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Vyhodnocení ankety o regulaci hluãn˘ch ãinností
Nejdﬁíve mi dovolte, abych podûkoval v‰em,
kteﬁí se ankety zúãastnili a vrácením anketního
lístku vyjádﬁili svÛj názor na tento z pohledu
sousedsk˘ch vztahÛ, dÛleÏit˘ a zároveÀ choulostiv˘ problém. Drtivá vût‰ina z nás totiÏ více
ãi ménû pravidelnû nûkterou z ãinností, ke
které pouÏíváme zaﬁízení, stroje a nástroje
hluãnûj‰í neÏ 60 decibelÛ, vykonává. Ne v‰ichni v‰ak stíháme tuto ãinnost, ve velké vût‰inû
se jedná o údrÏbu trávníkÛ nebo ﬁezání dﬁeva,
provést v pracovní dny a v˘sledky ankety tento
fakt jen odráÏejí.
Anketní lístky byly doruãeny do v‰ech domácností v obci. Celkem se jich bylo zpût na
obecní úﬁad doruãeno 102. Z toho 49 úãastní-

kÛ ankety nepovaÏuje regulaci hluãn˘ch ãinností za potﬁebnou, 36 úãastníkÛ ankety je pro
regulaci o nedûlích a svátcích od 6.00 hod do
22.00 hod z tûchto 36 úãastníkÛ ankety navrhuje 10 regulaci i o sobotách, 11 úãastníkÛ ankety je pro regulaci o nedûlích a svátcích od
12.00 hod do 22.00 hod, 6 úãastníkÛ ankety
navrhuje jin˘ rozsah regulace. Zastupitelstvo
obce nemohlo tyto v˘sledky vyhodnotit jinak,
neÏ jak je vyhodnotilo to znamená, Ïe neshledalo pﬁijetí OZV k regulaci hluãn˘ch ãinností
jako potﬁebn˘ a smyslupln˘ krok, po kterém
volá vût‰ina obyvatel na‰í obce.
V diskusi zastupitelÛ k tomuto problému pﬁeváÏil názor, s kter˘m se i já plnû ztotoÏÀuji a to,

Nastal ãas adventní
Na‰e motto roku 2012:
Jdou zástupy vûrn˘ch s jásotem a chválou,
my téÏ do Betléma pospíchejme.
Vítejme Pána, krále andûlského,
JeÏí‰i zrozenému zpívejme

Je 1. prosinec roku 2012. Veãerní obloha
záﬁí milionem hvûzd, krajina je zahalena do bûlostného snûhového ‰atu, na kterém mráz vykouzlil jiskﬁící vloãky. Do pravé „ladovské“ zimy
se scházejí pﬁátelé a známí, aby si spoleãnû

Ïe pﬁi nezbytném vykonávání hluãn˘ch ãinností bychom mûli b˘t ohleduplní k sousedÛm a jejich potﬁebám a pﬁáním a maximálnû omezit
tyto ãinnosti v dobû o které víme, Ïe je to pro
sousedy nejménû pﬁíjemné, jako je napﬁíklad
ãas nedûlního obûda, „dvacijá‰“ po obûdû, ãas,
kdy se sousedka snaÏí uspat miminko na zahradû atp. no a po „veãerníãku“ to uÏ snad
vÛbec ne. Myslím, Ïe pokud budeme k vykonávání hluãn˘ch ãinností takto pﬁistupovat bude
to pﬁíjemnûj‰í a pﬁijatelnûj‰í pro nás i na‰e sousedy a já Vám za takov˘to pﬁístup dûkuji a sousedÛm jej pﬁeji.
S pﬁáním V‰eho dobrého
Zdenûk Kutina, starosta
poslechli koledy a pokochali se rozsvícen˘m
vánoãním stromem na zdej‰ím námûstí.
Vánoãní ráz byl dán hlasem trumpety, na
kterou zahrála sleãna Sára, studentka konzervatoﬁe v Teplicích (která mimochodem pﬁijela
na na‰i akci aÏ z Karlov˘ch VarÛ). Byla smutná z toho, Ïe ji její trumpetka zamrzala a tak
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
úvodní skladbu byla nucena o hodnû a hodnû
zkrátit. Poprvé se nám se sv˘mi koledami a ﬁíkánkami pﬁi‰ly pﬁedstavit i dûtiãky z na‰í mateﬁské ‰kolky. Bylo dojemné je vidût, jak si pﬁed
mikrofony pﬁipadají dÛleÏití a jak si to své vystoupení uÏívají. KdyÏ zpívaly svoji poslední koledu se slovy „panímámo vstaÀte, koledu nám
dejte“ pﬁi‰la mezi nû opravdová panímáma,
která opravdu kaÏdému z pravého proutûného
ko‰íku dala tu vyzpívanou v˘sluÏku. V˘sluÏku
dostaly i dûti z Dûtského domova z Tisé, které
nám zpívaly koledy sv˘m krásn˘m a temperamentním zpÛsobem. Druhou ãást programu za-

hájila opût sleãna Sára na trumpetu, a i kdyÏ si
ji „hﬁála“ na sv˘ch prsou, musela své vystoupení opût zkrátit. Poprvé u vánoãního stromku
vystoupila se sv˘m repertoárem rodina Husákov˘ch a bylo to opravdu milé pﬁekvapení. Petrovick˘ amatérsk˘ pûveck˘ sbor se letos opût
roz‰íﬁil o nové ãlenky a je potû‰itelné, Ïe se k

FOND ROZVOJE BYDLENÍ OBCE - FRB
Tímto ãlánkem chci pﬁipomenout, Ïe „Fond rozvoje bydlení obce“ dále jen „FRB“, kter˘ funguje v na‰í obci jiÏ více neÏ deset let, disponuje v souãasné dobû ãástkou 270.000,—Kã a je tedy
moÏné z FRB uspokojit nûkolik Ïádostí na opravu nemovitostí.
Z FRB se poskytují pÛjãky majitelÛm rodinn˘ch domÛ, bytov˘ch domÛ a bytÛ a SdruÏením vlastníkÛ bytÛ zapsan˘ch v evidenci KN pro katastrální území Petrovice u Chabaﬁovic a Krásn˘ Las v
Kru‰n˘ch horách na tyto úãely:
a) obnova stﬁechy - krytina, konstrukce
b) obnova fasády domu vãetnû zateplení a oken
c) napojení domu na DâJ tlakového kanalizaãního systému obce
d) odstranûní akutního havarijního stavu bránícího uÏívání domu nebo bytu
PÛjãky na úãely dle bodÛ a) a b), jsou poskytovány do max. v˘‰e 50.000,—Kã.
PÛjãky na úãel dle bodu c), jsou poskytovány do max. v˘‰e 15.000,—Kã
PÛjãky na úãel dle bodu d), jsou poskytovány do max. v˘‰e 20.000,—Kã
PÛjãky jsou s splatností 8 let a s úrokovou sazbou 3%.
Více informací Vám rádi podáme na obecním úﬁadu.
Zdenûk Kutina, starosta
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nám pﬁidala mladá dûvãata - Bára Chovancová, Bára Horová a Adéla Zavadilová. Kromû
nich jsme pﬁivítali ing. Vladûnu Petrovovou, Bc.
Vendulku Fremlovou a Radku Wolfovou. Pod
vedením Petry Chovancové a Lenky Bognerové jsme dokázali nûkolik koled zazpívat i dvojhlasnû! A pak, pﬁi ohÀostroji nastal ten okamÏik, na kter˘ v‰ichni ãekali a kvÛli kterému
jsme v‰e pﬁipravili - slavnostní rozsvícení!
Podûkování patﬁí nejen v‰em úãinkujícím,
ale i tûm, kteﬁí se podíleli na organizaci, ale
pﬁedev‰ím v‰em tûm, kteﬁí se pﬁi‰li podívat, potû‰it se a nechat si pohladit du‰i!
Za Spolek Jana Jirásková
■ OMLUVA - Jako starosta obce a zodpovûdn˘ vedoucí obecního úﬁadu se tímto omlouvám panu Václavu Guzovi za to, Ïe referentka
obecního úﬁadu Ing. Jana Jirásková se pﬁi
úﬁedním jednání s panem Guzou na obecním
úﬁadû neovládla a na pana Guzu kﬁiãela. Tento
v˘padek, i kdyÏ ojedinûl˘, povaﬁuji za nevhodn˘ a nepﬁijateln˘ a udûlám v‰e co je v m˘ch silách, aby se nic takového jiÏ neopakovalo a to
vÛãi Ïádnému náv‰tûvníkovi na‰eho obecního
úﬁadu.
Zdenûk Kutina, starosta

âeká nás nepﬁíli‰ radostná oslava ...
V polovinû kalendáﬁního roku 2013 (konkrétnû 29. ãervna 2013 v den památky sv. apo‰tolÛ Petra a Pavla) si budeme moci pﬁipomenout
nejenom 220-té v˘roãí trvání na‰eho souãasného petrovického kostela, ale zároveÀ také
uplynuv‰ích 200-tû let od chvíle, kdy tento ná‰
kostel byl zcela vyrabován a následnû adaptován na lazaret ranûn˘ch a mnohdy také umírajících francouzsk˘ch vojákÛ.
To, v jak neutû‰eném stavu se farní kostel
sv. Mikulá‰e na návr‰í ve stﬁedu Petrovic, kter˘
od roku 2004 vlastní Obec Petrovice, nachází,
v‰ichni moc dobﬁe víme. - JiÏ teì je kaÏdému
jisté, Ïe opravit jej v rozsahu, jak˘ by si bezesporu zejména po posledních dvou a pÛl desetiletích chátrání zaslouÏil, nebude i pﬁes ve‰keré snahy bohuÏel moÏné, ale ... bude-li na‰e
víra dostateãnû pevná a velká (tj. alespoÀ, jak
by ﬁekli na‰i pﬁedchÛdci, jako malé hoﬁãiãné
zrnko) a k tomu se v‰ichni dle sv˘ch moÏností
náleÏitû pﬁiãiníme, existuje zde reálná nadûje,
Ïe se do konce ãervna 2013 pﬁeci jenom podaﬁí realizovat nûkolik drobnûj‰ích av‰ak
ne nikterak nezanedbateln˘ch stavebních
úprav.
UÏ teì je více neÏ jisté, Ïe díky v˘tûÏku
z prodeje „Oplatek z Petrovic“ a zejména ‰tûdrému sponzorskému daru jedné bohumínské
rodiny, která si nepﬁeje b˘t jmenována, se v dohledné dobû podaﬁí do kamenného torza hlavního oltáﬁe z konce 17. století namísto dvou pÛvodních obrazÛ umístit dvû vitráÏe zhotovené
technikou pískování (dle návrhu p. Jana Karka
ze Cvikova) v celkové hodnotû 70.000,- Kã.

Dále je zde velká ‰ance na získání grantu ve
v˘‰i 500.000,- Kã na kompletní opravu a zároveÀ adaptaci sakristie a nad ní umístûné oratoﬁe (tj. I. etapa revitalizace kabriolet ruin farního
kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích), která bude
celkovû stát nûco málo pﬁes 600.000,- Kã. V souãasné dobû je jiÏ Ing. arch. Josefem Kva‰em z Architektonického atelieru ARSA zpracována a Národním památkov˘m ústavem Pracovi‰tûm Ústí nad Labem taktéÏ schválená
projektová dokumentace, která se stala pﬁílohou jiÏ zpracované a podané Ïádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova OSA IV. Leader.
„ ... V prostorách sakristie (tj. v pﬁízemních
prostorách) tak vznikne v˘stavní síÀ zejména
místních amatérsk˘ch i profesionálních umûlcÛ
a v prostorách oratoﬁe (tj. v patﬁe nad sakristií)
stálá expozice mapující zejména bohatou historii obce Petrovice a její zaniklé ãásti Nov˘
DvÛr. - Muzeum bude slouÏit nejenom samotn˘m obyvatelÛm Petrovic (zejména v‰ak dûtem
a ÏákÛm k lep‰ímu pochopení místa, které povaÏují za svÛj domov), ale i náv‰tûvníkÛm Petrovic prahnoucím po poznání bohaté a mnohdy
velmi pohnuté historie zdej‰ího kru‰nohorského zákoutí. ... “
Snaha, jejíÏ úspûch je zatím bohuÏel velmi
nejist˘, o získání pﬁíspûvku od jedné britské nadace na rekonstrukci tﬁí vitráÏí zhotoven˘ch
fa. Kunstgewerbliche Anstalt für Fenstermalerei
Heinricha Hesseho z Nového Boru u pﬁíleÏitosti 60-tého v˘roãí vlády rakouského císaﬁe
a ãeského krále Franze Josepha I. (tj. v roce
1908), nacházejících se presbytáﬁi kostela. -

První kroky ze strany Obce Petrovice byly uãinûny, ale ... jak se ﬁíká: „Nadûje umírá poslední“!
ProtoÏe pro vyuÏití sakrálního prostoru zpÛsobem, pro kter˘ byl pﬁedchozími pokoleními
postaven (tj. pﬁeváÏnû k bohosluÏebn˘m úãelÛm), jiÏ témûﬁ sedm desetiletí nejsou v Petrovicích pﬁíhodné podmínky (dle sãítání lidu
z roku 2001 se v Petrovicích hlásí pouze 53
obyvatel k ¤ímskokatolické církvi), zaãaly od
roku 2004 „kabriolet“ kostelní ruiny novû slouÏit i ke kulturnû - spoleãensk˘m úãelÛm: napﬁ.
besedám, divadelním a filmov˘m produkcím,
koncertÛm, v˘stavám, ... .
Podaﬁí-li se alespoÀ z ãásti to, o co jménem
Petrovick˘ch obãanÛ usiluje zejména vedení
Obce Petrovice, podoba petrovického (tj. na‰eho) kostela se opût o nûco málo zmûní k lep‰ímu.
V‰ichni jsou si snad moc dobﬁe vûdomi toho,
Ïe opravovat nûco, co by ale nikdo k niãemu
nepotﬁeboval, by bylo zcela zbyteãné ba pﬁímo
po‰etilé. - Cílem v‰ech tûchto snah proto není
pouze ãásteãnû opravit nûkolik málo dochovan˘ch krovÛ a na nich stﬁe‰ní krytinu, novû pﬁeskládat podlahovou dlaÏbu a vyspravit nûkolik
zdí (vãetnû osazení nov˘ch oken), ale ... nabídnout v‰em obyvatelÛm Petrovic k alespoÀ
ãas od ãasu naplnûní tûchto prostor, které byly
svûdky v‰ech v˘znamn˘ch radostn˘ch i tûch
ménû radostn˘ch událostí Petrovic od roku
1793, nov˘m a smyslupln˘m Ïivotem.
Ing. Jana Jirásková

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovsk˘ch oblastí

Náv‰tûva Chránûné dílny Arkádie
Nastal den „D“ - tj. pátek dne 30. listopadu
2012, kdy se Ïáãci I. tﬁídy, 1. roãníku spolu se
svou p. uãitelkou Danou Trojanovou a v doprovodu p. uklízeãky Jarmily Novákové vypravili
do Chránûné dílny Arkadia v Bystﬁanech.
V‰ichni jsme se tû‰ili, protoÏe jsme nikdy v
takovéto dílniãce nebyli. A mûli jsme se skuteãnû na co tû‰it. - V dílniãkách, kde byly v‰ude
vystaveny nádherné ruãnû vyrobené v˘robky,
nad kter˘mi se nám pﬁímo tajil dech, se na nás
usmívala spousta mil˘ch lidiãek. V‰ichni na nás
byli moc milí, vítali se s námi a ukazovali nám,
co v‰e a jak se dá vytvoﬁit, nabarvit, vypálit, ....
Bylo to tak zajímavé, Ïe ani ten ná‰ nejvût‰í
ro‰Èák a zlobidlo si v tu chvíli vÛbec nevzpomnûl, Ïe by mûl vlastnû zlobit.
V Chránûné dílnû Arkadia v Bystﬁanech u
Teplic pracují pﬁeváÏnû postiÏení lidé, jejichÏ
zruãnosti a ‰ikovnosti se jen tak nûkdo nevyrovná. - Pﬁipadali jsme si skuteãnû jako v pohádkovém svûtû.

Po prohlédnutí dílniãek museli v‰ichni malí
náv‰tûvníci také pﬁiloÏit ruku k dílu. - Ze srdce
bych pﬁála rodiãÛm na‰ich prvÀáãkÛ na vlastní
oãi vidût, s jakou vervou se jejich dítka pustila

do ne vÏdy lehké práce. Ani jednou (a to ve
‰kole sl˘chávám více neÏ ãasto) jsem od nikoho nesly‰ela: ,,To nezvládnu“.
Bylo pﬁímo úÏasné v‰echny sledovat pﬁi
práci. - Nikomu nechybûla pﬁi zdobení kapﬁíkÛ
fantazie, s nad‰ením se pustili do vyrábûní
oveãek a vytlaãovanou pomocí lisovaãe na
ãesnek vlny. Pak dostaly za úkol vyrobit pﬁekvapení. Nûkoho napﬁ. napadlo vyrobit snûhuláãka v hnízdeãku, jiného ... , no prostû fantazie pracovala naplno. Nakonec dostaly pastelky a papír na v˘robu pﬁáníãka. Nûkteﬁí vyuÏili
toho, Ïe jiÏ umí psát a na pﬁáníãko psaly mámo, táto, ... , veselé Vánoce!
Pﬁi louãení dûvãátka pﬁedala jako dík za to,
Ïe nám bylo pﬁipraveno takového krásné dopoledne, originální prezent z Petrovic: dvoje
balení ,,Petrovick˘ch oplatek“. - Nakonec jsme
je‰tû pﬁevzali v krabicích své vlastnoruãní v˘robky a plni krásn˘ch dojmÛ jeli zpátky do Petrovic.
p. uãitelka Dana Trojanová
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Jak pokroãily práce na zastﬁe‰ení petrovického kostela?
O tom, Ïe zastupitelé Obce Petrovice mají v úmyslu zastﬁe‰it kabriolet ruiny farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích ne zcela tradiãnû - tj.
ãásteãnû prosklenou stﬁechou, se v Petrovicích mluví jiÏ druh˘m rokem.
Nûkteﬁí by ﬁekli, Ïe dva roky se o nûãem mluví, ale ... ﬁeãeno slovy
klasika: „skutek - utek“. - Kostel stﬁechu stále nemá a ani v následujícím
kalendáﬁním roce 2013 bezpochyby ani mít nebude.
S jistou pokorou a kajícností mi nezb˘vá nic jiného neÏ konstatovat,
Ïe je to bohuÏel pravda. Z pohledu do celé vûci ﬁádnû zasvûceného ãlovûka musím ale k tomuto svému doznání jedním dechem dodat, Ïe je to
pravda pouze do jisté míry. - Za tyto dva roky se zatím mnoho nepodaﬁilo, ale to málo, co se podaﬁilo, je pro uskuteãnûní novátorské a tím také
odváÏné my‰lenky velmi podstatné.
Na základû nemalého vynaloÏeného úsilí se na pﬁelomu mûsícÛ ﬁíjna
a listopadu 2012 podaﬁilo prvotní kategorické „NE“ pracovníkÛ Národního památkového ústavu - Územního odborného pracovi‰tû v Ústí nad
Labem zmûnit na „ANO“. - Teprve od této chvíle se pﬁípravné práce,
které nemûly do té doby nikterak jasné obrysy, mohly pohnout kupﬁedu.
Aby bylo moÏno pﬁijmout zodpovûdné rozhodnutí v otázce, jakou
vlastnû funkci (tj. exteriérovou nebo interiérovou) by mûla nová stﬁecha
nad kostelní lodí plnit, vydali se vybraní ãlenové zastupitelstva Obce Petrovice spolu s Ing. arch. Josefem Kva‰em ve ãtvrtek dne 15. listopadu
2012 na ohlá‰enou exkurzi do poutního barokního kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Neratovû (nûmecky Bärnwald) v Orlick˘ch horách, které
ãásteãnû prosklenou stﬁechu jiÏ nûkolik let má.
Pohnutá historie poutního kostela (v roce 1945 po zásahu stﬁelou ne
zrovna stﬁízlivého vojáka Rudé Armády poutní kostel vyhoﬁel a po letech
chátrání byl dokonce dvakrát urãen k demolici, k ãemuÏ jako by zázrakem nikdy nedo‰lo) a jeho souãasná pÛsobivá atmosféra (v roce 2006
získal ãásteãnû prosklenou stﬁechu) do Neratova - v˘znamného poutního místa od 2. poloviny 17. století stále pﬁivádí ãím dál tím více poutníkÛ. (více na: http://www.neratov.cz/poutni-misto/)
V Neratovû uvítal „zvûdavce“ z Petrovic sídelní kanovník kolegiální kapituly v Litomy‰li a biskupsk˘ vikáﬁ pro diakonii Msgre Josef Suchár - obnovitel a zároveÀ duchovní správce Neratova. - Msgre Josef Suchár pak
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více neÏ hodinu vykládal nejenom o pohnuté historii poutního místa zasvûceného Nanebevzaté Pannû Marii v Neratovû, která je aÏ v nápadnû
mnoho bodech témûﬁ identická s historií farního kostela sv. Mikulá‰e
v Petrovicích, a jeho více neÏ dvacetileté nikterak snadné obnovû, ale
také trpûlivû odpovídal na nejrÛznûj‰í laické i odborné dotazy.
V‰ichni si tak mûli moÏnost náleÏitû ujasnit, co by se mûlo udûlat
a ãeho se pﬁípadnû vyvarovat pﬁi navrhování netradiãního zastﬁe‰ení na‰eho kostela.
Ten den zaznûlo z úst Msgre Josefa Suchára mnoho povzbudiv˘ch
slov a moudr˘ch rad. - Asi nejvût‰í radou a zároveÀ moudrem byla my‰lenka, Ïe bychom v Ïádném pﬁípadû nemûli usilovat o obnovu nûãeho,
co je jiÏ dávno a navíc nenávratnû zniãené, ale o pouhé zachování toho,
co se do dne‰ních dnÛ dochovalo a zbytku vtisknout zcela novou podobu (tj. podobu dne‰ní doby, dne‰ního ãlovûka a jeho potﬁeb). Díky tomu
se dan˘ chrámov˘ prostor nestane nûjak˘m mrtv˘m a navíc umûle vytvoﬁen˘m muzeem, které témûﬁ nikdo nepotﬁebuje, ale místem v‰estranného (tj. náboÏenského i kulturního) setkávání, jehoÏ vstupní dveﬁe nebude tak jako v Neratovû ani potﬁeba zamykat.
Díky exkurzi do Neratova byla s koneãnou platností vyﬁe‰ena první
a nejdÛleÏitûj‰í otázka. - Pro náboÏenské a kulturní akce, které chceme
v petrovickém kostele poﬁádat, potﬁebujeme stﬁechu interiérového typu
s ãásteãn˘m prosklením, ãímÏ eliminujeme nechtûn˘ skleníkov˘ efekt.
Nyní je proto potﬁeba zaãít pozvolnû ale za to s maximální zodpovûdností hledat vhodn˘ symbol, kter˘ by splÀoval nejenom estetické ale
i oprávnûné historicko - symbolické poÏadavky. - Urãité nápady jiÏ existují, ale ... v hledání jsme teprve na zaãátku.
NeÏ se podaﬁí vyﬁe‰it architektonick˘ návrh, získat definitivní kladné
stanoviska v‰ech státních úﬁadÛ a zejména nashromáÏdit dostatek finanãních prostﬁedkÛ, to je‰tû nûjakou dobu pﬁeci jenom potrvá. - Neãekejme ale na to, aÏ v‰e nûkdo za nás udûlá, ale udûlejme jiÏ nyní nûco
my v‰ichni pro obnovu a záchranu kabriolet ruin farního kostela - na‰eho kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích my sami. Îe nevíte co a pﬁípadnû
jak? ... Nóóóóó co tﬁebas nejenom morálnû podpoﬁit souãasné snahy
Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic o obnovení fungujících ciferníkÛ na kostelní vûÏi?

Na du‰iãky jsme nav‰tívili Lány
U pﬁíleÏitosti státního svátku Vzniku samostatného âeskoslovenského
státu (28. ﬁíjna) se v‰ichni Ïáci III. tﬁídy, 4. a 5. roãníku Z· a M· Petrovice ... vydali v rámci vût‰ího prohloubení znalostí uãiva vlastivûdy do
Lán - tj. do míst, kde nejenom proÏil svá poslední léta, ale také v roce
1937 skonal a byl pohﬁben, Tomá‰ G. Masaryk - první prezident âeskoslovenského státu.
Nejdﬁíve jsme chtûli nav‰tívit Muzeum Tomá‰e G. Masaryka v Lánech,
pﬁed nímÏ stojí jediná jezdecká socha (v Ïivotní velikosti) Tomá‰e G. Masaryka na území âeské republiky. - Na‰e plány ov‰em zmûnil neplánovan˘ v˘padek el. proudu.
Zamûstnanci Muzea TGM nám pﬁesto dokázali vymyslet nouzov˘ program, kter˘ byl pro mnohé zcela neãekan˘ a zároveÀ vskutku originální.
- S ta‰kou naplnûnou nejrÛznûj‰ím such˘m peãivem jsme ‰li krmit nûkolik lam pasoucích se v nedaleké oboﬁe sousedící s lánsk˘m prezidentsk˘m zámkem.
Pﬁi plnûní tohoto úkolu se ukázalo, kdo má a kdo pro zmûnu nemá
pro strach udûláno. - Jestli si myslíte, Ïe kluci natahovali ruku s kusy suchého peãiva, aby je nabídli lamám, odváÏnûji neÏ holky, tak to se tedy
‰erednû m˘líte.
A protoÏe nám ‰tûstí pﬁálo, zanedlouho zaãal v Lánech opût jít el.
proud a my se tak mohli vydat zpût na prohlídku velice zajímavû uspoﬁádaného Muzea TGM, pﬁi níÏ jsme museli ve skupinkách prÛbûÏnû ﬁe‰it
nejeden vûdomostní kvíz. - P. prÛvodkynû nám v klidu v‰echno ukázala,
stﬁídavû s p. ﬁeditelem a p. uãitelem podrobnû vysvûtlila, a dokonce, neb
jsme v celém Muzeu byli sami, i v˘jimeãnû dovolila si na nûkteré exponáty ‰áhnout nebo pﬁímo vyzkou‰et.
Po prohlídce Muzea jsme se vydali na nedalek˘ lánsk˘ hﬁbitov, kde se
v zadní ãásti nachází náleÏitû udrÏovaná hrobka p. rezidenta Tomá‰e G.
Masaryka, jeho Ïeny Charlotty a dvou ze ãtyﬁ dûtí: Alice a Jana Masarykov˘ch. - A protoÏe na tento den (tj. 2. listopadu) pﬁipadala podle ka-

lendáﬁe „Vzpomínka na v‰echny zemﬁelé“, nejdﬁíve holky s patﬁiãnou pietou poloÏily na hrob malou kytiãku a po nich kluci spoleãn˘mi silami zapálili velkou svíãku. Neb p. prezident mûl údajnû velice rád píseÀ: „Ach
synku, synku, ... „ na pokyn p. uãitele jsme se pﬁed Masarykovskou hrobkou seﬁadili a spoleãnû mu ji je‰tû nakonec také sborovû zazpívali.
Z Lán jsme se nevydali zpátky do Petrovic, ale do nedaleké Prahy,
kde jsme nav‰tívili pﬁed nedávnem zrekonstruované a novû otevﬁené Národní technické muzeum. - Pﬁekroãením prahu velké v˘stavní haly jako
bychom najednou vstoupili do úplnû jiného svûta. V‰ude kolem nás se
nacházela spousta nejrÛznûj‰ích aut (nejstar‰í z nich pﬁi tom vypadaly
jako koãáry bez koní), velocipedÛ, kol (dokonce s dﬁevûnou konstrukcí)
a motorek, letadel (dokonce i bojov˘ch) a vûtroÀÛ, mal˘ch a velk˘ch parních lokomotiv a luxusní jídelní vlakov˘ vÛz rakouského císaﬁe a ãeského krále , ... no prostû nádhera. ·koda, Ïe se do vystaven˘ch aut, letadel a vlakÛ smûlo nakouknout jen z povzdálí.
Místo pÛvodnû plánované hodiny jsme zde strávili hodiny hned tﬁi a to
jsme je‰tû nepro‰li a neprohlédli si v‰e, co je v Národním technickém
muzeu vystavené. - Navíc bûhem prohlídky velkého v˘stavního sálu jsme
byli od jednoho z dohlíÏitelÛ na exponáty pochváleni: „Tak hodné a pozorné Ïáky, jako jste vy, jsme zde jiÏ hodnû dlouho nemûli.“, na coÏ byl
zejména p. ﬁeditel náramnû hrd˘.
V plánu jsme je‰tû mûli náv‰tûvu hﬁbitova „Slavín“ na Vy‰ehradû, kde
jsou pohﬁbeni témûﬁ v‰ichni velikáni (hudební skladatelé, herci, spisovatelé, sportovci, zpûváci, ... ) ãeského národa. - To se nám ale kvÛli velmi
husté dopravû a nûkolika dopravním zácpám (zejména na Nuselském
mostû), které v praÏsk˘ch ulicích nejsou v páteãní odpoledne niãím v˘jimeãn˘m, bohuÏel nepodaﬁilo uskuteãnit. No, snad nûkdy pﬁí‰tû?!?
Proto jsme se od Národního technického muzea vydali zpût do Petrovic, kde jsme se je‰tû mohli zúãastnit Petrovick˘m spolkem pro obnovu
a zachování tradic poﬁádaného veãerního lampiónového prÛvodu.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Jak Brouãci stavûli ptaãí budku
Jednoho krásného dne jsem otevﬁel svoji emailovou schránku a mezi doruãen˘mi zprávami byla velice zajímavá informace o soutûÏi ve stavbû ptaãích pﬁíbytkÛ a krmítek. SoutûÏ byla
vyhlá‰ena Pﬁírodovûdeckou fakultou Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem a nesla název
Advent v botanickém parku aneb Ptaãí Vánoce. JelikoÏ byla soutûÏ pﬁístupná i kolektivÛm mateﬁsk˘ch ‰kol a my povaÏujeme pﬁírodu za nedílnou souãást pﬁed‰kolní v˘chovy, rozhodli jsme
se pﬁihlásit i na‰i mateﬁskou ‰kolu „Mezi Brouãky“.
V první fázi jsme pﬁipravili ãásti ptaãí budky tak, aby ji mohly poskládat samotné dûti, samozﬁejmû dle na‰ich pokynÛ. Toho jsme dosáhli pomocí dﬁevûn˘ch kolíãkÛ, které jednotlivé
ãásti spojují a nahrazují tak ‰rouby. Díky kolíãkÛm se z budky stala zajímavá skládaãka. Dále
jsme si s dûtmi povídali o ptácích a o jejich Ïivotû v ptaãích budkách. A to z toho prostého
dÛvodu, aby dûti pochopily, proã budku stavíme. Následovala samotná stavba, kterou jsme
poctivû dokumentovali. Dûti nakonec budku ozdobily pﬁírodními materiály, pod vedením sl. uã.
Radky Wolfové.
Druhou fází byla samotná soutûÏní v˘stava v botanickém parku Pﬁírodovûdecké fakulty. Na
tomto místû byla na‰e ptaãí budka vystavena do 9. 12. 2012.
Na v˘stavu jsme se samozﬁejmû jeli podívat. Dûti si prohlédly celé prostory botanického
parku. Dûti vidûly v˘robky ostatních základních a mateﬁsk˘ch ‰kol a na konci na‰eho v˘letu
obdrÏely v˘hru v podobû nádherného smrku. Ten, nyní jiÏ ozdoben, velebí prostory na‰í mateﬁské ‰koly. Na‰i ptaãí budku mÛÏete brzy vidût v blízkosti budovy Z· a M· Petrovice.
V‰ichni jsme si ãas stráven˘ nad v˘robou ptaãí budky uÏili a doufáme, Ïe takov˘ch soutûÏí zaÏijeme více.
p. uã. Petr Vach, Z· a M· Petrovice „Mezi Brouãky“

Jak Brouãci z Petrovic uspoﬁádali besídku
aneb vánoãní besídka M· Brouãci Petrovice
V pátek 14. prosince v pÛl ãtvrté odpoledne se se‰li v sále restaurace Radnice v‰ichni ti, kteﬁí mají doma a v petrovické mateﬁince malého
„Brouãka“. Mateﬁskou ‰kolku v Petrovicích nav‰tûvuje v leto‰ním ‰kolním roce 28 dûtí a pﬁipoãítáme-li jejich uãitele, rodiãe, babiãky, dûdeãky
a dal‰í pﬁíbuzenstvo, byla to co do úãasti v toto páteãní odpoledne pomûrnû slu‰ná se‰lost.
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Po úvodních slovech vítání nastalo vﬁelé podûkování v‰em ‰kolce
spﬁíznûn˘m du‰ím, mimo jiné zejména paní Petﬁe Rackové, panu Janu
Domeckému, firmû Burg, spoleãnosti RENADO (restaurace), panímámû
Janû Jiráskové a v‰em rodiãÛm
Zatímco se rodiãe scházeli, Brouãci se v ‰atnû pﬁevlékali, byla pﬁipravována aparatura, aby dûti bylo dobﬁe sly‰et i ze zadních ﬁad improvizovaného, av‰ak úãelnû vytvoﬁeného hledi‰tû, mnohé z nás sv˘m skoro
profesionálním zpûvem uchvátila sleãna Veronika Martincová. MoÏná
jste uvaÏovali spolu se mnou, jak je moÏné, Ïe jsme ji jiÏ nezahlédli na
nûkteré z pﬁedchozích roãníkÛ Superstar. No, není v‰em dnÛm konec,
viìte Veroniko?...
Brouãci napochodovali s písniãkou na rtech na podium a jeden z nich,
JéÀa Domeck˘, uvítal hosty básniãkou o vánoãním stromeãku. Do té
správné pﬁedvánoãní atmosféry jsme se dostali záhy, to kdyÏ dûti sborem spustily písniãku, kterou jsme zpívali na besídkách uÏ i my rodiãe „UÏ se zase tû‰ím na JeÏí‰ka“. Následovalo pásmo dal‰ích básniãek,
písniãek a pﬁibyly i scénky parodující známé televizní reklamy ãi scénka
vûrnû napodobující chování ﬁidiãÛ pﬁi dopravní nehodû. Vtipná a také v˘chovná byla ta s názvem „Tys do mû narazil!“
Jedním z dÛleÏit˘ch bodÛ uãiteli pûknû pﬁipraveného a zorganizovaného programu besídky bylo téÏ vystoupení krouÏku angliãtiny. Svûﬁenci
pí. uãitelky Sa‰i Grajovské nám zapûli anglické „Jingle bells“ a je‰tû dal‰í
koledy. Trénovat angliãtinu doma mÛÏeme spolu se zpûvníkem a DVD,
které dûti na besídce dostaly jako dárek.
Také rodiãe byli na besídce obdarováni - hlinûn˘m svícnem, jenÏ pro
nû vytvoﬁily ‰ikovné ruãiãky dûtí a jejich uãitelÛ na krouÏku keramiky.
Sváteãní besídkové odpoledne bylo korunováno srdeãn˘m pﬁáním
„‰Èastn˘ch a vesel˘ch Vánoc“ od v‰ech dûtí a uãitelÛ M·. V závûru odpoledne následovalo posezení a popovídání u pﬁipraveného poho‰tûní.
Ráda bych touto cestou podûkovala paním uãitelkám Janû Kabeláãové, Radce Wolfové a panu uãiteli Petru Vachovi, Ïe o na‰e dûtiãky kaÏdodennû ve ‰kolce svûdomitû peãují a Ïe jim pﬁipravují pestr˘ program
obohacen˘ o ﬁadu mimoﬁádn˘ch akcí. Myslím, Ïe besídka, které jsme
mûli moÏnost se zúãastnit, byla v tom nejlep‰ím slova smyslu „malou
ochutnávkou“ toho, co se dûti v petrovické mateﬁské ‰kolce uãí a ãím se
kromû jiného zab˘vají. Pﬁeji v‰em krásné Vánoce a tû‰ím se, Ïe dûtem,
uãitelÛm a nám rodiãÛm pﬁinese nov˘ rok 2013 dal‰í pﬁíjemná spoleãná
setkání.
maminka Petru‰ky Marcela ·kodová

Pobyt v˘mûnného studenta Santiago Abel Mas Baeza z Argentiny v Petrovicích
Pﬁed cca rokem a pÛl se prostﬁednictvím neziskové celosvûtové organizace Mezinárodní
programy AFS vydal na roãní studentsk˘ v˘mûnn˘ pobyt z Pergamina (mûsta s cca
105.000 obyvateli v provincii Buenos Aires)
v Argentinû do zcela neznám˘ch Petrovic
(obce s cca 850 obyvateli) tehdy 17-ti let˘ student Santiago (ãesky Jakub) Abel Mas Baeza,
kterému nikdo neﬁekl jinak neÏ „Santi“.
Stﬁechu nad hlavou nalezl pro v˘mûnné studenty ve zcela netypickém prostﬁedí - tj. v petrovické ‰kole.
Mnozí, kteﬁí o v˘mûnném pobytu tehdy sly‰eli úplnû poprvé, se z poãátku ponûkud nechápavû ptali, proã se nûkdo rozhodne pro hostování v˘mûnného studenta, kdyÏ z toho
nemá Ïádn˘ materiální uÏitek, ba naopak musí
v˘mûnnému studentovi bezplatnû poskytnout
stﬁechu nad hlavou a stravu po celou dobu hostování. - Ale musí mít ãlovûk za v‰e, co dûlá,
skuteãnû finanãní v˘hody?
Hostit v˘mûnného studenta (napﬁ. prostﬁednictvím neziskové celosvûtové organizace Mezinárodní programy AFS - www.afs.cz) není
skuteãnû jen tak (hostitelská rodina si témûﬁ
v‰echny problémy s hostováním musí nûjak˘m
zpÛsobem vyﬁe‰it sama), ale ... je to moÏnost,
jak nûkomu ukázat jin˘ svût s úplnû jin˘mi
hodnotami a pﬁi tom ten svÛj svût, kter˘ se do
té doby zdá kaÏdému idylick˘ a témûﬁ dokonal˘, a hodnoty více pochopit a popﬁípadû i poopravit.
Zní to jako krásná fráze, neb v prÛbûhu hostitelského programu to díky diametrálnû odli‰né
motivace hostitele, kter˘ mûl v zájmu poskytnout pﬁechodn˘ domov v˘mûnnému studentovi
se zájmem o Ïivot stﬁedoevropana, a hostujícího studenta, kter˘ pﬁijel s vidinou roãní pomûrnû bezstarostné a navíc nepﬁíli‰ drahé dovolené, to tak vÛbec nevypadalo, ale ... teprve
s odstupem ãasu se ukázalo, Ïe v‰e bylo pﬁeci
jenom trochu jinak.
„ ... âeská republika chybí mi hodnû, kaÏd˘
den myslím na Vás. - A co je hor‰í, je Ïe kaÏdou noc mám sny o âesku a tak kdyÏ vstávám
není mi vÛbec dobﬁe ... . Chtûl bych se hned
vrátit. ... KaÏd˘ ãlovûk, kterého jsem za ten rok
poznal, mi moc chybí. ...“
Ono se lehce ﬁekne, budu nûkoho hostit, ale
... dá se skuteãnû nûjak pﬁipravit na vpu‰tûní
17-ti letého svou vlastní rodinou dle na‰ich mûﬁítek rozmazleného jihoamerického puberÈáka
s úplnû jiného prostﬁedí majícího úplnû jiné Ïivotní návyky a názory do Ïivota stﬁedoevropana? - Pﬁes v‰echna pﬁeãkaná úskalí, která minimálnû ve dvou pﬁípadech vyvolaly reálnou
hrozbu nuceného pﬁedãasného ukonãení hostitelského programu, se ukázalo, Ïe dá.
Za roãní pobyt se mnohému, aã ne vÏdy rád
a bez odmlouvání (mnohdy dokonce opakovaného), nejenom Santiago Abel Mas Baeza, do té
doby pro nûj zcela neznámému (napﬁ. nutnosti
udrÏování poﬁádku a praní prádla, neb pojednou
nemûl k dispozici rodinnou uklízeãku, ... alespoÀ

obãas pomáhat se „‰kolními“ pracemi, neb ‰kolnické práce se sami neudûlají, ...), nauãil.
„ ... Rok v Petrovicích byl úÏasn˘ a rozhodující pro mÛj Ïivot. - Hodnû vûcí jsem se uãil,
kter˘ doufám, Ïe nikdy nebudu zapomínat. ...
Jak to ﬁíct, nebylo vÏdy lehk˘ Ïit ve ‰kole, ale
bylo to zároveÀ velké dobrodruÏství. - Je‰tû

Santiago Abel Mas Baeza v Argentinû.

Santiago Abel Mas Baeza v Petrovicích.
stále nemÛÏu pochopit v‰e, co jsem Ïil a uãil
se. ... Vím, Ïe jsem nebyl nejlep‰í v˘mûnn˘
student, ale mnohé jsem se od Vás v‰ech nauãil. Ted’ jsem dospûlej‰í ãlovûk a cítím se, Ïe
mÛÏu udûlat vûci, o kter˘ch jsem pﬁed dvûma
rukama nemohl ani myslet. ... “
Pro ty, kdo poÏitkáﬁského, nesãetnû krát poru‰ujícího pﬁedpisy neziskové celosvûtové organizace Mezinárodní programy AFS (napﬁ.
chození za ‰kolu, pití alkoholu - zejména piva,
... ), a vûãnû z nûkolika hodinového vysedávání u PC unaveného a nevyspaného Santiaga
Abela Mas Baezu blíÏeji poznali, zní to témûﬁ
nepravdûpodobnû, ale i od „Santiho“, kter˘ díky

poctivé domácí ãeské kuchyni zchudl neuvûﬁiteln˘ch 30 kg, se dalo nûãemu málu (napﬁ.
správnému pití maté, ... ) nauãit.
„ ... Kdybych si smûl z âeska vzít pouze tﬁi
vûci s sebou do Argentiny, byly by to: ãeské
pivo a domácí kynuté i bramborové knedlíky no
a samozﬁejmû hezkou holku. ... - âeské holky
jsou skuteãnû hezké holky. ...“
Je potﬁeba taktéÏ vyzdvihnout „Saního“
ochotu kamarádit se mnohdy o mnoho let
mlad‰ími s b˘val˘mi i souãasn˘mi Ïáky a Ïákynûmi Z· a M· Petrovice ... (zejména s Danielem D., Filipem K., Klárou M., Kubou S.,
Maru‰kou K., Otíkem L., Petrem a Patrikem L.,
ZdeÀkou V., ... ), které chtû nechtû mûl neustále v‰ude kolem sebe. - Navíc se s nimi
úãastnil hned na nûkolika poznávacích exkurzí
(napﬁ. do Kutné Hory, do Dvora Králové nad
Labem, ... ), proÏil tﬁídenní rekreaãnû - sportovní vodáck˘ v˘let na ﬁece Ohﬁi nebo vyjel na
ozdravn˘ pobyt - ‰kolu v pﬁírodû ve Velk˘ch Losinách.
Neménû zajímavé je, jak vlastnû vidûl a vnímal „Santi“ v‰echny nás - tj. typické i netypické obyvatele horsk˘ch Petrovic.
„ ... KdyÏ jsem pﬁi‰el do Petrovic, zhrozil
jsem se, jaká je to neskuteãná samota (do té
doby jsem Ïil v mûstû s cca 1.000.000 obyvateli). Po ãase jsem si ale zvykl a jsem rád, Ïe
jsem byl zrovna v Petrovicích, kde v‰ichni znají
v‰echny. - Velice se mi líbí Va‰e tradice
a zvyky, které máte a dodrÏujete. Nejvíce se mi
líbilo bití holek o Velikonocích anebo líbání
holek na 1. máje pod tﬁe‰ní ... .“
S odstupem ãasu, kdy dojde k objektivnímu
zhodnocení v‰ech pro a proti, je proto moÏné
konstatovat, Ïe ho‰tûní Santiaga Abela Mas
Baezy bylo skuteãné dobrodruÏství plné neãekan˘ch pﬁekvapení. - Aã se to nezdá, nûkde
v Argentinû Ïije ãlovûk, kter˘ o vzdálen˘ch neznám˘ch Petrovicích, kde po nûkolik mûsícÛ
padá z nebe to bílé, co je moÏné vidût jenom
v televizi, a mnoh˘ch tamních lidiãkách vykládá.
„ ... I pﬁesto, Ïe s mnoh˘mi mluvím pﬁes
skype, st˘ská se mi po v‰ech ve snûhem urãitû jiÏ zasnûÏen˘ch Petovicích. ... Chtûl bych
b˘t tam opût s Vámi se v‰emi. ...“
„Santi“ dostal jedineãnou ‰anci proÏít 10 kalendáﬁních mûsícÛ, bûhem nichÏ oslavil své 18té narozeniny, v Petrovicích v Kru‰n˘ch horách.
- Teì je uÏ pouze na nûm, jestli nûco z toho,
co se zde mûl moÏnost nauãit a poznat, ve
svém budoucím Ïivotû vyuÏije nebo nikoli.
„ ... V únoru 2013 plánuji za‰ít studovat na
Univerzitû v Rosariu. - KdyÏ v‰echno pÛjde, jak
doufám, budu pﬁi studiu pracovat jako pﬁekladatel v jedné tamní malé ãeské firmû, která
dûlá poãítaãové programy. ... “
A co my? - No, kdyÏ uÏ nic díky této nev‰ední zku‰enosti jiného, mám-li hovoﬁit sám za
sebe, tak alespoÀ patﬁiãné vlastenecké uvûdomûní, Ïe i na na‰em konci svûta Ïijí lidé, kteﬁí
stále mají svûtu co ﬁíci a dokonce i pﬁedat.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Îáci Z· Petrovice ... bodovali v Okresním pﬁeboru ‰kol v ‰achu
V úter˘ dne 11. prosince 2012 se vybran˘ch 7 ÏákÛ z na‰í ‰koly zúãastnilo Okresního pﬁeboru v ‰achu v Kulturním domû v Ústí nad Labem.
- Úãast na tomto turnaji si zaslouÏili: Petr Do z I. tﬁídy, 1. roãníku, Matyá‰ Krejãí z II. tﬁídy, 2. roãníku, Linh Mai Vuong z II. tﬁídy, 3. roãníku, Petr
Chmátal ze III. tﬁídy, 4. roãníku a Patrik Löffler, Daniel Guza a Sabina
Krejãí ze III. tﬁídy, 5. roãníku.
ProtoÏe to byla pro v‰echny Ïáky první zku‰enost s ‰achov˘m turnajem, byla na nich patrná nervozita, na nûkter˘ch i strach z neznámého
umocnûn tím, Ïe se vût‰ina ÏákÛ
je‰tû nikdy nesetkala s ‰achov˘mi
hodinami, se kter˘mi tam museli
hrát. Po prvním kole v‰ak tyto obavy
zmizely a dokázali vybojovat vskutku úctyhodné v˘sledky.
Turnaj byl rozdûlen na 2 ãásti.
V první základní ãásti rozdûlené do
6. kol se Ïáci utkali se ‰esti soupeﬁi
podle daného rozlosování. âasov˘
limit byl nastaven na 10 min. + 5
sec. na kaÏd˘ tah. Po této ãásti následovalo play off, ve kterém mezi
sebou bojovali nejlep‰í ãtyﬁi o individuální medaile.
NejblíÏe postupu do play off
z na‰í ‰koly byla Linh Mai Vuong
(Linda), která o nûj bojovala, aÏ do posledního kola. V nûm ji po velkém
boji o tuto moÏnost definitivnû pﬁipravil budoucí vítûz celého turnaje.
Tímto v˘konem (4 body) se stala nejlep‰í hráãkou na‰í ‰koly a zároveÀ
byla vyhlá‰ena nejlep‰í dívkou I. stupnû Z· a nejlep‰í hráãkou mezi neregistrovan˘mi hráãi (hráãi, kteﬁí nehrají za Ïádn˘ ‰achov˘ klub). V celkovém poﬁadí pak skonãila na krásném 7. místû z 24 úãastníkÛ.
Není moÏno také nikterak opominout chvályhodné v˘sledky ostatních
na‰ich ÏákÛ, zejména pak v˘kon Matyá‰e Krejãího (celkovû 13.), kter˘

Linda je na‰e nejlep‰í hráãka, nejlep‰í dívka 1. stupnû a nejlep‰í z neregistrovan˘ch ‰achistÛ.
byl pﬁekvapivû 2. nejlep‰ím hráãem na‰í ‰koly se tﬁemi v˘hrami (3 body)
a v˘kon na‰eho nejmlad‰ího ‰achisty Petra Do (celkovû 14.), kter˘ také
získal 3 body za jedno vítûzství a ãtyﬁi remízy.
Do soutûÏe ‰kolních druÏstev, ve které se zapoãítávaly v˘sledky nejlep‰ích 4 ÏákÛ z kaÏdé ‰koly, pﬁispûl sv˘mi body také ná‰ 4. nejlep‰í hráã
Daniel Guza (celkovû 15.) se 2,5 body za dvû v˘hry a jednu remízu. Tyto
v˘kony nás vyzdvihly s 12,5 body na koneãné 2. místo, které nám zajistilo postup do krajského kola ve ·tûtí.
Podrobnûj‰í celkové v˘sledky jsou zveﬁejnûny na web stránce:
http://chess-results.com/tnr87177.aspx?art=1&rd=6&lan=5, kde si mÛÏete mimo jiné také prohlédnout (kliknutím na konkrétní jméno) kdo, s k˘m
a jak hrál v jednotliv˘ch kolech, nebo struãnû níÏe.
ZaslouÏené podûkování patﬁí proto nejen tûmto na‰im ãtyﬁem nejlep‰ím ‰achistÛm, ale celému druÏstvu za stateãné a úctyhodné v˘kony,
které jak doufáme, zopakují také v krajském kole. - DrÏte nám proto
v pondûlí dne 7. ledna 2013, kdy se máme vydat na Krajsk˘ pﬁebor
v ‰achu do ·tûtí, palce.
Mgr. Pavel Figura

jméno a příjmení

1.
1
1
0,5
1
0
0
0

2.
1
0
0,5
0
0,5
0
0

kolo / body
3.
4.
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0

5.
1
0
0,5
0,5
0
1
1

6.
0
1
0,5
0
1
0,5
0,5

body
celkem
4
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5

Linda bojuje o postup do play off s budoucím vítûzem.

LinhMaiVuong
Matyáš Krejčí
Petr Do
Daniel Guza
Petr Chmátal
Patrik Löffler
Sabina Krejčí

AÈ mû poﬁád nefotí, nemÛÏu se soustﬁedit.

Ná‰ nejmlad‰í úãastník se do prvního soupeﬁe pustil s velkou odvahou.
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Spolek pro Obnovu Venkova SOVA Krásn˘ Les
Uplynul˘ rok 2012 byl podle mého rokem spí‰e podprÛmûrn˘m a to
zejména v „neveﬁejn˘ch akcích“. Z nûkter˘ch mÛÏu jmenovat napﬁ. naplánované vytvoﬁení projektu pro dotaci na opravu a znovu osazení
kamenného kﬁíÏe na vrchol kopce ·piãák, dále pokraãování s úpravami na sportovním hﬁi‰ti a také plán na vytvoﬁení pasivního infocentra v na‰í obci.
Veﬁejné akce jako:
• stavûní „Máje“ a pálení ãarodûjnic,
• Sova Cup - turnaj v nohejbalu,
• halloveensk˘ prÛvod v maskách,
• stavûní a rozsvícení Vánoãního stromu,
probûhly zdárnû a osobnû mû nejvíc potû‰ila hojná úãast na prvním roãníku SOVACUPu.

Zámek Krásn˘ Les.

Sova cup 2012.

Rád bych podûkoval ostatním obãanÛm, kteﬁí pomáhají na nûkter˘ch
akcích a to i pﬁes to, Ïe toho volného ãasu máme v‰ichni ãím dál ménû.
Velk˘ dík patﬁí také OÚ Petrovice za technickou i finanãní pomoc na
nûkter˘ch akcích.
Co dodat na konec. Hodnû krásn˘ch vûcí se nám ztrácí pﬁed oãima
a to i pﬁes to Ïe si dnes,myslím, více uvûdomuje odkaz kultury na‰ich
pﬁedkÛ.Nevím jestli jsou to finance nebo ãas a nebo jenom prosté pﬁehlíÏení tûch kteﬁí by mohli nebo nûkdy i mûli zasáhnout dﬁív, neÏ krásná
vûc zmizí v prachu. U nás v Krásném Lese je to napﬁ. pﬁes 300let star˘
zámek, stejnû star˘ selsk˘ ‰p˘char ze kterého mj. majitel jen vydrancoval krovy, star˘ zniãen˘ hﬁbitov a také kapliãky v dolní ãásti obce.
To, Ïe je tu v obci star˘ ml˘n s konce 19.stol.s krásnou zachovalou
ml˘nicí ví také málokdo a jaké by to bylo muzeum.!!
TakÏe uÏ jen pﬁeji v‰em i nám hodnû síly do roku 2013!
Ladislav Îák, pﬁedseda

âinnost sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Petrovice za rok 2012
Tento rok byl pro ná‰ sbor velmi pern˘,
nejen poãtem zásahÛ ale i mnoÏstvím akcí,
které ná‰ sbor poﬁádal. Rok jsme jiÏ tradiãnû
zahájili hasiãsk˘m bálem. Úãast byla velmi vysoká a nechybûla zde ani bohatá tombola. Následovaly akce poﬁádané ve spolupráci s obcí,
kde jsme zaji‰Èovali poﬁadatelskou ãinnost. Napﬁíklad slavnosti jara, stavûní a kácení máje,
sena 2012, lampionov˘ prÛvod a mnoho dal‰ích.
Nedílnou souãástí na‰eho sboru je také v˘jezdová jednotka. V rámci odborné pﬁípravy
jsme provádûli mnoho praktick˘ch a teoretick˘ch ‰kolení. Ve spolupráci s profesionálními
hasiãi ze stanice Petrovice jsme nacviãovali vypro‰tûní osob z havarovaného vozu za pomoci

hydraulick˘ch nástrojÛ, poÏáry domu ve vy‰‰ích patrech, sebezáchrana a jiné situace do
kter˘ch bychom jsme se mohli dostat.
Na‰e spolupráce se zahraniãními kolegy se
také velmi zlep‰ila. Uspoﬁádali jsme nûkolik
spoleãn˘ch ‰kolení pro pﬁekonání jazykové bariéry a následovala dvû taktická cviãení. První
z nich se konalo v Bad Gottleubû, kde kolegové pﬁipravili poÏár továrního objektu s vyhledáváním osob. Druhé cviãení jsme pﬁipravili v
Krásném Lese my. Námûtem cviãení byl v˘buch propan-butanové lahve v rodinném domû
s nepﬁesn˘m poãtem osob. Díky tûmto cviãením jsme získali dal‰í potﬁebné zku‰enosti.
Na‰i ãlenové se zdokonalovali ve sv˘ch
funkcích u Hasiãského záchranného sboru âR-

PS V‰eboﬁice. Zde jsme absolvovali kurzy velitelÛ jednotek a druÏstev, strojníkÛ, nositelÛ d˘chací techniky a obsluhy motorov˘ch pil.
Své odborné znalosti jsme vyuÏili bûhem zásahÛ. NejtûÏ‰í zásah v tomto roce byl poÏár
stﬁechy chaty na SnûÏníku. Zasahovalo zde
celkem 9 jednotek hasiãÛ z Ústeckého a Dûãínského okresu. Na‰e jednotka zaji‰Èovala kyvadlovou dopravu vody a rozebírání konstrukce
stﬁechy. Zasahovali jsme také pﬁi vyhledávání
pohﬁe‰ované osoby v Libouchci, poÏáru kamionu s návûsem na D8 a u nûkolika dal‰ích
událostí.
V na‰í dosavadní ãinnosti budeme i nadále
pokraãovat a budeme se snaÏit prohloubit své
znalosti.
Vlaháã Petr, technik SDH

■ VÍTE O TOM, ÎE pﬁed rovn˘mi 100 lety (tj. dne 28. prosince 1912) zemﬁel v Teplicích gymnaziální prof. Rudolf Wilhelm Franz Knott kulturní historik starého Teplicka a mlad‰í souãasník Julia Lipperta, archiváﬁ, konzervátor, publicista (jeho historické ãlánky vycházely napﬁ. v Tätigkeits - Bericht der Museums - Gesellschaft Teplitz) syn Rodolfa Knotta - C.k. finanãního komisaﬁe, syna Johanna Knotta a Ludmily roz. Oppelt,
a Josefy Stramberg, dcery Jacoba Stamberga a Margarety roz. Swacina, kter˘ se dne 6. bﬁezna 1861 za pomoci porodní báby Josefy Ritschel
z Krásného Lesa narodil v 7 h v domû ãp. 46 v Krásném Lese a dne 10. bﬁezna 1861 byl krásnolesk˘m faráﬁem P. Franzem Güttlerem pokﬁtûn
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese?

ZPRAVODAJ PETROVICE

●

9 / 2013

UÏ víme, jak se vyrábí vitráÏ
Pﬁesnû pﬁed rokem byly pracovníky Obce Petrovice na pÛdu Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... z „kÛlnového“ depozitu Obce Petrovice doneseny dvû témûﬁ zapomenuté dﬁevûné pomûrnû tûÏké a velké
bedny, z nichÏ ﬁídící uãitel Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ...
po celé zimní období spolu s v˘mûnn˘m stﬁedo‰kolsk˘m studentem Santiagem Abelem Mas Baezou z Argentiny, kterému se Základní ‰kola a
Mateﬁská ‰kola Petrovice ... stala na cel˘ ‰kolní rok 2011 / 2012 druh˘m
domovem, postupnû vybaloval, ãistil a trpûlivû skládal ãtyﬁi z kabriolet
ruin (tj. bez stﬁechy) farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích pﬁed více
neÏ 15-ti lety demontované vitráÏe.
Od té doby se zv˘‰ilo nejenom podvûdomí ale také zájem o velice ﬁemeslnû i umûlecky velmi zdaﬁilou práci fa Fritze Luckeho „Kirchliche und
Profane Kunst Glasereien“ - Jablonec nad Nisou z roku 1937, která byla
spolu se stavbou kostela zapsána do seznamu kulturního dûdictví, a zároveÀ pod vedením ﬁídícího uãitele Jana F. Teistera vznikla iniciativa mající za cíl jejich záchranu.
To, v co jenom málokdo tehdy doufal, se stalo záhy skuteãností. - Díky
získané finanãní podpoﬁe Krajského úﬁadu Ústeckého kraje v‰echny ãtyﬁi
vitráÏe byly zanedlouho po svém znovu objevení odvezeny z Petrovic do
restaurátorské dílny p. Jana Karka ve Cvikovû.
V souãasné dobû se ch˘lí restaurátorské práce ke konci a toho po
pﬁedchozí dohodû s p. Janem Karkem vyuÏili vybraní Ïáci Základní ‰koly
- Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... , aby se vydali pﬁímo do
cca 60 km vzdáleného Cvikova na vlastní oãi podívat, jak se pomûrnû
dosti poniãené petrovické (tj. jejich) vitráÏe, které mûli moÏnost svého
ãasu spatﬁit na ‰kolní pÛdû, vlastnû restaurují.
Podívat se na to, jak se vitráÏe restaurují (konkrétnû to p. Jan Karko
nejenom teoreticky, n˘brÏ také prakticky, ukázal na nejzniãenûj‰í ãásti
vitráÏe nazvané „Návrat marnotratného syna“), sice bylo velmi pouãné,
ale ... pro na‰e Ïáky daleko pouãnûj‰í a bezesporu také zajímavûj‰í bylo
to, Ïe si v‰ichni mohli bûhem nûkolika následujících dopoledních hodin
sami jednodu‰‰í vitráÏ vyrobit.
Prvním pﬁedpokladem k tomu, aby si na‰i Ïáci mohli svou vlastní vitráÏ vyrobit, bylo nauãení se rozmûﬁovat, pomocí diamantového ﬁezáku
na sklo ﬁezat a popﬁípadû i na brusce zabru‰ovat sklo. - Máte-li obavu,
Ïe toto na‰i ãtvrÈáci a páÈáci nemohli zvládnout, poﬁádnû se m˘líte. Staãilo jenom nûkolik pár zkusn˘ch pokusÛ, a v‰e toto bravurnû jiÏ bez jakékoli cizí dopomoci zvládli.
Sestavování naﬁezan˘ch barevn˘ch skel do poÏadovaného obrazce a
olepování hran v‰ech jednotliv˘ch sklíãek mûdûnou lepící páskou nebylo vÛbec tûÏké, za to následné cínové spájení ... vyÏadovalo od kaÏdého notnou odvahu, alespoÀ ãásteãnou manuální zruãnosti a „svatou“ trpûlivost. - Ale i to na‰i Ïáci nakonec díky dohledu, uÏiteãn˘m radám a
nepatrné pomocí p. Jana Karka pﬁekonali a tak si v‰ichni mohli s sebou
do Petrovic vzít barevnou av‰ak bohuÏel nikterak malovanou za to vlastnoruãnû vyrobenou vitráÏ.
Nûkolika hodinov˘ pobyt v restaurátorské dílnû p. Jana Karka ve Cvi-

Z· a M· Petrovice okr. Ústí n. L.
v‰echny srdeãnû zve
ve ãtvrtek dne 7. II. 2013 od 17 hodin
na dal‰í nezvyklou cestopisnou pﬁedná‰ku
Jana F. Teistera
petrovického ﬁídícího uãitele

MùSÍâNÍ PUTOVÁNÍ ZEMÍ
HOR A R¯ÎOV¯CH POLÍ
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kovû byl pro na‰e Ïáky velice nev‰edním a pﬁi tom nav˘sost pouãn˘m
záÏitkem. - Nejenom Ïe se interaktivní formou mnoho o vitráÏích (zejména o jejich historii), jejich nelehkému zhotovování popﬁípadû pracnému a mnohdy nanejv˘‰ sloÏitému zpÛsobu rekonstruování dozvûdûli, ale
díky tomu, Ïe si jednoduché vitráÏe sami mohli (respektive museli) vyrobit, daleko více si jich budou sami zároveÀ váÏit.
Díky snaze o záchranu znaãnû poniãen˘ch ãtyﬁ kostelních vitráÏí,
která je dal‰ím nepatrn˘m krÛãkem k záchranû celého kabriolet farního
kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích, se tak Základní ‰kole a Mateﬁské
‰kole Petrovice ... naskytla jedineãná pﬁíleÏitost, jak zcela nenásilnû a pﬁi
tom maximálnû efektivnû Ïáky Základní ‰koly - Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... nauãit vﬁelej‰ímu vztahu k nûãemu jedineãnému
(v Ïádném z okolních kostelÛ se totiÏ vitráÏe vÛbec nedochovaly) a krásnému.

Fotbalov˘ rok 2012 v Petrovicích
Sportovní rok 2012 byl pro na‰e fotbalisty jako na houpaãce, hlavnû u A-t˘mu dospûl˘ch. V jarní ãásti soutûÏního roãníku 2011-2012 se
Petrovice snaÏili zachránit v I.B tﬁídû, ale pﬁes ve‰kerou snahu se to
nakonec nepovedlo. Po podzimu nám patﬁila poslední pﬁíãka a ztráta
ãtyﬁ bodÛ, na pﬁíãky zaji‰Èující záchranu, nebyla velká. Ov‰em realita
byla jiná, nemûli jsme patﬁiãné ‰tûstí v nûkter˘ch dÛleÏit˘ch zápasech
a záchrana se postupnû vzdalovala. Ke konci soutûÏe uÏ jsme vûdûli, Ïe opustíme tuto soutûÏ, ale dohráli jsme ji dÛstojnû bez vût‰ích
problémÛ. Naopak podzimní ãást soutûÏního roãníku 2012-2013 byla
pro nás úspû‰ná a pﬁezimujeme na prvním místû tabulky II.tﬁídy s náskokem tﬁí bodÛ.

mohli sehnat trenéra pro Ïáky a uvaÏovalo se o nepﬁihlá‰ení, se jich nakonec ujali Radek Zavadil a Jana Kremrová. Takoví lidé jsou k nezaplacení a patﬁí jim velké dík.
Co se je‰tû dûlo v roce 2012?
JiÏ tradiãnû se scházíme 1.ledna na novoroãní fotbálek, jinak tomu nebylo ani 1.1.2012. Poãasí nebylo ideální, bylo málo snûhu a pr‰elo.
Ov‰em po silvestrovském naladûní se fotbálek uskuteãnil na víceúãelovém hﬁi‰ti s umûl˘m povrchem a to dokonce za podpory nûkolika vesel˘ch fanou‰kÛ, odehrál se tak jiÏ ãtvrt˘ roãník.
V bﬁeznu jsme poﬁádali tradiãní „Sportovní zábavu“, která se téÏ víceménû vydaﬁila.
U tradic zÛstaneme, v létû probûhl ná‰ turnaj „O Petrovick˘ pohár“, byl
to jiÏ ‰est˘ roãník. Po pﬁedchozích tﬁech vítûzstvích na‰eho A-t˘mu, si
tentokrát odvezli pohár na‰i tradiãní úãastníci z Velkého Chvojna a poprvé tento turnaj vyhráli. A-t˘m obsadil 2.místo a B-t˘m poslední 5.místo.
V polední pauze se odehrálo pﬁátelské utkání staré gardy Petrovice proti
Ïenskému t˘mu AC Uragán Ústí nad Labem.
Dále jsme se podíleli na uspoﬁádání dûtského dne. Poãasí nakonec
vy‰lo a dûtí pﬁi‰lo dost. Opût nejvíce nadchla pûnová lázeÀ na konci této
akce a dûti se ﬁádnû bavily.
Závûrem bych chtûl opût podûkovat nejen na‰emu v˘konnému v˘boru, ale také v‰em ostatním lidem a organizacím, kteﬁí jakkoliv pomáhají
s ãinností na‰eho klubu.
Jménem celého na‰eho klubu pﬁeji v‰em ‰Èastn˘ a úspû‰n˘ rok 2013.
Rudolf Glaser - pﬁedseda SK Hraniãáﬁ Petrovice

Ná‰ B-t˘m mohl b˘t po podzimu 2011 spokojenûj‰í se sv˘m tﬁetím
místem ve III.tﬁídû, ale na jaﬁe loÀského roku nasbírali pouze pût bodÛ
a nakonec skonãili na sedmém místû. Nov˘ roãník v‰ak zlep‰ení téÏ nepﬁinesl, po podzimní ãásti je t˘m poslední s jedin˘m bodem na kontû.
NemÛÏeme opomenout ani na‰e nejmen‰í nadûje. V loÀském roãníku
jsme mûli pﬁihlá‰eny mlad‰í Ïáãky ve II.tﬁídû, kteﬁí hrály systémem 7+1
na ‰íﬁku poloviny hrací plochy a ostudu neudûlaly. Koneãné ãtvrté místo
v tabulce s aktivním skóre 92:83 hovoﬁí za v‰e. V leto‰ním soutûÏním
roãníku máme naopak pﬁihlá‰enou II.tﬁídu star‰ích ÏákÛ, kteﬁí hrají klasick˘m systémem na celé hﬁi‰tû. Po podzimu jim patﬁí ãtvrtá pﬁíãka,
ov‰em oproti loÀsku, kdy bylo v soutûÏi 8 t˘mÛ, jsou letos pﬁihlá‰ena
pouze ãtyﬁi druÏstva. Hraje se pak tﬁíkolovû na podzim a tﬁíkolovû na
jaﬁe. Za tyto v˘sledky na‰ich nejmen‰ích bychom chtûli podûkovat nejen
mal˘m aktérÛm, ale téÏ lidem, kteﬁí si na nû udûlají nûkolikrát v t˘dnu ãas
a vûnují se trenérské ãinnosti tûchto dûtí. V loÀském roce to byli pﬁedev‰ím Tomá‰ Kremr a Lenka Kremrová. V novém roãníku, kdy jsme neZPRAVODAJ PETROVICE
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Usnesení ZO Petrovice ã. 21/2012
ze dne 3. 9. 2012
Volební období 2010 - 2014

4. pronájem p.p.ã. 1050/1 k.ú.Petrovice panu
Antonínu PivoÀkovi za cenu dle Opatﬁení
ZO ã.1/2001 v platném znûní.
5. prodej p.p.ã. 1310/5 v k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic p. Alenû Pechové za cenu dle Opatﬁení ã.1/2001 v platném znûní.
6. pﬁítomnost starosty v zasedací místnosti, pﬁi
projednávání Ïádosti manÏelÛ Jana a Adriany Kutinov˘ch.
7. pﬁevod nájmu bytu ã. 4 v ã.p 198 (souãasní
nájemci manÏelé Jana a Adriana Kutinovi)
na manÏele Milana a Moniku Sedlaãkovi
s platností od 1. 10. 2012

I. ZO SCHVALUJE:
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 21 pana Radka Li‰ku a pana Rudolfa Glasera
2. program jednání 21. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
3. úplatn˘ pﬁevod úplatn˘m p.p.ã. 2177/10 k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic z vlastnictví âeské
republiky - správa PF âR do vlastnictví
Obce Petrovice.

❇
❇
❇

II. ZO POVù¤UJE:
1. starostu pﬁípravou anketních otázek pro anketní lístky, s variantami rozsahu pﬁípadného omezení hluãn˘ch ãinností, s cílem zjistit
názory obãanÛ obce na tento problém.
2. starostu podpisem „Dodatku ã. 1 ke smlouvû o nájmu televizního kabelového rozvodu“
uzavﬁené dne 1. 4. 1998
3. starostu vyzvat fi. Reliastav s.r.o a fi. N ADAM s.r.o. ke zváÏení moÏnosti úpravy
nabídky na opravu ãásti fasády domu ã.p. 1
„Restaurace Radnice“ vedoucí ke sníÏení
ceny.
4. skupinu ve sloÏení p. Walter Wolf, p. Zdenûk Kutina, p. Patrick DoleÏal provedením
místního ‰etﬁení v bytû pronajatém Mgr.
Pavlu Figurovi a doporuãit nezbytné úpravy
k uvedení bytu do stavu odpovídajícímu
standardÛm souãasného bydlení.
5. Mgr. Jana F. Teistera pﬁípravou projektu na
opravu sakristie a oratoﬁe farního kostela sv.
Mikulá‰e v Petrovicích pro zﬁízení v˘stavních a muzejních prostor.
V Petrovicích dne 3. záﬁí 2012
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Radek Li‰ka, zastupitel obce
Rudolf Glaser, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta
■ ■ ■

Usnesení ZO Petrovice ã. 22/2012
ze dne 12. 9. 2012
Volební období 2010 - 2014

Koneãn˘ grafick˘ náhled
leto‰ní kolekce vánoãních
petrovick˘ch pohlednic.
Zájemci si tyto vánoãní petrovické pohlednice mohou zakoupit
v petrovické ‰kole a to za cenu
5,- Kã / 1 ks.
Jan F. Teister

www.skola-petrovice.cz
ZPRAVODAJ PETROVICE

I. ZO SCHVALUJE:
1) ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 22 paní Ludmilu Boumovou a pana Petra
Pengla
2) program jednání 22. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
3) otázky do ankety k problematice omezení
hluãn˘ch ãinností o víkendech a státem
uznan˘ch svátcích
4) provedení celkové opravy bytu ã.1 v ã.p.
198
5) uzavﬁení SOD na opravu ãásti fasády domu
ã.p.1 tj. restaurace „Radnice“ s fi, N - ADAM
s.r.o. za cenu 378.000,— Kã bez DPH
6) udûlení v˘jimky z poãtu dûtí ve tﬁídû M· na
poãet 24 + 4 dûti s platností od 30. záﬁí
2012
II. ZO POVù¤UJE:
1) starostu vést jednání s investorem o podmínkách spolupráce na projektu fotovoltaická elektrárna na stﬁe‰e jiÏní ãásti budovy
Z·.
V Petrovicích dne 12. záﬁí 2012
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Ludmila Boumová, zastupitelka obce
Petr Pengl, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Vydává zastupitelstvo obce • Pro obãany obce zdarma • Vychází ãtvrtletnû • Náklad 250 v˘tiskÛ
Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úﬁad v Petrovicích.

