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OTEV¤EN¯ DOPIS
VáÏené zastupitelstvo, dne 20.3.2013 bylo na ﬁádném zasedání zastupitelstva odsouhlaseno vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na post ﬁeditele
M· a Z· Petrovice. DÛvodem k tomuto kroku jsou údajné stíÏnosti ze
strany uãitelÛ ohlednû ‰patné komunikace se stávajícím ﬁeditelem a stíÏnosti nûkolika málo rodiãÛ. Není nám ov‰em známo, Ïe by nûkterá z nich
byla oficiálnû podána a projednávána. Vût‰ina tûchto stíÏností, prezentovan˘ch na veﬁejném zasedání zastupitelstva panem starostou, se pohybovala v rovinû „jedna paní povídala“. V tomto duchu zde padaly i argumenty ze strany nûkter˘ch zástupcÛ obce, které nám pﬁi‰ly velmi mlhavé, nekonkrétní a nepodloÏené. ZaráÏející je i to, Ïe se zasedání zastupitelstva zúãastnil pouze jeden stûÏovatel oproti deseti zástupcÛm
spokojen˘ch rodiãÛ.
PﬁestoÏe jsou dle nûkter˘ch zastupitelÛ tyto problémy dlouhodobû

známy, nikdo se jimi nezaobíral, v‰ichni doufali, Ïe to „nûjak dopadne“
a prakticky „ze dne na den“ do‰lo k obratu a stávající ﬁeditel byl o úmyslu vyhlásit v˘bûrové ﬁízení na svÛj post informován 3 dny pﬁed zasedáním zastupitelstva.
Dle na‰eho názoru mûl b˘t tento krok - vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení posledním a ne prvním krokem k ﬁe‰ení zmínûn˘ch problémÛ, aÏ kdyby
v‰echny ostatní pokusy selhaly. Chyby dûlá kaÏd˘, ale musí se o nich dozvûdût a mít pﬁíleÏitost je napravit.
Proto jsme se rozhodli sepsat petici, kterou bychom stávajícímu panu
ﬁediteli J.F. Teisterovi rádi vyjádﬁili podporu. NejdÛleÏitûj‰í by pﬁece mûla
b˘t spokojenost a kvalita vzdûlávání na‰ich dûtí, které jsou v této kauze
jaksi opomenuty.
Nechceme komunikovat pouze prostﬁednictvím médií. Ostatnû jsme jiÏ
mûli pﬁíleÏitost setkat se ohlednû dané vûci s panem starostou, za coÏ
mu dûkujeme. PovaÏujeme v‰ak tuto cestu za nejjednodu‰‰í moÏnost k
oslovení v‰ech ostatních zastupitelÛ obce.
Za petiãní v˘bor Andrea Kortanová (Svobodová), Radka Domecká

Otevﬁená odpovûì na Otevﬁen˘ dopis
VáÏen˘ petiãní v˘bore, pﬁestoÏe tento
zpÛsob komunikace nepreferuji a není m˘m
oblíben˘m zpÛsobem komunikace, nemohu
Vá‰ Otevﬁen˘ dopis nechat bez odpovûdi.
Dne 20.03.2013 jsem na ﬁádném zasedání
zastupitelstva obce (ZO) pﬁedloÏil návrh na vyhlá‰ení konkurzního ﬁízení na místo ﬁeditele
na‰í ‰koly. ZO po diskusi tento návrh, pomûrem hlasÛ 7 pro, 2 proti a 2 se zdrÏeli, pﬁijalo.
K tomuto návrhu jsem nedospûl ze dne na den,
ale na základû podnûtÛ a signálÛ, které ke mnû
pﬁicházely a které jsem získával jiÏ del‰í dobu.
Tento návrh jsem ZO pﬁedloÏil po sloÏitém
vnitﬁním boji, kter˘ jsem si v sobû musel vybojovat a na základû kterého jsem dospûl od
témûﬁ bezv˘hradné podpory Mgr. J.F.Teistera
jako ﬁeditele na‰í ‰koly k siln˘m pochybnostem, zda je Mgr. J.F.Teister správn˘m ﬁeditelem
na‰í ‰koly.
Jsem si vûdom toho, Ïe se pﬁedloÏení tohoto návrhu mÛÏe jevit jako ukvapené rozhodnutí ze dne na den, jsem ale pﬁesvûdãen, Ïe tomu
tak není, jen jsem si zmiÀované podnûty a sig-

nály vyhodnotil i z jiného úhlu pohledu neÏ
dosud. Dokud tyto signály pﬁicházely zevnitﬁ
‰koly, tak jsem je omlouval (pan ﬁeditel je je‰tû
mlad˘ a krátce ve funkci, ono si to sedne),
zlehãoval (nadﬁízen˘, kterého podﬁízení milují,
není na svém místû) a vyvaÏoval ostatní dobrou, pﬁínosnou a velice kvalitní prací v ZO a pro
obec. KdyÏ jsem ale v poslední dobû vyslechl
nûkolik stíÏnosti a negativních ohlasÛ na osobu
pana ﬁeditele od rodiãÛ dûtí, bylo to pro mne
signálem, Ïe v‰echno v poﬁádku není. Oslovil
jsem jednotlivé uãitele s Ïádostí o sdûlení jejich
pohledu na situaci ve ‰kole, a kdyÏ jsem si jejich aÏ pﬁekvapivû shodná vyjádﬁení o zpÛsobu
vedení ‰koly a komunikace s podﬁízen˘mi doplnil tím, co jsem jiÏ vûdûl (a doteì nechtûl
vûdût), dospûl jsem k jiÏ uvedenému návrhu
usnesení ZO. Vzhledem k v˘sledku hlasování
je zﬁejmé, Ïe s tímto názorem nejsem osamocen.
Nûkteré konkrétní stíÏnosti, názory a v˘tky
jsem uvedl na ZO, dal‰í jsem Vám sdûlil pﬁi
osobním setkání a budu rád, pokud Vám po-

slouÏí jako téma k zamy‰lení se nad cel˘m problémem i z jiného úhlu pohledu neÏ dosud.
Vyhlá‰ení konkurzu povaÏuji mimo jiné i za
otevﬁení ‰iroké diskuse k tomuto tématu, nikoliv za její konec a v tomto smyslu povaÏuji i aktivity petiãního v˘boru za legitimní zpÛsob a
formu diskuse. Já jsem pﬁipraven ke konstruktivní a vûcné diskusi na jakékoliv téma, t˘kající
se mé práce a tuto diskusi vítám a povaÏuji ji
za souãást mé práce. I na téma konkurzního ﬁízení na místo ﬁeditele na‰í ‰koly jsem pﬁipraven
diskutovat s kaÏd˘m, kdo o takovouto diskusi
projeví zájem.
Je‰tû jedna poznámka, proã konkurz právû
teì. Dle platné legislativy konãí funkãní období
ﬁeditele na‰í ‰koly a zﬁizovatel dle této legislativy mÛÏe buì souãasného ﬁeditele ve funkci
potvrdit, a to na funkãní období 6 ti let a nebo
mÛÏe, v pﬁípadû, Ïe má negativní podnûty k
jeho práci nebo pochybnosti o správnosti
osoby souãasného ﬁeditele, vypsat na toto
místo konkurzní ﬁízení.
Zdenûk Kutina, starosta

Informace pro obãany: MÍSTNÍ POPLATKY
Pﬁipomínáme na‰im obãanÛm, které poplatky jsou povinni bûhem kalendáﬁního roku uhradit a lhÛty splatnosti tûchto poplatkÛ. Úhradu lze
provést buì v hotovosti do pokladny obecního úﬁadu, po‰tovní poukázkou, nebo pﬁímo na úãet obce veden˘ u Komerãní banky Ústí nad
Labem, ã.ú. 3120411/0100. Ke kaÏdé platbû provádûné na úãet obce u
KB je vÏdy nutné uvést pﬁíslu‰n˘ 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 31.03. a 30.09. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku, pokud se rozhodnete pro jednorázovou platbu,
je splatná do 30.09.
2. Pronájem pozemku - dle nájemní smlouvy je úhradu za uÏívání pozemku nájemce povinen zaplatit pronajímateli nejpozdûji do 31.03.
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 kalendáﬁního roku.
Dále Vás chceme informovat o pohledávkách - dluzích, které evidujeme za r. 2012, tak i
o celkov˘ch dluzích k 31.12.2012.
1. ÚHRADA ZA POPELNICE
Pohledávka za r. 2012 ........................................................17.688,— Kã
Celkové dluhy k 31.12.2012................................................51.053,— Kã

2. MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA
Pohledávka za r. 2012 .............................................................150,— Kã
Celkové dluhy k 31.12.2012.....................................................450,— Kã
CELKEM DLUHY NA POPLATCÍCH ZA R. 2012 ............17.838,— Kã
OSTATNÍ DLUHY, I ZA P¤EDCHOZÍ ROKY,
V CELKOVÉ V¯·I K 31.12.2012
Prodej pozemkÛ - nesplacené pozemky.............................63.480,—
Bytové hospodáﬁství ............................................................45.657,—
Pronájem nebytov˘ch prostor............................................255.200,—
Pronájem pozemkÛ............................................................... 9.425,—
Pronájem pozemkÛ - stánek .............................................161.800,—

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

V‰ichni dluÏníci jsou pravidelnû upomínáni - je jim zaslána I. upomínka, II. upomínka, Upozornûní na neuhrazen˘ poplatek, Platební v˘mûr a
V˘zva k zaplacení nedoplatku. Pokud nezaplatí ani po obdrÏení tûchto
písemností, je s nimi zahájeno exekuãní ﬁízení, pﬁiãemÏ nûkteré dluhy se
vymáhají pﬁímo soudní cestou. Pokud se pﬁi exekuãním ﬁízení prokáÏe,
Ïe je dluÏná ãástka na dluÏníkovi nevymahatelná, schvaluje Zastupitelstvo obce Petrovice odpis tûchto dluhÛ.
ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe pokud dluÏník na v˘zvu âeské po‰ty s.p.
po‰tovní zásilku nepﬁevezme a myslí si, Ïe se tak vyhne placení, zásilka je mu i pﬁesto po uplynutí 10tidenní lhÛty vloÏena do schránky a dnem
doruãení je den, kdy byla zásilka na po‰tû pﬁipravena k pﬁevzetí a od
této doby tedy zaãíná bûÏet lhÛta, ke které se vztahují podmínky plnûní
dle zaslané zásilky.
Marcela Paichlová, referentka OÚ

Na‰e postní almuÏna
SotvaÏe tzv. popeleãní stﬁedou skonãilo
období bujar˘ch a pestrobarevn˘ch vesnick˘ch masopustních prÛvodÛ (ve mûstech
spí‰e nejrÛznûj‰ích spolkov˘ch bálÛ
a plesÛ), nastal velk˘ pÛst (tj. období 40-ti
dnÛ pﬁed velikonoãními svátky).
V postním období na‰i pﬁedchÛdci a pﬁedkové mûli ve zvyku odﬁíci si co moÏná nejvût‰í
mnoÏství materiálních poÏitkÛ (zejména v oblasti stolování - na stolech se vÛbec neobjevovalo maso) a bujaré veselí (dokonce platil
striktní zákaz uzavírání sÀatkÛ) bûÏnû si bûhem
roku dopﬁávané. - To, co lidé tímto 40-ti denním
postem a postním odﬁíkáním u‰etﬁili, náleÏelo
darovat prostﬁednictvím „charity“ chud˘m a potﬁebn˘m aÈ jiÏ ve svém okolí nebo nûkde na
svûtû.
V leto‰ním roce se Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole Petrovice ... zcela neãekanû naskytla jedineãná pﬁíleÏitost k poskytnutí tzv. postní
almuÏny a tím také k oÏivení dnes jiÏ témûﬁ zapomenuté tradice.
AÏ do Petrovic v Kru‰n˘ch horách se totiÏ
„zatoulal“ e-mail rodiãÛ Michalky Laníkové (*
2007) z Hole‰ova, která trpí nevyléãitelnou metachromatickou leukodystrofií (genetickou nemocí) v hor‰ím stádiu, zda-li by bylo moÏné
mezi dûtmi, Ïáky, pracovníky petrovické ‰koly
a ... dal‰ími lidmi dobré vÛle v Petrovicích
a okolí zorganizovat sbírku víãek z jiÏ pouÏit˘ch
PET lahví za nûjÏ by mohli Michalce (blíÏeji viz.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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www.michalka-lanikova.cz) poﬁídit speciálnû
upravenou autosedaãku a dal‰í speciální potﬁebné polohovací pomÛcky.
Pro nikoho není bezesporu tajemstvím, Ïe
dûti, Ïáci, pracovníci a ... petrovické ‰koly jiÏ
nûkolik let (konkrétnû od roku 2007) sbírají
PET lahve, které vykupuje fa Kovo‰rot Group
CZ, a.s. z Dûãína. - Víãka z tûchto PET lahví

jsou ale povût‰inou od‰roubovávána, p. uklízeãkou Jarmilou Novákovou obûtavû tﬁídûna
podle barvy a následnû shromaÏìována na
pÛdû pro pﬁípad, Ïe by dûti a Ïáci spolu se
sv˘mi uãiteli chtûli, tak jako napﬁ. v mûsíci ãervnu roku 2011 (tehdy pﬁi vytváﬁení obrazu petrovické ‰koly spotﬁebovali více neÏ 29.300 ks
víãek z PET lahví), postavit na asfaltovém hﬁi‰ti nûjak˘ krásnû barevn˘ a k tomu skuteãnû
velk˘ obrazec.
Padlo proto rozhodnutí, Ïe vût‰í ãást takto
nashromáÏdûn˘ch víãek z PET lahví spolu
s Ïáky poãátkem mûsíce bﬁezna 2013 (tj.
v postním období) nabalíme do zapÛjãen˘ch
(Pokraãování na následující stranû)

po‰tovních pytlÛ a prostﬁednictvím âeské po‰ty, která rodinû Laníkov˘ch
doruãuje víãka z PET lahví zcela bezplatnû, po‰leme do Hole‰ova. A svûte div se, nakonec jsme, aã to nikdo neãekal, dokázali naplnit hned
osm vrchovat˘ch pytlÛ s celkovou váhou pﬁesahující 120 kg, a pﬁitom
nám je‰tû nûkolik pytlÛ víãek z PET lahví na pÛdû zbylo.
Chud˘ch a potﬁebn˘ch je kolem nás víc neÏ dost. - Ano, v‰em bezesporu pomoci nemÛÏeme, ale to v Ïádném pﬁípadû neznamená, Ïe nemÛÏeme v rámci sv˘ch skromn˘ch moÏností pomoci alespoÀ nûkomu
z tohoto velkého mnoÏství.
My jsme v rámci sv˘ch moÏností v leto‰ní postní dobû obdarovali Michalku Laníkovou, která díky nám - dûtem, ÏákÛ, pracovníkÛm petrovické ‰koly a ... dal‰ím ãetn˘m pﬁíznivcÛm petrovické ‰koly, kteﬁí se dokázali dobrovolnû zﬁíci „nûkolika“ pernû nastﬁádan˘ch víãek z PET lahví,
dostala ‰anci proÏít tûch nûkolik málo let, co ji je‰tû na tomto svûtû zb˘vají, co moÏná nejdÛstojnûji a nejpohodlnûji.
Ano, moÏná by bylo lep‰í a dost moÏná i úãinnûj‰í pﬁispût rodinû Laníkov˘m nûjakou pﬁimûﬁenou finanãní ãástkou napﬁ. z tzv. sbûrového
fondu na zvlá‰tní úãet konta Bariéry 777 777 222 / 0800 (VS 075 114
7419), ale ... bylo by to skuteãnû pro petrovickou a krásnolesenskou drobotinu ‰kolou stále je‰tû povinnou náleÏitû v˘chovné? - Nutnost nabalení patﬁiãného mnoÏství víãek do pytlÛ a jejich následné pevné uvázání,
opatrné snesení z pÛdy a pﬁenesení na nedalekou po‰tu v rámci praktick˘ch ãinností u v‰ech zúãastnûn˘ch vyvolala nejenom dobr˘ pocit
z dobﬁe a poctivû vykonané práce ale i daleko vût‰í radost z poskytnuté pomoci.
JestliÏe si teì ﬁíkáte, kdybychom to vûdûli, urãitû bychom také se sbírkou víãek z PET lahví pomohli, máte stále moÏnost. - VÏdyÈ ten, kdo skuteãnû pomoci chce, má k tomu nepﬁeberné mnoÏství nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostí a to nejenom v právû uplynulé dobû postní n˘brÏ po cel˘ rok.
Ptáte se jak? Odpovûì zní:
Snadno a navíc hned nûkolika originálními zpÛsoby:
1) I nadále mÛÏete sbírat víãka z PET lahví a ty v jakémkoli mnoÏství
odevzdat v petrovické ‰kole, neb pomoc, stejnû jako Michalka Laníková z Hole‰ova, potﬁebuje novû také váÏnû nemocn˘ Honzík Pavelek (* 2010) z Kojetína.
2) Máte-li staré funkãní nebo i opravitelné kolo (popﬁípadû nûjaké ty
je‰tû pouÏitelné náhradní díly), mÛÏete jej do konce ‰kolního roku
2013 nabídnout Stﬁední ‰kole stavební a technické v Ústí nad Labem
(ul. U Panského dvora 1006), která se zapojila do celostátní Sbírky

kol pro Afriku. - Kola budou odeslána do Afriky, kde poslouÏí chud˘m
ÏákÛm, jenÏ v souãasné dobû musí dennû dosti daleko docházet do
‰koly.
3) Stále je také moÏno z dopisÛ, pohlednic, ... odstﬁihávat a v petrovické ‰kole odevzdávat v jakémkoli mnoÏství pouÏité po‰tovní nejenom
ãeské známky. - Tímto zpÛsobem se jiÏ podaﬁilo nastﬁádat nûkolik neskuteãn˘ch kilogramÛ známek, jenÏ díky Hnutí Rodina z Hradce Králové pomohou chud˘m a skuteãnû potﬁebn˘m v tzv. tﬁetím svûtû.
4) Novû mÛÏete dokonce na dobrou vûc darovat staré, nedávno nebo jiÏ
dávno neplatné, ãeské i svûtové mince a bankovky (dokonce i tuzexové bony), jenÏ jste si nestaãili vãas vymûnit nebo pﬁi sv˘ch cestách
po zahraniãí utratit a nyní jiÏ nejsou v obûhu.
5) Podpoﬁit samozﬁejmû mÛÏete i samotnou petrovickou ‰kolu a to celoroãním sbûrem starého papíru
Nevyhazujte, prosím, mezi odpadky z Va‰eho pohledu zcela bezcenné a jiÏ nepotﬁebné vûci, které ale nûkde mohou je‰tû nûkomu
pomoci a snaÏte se sv˘m pﬁíkladem povzbudit k mal˘m av‰ak toliko potﬁebn˘m dobr˘m skutkÛm i jiné ve svém okolí. - Nikdy totiÏ nevíte, jestli nûkdy nebudete obdobnou pomoc potﬁebovat i Vy sami.

Sbûrn˘ kontejner na textil
a obuv novû také v Petrovicích
Od poãátku mûsíce dubna 2013 mají (prozatím pouze po dobu
jednoho roku - tj. do mûsíce dubna 2014) uÏ i obyvatelé Petrovic,
Krásného Lesa a Nakléﬁova novû moÏnost bezplatnû vhazovat ve‰ker˘ nepotﬁebn˘ textilní materiál (jako napﬁ. textil, lÛÏkoviny, záclony,
hraãky a boty) do volnû pﬁístupného kontejneru na textil a obuv umístûného pﬁed budovou Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ...
oznaãeného logem fa Re-Co Czech.
Tímto zpÛsobem likvidace textilního odpadu vznikla moÏnost prospût sv˘m dílem nejenom skuteãnû potﬁebn˘m (darované vûci jsou
totiÏ nejdﬁíve fa Re-Co Czech roztﬁídûné a ty z nich vhodné nabídnuty nejrÛznûj‰ím charitativním spoleãnostem, které pro nû najdou
vyuÏití), ale také aktivního zapojení se do ve svûtû zcela bûÏné
ekologické recyklace jiÏ nepouÏitelného a nepotﬁebného textilního
odpadu.

Dvojjazyãná informaãní tabule
Vzhledem k pozvolna rostoucímu
zájmu turistÛ z tzv. obou stran státní
hranice o náv‰tûvu na‰ich kabriolet
ruin svatomikulá‰ského farního kostela, byla na poãátku kalendáﬁního roku
2013 na venkovní zdi kostela umístûna
dosti rozmûrná dvojjazyãná informaãní
tabule, která v‰echny náv‰tûvníky se
zájmem dozvûdût se nûco bliÏ‰ího,
struãnû informuje v ãe‰tinû a nûmãinû
nejenom o bohaté historii kostela,
n˘brÏ také o souãasn˘ch snahách
Obce Petrovice vedoucí k jeho opravû
a znovu oÏivení.
V této souvislosti je bezesporu potﬁeba vyslovit patﬁiãn˘ dík Mgr. A. Kortanové - Svobodové za zhotovení bezplatného pﬁekladu ãeského textu do
nûmãiny a p. P. DoleÏalovi za zprostﬁedkování náleÏitého grafického zpracování a následného zhotovení informaãní tabule.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Petrovice získali certifikované relikvie
III. stupnû sv. biskupa Mikulá‰e
Poãátkem kalendáﬁního roku 2013 se Petrovick˘ spolek pro obnovu
a zachování tradic, za podpory Obce Petrovice, obrátil na Jeho Excelenci Msgre Francesca Catucciho - arcibiskupa v mûstû Bari s Ïádostí,
zda-by bylo moÏné získat relikvie sv. biskupa Mikulá‰e pro dochovan˘
hlavní oltáﬁ sv. Mikulá‰e v kabriolet ruinách farního kostela sv. Mikulá‰e
v Petrovicích.
„... Sv. Mikulá‰ (* asi 280 - 286 v Patrasu - + 6. prosince asi 345 352 v Myﬁe) se stal kolem roku 300 biskupem v mûstû Myra (dne‰ní
Demre v Turecku).
UÏ za svého Ïivota byl velmi oblíben˘ mezi lidem, proslul ‰tûdrostí
k potﬁebn˘m a ochranou nespravedlivû obvinûn˘ch. - Je vz˘ván proti
strachu a vodním pohromám, kvÛli znovuzískání odcizen˘ch vûcí a na
ochranu pﬁed zlodûji.
Stal se patronem námoﬁníkÛ, obchodníkÛ, právníkÛ, ... .“
V˘‰e uvádûná Ïádost byla zdÛvodnûna takto:
„... V souãasné dobû se snahy v‰ech ãlenÛ a ãetn˘ch pﬁíznivcÛ Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic upírají k obnovû dochovaného kamenného torza hlavního oltáﬁe z roku 1695, na jehoÏ oltáﬁní
mense má b˘t dne 29. ãervna 2013 slouÏena nejenom dûkovná m‰e sv.
u pﬁíleÏitosti 220-ti let trvání petrovického kostela, ale zároveÀ u pﬁíleÏitosti pﬁipomínky uplynuv‰ích 200-tû let od slavné „Napoleónské“ bitvy
u Chlumce zádu‰ní m‰e sv. za zde padlé a pohﬁbené vojáky pÛvodem
snad z celé Evropy.
A právû v této souvislosti se na Vás obracíme s prosbou o pﬁípadnou
pomoc, neb z menzy dochovaného hlavního oltáﬁe farního kostela sv.
biskupa Mikulá‰e byl na konci 80.-t˘ch let 20. století (tj. po propadu stﬁechy) odvezen relikviáﬁ, kter˘ se nám ani za pomocí litomûﬁického biskupství nepodaﬁilo dohledat. - Byli bychom proto velice rádi tomu, kdybychom mohli na závûr námi provádûné rekonstrukce torza hlavního oltáﬁe farního kostela sv. biskupa Mikulá‰e v Petrovicích do oltáﬁní menzy
nechat vloÏit relikviáﬁ nov˘, kter˘ by obsahoval malou relikvii sv. biskupa
Mikulá‰e, kterému na‰i pﬁedchÛdci zasvûtili kostel a zároveÀ svûﬁili
ochranu nad celou na‰í obcí.
Jsme si plnû vûdomi toho, Ïe relikvii sv. biskupa Mikulá‰e, kter˘ se
tû‰í mezi vûﬁícími nejenom ﬁímskokatolického vyznání celosvûtové úctû,
nemÛÏe získat jen tak nûkdo a snad uÏ vÛbec ne nepatrná obec v ãeském pohraniãní, kde se pouze 53 jejich obyvatel hlásí k ﬁímskokatolické
církvi, ale v duchu evangelijního úsloví: „Pros a bude ti dáno, tluãte
a otevﬁe se Vám“ se na Vás obracíme s pokornou prosbou o pﬁípadné
zprostﬁedkování darování relikvie sv. biskupa Mikulá‰e pro farní kostel sv.
biskupa Mikulá‰e v Petrovicích.
Pﬁítomnost alespoÀ nepatrného ostatku sv. biskupa Mikulá‰e v hlavním oltáﬁi na‰eho kostela by byla nejenom povzbuzením víry, nadûje
a lásky onûch nûkolika nepatrn˘ch av‰ak stále je‰tû vûﬁících, kteﬁí jsou
jiÏ let bez svého past˘ﬁe (souãasn˘ exkurendo duchovní správce má na
starosti dal‰ích cca 20 farností), ale zároveÀ by se mohly stát nov˘m
cílem poutníkÛ - turistÛ, kteﬁí by svou náv‰tûvou oÏivovali doposud
chladné zdi kabriolet torza farního kostela sv. biskupa Mikulá‰e v Petrovicích.
Pro místní nepatrnou obec vûﬁících by bylo neskonal˘m vyznamenáním, kdyby smûli putovat ke hrobu sv. Mikulá‰e do italského mûsta Bari
s vidinou, Ïe na zpáteãní cestu do Petrovic s sebou ponesou jeho nepatrnou relikvii. - MoÏná se Vám ve Va‰ich oãích bude zdát tento sen
nûkolika málo obyvatel Ïijících od Vás velmi vzdálen˘ch Petrovic ponûkud nesmûl˘ ba aÏ troufal˘, ale vûzte, Ïe pﬁítomnost svûtce, kter˘ vÏdy
myslel na ãetné potﬁeby druh˘ch a pomáhal jim ze v‰ech sv˘ch sil v siZPRAVODAJ PETROVICE
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tuacích pro nû nejtûÏ‰ích, by byla skuteãn˘m povzbuzením dávajícím nadûji v tolik let ba pﬁímo desetiletí trvající v‰eobecné beznadûji. ...“
I pﬁesto, Ïe J. M. ãestn˘ kanovník Mgr. Miroslav ·imáãek - exc. administrátor v Petrovicích odmítl podpoﬁit tento zámûr, Petrovick˘ spolek
pro obnovu a zachování tradic získal nad ve‰keré oãekávání témûﬁ obratem od P. Lorenza Lorussa OP - rektora baziliky sv. Mikulá‰e certifikovanou relikvii III. stupnû sv. biskupa Mikulá‰e - tj. vodu vytékající
„z hrobu“ sv. biskupa Mikulá‰e.
„... Pro vût‰í slávu BoÏí a úctu sv˘ch Svat˘ch, tímto potvrzujeme, Ïe
tekutina v této lahviãce, nesoucí peãeÈ na‰í Baziliky, vytékala z hrobu, ve
kterém leÏí kosti svatého divotvÛrce Mikulá‰e - biskupa Myry. ... Dekorace na láhvi je práce místních umûlcÛ, kteﬁí tradiãnû malují láhve svaté
ãisté vody. ...“
Ano, nejedná se sice o relikvii I. nebo II. stupnû, o nûjÏ bylo pÛvodnû
Petrovick˘m spolkem pro obnovu a zachování tradic usilováno, n˘brÏ
o relikvii III. stupnû, ale i pﬁesto tato skuteãnost je, aã se to mnoh˘m nemusí nikterak pozdávat, nev‰edním a nikterak ne nezanedbateln˘m vyznamenáním pro snahy Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic ohlednû obnovy kabriolet ruin farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích.
Získané relikvie III. stupnû s ostatky sv. biskupa Mikulá‰e ochránce Petrovic bûhem své pastoraãní náv‰tûvy Petrovic v Kru‰n˘ch horách v sobotu dne 29. ãervna 2013 poÏehná Jeho Exelence
Jan Baxant - litomûﬁick˘ biskup a následnû vystaví k veﬁejné úctû
na hlavním oltáﬁi sv. Mikulá‰e v kabriolet ruinách farního kostela sv.
Mikulá‰e v Petrovicích.

·achov˘ turnaj „Vûtru‰e cup“
V sobotu dne 23. bﬁezna 2013 se hned 5
ÏákÛ na‰í ‰koly, kteﬁí od pololetí ‰kolního roku
2012 / 2013 nav‰tûvují ‰achov˘ krouÏek veden˘ p. uãitelem Mgr. Pavlem Figurou, dobrovolnû a ve svém vlastním volnu zúãastnilo ‰achového turnaje „Vûtru‰e cup“ na Vûtru‰i v Ústí
nad Labem.
Konkrétnû se jednalo o Petra Do z I. tﬁídy, 1.
roãníku, Luká‰e Pomajzla z II. tﬁídy, 2. roãníku,
Linh Mai (Lindu) Vuong z II. tﬁídy, 3. roãníku,
Víta Chmátala a Filipa Kopeckého ze III. tﬁídy,
5. roãníku.
I pﬁesto, Ïe k ‰achovnicím v ãásti ‰achového turnaje „Vûtru‰e cup“ vyhrazené pro nikterak registrované hráãe (tj. amatéry) neusedlo
pﬁíli‰ mnoho hráãÛ, bylo s k˘m pomûﬁovat svÛj
‰achov˘ um a znalosti.
V kategorii mlad‰ích hráãÛ (tj. do 10 let) se
utkalo 7, v kategorii star‰ích hráãÛ (tj. do 19 let)
11 hráãÛ a v kategorii dospûl˘ch pouze 3 hráãi.
V rámci turnaje musel kaÏd˘ úãastník sehrát
hned 6 ãasovû omezen˘ch partií, kdy kaÏd˘
hráã mûl na hru vyhrazeno 12,3 minut (tj. 2 x
12,3 minut).
„Vûtru‰e cup“ nebyl jenom a pouze o královské hﬁe, jak by se nûkdo mohl domnívat,
n˘brÏ také alespoÀ trochu o netradiãní zábavû.
- Pﬁi poledním bloudûní v pﬁírodním a následovnû také zrcadlovém bludi‰ti se velice rychle
zapomínalo na v‰echny neúspûchy z prvních tﬁí
dopoledních ‰achov˘ch partií a zároveÀ nabírala toliko potﬁebná nová síla a chuÈ k partiím následujícím.
A jak Ïe jsme vlastnû dopadli?

V kategorii mlad‰ích hráãÛ jsme díky 6 v˘hrám Linh Mai (Lindû) Vuong tak ﬁíkajíc s pﬁehledem získali zlatou medaili a zároveÀ díky 3
v˘hrám a jednomu patu (remíze) Petra Do i
bronzovou medaili.
V kategorii star‰ích hráãÛ jsme jiÏ tak úspû‰ní bohuÏel nebyli, ale ... vskutku velké
uznání si zaslouÏí Luká‰ Pomajzl, kter˘, aã se
s královskou hrou teprve seznamuje a urãité
tahy nemá je‰tû pﬁíli‰ zaÏité, mûl v sobû tolik
odvahy a na turnaj se i s vidinou, Ïe s nejvût-

‰í pravdûpodobností nevyhraje ani jednu partii,
pﬁeci jenom pﬁihlásil.
Na turnaj jsme se nepﬁihlásili proto, abychom vyhráli, i kdyÏ ... , ale zejména proto,
abychom nastﬁádali toliko pro nás potﬁebné
hráãské zku‰enosti. - Snad právû díky této
cenné zku‰enosti budeme pﬁí‰tû (zejména v
kategorii star‰ích ÏákÛ) alespoÀ o nûco málo
úspû‰nûj‰í.
„V kaÏdé partii naleznete chyby, ale ten
kdo jich udûlá ménû, vyhrává.“
Jára Cimrman
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Jak jsme zcela netradiãnû krmili zvíﬁátka v lese
Jak uÏ to u nás v Petrovicích b˘vá, zima nám zase ukázala, Ïe její
vláda je‰tû neskonãila a tak nám od pondûlí nadûlila tolik snûhu, Ïe ani
zvíﬁátka v lese by nebyla schopná si vyhrabat potravu. - Tak jsme se rozhodli zvíﬁátkÛm pomoct.
Ve ãtvrtek dne 18. února 2013 jsem poprosili Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Petrovice, zda by nás zavezli jejich rolbou ke krmelci p. Îarnovského.
- Po svaãince uÏ na nás ãekala pﬁipravená rolba ... naloÏili jsme tam dva
pytle sena, ka‰tánky, které jsme na podzim poctivû sbírali a pﬁipraven˘
ﬁetûz ze sam˘ch dobrot. Nejprve jsme se tro‰ku báli nastoupit, ale kdyÏ
nás p. ﬁidiã Walter Wolf ujistil, Ïe to bude jízda, jakou jsme je‰tû nezaÏili, zaãali jsme se tû‰it aÏ se rolba koneãnû rozjede.

Cesta byla úÏasná. Rolba se klepala a skákala, kopec pro ni nebyl
Ïádnou pﬁekáÏkou. Nav‰tívili jsme s ní i nemocnou pani uãitelku Janu
Kabeláãovou a vydali se smûrem ke krmelci. - Pﬁi vyskakování z rolby
jsme zjistili, Ïe v‰ude kolem nás je skoro metr snûhu. O to víc se nám
krmení líbilo. Byli jsme jako ve snûhovém bazénu.
Byl to moc pûkn˘ den, na kter˘ budeme dlouho vzpomínat.
sl. uãitelka Radka Wolfová

Velikonoce v Ústí nad Labem
Pﬁedtím neÏ se dûti z M· Petrovice rozutekly na Velikonoce domÛ, zúãastnily se velikonoãní soutûÏe v Kulturním stﬁedisku v Ústí nad Labem. Pﬁihlá‰eno bylo nûkolik prací v rÛzn˘ch kategoriích - „Nejlep‰í velikonoãní v˘tvarná práce do 4 let“, „Nejlep‰í velikonoãní v˘tvarná práce
do 6 -ti let“ a „Nejhezãí ústecká kraslice“.
Kromû samotné soutûÏe se dûti mohly zúãastnit divadelního pﬁedstavení a velikonoãních dílniãek v KS Ústí nad Labem. Této moÏnosti jsme samozﬁejmû vyuÏili a ve stﬁedu 27. 3. jsme se
do Ústí nad Labem vypravili. V sále KS Ústí nad Labem jsme se usadili a shlédli veselé pﬁedstavení o Velikonocích a pﬁíslu‰n˘ch tradicích. Po pﬁedstavení následovalo vyhlá‰ení v˘sledkÛ
soutûÏe. K na‰í velké radosti jsme zjistili, Ïe dûti z na‰í M· obsadily 1. místo v kategorii „Nejhezãí ústecká kraslice“. Dûti byly pozvány na podium, kde pﬁevzaly ceny, diplom a samozﬁejmû
gratulace, po kter˘ch se mohly odebrat na v˘‰e uvedené velikonoãní dílniãky.
Velikonoãní dílniãky v KS Ústí nad Labem tvoﬁilo nûkolik stanovi‰È, na kter˘ch si dûti mohly
ozdobit vlastní kraslice. My jsme staãili nav‰tívit stanovi‰tû dvû a ozdobené kraslice si dûti odnesly domÛ spolu se zajímav˘m velikonoãním záÏitkem.
Jsme rádi, Ïe jsme se soutûÏe úãastnili a dûkujeme organizátorÛm akce za zajímavé velikonoãní dopoledne.
p. uã. Petr Vach, Z· a M· Petrovice
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P. MINISTR VYZNAMENAL P. UâITELKU
Ve stﬁedu dne 27. bﬁezna 2013 krátce po 13 h ve Zlatém sále Lichten‰tejnského paláce v Praze zaãal p. ministr ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. postupnû pﬁedávat Medaili Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy vybran˘m 45 pracovníkÛm ve
‰kolství a to nejenom z âeské republiky.
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“.
Mezi 14-ti bezesporu po právu vyznamenan˘mi Medailí Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy (nejvy‰‰ího - tj. 1. stupnû) byla letos i p.
uãitelka Eva ·kultétyová, pro níÏ je pedagogické pÛsobení ﬁeãeno jednodu‰e a prostû srdeãní záleÏitost. - Denní moÏnost kontaktu s Ïáky jí
zcela doslova a do písmene naplÀuje.
KvÛli dlouhodobûj‰ím zdravotním obtíÏím se v‰ak na slavnostní ceremoniál musel vydat do Prahy tzv. v zastoupení její Ïák - Jakub Sedláãek
z Petrovic, kter˘ za p. uãitelku Evu ·kultétyovou z rukou p. ministra pﬁevzal Medaili M·MT:
„Za dlouholetou vynikající pedagogickou ãinnost vykonávanou
mnohdy nad rámec sv˘ch povinností, díky níÏ si vydobyla v‰eobecnou oblibu jak u ÏákÛ tak jejich zákonn˘ch zástupcÛ.“ coÏ
u mnoh˘ch pﬁítomn˘ch zaslouÏil˘ch pedagogÛ vyvolalo skuteãné dojetí.
Ano. - Medaili Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy uÏ nûkolikrát pﬁebíral nûkdo za nûkoho v zastoupení (vesmûs se jednalo o velmi
blízkého rodinného pﬁíslu‰níka), ale je‰tû nikdy to nebyl Ïák (navíc ‰kolou stále je‰tû povinn˘), kter˘ má svého uãitele (promiÀte - p. uãitelku)

Jakub Sedláãek pﬁebírá od pana ministra ocenûní pro paní uãitelku E.
·kultétyovou.

Jakub Sedláãek s ocenûním pro p. uãitelku Evu ·kultétyovou.

Ocenûní pedagogové a jejich doprovod.

Jakub Sedláãek pﬁedává p. uã. E. ·kultétyové jménem p. ministra
ocenûní.

nejenom v oblibû ale také k nûmu chová patﬁiãn˘ respekt a nefal‰ovanou
úctu.
p. uãitelka Eva ·kultétyová pÛsobila „v aktivní sluÏbû“ (tj. do svého
pensionování v roce 2000) úctyhodn˘ch 39 let. - Zaãínala na Základní devítileté ‰kole v Jirkovû, odkud pﬁe‰la na Základní devítiletou ‰kolu v Libouchci. Krátce pÛsobila na Základní devítileté ‰kole v Ústí nad Labem,
aby se nakonec opûtovnû vrátila na Základní ‰kolu a Mateﬁskou ‰kolu
v Libouchci.
Je to typ pedagogického pracovníka, kter˘ i pﬁes skuteãnost, Ïe od
konce ‰kolního roku 2009 / 2010 si mÛÏe uÏívat zaslouÏeného odpoãinku, vÏdy a ochotnû v pﬁípadû potﬁeby pﬁedstupuje pﬁed libouchecké, petrovické a tiské Ïáky a snaÏí se jim pﬁedat nejenom co moÏná nejvíce vûdomostí, ale také kus svého velkého Ïivotního moudra.
„Sv˘m pedagogick˘m umem a navíc i taktem se nesmazatelnû zapsala do neskuteãného mnoÏství dûtsk˘ch srdcí v celém pﬁíhraniãním kru‰nohorském mikroregionu.“
Je nesporné, Ïe p. uãitelka Eva ·kultétyová, která v tomto kalendáﬁním roce 2013 oslaví v˘znamné Ïivotní jubileum, není nikterak známá
v nad regionálním natoÏ pak v celostátním popﬁípadû mezinárodním mûﬁítku, ale pro vesmûs malotﬁídní ‰koly v kru‰nohorském pohraniãí je p.
uãitelka, která se jen tak pﬁed nûãím nezalekne, nev˘slovn˘m pﬁínosem.
„Její neskuteãnû siln˘ Ïivotní pﬁíklad bezúhonného ãlovûka, kter˘ dokázal s opravdovou pokorou a odevzdaností pﬁijmout nejednu ránu
osudu, a navíc skuteãného pedagoga s velk˘m „P“ (ba pﬁímo pedagoga
- de luxe), dokáÏe za v‰ech okolností blahodárnû prozáﬁit a povzbudit
v‰echny (zejména souãasné pedagogické ale i nepedagogické pracovníky) ve svém okolí. - KéÏ by v na‰em okolí bylo lidí, od nichÏ je moÏné
naãerpat bohatá Ïivotní moudra a zároveÀ se mnohému dobrému pﬁiuãit,
co moÏná nejvíce.“
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Kde v‰ude se dá uãit vlastivûda ... ?
Ten, kdo si pﬁeãetl nadpis tohoto ãlánku
a k tomu se je‰tû navíc rozhodl do nûho blíÏeji zaãíst, bezesporu tu‰í a zároveÀ taktéÏ po
právu oãekává, Ïe se bude jednat o nûco
vskutku jedineãného, co se bûÏnû nedá zaÏít.
V pátek dne 1. bﬁezna 2013 se totiÏ v˘uka
vlastivûdy ve III. tﬁídû, 4. roãníku, pﬁi níÏ se Natálie Gulyásová (ze zdravotních dÛvodÛ jel náhradník - Vít Chmátal), Petr Chmátal a Mai Anh
¤íhová mûli dozvûdût nûco bliÏ‰ího o Ïivotû ale
zejména muãednické smrti ãeského kníÏete
Václava, nebyla realizována ve ‰kole, ale
pﬁímo v místech tzv. historického dûní. - Tj. ve
Staré Boleslavi, kde se pro v˘uku petrovick˘ch
ÏákÛ podaﬁilo bezplatnû zapÛjãit nejenom baziliku sv. Václava (vãetnû moÏnosti pﬁístupu do
krypty sv. Kosmy a Damiána), n˘brÏ také farní
kostel Nanebevzetí Panny Marie se slavn˘m
Palladiem zemû ãeské.
Hned ráno jsme se vydali s náleÏitou na‰i
„vlastivûdnou“ v˘bavou v kufru auta (tj. dﬁevûn˘mi meãi, dﬁevûnou sekerou, papírov˘m brnûním, ... , no a samozﬁejmû rÛznobarevn˘mi látkami s jednoduch˘mi sponami pro uchycení)
do Staré Boleslavi.
U postranní branky románské baziliky sv.
Václava ve Staré Boleslavi nás pﬁesnû v 10
h pﬁivítala p. JoÏka Janáková, která se stala
na‰í celodenní prÛvodkyní. - Nejdﬁíve jsme si
celou baziliku sv. Václava (vãetnû krypty sv.
Kosmy a Damiána) v klidu a pozornû prohlédli
a pﬁi tom náleÏitû zvûdûli to pro nás nejdÛleÏitûj‰í: co, kde, jak, proã, ... no a hned nato jsme
se pokusili jiÏ kvÛli p. JoÏce Janákové, která se
uvolila stát se pro nás toliko cenn˘m a vítan˘m
pozorn˘m divákem, pﬁenést o více neÏ tisíc let
zpátky a co moÏná nepﬁesvûdãivûji zrekonstruovat v‰echny události z úsvitu ãesk˘ch dûjin.
Na‰e historická rekonstrukce zaãínala, pro
mnohé velice pﬁekvapivû, aÏ na Velké Moravû
(snad v Mikulovû), kde se nechal od arcibiskupa Metodûje kﬁestní vodou pokﬁtít kníÏe Boﬁivoj
- manÏel knûÏny Ludmily, jenÏ jako pohan nesmûl zasednout k jednomu stolu s kﬁesÈany.
Tehdy se pﬁedstavitel kníÏete Boﬁivoje sklonil u prastaré kamenné kﬁtitelnice v pravé boãní

Pﬁed Palladiem zemû ãeské.
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lodi baziliky sv. Václava, u níÏ mûl b˘t dle tradice pokﬁtûn arcibiskupem Metodûjem samotn˘
sv. Václav, a s nejvût‰í pokorou poÏádal arcibiskupa Metodûje o udûlení svátosti kﬁtu. Pﬁedstavitel Metodûje symbolicky ze kﬁtitelnice
nabral kﬁestní vodu a se slovy: „Boﬁivoji, já
Tebe kﬁtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého“ prvního písemnû doloÏeného ãeského
kníÏete pokﬁtil.
Po té jsme se postranním úzk˘m a pomûrnû
pﬁíkr˘m schodi‰tûm pﬁesunuli do pﬁední ãásti
krypty sv. Kosmy a Damiána tvoﬁené nádhern˘mi románsk˘mi kamenn˘mi sloupy.
Ná‰ pﬁíbûh vzápûtí pokraãoval scénou
z konce ‰Èastného období dospívání kníÏete
Václava na hradû Tetínû, kde byla v roce 921
najat˘mi vrahy Tunnou a Gommonem sv˘m
vlastním ‰átkem u‰krcena a také pohﬁbena
knûÏna Ludmila - babiãka a vychovatelka sv.
Václava.
Pﬁedstavitelka knûÏny Ludmily úpûnlivû ba
pﬁímo srdce vroucnû prosila své dva vrahy,
kteﬁí jí dopﬁáli chvíli na poslední modlitbu, o usmrcení meãem, ale ti se nedali tûmito náﬁky
a prosbami nikterak obmûkãit. Dle pﬁíkazu snachy Drahomíry ze Stodor starou knûÏnu, která
nekladla praÏádn˘ odpor, u‰krtili. ... - Její mrtvé
tûlo bylo dÛstojnû pohﬁbeno u hradeb Tetína,
ale i to popudilo Drahomíru a nad tím místem
nechala v zápûtí postavit chrám sv. Michala,
aby zázraky, které se smrti Ludmily zaãali dít,
nebyly pﬁiãítány Ludmile, ale právû sv. Michalovi.
Nakonec jsme se pﬁesunuli do centrální ãásti
krypty a co moÏná nejdetailnûji se zamûﬁili na
poslední chvíle Ïivota kníÏete Václava (tj. na noc
z 27. na 28. záﬁí roku 929, pﬁípadnû roku 935).
Zde jsme v‰ak tak trochu selhali, neb pﬁedstavitel sv. Václava na následky bodného zranûní zemﬁel dﬁíve, neÏ staãil odpustit svému
bratrovi Boleslavovi, kterého navíc hrál skuteãn˘ rodn˘ bratr hlavního pﬁedstavitele, jeho bratrovraÏedn˘ zavrÏeníhodn˘ zloãin. - Nu co,
nikdo pﬁece není dokonal˘, a protoÏe jsme mûli
dost ãasu, závûreãnou scénu jsme proto sehráli je‰tû jednou a tentokrát zcela správnû.

VraÏda kníÏete Václava.

Tím ale na‰e náv‰tûva Staré Boleslavi je‰tû
ani zdaleka neskonãila. - Málokdo totiÏ ví
o tom, Ïe kníÏe Václav pﬁijel do Staré Bolesla(Pokraãování na následující stranû)

Pﬁed bazilikou sv. Václava ve Staré Boleslavi.

vi spolu se sv˘m sluhou bl. Podivenem (znám˘ zejména z anglické vánoãní balady Dobr˘ král Václav - „Good King Wenceslas“).
Z baziliky sv. Václava, kde jsme na rozlouãenou spoleãnû „zapûli“ starobyl˘ Svatováclavsk˘ chorál, jsme se tedy vydali po stopách bl. Podivena. - Vy‰li jsme branou z pÛvodního mûsta a ocitli se na prostranství
pﬁed farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde bl. Podiven pﬁi
útûku, dﬁíve neÏ byl vrahy svého pána dopaden a taktéÏ zákeﬁnû zabit,
ukryl nebo snad jenom náhodnû ztratil vzácn˘ mariánsk˘ pﬁívûsek (tzv.
Palladium - dar arcibiskupa Metodûje) sv. Václava.
Tehdy jsme mûli jedineãnou pﬁíleÏitost nejenom si jej, pﬁed bûÏn˘mi
náv‰tûvníky mimo poutnickou sezónu uschované v nedobytné chrámové
pokladnici, zcela z blízka prohlédnout, ale zároveÀ sly‰et slavnostnû proná‰ená latinská slova mariánské modlitby: „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. ... „, které pﬁed tímto mariánsk˘m medailonem bezesporu
vyslovoval i samotn˘ sv. Václav.
A abychom toho za cel˘ den nevidûli málo, neváhali jsme, aã jsme
byli jiÏ dosti promrzlí, pﬁed rozlouãením se s p. JoÏkou Janákovou nahlédnout je‰tû krátce do jednoho nepﬁíli‰ velkého a poutníkÛm známého
kostelního zákoutí, ve kterém je uchováván prost˘ dﬁevûn˘ relikviáﬁ
s ostatky posledního rakouského císaﬁe a ãeského krále bl. Karla I.
Habsburského, kter˘ vlastnil v sousedním Brand˘se nad Labem zámek
a do Staré Boleslavi sám se sv˘mi radostmi a strastmi putovával.
Velice nás v‰ak mrzelo, Ïe na zpáteãní cestû nám jiÏ nevybyl dosta-

Místo, kde byl zabit kníÏe Václav.
tek ãasu k zastávce v Praze, kde jsme je‰tû chtûli nav‰tívit na PraÏském
hradû v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtûcha v‰em âechÛm toliko známou kapli sv. Václava a v nedaleké románské bazilice sv. Jiﬁí hrob knûÏny Ludmily. - ·koda, snad nûkdy pﬁí‰tû.

Vzpomínka na zaniklé Velikonoãní jízdy v Krásném Lese
Velikonoãní jízdy také Jízda kolem osení (nûmecky Osterreiten také Kreuzreiten) byly zpravidla do roku 1938 (jiÏ ménû ãasto aÏ do konce
II. svûtové války) hojnû konány na BoÏí hod velikonoãní (tj. velikonoãní nedûli) v hornoluÏické
oblasti nebo v ãeském pohraniãí s pﬁevahou
obyvatel nûmecké národnosti.
Jde o procesí jezdcÛ na koních s cylindry,
kteﬁí vyjíÏdûjí od farního kostela do okolních
osad bez kostela zvûstovat Zmrtv˘chvstání
Pánû.
Nejprve v‰ichni jezdci pﬁijmou povûﬁení a
poÏehnání od místného duchovního správce. Pak slavnostnû po tﬁi krát objedou farní chrám,
pﬁiãemÏ z rukou duchovního správce postupnû
pﬁebírají korouhve (vesmûs ãervené prapory s
vyobrazením nûjaké biblické události nebo
svûtce) a nakonec tzv. „Krojcfotr“ stﬁednû velk˘
kﬁíÏ s JeÏí‰ov˘m mrtv˘m tûlem ozdoben˘ ãervenou ‰tolou.
Dﬁíve neÏ se jezdci v párech pod vedením
Krojcfotra vydají na cestu, v‰ichni uctí pokleknutím kﬁíÏ.
PÛvodnû se o BoÏím hodu velikonoãním konaly velikonoãní jízdy dvû. - Dopoledne vyráÏeli s radostnou zvûstí o zmrtv˘chvstání Pánû Ïenatí muÏi a po obûdû svobodní mládenci. MoÏnost úãastnit ve velikonoãní jízdû povaÏovali
v‰ichni jezdci za nanejv˘‰ ãestn˘ a velmi v˘znamn˘ úkol.
Jezdci, kteﬁí se velikonoãní jízdy úãastí poprvé, mívali na klopû ãerného kabátce pﬁipnut˘
myrtov˘ vûneãek, ... Pro zmûnu ti co se úãastní velikonoãní jízdy po 25-té, pak vûneãek
stﬁíbrn˘, a ti, co jedou velikonoãní jízdu jiÏ po
50-té, pak vûneãek zlat˘.
Velikonoãní jízdy v Krásném Lese zcela
ustaly v dobách nuceného odchodu pÛvodních
obyvatel nûmecké národnosti (tj. kolem roku

Velikonoãní jízda v Krásném Lese v roce 1936-1937.
1946). - Tento prastar˘ velikonoãní zvyk se do
souãasnosti na území âeské republiky v nezmûnûné podobû kontinuálnû dochoval sice
jenom v Lukavci ve Slezsku, ale rok od roku je
ãím dál tím více míst (zejména v pohraniãích
obcích Kru‰n˘ch hor - napﬁ. v Mikulá‰ovicích),
kde se o obnovu Velikonoãních jízd s úspûchem snaÏí.

Nic ale není definitivnû ztraceno! PakliÏe by
se mezi obyvateli Krásného Lesa a popﬁípadû
také Petrovic do budoucna na‰lo nûkolik ochotn˘ch aktivních úãastníkÛ Velikonoãní jízdy, bezesporu by se tento prastar˘ zvyk na‰ich pﬁedkÛ a pﬁedchÛdcÛ podaﬁilo i po více neÏ 70-ti
leté pauze náleÏitû a s patﬁiãnou pompou obnovit.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Petr˘sek informuje...
Hodnû z Vás se ptá, co se v Klubu maminek dûje a pﬁedstavuje si jeho
náplÀ jako setkávání nûkolik mamin nad hrnkem kafe, jak tlachají o dûtech, módû, vaﬁení a ﬁe‰í, kde se co ‰ustne.
Omyl, hlavní náplní je moÏnost pro dûti pﬁed‰kolkového vûku dostat se
do dûtského kolektivu. Dûti zde získávají zku‰enosti s vrstevníky, hrají si,
vûnují se drobnému tvoﬁení, tancují nebo cviãí s ﬁíkankami, poslouchají
ãetbu a tím rozvíjejí své fyzické a psychické schopnosti. Pro rodiãe je tu
jedna z pﬁíleÏitostí, kdy si „svléci domácí tepláky“ a dostat se „mezi lidi“,
moÏnost se seberealizovat a objevit u sebe skryté dovednosti. V souãasné dobû se u nás potkává pravidelnû ‰est dûtí od ãtyﬁ maminek a jednoho tatínka, nejmlad‰ímu dítûti je 9 mûsícÛ. Pﬁipravujeme pravidelné
programy i jednorázové akce. Informace na www.klubmaminekpetrysek.webnode.cz nebo na tel. ã. 601350635. Pﬁijìte mezi nás kaÏdé úter˘
a ãtvrtek od 9.00 do 11.30, budeme rádi.
T˘m Klubu maminek Petr˘sek

Îádost o pomoc
VáÏení obãané, Ïáci Z· a M· Tisá, p. o. se pﬁihlásili do ekologické kampanû „KdyÏ ménû znamená více, aneb sniÏme mnoÏství odpadu“. V kampani se zamûﬁujeme na tﬁídûní odpadu nejen ve ‰kole, ale i doma. Jednou ãástí celého plánu si stanovili i zhodnotit situaci v obci
(Petrovice, Tisá). Prosíme vás o vyplnûní dotazníku a jeho odevzdání na obecním úﬁadû do 24.4. 2013. V˘sledky zpracujeme a seznámíme vás
s nimi. Dûkujeme vám za vá‰ ãas, kter˘ jste vyplnûní vûnovali.
Martina ·imáÀová, uãitelka pﬁírodovûdného semináﬁe.
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Usnesení ZO Petrovice ã. 23/2012
ze dne 12. 9. 2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE:
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 23 p. Ladislava Îáka a p. Patricka DoleÏala
2. program jednání 23. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
3. provedení opravy havárie kanalizace
u domu ã.p. 343 fi. JKNstavby za cenu
111.756,—Kã
4. prodej TKR spoleãnosti TETA s.r.o. za cenu
100.000,—Kã stanovenou dle „Odborného
posudku Ocenûní movitého majetku - strojní a technologické zaﬁízení“ znalce Ing. Jiﬁího ¤íhy, kter˘m stanovil obvyklou (trÏní, obchodovatelnou, obecnou) cenu RozvodÛ kabelové televize Petrovice a Krásn˘ Les
v majetku obce Petrovice.
5. pronájem ãásti p.p.ã. 1390/13 k.ú. Petrovice
u Chabaﬁovic o v˘mûﬁe 400 m2 paní Franti‰ce Beliãkové na zahradu za cenu dle
Opatﬁení ZO ã.1/2004 v platném znûní
6. pronájem parcely ã. 214, kú. Petrovice
u Chabaﬁovic panu Josefu Havlovi na zahrádku za cenu dle Opatﬁení ZO ã.1/2004
v platném znûní
7. rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2012 ve v˘‰i
1.937.000,- Kã
8. dodatek ã.1 k SOD ã. 064/2012 s fi NADAM s.r.o. jehoÏ pﬁedmûtem jsou vícepráce v hodnotû 20.120,— Kã bez DPH
9. zapojení obce do pﬁípravy a realizace oslav
200. v˘roãí bitvy u Chlumce a s pﬁíspûvkem
7 000,—Kã na vytvoﬁení loga této akce.
10. roz‰íﬁení zásobníku projektÛ Strategického
plánu rozvoje MAS LS dle návrhu pﬁedloÏeného Patrickem DoleÏalem.
11. zástupce obce ve ‰kolské radû Základní
‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice .... Ve
sloÏení: paní Ludmila Boumová a paní
Hana Koãová.
12. pronájem sálu na dny 28. - 30.6.2013
„Spolku b˘val˘ch PetroviãákÛ“
II. ZO NESCHVALUJE:
1. smlouvu o spolupráci jejímÏ pﬁedmûtem je
instalace fotovoltaick˘ch ãlánkÛ na ãásti
stﬁechy budovy ‰koly.
2. pﬁijetí OZV o regulaci hluãn˘ch ãinností.
III. ZO UKLÁDÁ:
1. starostovi objednat u dodavatele pﬁistavení
6 ks nádob na separovan˘ odpad do obce 3 ks PLAST, 2 ks SKLO, 1 ks PAPÍR
2. starostovi a místostarostovi konzultovat
s o‰etﬁujícím lékaﬁem stav a potﬁeby opatrovance a jeho matky a provûﬁit moÏnosti
umístûní opatrovance a jeho matku do sociálního ústavu.
3. starostovi pozvat majitele nemovitostí uÏívajících místní komunikaci - p.p.ã. 1700/6 k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic na pﬁí‰tí zasedání
ZO k projednání stíÏnosti na umístûní brány
na této komunikaci.

4. místostarostovi provést místní ‰etﬁení
v domû ãp.198 - byt ã.2 k zji‰tûní stavu
dﬁezu a skﬁíÀky
5. starostovi pozvat na pﬁí‰tí zasedání ZO ing.
Pavla Petruse

II. ZO NESCHVALUJE:
1. prodej pozemku ã. 2965/2 kú Krásn˘ Les
v Kru‰n˘ch horách panu Janu BroÏovi.
2. prodej parcel ã. 4672 a 4674/2 k.ú. Krásn˘
Les v Kru‰n˘ch horách pí. Ivetû Schaidtové

IV. ZO POÎADUJE:
1. doplnûní Ïádosti Mgr. Petry Rendlové ã.j.
717/12/ o jednoduchou projektovou dokumentaci, ze které bude patrn˘ rozsah
a zpÛsob zpevnûní pﬁístupové komunikace
k p.p.ã. 131/4 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic.

III. ZO DOPORUâUJE:
1. ﬁediteli Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice .... sníÏit po dobu kalendáﬁního roku
2013 Klubu maminek „Petr˘sek“ nájem za
uÏívání prostor na 100,— Kã/mûsíc

V. ZO POVù¤UJE:
1. starostu jednáním s fyzick˘mi osobami vlastníky pozemkÛ v souãasnosti zastavûn˘ch chodníkem v majetku obce o úplatném
pﬁevodu tûchto pozemkÛ za stejnou cenu za
jakou obec prodává pozemky fyzick˘m
osobám tj. 40,—Kã/m2, s tím, Ïe ve‰keré
náklady s pﬁevodem pozemkÛ související
ponese obec.
2. pana Rudolfa Glasera obstaráním konkurenãní nabídky na v˘sadbu 3 ks stromÛ
u hﬁi‰tû v Krásném Lese.
V Petrovicích dne 17. ﬁíjna 2012
Zapsala Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Ladislav Îák, zastupitel obce
Patrick DoleÏal, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 24/2012
ze dne 14.11.2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE:
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 24 p. Lenku Kremrovou a p. Petra Pengla
2. program jednání 24. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
3. prodej p.p.ã. 908/21 kú. Krásn˘ Les v Kru‰n˘ch horách ¤SD âR, za cenu dle znaleckého posudku
4. nav˘‰ení úplaty za pﬁed‰kolní vzdûlávání
v Mateﬁské ‰kole na 200,—Kã za kalendáﬁní mûsíc s platností od 1. ledna 2013
5. vyúãtování provozu a údrÏby TKR Petrovice
za období 01 -10/ 2012 ve v˘‰i -135.054,—
Kã
6. poﬁízení a montáÏ 10 ks oken v pﬁízemí budovy ã.p. 1 dle nabídky fi. N-ADAM s,r,o. za
cenu 110. 935,—Kã vãetnû DPH
7. pronájem ãástí poz. parcel ã. 4672 a 4674/2
k.ú. Krásn˘ Les v Kru‰n˘ch horách které
pﬁímo navazují na pozemky Ïadatelkou jiÏ
uÏívané, paní Ivetû Schaidtové.
8. bezúplatn˘ pﬁevod ãásti poz. parcely 1901/1
kú Petrovice u Chabaﬁovic pod místní komunikací z majetku âR ve správû PF do
vlastnictví obce Petrovice.
9. prodej p.p.ã. 908/21 kú. Krásn˘ Les v Kru‰n˘ch horách ¤SD âR, za cenu dle znaleckého posudku

IV. ZO VYZ¯VÁ:
1. paní Petru Rackovou, aby zahájila na stavebním úﬁadû v Libouchci ﬁízení o legalizaci
brány na p.p.ã. 1700/6 k.ú. Petrovice a aby
aÏ do vyﬁe‰ení situace zÛstala brána otevﬁená.
V. ZO POVù¤UJE:
1. starostu vyzvat dal‰í 2 firmy k nacenûní zednick˘ch prací podmiÀujících v˘mûnu 10 ks
oken v pﬁízemí budovy ã.p. 1
2. starostu provedením potﬁebn˘ch krokÛ k zapsaní pﬁístupové cesty k domu ã.e. 66
a poté pﬁedloÏit ZO znovu Ïádost p. Pavla
Antoliãe ã.j. 221/2012 k projednání.
3. starostu zasláním v˘zvy manÏelÛm HÛlov˘m
k ﬁádnému zabezpeãení pastvin proti vnikání zvíﬁat na sousední pozemky.
4. bytov˘ v˘bor v˘bûrem vhodného zájemce
ze seznamu uchazeãÛ a pﬁidûlením bytu
ã.10/553, po jeho uvolnûní, tomuto uchazeãi
V Petrovicích dne 14. listopadu 2012
Zapsala Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Lenka Kremrová, zastupitelka obce
Petr Pengl, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 25/2012
ze dne 19.12.2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE:
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 25 p. Rudolfa Glasera a Mgr. Jana F. Teistera.
2. program jednání 25. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
3. provedení zednick˘ch prací podmiÀujících
v˘mûnu oken v pﬁízemí restaurace Radnice
ã.p. 1 Petrovice fi. N-ADAM s.r.o. za cenu
41.513,—Kã.
4. rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2012 ve v˘‰i
1.068.000,—Kã na stranû pﬁíjmÛ i v˘dajÛ
rozpoãtu
5. hospodaﬁení obce v roce 2013 dle rozpoãtového provizoria aÏ do doby schválení
rozpoãtu na rok 2013. V˘daje obce mohou
b˘t v tomto období realizovány do v˘‰e skuteãnosti stejného období roku 2012.
6. prodej p.p.ã. 2185/4 k.ú. Petrovice manÏ.
Petrovi a Erice Salátov˘m na v˘stavbu RD.
S Ïadateli bude sepsána Smlouva o budouZPRAVODAJ PETROVICE
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cí smlouvû kupní v souladu s Opatﬁením ZO
ã. 1/2004 v platném znûní.
7. prodej p.p.ã. 2651/1k.ú. Petrovice pí. Petﬁe
Chovancové za cenu dle Opatﬁení ZO ã.
1/2004 v platném znûní.
8. bezúplatn˘ pﬁevod p.p.ã. 1320/6 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic z majetku obce Petrovice
do majetku Ústeckého kraje, darováním
9. podání Ïádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na akci „Hasiãi bezpeãn˘ v˘jezd“
10. podání Ïádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci „Petrovické muzeum“,
které vznikne ze sakristie a oratoﬁe farního
kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích v rámci
1. etapy oprav.
V Petrovicích 19. prosince 2012z zapsala:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Rudolf Glaser, zastupitel obce
Mgr. Jan F. Teister, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 26/2013
ze dne 30. 01. 2013
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE:
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 26 p. Rudolfa Glasera a Ladislava Îáka.
2. program jednání 26. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014.
3. poskytnutí pÛjãky z FRB obce p. Marcele
Paichlové ve v˘‰i 50.000,-Kã na opravu
a zateplení fasády domu ã.p. 302.
4. sníÏení nájmu za uÏívání prostor v restauraci Radnice pro rok 2013 na celkovou ãástku
300.000,—Kã s tím, Ïe souãástí dodatku
k nájemní smlouvû bude plán 12 mûsíãních
úhrad ve v˘‰i dle poÏadavku nájemce, jejichÏ souãet bude ãinit 300 000,— Kã.
5. vyﬁazení v‰ech ploch urãen˘ch k zastavûní
vûtrn˘mi elektrárnami a ploch pro „ObsluÏné centrum - KuchyÀka“ u dálnice z návrhu
projednávaného nového Územního plánu
Obce Petrovice
6. podání Ïádostí o dotaci z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013“ na projekty - Oprava Pamûtního kﬁíÏe v Petrovicích a Oprava
Pomníku bitvy z roku 1813 na Nakléﬁovû
7. uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce mezi Obcí Petrovice a Ústeck˘m krajem, jejímÏ pﬁedmûtem je v˘pÛjãka p.p.ã. 1464/3 o v˘mûﬁe 99
m2, 1541/11 o v˘mûﬁe 213 m2, 3100/3 o v˘mûﬁe 3 m2, 3100/4 o v˘mûﬁe 14m2 v k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic a p.p.ã. 4802/8
o v˘mûﬁe 57 m2 v k.ú. Krásn˘ Les v Kru‰n˘ch horách za úãelem realizace projektu
s názvem „Kru‰nohorská magistrála“, jehoÏ
pﬁedmûtem je vybudování cyklostezky
8. podání Ïádostí o dotaci z „Programu na záchranu a obnovu drobn˘ch památek a architektury dotváﬁející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2013“ na projekt Restau-
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rování kamenného oltáﬁe v kostele sv. Mikulá‰e v Petrovicích
9. podání Ïádostí o dotaci z programu MMR Podpora rozvoje a obnovy venkova na akci:
„Dûtské hﬁi‰tû u M·“
10. prodej p.p.ã. 969/3 o v˘mûﬁe 194 m2
a p.p.ã 969/13 o v˘mûﬁe 207 m2 v‰e k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic manÏelÛm Petrovi
a Marii Dittrichov˘m.
11. prodej p.p.ã. 969/15 o v˘mûﬁe 295 m2 k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic manÏelÛm Otovi
a Dagmar Li‰kov˘m.
12. prodej p.p.ã. 969/16 o v˘mûﬁe 260 m2 k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic manÏelÛm Tomá‰i
a Lence Kremrov˘m.
13. smûnu ãásti p.p.ã. 3021 vklínûné mezi
p.p.ã. 1293/2 a st.p.ã 222, ve vlastnictví
obce za p.p.ã. 1293/3 ve vlastnictví p.
Jana Papaje, v‰e k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic.
14. pﬁevzetí tﬁí ciferníkÛ s pﬁíslu‰enstvím umístûn˘ch na vûÏi farního kostela sv. Mikulá‰e
od Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic do majetku Obce Petrovice,
po ukonãení veﬁejné sbírky.
15. pﬁevzetí zá‰tity nad akcí: „Slavnostní requiem u pﬁíleÏitosti 200-tého v˘roãí bitvy
u Chlumce“
II. ZO NESCHVALUJE:
1. pronájem ãásti p.p.ã. 3079/19 k.ú. Petrovice
u Chabaﬁovic, k umístûní reklamy

2. prodej ãásti p.p.ã. 3021 k.ú. Petrovice
u Chabaﬁovic, p. Janu Papajovi.
III. ZO NEPOÎADUJE
1. zru‰eni rozhodnuti SÚ Libouchec ã.j.:
SÚ/045/758/2012 a SÚ/022/22/2012
IV. ZO POTVRZUJE:
1. aktuální platnost stanoviska k dodateãnému
povolení stavby, bez ã.j. ze dne 7.6.2012
V. ZO UKLÁDÁ:
1. starostovi obce uzavﬁít do pololetí kalendáﬁního roku 2013 smlouvy o pﬁipojení na kanalizaci s fyzick˘mi osobami - vlastníky nemovitostí, na kanalizaci pﬁipojen˘ch.
2. starostovi a finanãnímu v˘boru stanovit nákladové stoãné v souladu s platnou metodikou do konce bﬁezna 2013.
VI. ZO POVù¤UJE:
1. Jana F. Teistera k jednáním s pﬁíslu‰n˘mi
církevními institucemi o dlouhodobém zapÛjãení dochovaného inventáﬁe petrovického kostela
V Petrovicích dne 30. ledna 2013
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Rudolf Glaser, zastupitel obce
Ladislav Îák, zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta
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