní moudra a zároveÀ se
mnohému dobrému pﬁiuãit.“
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Usnesení ZO Petrovice ã. 13/2011
ze dne 14. 12. 2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO schvaluje:
1) ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO
ã. 13 p. Rudolfa Glasera a p. Petra
Pengla
2) program jednání 13. zasedání ZO ve
volebním období 2010 - 2014
3) hospodaﬁení obce v roce 2012 dle
rozpoãtového provizoria do doby
schválení rozpoãtu na rok 2012. Mûsíãní v˘daje obce mohou b˘t realizovány do v˘‰e jedné dvanáctiny skuteãn˘ch v˘dajÛ roku 2011
4) podání návrhu na zru‰ení ãásti opatﬁení obecné povahy „Zásad územního rozvoje ÚK schválen˘ch zastupitelstvem ÚK dne 7. záﬁí 2011 pod ã.j.
UPSA/412/2010 - 451.
II. ZO povûﬁuje:
1) starostu obce k podpisu plné moci
s advokátem „AK ·ikola a partneﬁi,
s.r.o.“, kter˘ bude v této vûci obec
pﬁed soudem zastupovat
III. ZO odvolává:
1) p Jana Domeckého z funkce ãlena
pﬁedstavenstva spol. STALA a.s.
IV. ZO jmenuje:
1) Mgr. Jana Franti‰ka Teistera do
funkce ãlena pﬁedstavenstva spol.
STALA a.s.
V. ZO potvrzuje:
1) Patricka DoleÏala a Waltera Wolfa
ve funkcích ãlenÛ dozorãí rady spol.
STALA a.s.
VI. ZO nesouhlasí:
1) s uzavﬁením dodatku k Dohodû o finanãním zabezpeãení ãinnosti Místní
knihovny v Petrovicích pro rok 2012.
VII. ZO zamítá:
1) Îádost o odkoupení pozemkové parcely ã. 199/1 k.ú. Petrovice - ZO
nemá zámûr tuto parcelu

V Petrovicích dne 14. prosince 2011
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Rudolf Glaser,
zastupitel obce
Petr Pengl, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 14/2012
ze dne 18. 1. 2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO schvaluje:
1) ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO
ã. 14 Mgr. J. F.Teistra a p. Patricka
DoleÏala
2) program jednání 14. zasedání ZO ve
volebním období 2010 - 2014
3) pﬁevod zisku z doplÀkové ãinnosti
Základní a Mateﬁské ‰koly PetroviZPRAVODAJ PETROVICE

●

10 / 2012

ce...... do rezervního fondu Základní
a Mateﬁské ‰koly Petrovice.......
4) uzavﬁení dodatku, kter˘m se roz‰íﬁí
Smlouva o pﬁenechání nebytov˘ch
prostor ‰koly do uÏívání ze dne 2.
ledna 2003 o suterénní prostory budovy ‰koly
5) zﬁízení vûcného bﬁemena na
st.p.ã.441 ve prospûch investora
âEZ Distribuce za úãelem uloÏení
vedení NN k p.p.ã. 2320/14
6) uzavﬁení smlouvy o poskytnutí programu právních pﬁedpisÛ ASPI od
fi.WoltersKluwer âR.
7) Dodatek ã. 2 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské skály
8) rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2011 ve
v˘‰i 201.700,— Kã
9) uzavﬁení Kupní smlouvy na pﬁevod
p.p.ã. 1024/6 k.ú.Nakléﬁov do vlastnictví obce za cenu 100,—Kã/m2.
10) pﬁevod nájemní smlouvy na Restauraci Radnice na fi RENADO s.r.o.
II. ZO ukládá:
1) starostovi vyzvat 5 firem k pﬁedloÏení nabídky na dodávku a montáÏ nov˘ch oken a dveﬁí do ordinace praktického lékaﬁe v ã.p. 1
III. ZO doplÀuje:
1) usnesení ã. I/12/2011 o bod 10. sníÏení prodejní ceny domu ãp. 155
o 50.000,— Kã tj. na minimálnû
850. 000,— Kã bez provize realitní
kanceláﬁe.
IV. ZO povûﬁuje:
1) starostu podpisem v‰ech potﬁebn˘ch smluv a dokumentÛ (kupní
smlouva, zástavní smlouva atp.)
souvisejících se schválen˘m prodejem domu ã.p. 155, st.p.ã. 306
a p.p.ã. 2650 v‰e k.ú Petrovice
u Chabaﬁovic.
2) pracovní skupinu ve sloÏení pp. Patrick DoleÏal, Rudolf Glaser a Zdenûk Kutina v˘bûrem dodavatele
oken a dveﬁí do ordinace praktického
lékaﬁe v ã.p. 1
3) starostu podáním Ïádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na opravu sociálního zaﬁízení v M·.
4) povûﬁuje Mgr. Jana Franti‰ka Teistera a ZdeÀka Kutinu zpracováním
projektové Ïádosti na záchranu dobov˘ch vitráÏí oken kostela sv. Mikulá‰e a podáním Ïádosti o dotaci na
tuto akci z Programu na záchranu
a obnovu drobn˘ch památek a architektury dotváﬁející kulturní krajinu Ústeckého kraje
5) Patricka DoleÏala a ZdeÀka Kutinu
zpracovat ve spolupráci s fi. Alena
Bílková projektovou Ïádost na opravu chodníku podél hlavní komunikace v obci dle pravidel SFDI a podá-

ním Ïádosti o pﬁíspûvek z rozpoãtu
SFDI pro rok 2012 na tuto akci.
V. ZO vypovídá:
1) smlouvu o odbûru tiskoviny SBÍRKA
ZÁKONÒ âeská Republika.
2) smlouvu na uÏívání programu
SOLON od fi. TRIADA
VI. ZO zamítá:
1) Ïádost o odkoupení pozemkové parcely ã. 199/1 k.ú. Petrovice - ZO
nemá zámûr tuto parcelu prodat
z majetku obce

V Petrovicích dne 18. ledna 2012
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Mgr. J.F.Teister,
zastupitel obce
Patrick DoleÏal, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta
■ ■ ■

Usnesení ZO Petrovice ã. 15/2011
ze dne 22. 2. 2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO schvaluje :
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO
ã. 15 p. Petra Pengla a Mgr. Jana F.
Teistra
2. program jednání 15. zasedání ZO ve
volebním období 2010 - 2014
3. vyﬁazení nepotﬁebného a prodaného
majetku z majetkové evidence obce
v celkové v˘‰i 204.907,31 Kã.
4. Závûreãnou zprávu o prÛbûhu a v˘sledku inventarizace majetku a závazkÛ obce
5. v˘mûnu nájemních bytu ve vlastnictví obce mezi nájemci Petrem Králem a Barborou Novákovou - byt ã.
555/11 a Petrou Husákovou - byt ã.
554/11. K datu podpisu nov˘ch nájemních smluv musí b˘t vyrovnány
ve‰keré závazky po splatnosti, které
se k tûmto bytÛm váÏou.
II. ZO ukládá:
1. starostovi pozvat na pﬁí‰tí zasedání
ZO kronikáﬁku obce p. Jitku Friedelovou k diskusi o zápisech do Obecní kroniky.
III. ZO ru‰í:
1. Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
4/2010 o místním poplatku z VHP
IV. ZO jmenuje:
1. p. Petra Pengal do funkce pﬁedsedy stavebního v˘boru.
2. sl. Evu Heri‰erovou ãlenkou kontrolního v˘boru

V Petrovicích dne 22.února 2012
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Mgr. Jan F. Teister,
zastupitel obce
Petr Pengl, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

FotoreportáÏ Dûtsk˘ karneval dne 25. února
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POZOR na
vypalování trávy
S pﬁíchodem jara trápí hasiãe vypalování travních porostÛ. Varují pﬁed tímto
zlozvykem, kter˘ kaÏdoroãnû v tomto
období zamûstnává hasiãe a není v˘jimkou, Ïe v souvislosti s vypalováním
trávy se stávají velmi váÏná zranûní
a dokonce statistiky vykazují i pﬁípady,
kdy lidé kvÛli roz‰íﬁení poÏáru pﬁi‰li
o Ïivot.
Hasiãi upozorÀují, Ïe pálení staré
trávy i ostatních porostÛ v souvisl˘ch
plochách je zákonem o poÏární ochranû zakázáno. Hrozí nebezpeãí pﬁenesení poÏáru na jin˘ objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohnû
vûtrem nebo i konvektivními proudy
hork˘ch spalin s jiskrami a v neposlední ﬁadû pﬁenesením ohnû v podloÏí. Poslednû jmenované nebezpeãí je aktuální zvlá‰tû v lesích nebo na plochách,
kde je silnûj‰í vrstva lesní hrabanky.
Takov˘ oheÀ mÛÏe doputovat na
vzdálenost desítek metrÛ a objevit se
i po nûkolika dnech. Jsou známé pﬁípady vzplanutí lesa po dvou t˘dnech ve
vzdálenosti aÏ sedmdesáti metrÛ od
pÛvodního místa pálení. BohuÏel jsou
kaÏdoroãnû zaznamenávány i pﬁípady
udu‰ení lidí v kouﬁi a v neposlední ﬁadû
i uhoﬁení pﬁi nezvládnutém, pÛvodnû
jen malém kousku vypalované plochy,
upozorÀují hasiãi a dodávájí, Ïe ten,
kdo se rozhodne „vyãistit“ svou zahradu ohnûm, mÛÏe zaplatit i nûkolikatisícovou pokutu.
Pﬁi plo‰ném vypalování porostÛ se
dopou‰tí pﬁestupku podle zákona o poÏární ochranû, za kter˘ hrozí pokuta aÏ
do v˘‰e 25 tisíc korun.
KdyÏ takového ãlovûka neodradí ani
to, Ïe jde o ãinnost zákonem zakázanou a hrozí vysoké pokuty, snad by
mohla od pálení odradit ohleduplnost
k Ïiv˘m tvorÛm. To znamená uvûdomit
si, kolik ÏivoãichÛ v takovém pﬁípadû
mÛÏe nalézt a nalezne smrt v plamenech. A nejde jen o „jak˘si pouh˘m
okem témûﬁ neviditeln˘ hmyz“, ale
i o ptactvo, drobné savce a leckdy i o ty
vût‰í.
A kdyÏ spálit, tak je tﬁeba vÏdy takovouto ãinnost nahlásit hasiãÛm, obci
a vÏdy respektovat jejich pokyny!
Jako argument proã nepálit lze také
uvést, Ïe nov˘ porost po vypálení nebude lep‰í. Místo Ïádoucích druhÛ trav
totiÏ porostou mnohem odolnûj‰í a neÏádoucí plevele.
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DISKUZNÍ FÓRUM na
internetov˘ch stránkách obce
VáÏení obãané, dovolujeme si Vás upozornit Ïe na na‰em webovém portálu
bylo spu‰tûno DISKUZNÍ FÓRUM. Toto fórum je otevﬁeno pro v‰echny náv‰tûvníky na‰ich internetov˘ch stránek pro otevﬁenou diskuzi. MÛÏete zde vyjádﬁit své názory na Ïivot v obci, co se Vám líbí, co by bylo potﬁeba zmûnit.

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

