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Máme toho hodnû za sebou
KDYÎ SE VRÁTÍME DO ROKU 2013 A BUDEME HODNOTIT V·E, CO SE
NÁ· SPOLEK.. SNAÎIL PRO VÁS VYMYSLET, MYSLÍM, ÎE MÒÎEME ¤ÍCI, ÎE
V·E, CO JSME NAPLÁNOVALI SE PODA¤ILO USKUTEâNIT.
Pﬁedev‰ím ale musíme upozornit, Ïe
Spolek.. je zcela neziskovou spoleãností, která je postavena na dobrovolné práci v‰ech jejich ãlenÛ. Nemáme
vlastní finanãní prostﬁedky a tak mÛÏeme jen nabídnout své nápady a pomoc
pro jejich realizaci.Proto musíme velice
úzce spolupracovat se zastupitelstvem
obce, které je v této oblasti velice
vstﬁícné. Bez jejich pomoci bychom v
podstatû nic nesvedli.
TakÏe co se nám z plánÛ podaﬁilo
dovést do zdárného konce?
Pﬁedev‰ím jsou to jiÏ tradiãní akce
pro na‰e dûti. Zaãínáme dûtsk˘m karnevalem, kter˘ byl velice vtipnû nazván „Cestou kolem svûta“. Zato den
dûtí byl pro nepﬁízeÀ poãasí zcela pﬁedûlán a spojen jiÏ s druh˘m roãníkem
„Rozlouãení se ‰kolou a pﬁivítáním

prázdnin“. Ano, tato nová, zaãínající
tradice je nápad mateﬁského centra
„Petr˘sek“, se kter˘m úzce spolupracujeme, a musíme ﬁíci, Ïe ve ‰kole i v mateﬁské ‰kolce mûla velik˘ ohlas. Lampionov˘ prÛvod - co k nûmu dodat? Opût
se podaﬁil a líbil a to je to hlavní! Mikulá‰ se nesl na vlnách pohádky o ãertech a dobr˘ch andûlích, zpûvÛ koled a
na závûr pﬁi‰el sám Mikulá‰ se spoustou dárkÛ. Je ‰koda, Ïe hodnû dûtí nepﬁi‰lo a Ïe spousta rodiãÛ i dûtí odcházelo pﬁed koncem. Îe si tedy v‰ichni
nezazpívali závûreãnou koledu. No co,
to nevadí!
I kdyÏ nám poãasí z poãátku nepﬁálo,
Petrovické slavnosti jara se nakonec
ukázali jako velice zdaﬁilé. Myslíme, Ïe
kaÏd˘ si pﬁi‰el na to své. Nejen Ïe Divadlo „M“ velice pobavilo jak dospûlé

ale i na‰e dûti, v‰echny kapely které
bûhem dne a veãera vystupovaly, dokázaly vytvoﬁit bájeãnou náladu. To v‰e
pﬁi dobrém vínku, medovinû a rÛzn˘ch
dobrÛtkách.
A co na‰e bubnovo-ohÀové pﬁedstavení pﬁi Noci kostelÛ? Pr‰elo jen se
lilo, ale lidé si pﬁi‰li poslechnout úÏasné bubnové variace dûtí z Dûtského
domova z Tisé a efektní ohÀovou ‰ou.
Ta ale musela b˘t právû kvÛli de‰ti
zkrácena. Ale stálo to zato.
O druhém petrovickém setkání nûmeck˘ch rodákÛ a posvûcení relikvie
sv. Mikulá‰e jsme jiÏ psali. Jenom chci
podotknout, Ïe tato relikvie ﬁadí na‰i
vesnici mezi zajímavé lokality.
Akce „SENO“ se slibnû rozvíjí a i
pﬁes malé ‰kobrtnutí pﬁi v˘bûru dechové kapely se opût pûknû vydaﬁila.
Novû byl postaven turistick˘ v˘let
„Po stopách zvûdÛ....“ Tentokráte jsme
(Pokraãování na následujicí stranû)

kraãovat ve ·tûdroveãerním rozjímání, které poprvé uvedl
b˘val˘ ﬁeditel ‰koly, Mgr. Jan F.Teister. Rozhodli jsme se, Ïe
aãkoli nemáme takov˘ dar v˘ﬁeãnosti tak za pokus to stojí.
Sa‰a PruÏinová a já jsme si vzaly organizaci za svou. A tak
jsme se vrhly do vym˘‰lení programu. Byla oslovena zpûvácká rodina Husákov˘ch, Sa‰a PruÏinová vybrala z audio
nahrávek proslov kardinála Vlka a pﬁíbûh o tom, Ïe se lidé k
sobû mají chovat s úctou a ohleduplností se mi podaﬁilo najít
a pﬁevyprávût. Na pozvánky jsme uvedli, Ïe je moÏno si pﬁinést svíãku, kterou na závûr zapálíme a vûnujeme tûm, kteﬁí
nejsou s námi. Byli jsme velice mile pﬁekvapení, Ïe kaÏd˘
kdo pﬁi‰el si svíãku pﬁinesl.
PÛvodnû jsme mûli v plánu rozsvítit svíãky Betlémsk˘m
svûtlem, které nám vûnoval pan Michael Bílek, a to pﬁed vystaven˘mi krásn˘mi vitráÏemi. BohuÏel se stalo, Ïe Betlémské svûtlo nám vítr uhasil, stejnû jako zkusmo rozsvícené
svíãky v kostele. Proto jsme tento krásn˘ akt pﬁenesli do pﬁízemních prostor muzea a svíce rozsvítili tradiãnû zápalkami.
Mûli jsme veliké obavy z toho, zda vÛbec nûkdo pﬁijde, a byli
jsme velice mile pﬁekvapeni a zahﬁálo nás u srdce, Ïe se Vás
rozhodlo pﬁijít mezi nás a sousedy hodnû .
■■■

si, my zdatní turisté, zkusmo vy‰lápli po novû otevﬁené trase,
která vede katastrem mûsta Jílové, obcí Tisá a obcí Petrovice. Start na‰eho putování byl u kapliãky na SnûÏníku, kam
nás zavezl autobus objednan˘ obcí Petrovice, pokraãoval
pﬁímo na SnûÏník a pﬁes Ostrov, Rájec a „obecním lesem“ a
konãil u restaurace „Letadlo“. Kochali jsme se nejen krásnou
pﬁírodou, kdy pﬁes poãáteãní mrholení a mlhu nakonec vysvitlo slunce, ale zároveÀ jsme se pouãili z informaãních tabulí o zajímavostech místa, kudy jsme procházeli. Na‰e nejmen‰í s jejich rodiãi i dûtsk˘mi koãárky jsme „vysadili“ v
Rájci u kﬁíÏku a tak si i oni mohli vychutnat podzimní pﬁírodu.
V roce 2013 bylo v kostele otevﬁeno minimuzeum a to v
úzké spolupráci s pány Jelínkem a Domalypem, kteﬁí v prvním patﬁe vystavili vojenské uniformy a pﬁedmûty ze sv˘ch
sbírek a nûmeck˘mi rodáky, pﬁedev‰ím s paní Renate von
Babka, kteﬁí muzeu vûnovali osobní pﬁedmûty z domácností i sbírky knoflíkÛ a star˘ch fotografií. ProtoÏe v sakristii nemohly b˘t exponáty pro vlhkost vystaveny pﬁes zimu, muzeum se muselo uzavﬁít a v‰e uloÏit do bezpeãí sucha a tepla,
A tak dostala na‰e ãlenka Sa‰a PruÏinová nápad, Ïe bychom mohli muzeum na zimu uzavﬁít slavnostnû a tak vznikla „Muzejní noc“. Za pomoci obce, ‰koly, ‰kolky a v˘‰e uveden˘ch pánÛ pﬁipravila nejen pro dûti, ale i pro dospûlé velice hezk˘ podveãer. Doufáme, Ïe pro úspûch budeme muzeum slavnostnû uzavírat kaÏd˘ rok.
Myslím, Ïe rozsvícení spoleãného vánoãního stromu nepotﬁebuje Ïádn˘ komentáﬁ. I kdyÏ oproti pﬁede‰l˘m dvoum
letem nám, jak jinak, pr‰elo! Dûtiãky ze ‰kolky byly úÏasné,
„KoÈata“ z Chlumce nám pohladila du‰i, Husákovic rodina je
bezkonkurenãní a na‰i pûveãtí amatéﬁi dali do zpûvu koled
své srdce. Dokonce se jim povedlo zazpívat i trojhlasnû. Je
vidût, Ïe pevné ruce sbormistryÀ Petry Chovancové a Lenky
Bognerové dûlají divy.
S novou hrou „Nemûli pro nû místo“ se nám v kostele v
pﬁedvánoãním ãase pﬁedstavily dûti z na‰í ‰koly. Ver‰ovan˘
pﬁíbûh zvládly na jedniãku a nám, kteﬁí jsme se na nû pﬁi‰li
podívat, bylo moc hezky. Jenom je veliká ‰koda, Ïe oproti
minul˘m rokÛm byla úãast na‰ich spoluobãanÛ malá. A dûti
se tak snaÏily! Jenom pevnû vûﬁíme, Ïe aÏ pﬁijdou ty leto‰ní Vánoce, pﬁijdou na‰i obãané ve vût‰ím poãtu, aby na‰im
dûtem ukázali, Ïe si jejich nad‰ení, schopností a radostí pﬁedat to nejhezãí ze sebe váÏí a mají z nich opravdovou radost.
Na závûr roku jsme se zam˘‰leli nad tím, zda budeme poZPRAVODAJ PETROVICE
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Co na závûr? Ten loÀsk˘ rok byl z hlediska poãasí velice,
ale velice nepﬁízniv˘. Pﬁesto jste se dokázali pﬁes to pﬁenést a pﬁijít. Bez Vás, Va‰í úãasti, by nemûlo smysl cokoliv
pﬁipravovat. A proto jsme vdûãni za Va‰i pﬁízeÀ a ochotu
pﬁijít se pobavit, pouãit i jen tak popovídat. Za to Vám dûkujeme a tû‰íme se, Ïe se s Vámi v‰emi letos opût ve velkém poãtu sejdeme!
Za Spolek.... Jana Jirásková

Veﬁejná sbírka
V dubnu leto‰ního roku uplynou jiÏ tﬁi roky od doby,
kdy Petrovick˘ spolek pro obnovu a zachování tradic vyhlásil veﬁejnou sbírku na poﬁízení nov˘ch vûÏních hodin
na vûÏi kostela sv. Mikulá‰e. Pﬁi v‰ech akcích, které
jsme v této dobû v obci poﬁádali jste mûli moÏnost podpoﬁit sbírku do pﬁipravené „pokladniãky“. Stejnû tak Vám
byla po celou dobu „pokladniãka“ k dispozici na obecním
úﬁadû. Na obecním úﬁadû byla a dosud je k dispozici i
sbûrná listina, do které mohou dárci svÛj dar adresnû zapsat. Ke konci roku 2013 jsme mûli na úãtu veﬁejné sbírky od v‰ech pﬁispûvatelÛ celkem 89.000,- Kã. Je úÏasné
a hlavnû dojemné, Ïe i dÛchodci ze sv˘ch skromn˘ch
prostﬁedkÛ do na‰í sbírky pﬁispívali. VÏdyÈ tímto darem
dali nám v‰em na vûdomí, Ïe v této vesnici Ïijí a Ïe se
chtûjí podílet na jejím zvelebování. Obrátili jsme se s Ïádostí o pﬁíspûvek také na podnikatele a spoleãnosti,
které v Petrovicích podnikají, mají zde sídlo, nebo mají k
obci jak˘koliv vztah. Zatím jedin˘, kdo na‰i prosbu vysly‰el, je spoleãnost TRAVEL FREE s.r.o., která vûnovala ãástku ve v˘‰i 20.000 Kã.
Tﬁíletá lhÛta daná zákonem pro konání sbírky uplyne v
dubnu leto‰ního roku a protoÏe dosud sebrané prostﬁedky tvoﬁí pouze tﬁetinu hodnoty vûÏních hodin (celková ãástka je 250.000,- Kã) tak pevnû doufáme, Ïe se
nám do té doby a to i s Va‰í laskavou pomocí, je‰tû podaﬁí tuto dosud nasbíranou ãástku zv˘‰it.
Chci touto cestou je‰tû jednou ze srdce podûkovat
v‰em Vám, kteﬁí jste se, byÈ i jednou korunkou, do sbírky pﬁispûli a tím vyjádﬁili svÛj pozitivní vztah k na‰í obci svému domovu.
Jana Jirásková, pﬁedsedkynû Spolku

Co nového v základní a mateﬁské ‰kole
V BETLÉMù NENÍ MÍSTO
Stalo se tradicí, Ïe v kaÏdém pﬁedvánoãním ãase vystupovali Ïáci na‰í Z· v místním farním kostele se sv˘m pﬁedstavením o zrození JeÏí‰e Krista. Letos si v‰ak pro obecenstvo
dûti pod vedením paní Kutinové a Boumové pﬁipravily pﬁekvapení. Trochu jiné vyprávûní o putování Josefa a Marie,
které se konalo 21. prosince 2013 v petrovickém farním kostele.
Na‰i malí herci a zpûváci peãlivû a s nad‰ením zaãali zaãátkem prosince nacviãovat na pﬁedstavení „V Betlémû není
místo.“ SvÛj voln˘ ãas radûji vûnovali pﬁípravám na pﬁedstavení, neÏ by si hrály s ostatními dûtmi v druÏinû. Chtûli totiÏ
ukázat rodiãÛm a okolí, co dokáÏí a jak˘ mají talent. Dokonce se úãastnili i malí prvÀáãci jako past˘ﬁi, kteﬁí mûli pﬁedstavení doprovázet sv˘m zpûvem. Star‰í Ïáci ( Marie- Bára
K., Josef- Vojta K., králové- Kuba L., Matûj a Fíla P., pastÛ‰kové- Dan T., Luká‰ P., PéÈa D., Tobi â., andûl GabrielAneta H., andûlé- Eli‰ka D., Natka G., hospodsk˘- Matûj K.,
hospodská- Bára H., posel- AneÏka B. ) se museli k novému
pﬁíbûhu nauãit texty. Jako správní herci dostal kaÏd˘ z dûtí
svÛj kost˘m, kter˘ si vyzkou‰el a s pomocí paní Boumové a
Kutinové doladil. Po celé ‰kole v popoledních hodinách
znûly chodbou Z· vánoãní koledy zpívané dûtmi. V‰ichni a
v‰echno bylo pﬁipraveno a uÏ se ãekalo jen na den „D.“
Lidé ãekali v kostele na pﬁíchod hercÛ a zpûváãkÛ. Na
úãinkujících byla vidût tréma, ta v‰ak opadla s prvními tóny
koled. Byla jsem nad‰ená nov˘m pﬁíbûhem a v˘kony ÏákÛ.
Líbilo se mi nad‰ení, které z nich vyzaﬁovalo a dodávalo pﬁíbûhu je‰tû vût‰í poÏitek. Já a ostatní diváci jsme dûti odmûnili velk˘m potleskem. UÏ se tû‰ím na dal‰í vystoupení a doporuãuji ho i Vám v‰em ostatním.
Dana Trojanová

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROâNÍKU
Nûkteré dûti si 31. ledna zaslouÏenû uÏívaly pololetní
prázdniny, jiné se do ‰koly hrnuly s radostí, ale s trémou z
toho, co je ãeká.
Pﬁed‰koláci zaÏívali svÛj velk˘ den. Pﬁi‰li k zápisu do prvního roãníku pﬁedvést znalosti, dovednosti a v‰e, co je k pﬁijetí do ‰koly potﬁeba. Budoucí Ïáãci byli ost˘chaví, ale nûkteﬁí dokonce zvládli první zkou‰ku bez dohledu rodiãÛ. V‰ichni si odnesli na památku maliãkost, kterou pro nû pﬁipravili
‰koláci.
Na pomûry petrovické ‰koly byl poãet zapsan˘ch dûtí pﬁízniv˘ a my se na nû v pﬁí‰tím ‰kolním roce moc tû‰íme.
Mgr. ·árka Ritschelová

Odmûny pro pﬁed‰koláky.

Skládání ãíselné ﬁady.
Herecká sestava.

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Ve stﬁedu 22. 1. 2014 od
15.00 do 18.00 hodin se v na‰í
‰kole konal den otevﬁen˘ch
dveﬁí. KaÏd˘ pﬁípadn˘ zájemce
se mohl pﬁijít podívat, v jakém
prostﬁedí a podmínkách vyuãujeme dûti. V‰ichni vyuãující byli pﬁipraveni podat ve‰keré informace
a odpovídat na zvídavé otázky.
Pﬁipravili jsme pro vás orientaãní smûrovky, aby kaÏd˘
vûdûl, kde co najde, uãebnice a
uãební pomÛcky, které pﬁi v˘uce
vyuÏíváme a také jsme pﬁizpÛ-

(Pokraãování na dal‰í stranû)

Orientaãní smûrovka.
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Dal‰ím velk˘m záÏitkem byla dvojnásobná náv‰tûva Severoãeského divadla v Ústí nad Labem. Nejdﬁíve jsme nav‰tívili pohádkové pﬁedstavení Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ a
pozdûji také pohádkové baletní pﬁedstavení Brouãci. Z obou
pﬁedstavení si dûti odnesly hezkou vzpomínku.
Lednov˘ závûr patﬁil zápisu do první tﬁídy, na kter˘ jsme se
dlouho intenzivnû pﬁipravovali. Na‰i pﬁed‰koláci se uÏ moc
tû‰í do první tﬁídy.
Do dal‰ích mûsícÛ se tû‰íme na pﬁipravovan˘ Masopust,
Vítání jara a samozﬁejmû na dal‰í náv‰tûvy solné jeskynû,
aquaparku ãi divadelních pﬁedstavení.
Kolektiv M·

DruÏina.
sobili v˘zdobu na chodbách i tﬁídách. V multiuãebnû pak bûÏela prezentace s fotkami z druÏiny, z jednotliv˘ch krouÏkÛ a
projektÛ.
V‰echny to stálo velké úsilí a hodnû ãasu, proto nás velice mrzí, Ïe pﬁi‰la pouze jedna rodina. Doufáme, Ïe pﬁí‰tí den
otevﬁen˘ch dveﬁí to bude s náv‰tûvností mnohem lep‰í.
Mgr. Pavel Figura
BROUâCI V NOVÉM ROCE
V Novém roce jsme se se‰li v plné síle. Leden pro nás byl
pln˘ oãekávání! Hned v prvním t˘dnu jsme se vydali plavat
do aquaparku v Dûãínû. V dal‰ím t˘dnu jsme nav‰tívili solnou jeskyni, kam si jezdíme proãistit organismus.
Nav‰tívili nás také hasiãi místního dobrovolného sboru,
kteﬁí pro pﬁipravili krásnou a zajímavou pﬁedná‰ku o tom, jak
se chovat pﬁi poÏáru. UÏili jsme si spoustu legrace u interaktivní tabule a pﬁi nácviku evakuace.

Usnesení ZO Petrovice
ã. 35/2013 ze dne 20. 11. 2013
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE:
1. Ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO
ã. 35 - p. Ludmila Boumová a p.
Lenka Kremrová.
2. Program jednání 35. zasedání ZO ve
volebním období 2010 - 2014.
3. Plán inventarizace majetku a pohledávek obce k 31.12. 2013.
4. Bezúplatn˘ pﬁevod ãásti p.p.ã.
1901/1 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic
od Státního pozemkového úﬁadu, na
které se nachází místní komunikace
u domu ã.p. 560 ve vlastnictví Obce
Petrovice vedená v pasportu místních komunikací pod oznaãením
10/c.
5. Uzavﬁení kupní smlouvy o prodeji
stavební parcely ã. 270 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic manÏelÛm Ladislavu Singerovi a Olenû Volodymyrivnû
Vynohradnyk za cenu dle Opatﬁení
ZO ã. 1/2004 v platném znûní.
6. Uzavﬁení kupní smlouvy s pﬁedkupním právem o prodeji ãásti p.p.ã.
263/1 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic
manÏelÛm Blance a Jaroslavu
âvanãarov˘m na umístûní mobilního
ZPRAVODAJ PETROVICE
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domu za cenu dle Opatﬁení ZO ã.
1/2004 v platném znûní.
7. Uzavﬁení kupní smlouvy o prodeji
ãástí p.p.ã. 991/2 k.ú. Petrovice u
Chabaﬁovic oznaãen˘ch na zámûru
prodeje ãísly 1 a 3 Jiﬁímu Krunclovi
za cenu dle Opatﬁení ZO ã. 1/2004 v
platném znûní.
8. Uzavﬁení kupní smlouvy o prodeji
ãástí p.p.ã. 991/2 a 987 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic manÏelÛm Kateﬁinû
a Petrovi Löfflerov˘m za cenu dle
Opatﬁení ZO ã. 1/2004 v platném
znûní.
9. Pﬁíspûvek na obnovení kniÏního
fondu v místní knihovnû ve v˘‰i
5.000,—Kã.
II. ZO UDùLUJE:
1. Starostovi ZdeÀkovi Kutinovi odmûnu za mimoﬁádnû dobré plnûní úkolÛ
nad rámec bûÏn˘ch pracovních povinností ve v˘‰i 50 % hrubé mûsíãní
mzdy.
V Petrovicích dne 20. listopadu 2013
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Ludmila Boumová,
zastupitel obce
Lenka Kremrová,
zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice
ã. 36/2013 ze dne 30. 12. 2013
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE :
1. Ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO
ã. 36 - p. Petra Pengla a p. Ladislava Îáka.
2. Program jednání 36. zasedání ZO ve
volebním období 2010 - 2014.
3. Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2013 ve
v˘‰i 5.069.000,—Kã.
4. Hospodaﬁení obce v r. 2014 dle rozpoãtového provizoria do doby
schválení rozpoãtu obce na rok
2014.
5. Podání Ïádosti o dotaci z Programu
SFDI, zamûﬁeného ke zv˘‰ení bezpeãnosti dopravy a jejího zpﬁístupÀování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro r. 2014
na akci „Souvislá údrÏba a oprava
místní komunikace „d“ - chodník pro
pû‰í ETAPA I a II“.
6. Dofinancování spoluúãasti na akci
„Souvislá údrÏba a oprava místní
komunikace „d“ - chodník pro
pû‰í ETAPA I a II“ z rozpoãtu
obce.
7. Podání Ïádosti o dotaci z ROP Severozápad - cestovní ruch pro rok

(Pokraãování na následujicí stranû)

2014 na akci „Rozhledna Nakléﬁov podpora cestovního ruchu“ s celkov˘mi náklady akce: 7.299.183,40
Kã.
8. Dofinancování spoluúãasti na akci
„Rozhledna Nakléﬁov - podpora cestovního ruchu“ z rozpoãtu obce ve
v˘‰i : 1.094.878,— Kã.
9. Partnerskou smlouvu Obce Petrovice s Petrovick˘m spolkem pro obnovu a zachování tradic o spolupráci
partnerÛ pﬁi realizaci akce „Rozhledna Nakléﬁov - podpora cestovního
ruchu“.
10. Nákup stopovaãe a snûÏného skú-

11.
12.

13.

14.

tru za souhrnnou cenu max.
180.000,—Kã.
Zru‰ení v˘povûdi z nájmu bytu ã.
12 v ã.p. 553.
Uzavﬁení nájemní smlouvy na byt
ã. 12 v ã.p. 555 s panem Rolandem ·ittem.
Splátkov˘ kalendáﬁ na umoﬁení
dluhu na nájemném a sluÏbách za
uÏívání bytu ã. 12 v ã.p. 555 pravidelnou mûsíãní splátkou ve v˘‰i
2.500,— Kã.
Provedení zmûny Územního plánu
obce Petrovice ã. 9, na náklady fi.
INTERBAU CZ s.r.o.

15. Návrh Dohody o úplné náhradû
nákladÛ na poﬁízení zmûny ã. 9
Územního plánu obce Petrovice
mezi Obcí Petrovice a fi. INTERBAU CZ s.r.o.

V Petrovicích dne 30. prosince 2013
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Petr Pengl,
zastupitel obce
Ladislav Îák,
zastupitel obce
Zdenûk Kutina, starosta
■ ■ ■

Ohlédnutí za rokem v Klubu maminek Petr˘sek
Pravidelnû kaÏdé roãní období si v
klubu dokáÏeme patﬁiãnû uÏít a vyuÏít
moÏností, které daná roãní doba nabízí.
Urãitû budeme mluvit za vût‰inu rodiãÛ
docházejících se sv˘mi dûtmi do petro-

vického Petr˘ska, Ïe spoleãné chvíle
pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech v klubu nebo
i mimo nûj patﬁí k pﬁíjemn˘m vzpomínkám na ãas stráven˘ se sv˘mi dûtmi na
mateﬁské dovolené.

A co jsme tedy cel˘ rok dûlali?
V zimû - cviãili jsme, nav‰tívili solnou
jeskyni, tvoﬁili, malovali a zahráli dûtem
malé maÀáskové divadlo.
Na jaﬁe - tvoﬁili s velikonoãními motivy, opékali buﬁtíky s ãarovn˘mi úkoly,
muzicírovali, bavili se na ma‰karním
reji a potrénovali dech s bublifukem.
V létû - o prázdninách jsme se scházeli pﬁíleÏitostnû a vyuÏívali zahradu i
bazén spﬁátelen˘ch rodiãÛ, vûnovali se
ovocnému vaﬁení a poznávání zvukÛ
pﬁírody.
Na podzim - nov˘ ‰kolní rok jsme zahájili jiÏ potﬁetí v Petrovicích spoleãnou
rodinnou procházkou (trochu de‰tivou), závodili jsme a nauãili jsme se
‰átkovat, se‰li jsme se u povídání a
ãtení pohádek a zazimovali petrovické
muzeum.
Kromû uveden˘ch akcí si samozﬁejmû v Petr˘skovi rádi hrajeme, zpíváme
písniãky, tancujeme tradiãní a osvûdãené tance (Kolo kolo ml˘nské, Pásla
oveãky apod.). Jindy kreslíme, lepíme,
stﬁíháme, razítkujeme, umaÏeme dûti i
sebe a zálibnû pak vystavujeme v prostorách klubu na‰e veledíla. Také se
tû‰íme z akcí dal‰ích místních sdruÏení.
Dûkujeme a velmi si váÏíme podpory
obcí Petrovice a Tisé - rÛzné akce, aktivity, programy se pﬁipravují dobﬁe a s
chutí, pokud nemusíme ﬁe‰it zásadní
problém, kde se scházet. Pocit zázemí,
místa, kde si na‰e dûti mohou v pohodû hrát a kde maminky mohou ve stejné pohodû relaxovat a popovídat si
mezi sebou je dÛleÏit˘ a pﬁíjemn˘.
Dûkujeme v‰em lidem, kteﬁí nám
fandí a kteﬁí oceÀují na‰i práci. Dûkujeme na‰im sponzorÛm, kteﬁí jsou ochotní finanãnû nebo materiálnû podpoﬁit
na‰e aktivity.
RODIâE, Tù·ÍME SE NA VÁS A
VA·E DùTI, P¤IJëTE, JSTE VÍTÁNI!
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První svûtová válka - 100 let od jejího vyhlá‰ení
Pí‰e se rok 1914. Lidé oslavují pﬁíchod nového roku a
je‰tû netu‰í, Ïe tento rok se stane milníkem v osudu vût‰iny
svûta. Jak obyãejní lidé mohou tu‰it, Ïe ãervenci bude vyhlá‰ena válka , která pﬁinese celému svûtu nezmûrné utrpení, bolest a neuvûﬁitelné mnoÏství zmaﬁen˘ch lidsk˘ch ÏivotÛ? Jak mohou vûdût, Ïe aÏ válka skonãí bude se o ní hovoﬁí jako o nejvût‰í katastrofû, která kdy lidstvo potkala. Nevûdí proã a jaká zákulisní politická jednání mûla za následek lidské utrpení! Pro koho a za co jsou lidské bytosti hnány
do krvav˘ch ﬁeÏí jako nepotﬁebné a zbyteãné stádo! Vûnujme vzpomínku tûm, kteﬁí ve válce padli, na ty kteﬁí jsou do
dne‰ních dnÛ nezvûstní, vzpomínku na ty, kteﬁí se z váleãné
ma‰inérie vrátili zmrzaãení jak na tûle tak i na duchu. A je
tomu právû 100 let, kdy do‰lo k osudového zvratu.
Na zaãátku v‰eho stojí mal˘ stát uprostﬁed Balkánu Bosna- Hercegovina. PÛvodnû ﬁímskou provincii Ilyricum obsadili v 6. - 7. století Slované. Území Bosny bylo nejdﬁíve
souãástí Byzantské ﬁí‰e, pozdûji Chorvatského království a
Srbského království. Ve 12. století se Bosna za vlády bána
Kulina de facto osamostatnila a odolávala snahám Srbska,
Uher, Chorvatska a Benátek o její ovládnutí. Po roce 1353
nakrátko rozkvetla za bána, pozdûji krále, Tvrtka I. Kotromaniçe. V roce 1463 byla Bosna dobyta Turky stejnû jako roku
1482 hornatûj‰í Hercegovina (Hum). Za vlády Osmanské
ﬁí‰e bylo mnoho bosensk˘ch kﬁesÈanÛ obráceno na islám,
vzniklo tak specifické etnikum - bosen‰tí Muslimové. KdyÏ se
roku 1875 Bosna úspû‰nû vzbouﬁila proti osmanské nadvládû, pﬁisoudil Berlínsk˘ kongres v roce 1878 její správu Rakousku-Uhersku a tak se Bosna stala jeho protektorátem.6.
ﬁíjna roku 1908 ji VídeÀ pﬁipojila (anektovala) k habsburské
monarchii . Rakouská státní správa se zde nûkolik let marnû
a pﬁedev‰ím bezúspû‰nû snaÏila zklidnit situaci, protoÏe
obyvatelé Bosny, které podporovalo sousední Srbsko, se
nechtûli smíﬁit pﬁipojením svého území k Rakousko-Uhersku
. Krize vyústila v bﬁeznu 1909 aÏ do ãásteãné mobilizace rakousko-uherské armády a pﬁesunu jednotek do Bosny.
V ãervnu roku 1914 uskuteãnila rakousko-uherská armáda
v Bosnû velké vojenské manévry, které se provokativnû konaly pﬁi srbsk˘ch hranicích. Následník trÛnu Franti‰ek Ferdinand d’Este jako vrchní inspektor armády pﬁijel na manévry a na jejich závûr okázale nav‰tívil hlavní mûsto Bosny Sarajevo spolu s chotí Îofii Chotkovou vévodkyní z Hohenbergu. Franti‰ek Ferdinand byl rozhodnut se manévrÛ zúãastnit i pﬁes ve‰kerá varování, protoÏe se obával, Ïe by mu
byla vyt˘kána zbabûlost. Navíc sám Bosnu pro konání manévrÛ navrhl a prosadil. Pro jeho Ïenu i pro nûho mûla tato
cesta také nesmírn˘ prestiÏní v˘znam - poprvé ho uvnitﬁ monarchie mûla veﬁejnû doprovázet jako jeho manÏelka a
úãastnit se v‰ech poct, které pﬁíslu‰ely následníkovi trÛnu.
Franti‰ek Ferdinand to prosadil pﬁes pﬁísné regule habsburského „ domu“, kter˘ Îofii zakazoval ukazovat se na veﬁejnosti jako rovnoprávná manÏelka následníka trÛnu. Je ráno
28.ãervence a autokolona arcivévody a jeho choti se vydala na cestu k Sarajevské radnici , kdyÏ náhle pﬁiskoãil k vozu
student Gavrilo Princip a dvakrát vystﬁelil. První stﬁelou zasáhl následníka trÛnu do krku, druhou míﬁil na nenávidûného
guvernéra Potiorka, ale jeden z divákÛ mu ne‰Èastnû vrazil
do lokte a stﬁela trefila následníkovu manÏelku do bﬁicha.
Bûhem krátké doby byli oba mrtví. Atentát na následníka a
jeho Ïenu ‰okoval celou Evropu a vyvolal ze zaãátku velké
sympatie pro Rakousko. Z podpory atentátníkÛ bylo obvinûno Srbsko, dlouhodob˘ rakousk˘ protivník. Rakouská vláda
to vidûla jako ‰anci vyﬁe‰it srbskou otázku jednou provÏdy a
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tak bylo 7. ãervence státní radou ve Vídni, na radu Nûmecka, vydáno pro Srbsko nesplnitelné ultimátum, pﬁiãemÏ se
od poãátku zámûrnû poãítalo s naprosto nepﬁijatelnou formulací a jeho odmítnutím. A to znamenalo pouze jediné válku. Po srbském odmítnutí, zahájení srbské mobilizace a
pﬁesídlení dvora i vlády do Kragujevace se válka stala jiÏ
prakticky neodvratnou. Válka byla vyhlá‰ena 28. 7. 1914. ZároveÀ byla vyhlá‰ená ãásteãná mobilizace rakousko-uherské armády a samostatná mobilizace námoﬁnictva, Rusko,
na pomoc SrbÛm,rovnûÏ zmobilizovalo svou armádu, Nûmecko vyhlásilo válku Rusku a tak se aktivizovaly v‰echny
spojenecké smlouvy. Vypukl celoevropsk˘ konflikt Byla uzavﬁena ﬁí‰ská rada a císaﬁ Franti‰ek Josef I. vydal svÛj znám˘
manifest. M˘m národÛm!:
Vojáci ãeské i nûmecké národnosti, kteﬁí bojovali v uniformách rakousko-uherské armády byli lidé, kteﬁí narukovali v
rámci mobilizace aby splnili svou vlasteneckou povinnost k
armádû státu ve kterém Ïili. S jak˘mi pocity nastupovali a jak
bojovali je v‰ak vûc jiná.

zhor‰il, kdyÏ válka mezi národy zaãala a kdyÏ Èím oznámil
úmrtí papeÏe,byli v‰ichni pﬁesvûdãeni, Ïe mírn˘ papeÏ Pius
X zemﬁel na infarkt, kter˘ byl vyvolán jeho obavami z váleãn˘ch hrÛz.
Stejnû jako v‰ude tak i v petrovickém kostele se konaly
bohosluÏby za mír a brzk˘ vítûzn˘ návrat vojákÛ. Ale bohuÏel ne v‰em bylo moÏné vrátit se domÛ: 81 petrovick˘ch
muÏÛ to ‰tûstí nemûlo.“
Také pradûdeãek Renaty von Babka, Frenz Beil, musel do
1.svûtové války narukovat. Bojoval v Sarajevu, na Sicílii v
okolí mûsta Ragusa, Skopji a nakonec v Turecku a to jako
‰ikovatel (Feldwebel), slouÏící u pûchoty. Byl 13. 12. 1916
(Pokraãování na stranû 9)

V prÛbûhu váleãn˘ch operací 1. svûtové války byly pouÏity i nové vojenské technologie a zbranû - rychlopalné
pu‰ky, kulomety, tûÏké dûlostﬁelectvo, tanky s housenkov˘mi pásy, nové typy letadel, ponorky. Byly také poprvé pouÏity bojové chemické zbranû - otravné plyny (1915 - chlor a v
roce 1917 iperit, které pÛsobí na nervov˘ systém).
6. 4. 1917 USA vyhlásili Nûmecku válku a jejich pﬁíkladu
následovala ﬁada jihoamerick˘ch státÛ. Rusko naopak s Nûmeckem uzavﬁelo v bﬁeznu 1918 Separátní mír. Nûmci se
je‰tû v roce 1918 pokusili o poslední ofenzívu, ale byli poraÏeni a donuceni podepsat pﬁímûﬁí - 11. 11. 1918 v Ïelezniãním vagónu v Compagnonském lesíku v PaﬁíÏi. A tak v 11:00
hod ustaly v‰echny váleãné operace a 1. SVùTOVÁ VÁLKA
SKONâILA.
Válka mûla za dÛsledek rozpad mnohonárodnostních soustátí a vytvoﬁení mnoha nov˘ch státÛ. Rozpadlo se i Rakousko-Uhersko. O váleãn˘ch osudech místních víme jen
málo a na jeho území vzniklo 5 nov˘ch nástupnick˘ch státÛ.
Mezi nimi bylo i 28. 10. 1918 âeskoslovensko.
A pachatel atentátu student Gavrilo Principe, kter˘ se stal
nepﬁím˘m aktérem vypuknutí války? Zemﬁel po tûÏkém Ïaláﬁi ve vûzeÀské nemocnici v pevnosti Terezín na tuberkulosu 28.dubna 1918 ve vûku 23 let.
Pﬁesná ãísla, kolik padlo âechÛ ve svûtové válce, nejsou
známa. Odhaduje se, Ïe se první svûtové války zúãastnilo na
70 miliónÛ vojákÛ, z nichÏ padlo nebo zemﬁelo asi 10 miliónÛ. Samotné Rakousko - Uhersko postavilo do války 9 miliónÛ vojákÛ, padlo nebo se nevrátilo 1 100 000 muÏÛ.
O váleãn˘ch osudech místních nûmeck˘ch obyvatel víme
zatím jen málo. Takov˘m prvním zdrojem je práce paní Renate von Babka, pod názvem „Petrovice a první svûtová
válka“.
V petrovické farní kronice stojí napsáno:
„S nejhlub‰í bolesti stojí rakousk˘ lid u hrobu arcivévody
Ferdinanda d ùste a jeho choti vévodkynû Îofie, kteﬁí byli
tak stra‰nû zavraÏdûni spiklenci dne 28. ãervence. Celé rakouské duchovenstvo spojilo své modlitby, aby jim v‰emohoucí udûlil vûãn˘ odpoãinek. O nûkolik dní pozdûji zemﬁel
náhle na mrtvici, shodou okolností na rakouském vyslanectví v Bûlehradû, v prÛbûhu rozhovorÛ s rakousko-uhersk˘m
vyslancem baronem Gielsem, rusk˘ vyslanec v Srbsku M.
Hartwig. To náladu Srbska, na jehoÏ vládu a lid mûl Hartwig
velk˘ vliv, proti Rakousku jen zostﬁilo. Uprostﬁed nejhor‰í
chaosu války dne 20. 8. 1914, zemﬁel Svat˘ otec Pius X.
Je‰tû 2. srpna napsal v˘zvu evropsk˘m mocnostem, aby se
v‰emi prostﬁedky válce vyhnuly. Jeho zdravotní stav se
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(Dokonãení ze strany 7)
vyznamenán „Karlov˘m vojensk˘m kﬁíÏem“ (císaﬁ Karel I. nástupce Franti‰ka Josefa I) a pravdûpodobnû 9. 6. 1914 i
„Pamûtním mobilizaãním kﬁíÏem 1912/1913“. Tento kﬁíÏ obdrÏel od císaﬁe Franti‰ka Josefa I. bûhem balkánské krize.
První svûtová válka skonãila v listopadu roku 1918. Stejnû
jako v celém svûtû, tak i na severu âech vypukl stra‰liv˘ hladomor. Jeden svûdek popsal svá pozorování bûhem dovolenky do kroniky v Tisé:
„Vidûl jsem na vlastní oãi jak polohladoví lidé k smrti unavení se vláãejí do továrny tak dlouho, dokud je milosrdná
smrt neosvobodí od jejich utrpení. Lidé se s obavami vydávali na dlouhé cesty, aby vymûÀovali prádlo, obleãení i jiné vûci,
od ·umavy aÏ po Moravu za nezbytné potraviny. Byly to jako
jízdy vyhladovûl˘ch kﬁeãkÛ které sjednotily zástupy trpících
lidi a v˘znam tûchto cest mÛÏe b˘t mûﬁen pouze tûmi, kteﬁí
toto v‰echno vytrpûli. Celé dny, dlouhé noãní jízdy vlakem,
chození od vesnice k vesnici, od domu k domu, aby se jim podaﬁilo nûco vymûnit, trpût hladem a únavou, Ïebrat o kousek
chleba, ãasto b˘t vyhánûn ode dveﬁí jako kriminálník a pokud
se usmálo ‰tûstí, jet z pln˘m batohem k˘Ïeného jídla zpût
domÛ. âasto jim místní chudí obyvatelé vyhroÏovaly a stávalo se, Ïe jim nûkdy byl proviant zabaven.. Nûkteﬁí z nich v
dÛsledku velikého stresu z tûchto jízd onemocnûli, nûkteﬁí
dokonce na následky zemﬁeli. ¤íká se, jak se jedné dívce z
Rájce dÛsledku no‰ení tûÏk˘ch bﬁemen objevilo plicní krvácení. Mnozí vojáci, kteﬁí pﬁijeli z frontov˘ch linií na dovolenou
domÛ, se z ní vraceli zpût dﬁíve jen proto, aby své blízké
u‰etﬁili od problémÛ se zásobami. Co je moÏné v takov˘ch

Petrovick˘ spolek - pozvání
Petrovick˘ spolek... ve spolupráci s Obcí Petrovice, Základní a Mateﬁskou ‰kolou Petrovice, Klubem maminek Petr˘sek , Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ (vãetnû tûch mlad˘ch),
a SK Hraniãáﬁ Petrovice, zvou co nejsrdeãnûji v‰echny obãany a pﬁátele od tûch nejmen‰ích aÏ po ty nejstar‰í na
akce, které jak vûﬁíme, nám v‰em pﬁinesou rozpt˘lení v‰edních dnÛ.
■ 23. února 2014 dûtsk˘ karneval na velkém sále
restaurace „Radnice“
■ 10. kvûtna 2014 se sejdeme na petrovickém námûstí
pﬁi pﬁíleÏitosti jiÏ tradiãních
Petrovick˘ch slavnostech jara
■ Koncem mûsíce kvûtna se opût zapojíme do
celoevropského programu „Noc kostelÛ“
■ 30. 4. 2014
postavení obecní májky
■ âerven 2014
dûtsk˘ den rozlouãení se ‰kolou
a pﬁivítání prázdnin
■ Srpen-záﬁí 2014 SENA 2014 - nov˘m pﬁekvapením
Turistick˘ pochod
■ Listopad 2014 du‰iãkov˘ lampiónov˘ prÛvod
adventní rozsvícení vánoãního stromku
■ Prosinec 2014 Mikulá‰ská nadílka pro dûti
pﬁedstavení dûtí v kostele na téma
Îiv˘ Betlém
·tedroveãerní rozjímání
Kromû tohoto programu se bûhem roku mohou naskytnout dal‰í pﬁíleÏitosti a zajímavé projekty, se kter˘mi Vás seznámíme a na jejich realizaci velice rádi pozveme.
Pevnû vûﬁíme, Ïe kaÏd˘ z Vás si svÛj program vybere, pﬁijde a tím ocení na‰í snahu o zpﬁíjemnûní vesnického spoleãenského Ïivota. Tû‰íme se na vás!
Za Spolek... Jana Jirásková

ãasech v‰echno jíst, aby ãlovûk alespoÀ ãásteãnû zahnal
hlad: kopﬁivy, kvûty a listí, kyselé ‰Èovíky, jetel. KdyÏ chtûla
hospodynû nûco upéct, k mouce, která se mlela jen z tûch
nejhor‰ích zrn pﬁidala kávovou sedlinu a jako doplnûk tuku
pouÏila i rozemletou borovou kÛru, protoÏe nic jiného nebylo“.
To v‰e byl dÛsledek v˘voje války. Potraviny byly pﬁednostnû odesílány na frontu takÏe doma chybûly a tak i ten, kdo
nebojoval poznal frontu, ov‰em frontu na chleba nebo jiné Ïivotní nezbytnosti. I kdyÏ byl zaveden pﬁídûlov˘ systém na
potraviny a nûkteré spotﬁební zboÏí nebylo na co je pouÏít.
Jak bylo jiÏ v˘‰e uvedeno v1. svûtové válce zahynulo
nebo se nevrátilo 81 muÏÛ z obce Petrovice. Jako v kaÏdé
obci, tak i v Petrovicích, byl postaven ve dvacát˘ch letech
minulého století obcí na poãet padl˘m památník. Po roce
1945 byl tento památník zcela zlikvidován. Jména padl˘ch
tak známe jen z úmrtních listÛ, které obdrÏely jejich rodiny.
Obyvatelé dne‰ních Petovic jsou od roku 1945 v naprosté
vût‰inû ãeské národnosti. Ta první svûtová válka zasáhla
zdej‰í nûmecké obyvatelstvo a vojáci bojovali spolu s tûmi
ãesk˘mi v rakousko-uherské armádû. Válka tak ovlivnila Ïivoty i jejich rodin.. Jsou proto nedílnou souãástí historie této
vesnice.
Za Spolek......Jana Jirásková

V souvislosti s v˘roãím 1.svûtové války
se obracím na v‰echny, kteﬁí ãtou
ná‰ Zpravodaj, nebo nav‰tûvují
webové stránky Obce Petrovice
s následující prosbou:
máte-li doma jakékoliv fotky sv˘ch dûdÛ, pradûdÛ nebo
jin˘ch pﬁíbuzn˘ch, kteﬁí se úãastnili bojÛ na rÛzn˘ch frontách a jsou v uniformách, prosíme o jejich zapÛjãení.
Udûlali bychom si z tûchto fotografií kopie a originály vrátili. V prÛbûhu leto‰ního roku, k stému v˘roãí vypuknutí
války, chceme ve spolupráci s nad‰enci vojenské historie, pány Jelínkem a Domalypem, roz‰íﬁit expozici. Budeme velice rádi, kdyÏ se na ní budete podílet i Vy, protoÏe
ke kaÏdé ukázce bude uvedeno jméno toho kdo je na fotografii a jméno toho, kdo nám dal svolení k jejímu umístûní. Vím, Ïe je dávno, ale kdyby jste doma na‰li jakoukoliv korespondenci, prosím rovnûÏ o její zapÛjãení. Takovou první vla‰tovkou jsou fotografie od paní Renaty
von Babka, které jsou jiÏ v tomto Zpravodaji.
Dûkujeme pﬁedem za Va‰í ochotu a snahu.
Za Spolek... Jana Jirásková

Prosba k obãanÛm obce...
Ná‰ divadelní soubor zaãal nacviãovat novou hru, ke
které budeme potﬁebovat i nové „kulisy“.
Jak dobﬁe víte, na‰e amatérské kulisové v˘tvarnice
PeÈka Bejblová a Lucka Glodová je samy navrhují a rovnûÏ tak malují na prostûradla a jiné látky, které jsme jiÏ
od Vás dostali. BohuÏel v na‰ich zásobách uÏ nenalezneme ani kousek jakéhokoliv „hadérku“ a tak se opût na
Vás obracíme s prosbou, zda by jste mohli opût zalovit
ve sv˘ch skr˘‰ích a na obecní úﬁad pﬁinést své „poklady“.
Budeme Vám v‰em vdûãni a slibujeme, Ïe na‰í jakoukoliv hrou se Vás pokusíme pobavit.
Moc dûkujeme.
Petroviãtí ochotníci
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SOVA 2014 - KRÁSN¯ LES
Zdravíme v‰echny na‰e pﬁíznivce a opût se hlásíme
z Krásného Lesa, kde, jak v‰ichni dobﬁe víte, pÛsobíme
jako Spolek pro obnovu venkova. Na‰e poslání je veﬁejnosti téÏ známé, totiÏ snaha obnovit venkovsk˘ Ïivot
v duchu historick˘ch a venkovsk˘ch tradic, organizace
kulturních a sportovních akcí pro ‰irokou veﬁejnost
a mládeÏ, opravy nejrÛznûj‰ích památek a zvelebování
vzhledu obce.
Na‰í vizí v leto‰ním roce je opût poﬁadatelství tﬁí hlavních
spoleãensk˘ch akcí, a to stavûní máje, nohejbalov˘ turnaj
a v závûru podzimu Halloween. Oproti loÀsku chceme
v‰echny tyto akce vylep‰it a obohatit doprovodn˘m programem, a také se budeme snaÏit vytvoﬁit akce nové.
Co se opravy a údrÏby památek t˘ká, pokusíme se sehnat
finanãní prostﬁedky na rekonstrukci pÛvodního kamenného
kﬁíÏe ze ·piãáku, moÏná i formou veﬁejné sbírky. Také kapliãku na koneãné autobusu v Krásném Lese ãekají drobné
udrÏovací práce. Samozﬁejmû je na‰í snahou i dal‰í budování spoleãenského a sportovního zázemí v areálu hﬁi‰tû, které
se nám díky dobré spolupráci a podpoﬁe OÚ v Petrovicích
zatím pomûrnû dobﬁe daﬁí.
V závûru minulého roku jsme zapoãali ve spolupráci
s Lesy âR úklid a zpﬁístupnûní cesty na ·piãák, a v tomto
trendu budeme i nadále pokraãovat.
Na vlnách internetu jsme k zastiÏení v rámci FB jako Sova
Krásn˘ Les, postupnû vylep‰íme i na‰e webové stránky
(www.sovaobnova.estranky.cz), máme v plánu spustit úplnû
nov˘ web.
Pﬁátelé, je toho pﬁed námi je‰tû hodnû, ale vûﬁíme, Ïe se
nám alespoÀ vût‰ina na‰ich vizí podaﬁí úspû‰nû zrealizovat.
Chceme Vám v‰em podûkovat za podporu a pﬁízeÀ v roce
minulém a zároveÀ udûláme v‰e, co je v na‰ich silách
a moÏnostech, aby jsme Va‰e stále rostoucí sympatie získali i letos.
Tímto Vás v‰echny jiÏ teì srdeãnû zveme a tû‰íme se na
vidûnou s Vámi v‰emi na spolkov˘ch akcích.
Za Sovu Krásn˘ Les Jiﬁí Pavel, jednatel

PÛvodní kamenn˘ kﬁíÏ ze ·piãáku.

Brigáda ·piãák prosinec 2013.

Také v roce 2014 pﬁipravil Euroregion Elbe/Labe pro ãeské náv‰tûvníky míﬁící do
Saska Kulturní pas. DrÏitelé pasÛ mají nárok na slevu pﬁi vstupu do 55 kulturních
zaﬁízení v DráÏìanech, Mí‰ni a v okresu Saské ·v˘carsko/V˘chodní Kru‰nohoﬁí.
Seznam institucí poskytujících slevu naleznete na internetu nebo pﬁímo na zadní stranû pasu. Cena pasu zÛstala i letos
30 Kã. Zájemci o pas si ho mohou zakoupit na informaãních centrech na území EEL, sekretariátu EEL v Ústí nad Labem
nebo lze objednat jeho zaslání po‰tou. Více informací na http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas/

Kulturní pas EEL

ZPRAVODAJ PETROVICE

●

10 / 2014

Z âINNOSTI NA·ICH HASIâÒ....

Dûti z Petrovic vûdí jak se zachovat pﬁi poÏáru

Dne 22. 1. 2014 nav‰tívili hasiãi z Petrovic místní mateﬁskou ‰kolu. Uspoﬁádali zde ve spolupráci s uãitelsk˘m sborem pﬁedná‰ku jak se chovat pﬁi poÏáru. Dûti se dozvûdûly
co dûlat kdyÏ uvidí poÏár a na jaké telefonní ãíslo mohou zavolat. Dále si mohly vyzkou‰et vybavení hasiãÛ pouÏívající u
zásahu, jak se chránit pﬁed kouﬁem. DÛleÏitou souãástí pﬁed-

ná‰ky byl i nácvik evakuace tﬁídy pﬁi poÏáru, kdy se dûti s paní
uãitelkou pokou‰ely pﬁivolat hasiãe. Tato pﬁedná‰ka zahájila
pﬁipravovanou sérii pﬁedná‰ek, které mají za úkol seznámit
na‰e dûti se základními znalostmi t˘kajících se poÏáru, prevence a chování bûhem tûchto událostí. Pﬁedná‰ku pﬁipravili
Kyndl Josef a Vlaháã Petr.
Vlaháã Petr, Technik SDH

Jak si vedou na‰i fotbalisté
SK Hraniãáﬁ Petrovice má
zimní pﬁestávku, ale i tak uÏ pomalu zaãíná zimní pﬁíprava. JiÏ
1.1. 2014 jsme se se‰li na tradiãní „Novoroãní báãko“, resp.
fotbálek. Úãast byla hojná
a bez snûhu i terén ideální. Pﬁi‰lo i nûkolik divákÛ a ÏízeÀ po silvestrovské
noci byla u nûkter˘ch znaãná, proto se podávalo pivo popﬁ. ‰ampaÀské a podobnû. Nálada
byla skvûlá a v‰ichni se bavili (viz FOTOREPORTÁÎ na následující stranû).
A-muÏstvu zaãala 26. 1. zimní liga poﬁádaná
FK Ravelem, kde jsme tradiãními úãastníky. Je
to moÏnost jak si zahrát v zimním období na
umûlém povrchu a pﬁipravovat se tak na jarní
ãást sezóny. Prvním na‰ím soupeﬁem byl celek
Verneﬁic a zápas jsme brali opravdu jako trénink, pﬁeci jen jsme se se‰li poprvé po zimní
pﬁestávce. Po první pÛli jsme prohrávali 0:1,
ale po pﬁestávce jsme skóre otoãili a nakonec
zvítûzili 3:2. Na‰e branky: Fryãek ml. 2, Machek. Dal‰ími soupeﬁi jsou 9. 2. od 12.00 hod.
FK Ravel, a 22. 2. od 10.00 hod. Îitenice.
V dal‰ím termínu pak zápas o umístûní, kter˘
záleÏí na jakém místû skonãíme ve skupinû.
Tímto zaãaly i tréninky pod vedením trenérÛ
O. Li‰ky ml. a M. Tomana a to tﬁikrát t˘dnû. Nabírat se bude pﬁedev‰ím fyzická kondice a to
bûháním po vesnici a místních kopcích. Dále
vyuÏijeme i tûlocviãnu ve ‰kole, kde budeme
posilovat. A také máme dobrou spolupráci
s vedlej‰ím nûmeck˘m klubem SC Bahratal,

A - TABULKA

B - TABULKA

(Pokraãování na následujicí stranû)
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kde mÛÏeme vyuÏívat hrací plochu s umûl˘m
povrchem.

ÎÁCI - TABULKA

Plán akcí roku 2014:
■ Valná hromada: 7. 2. od 18.30 hodin.
■ Jarní ãást soutûÏí: 22. 3.
■ Turnaj O Petrovick˘ pohár:
pﬁedbûÏnû 29. 6.
Rudolf Glaser, pﬁedseda klubu
SK HRANIâÁ¤ PETROVICE

FOTOREPORTÁÎ

NOVOROâNÍ FOTBÁLEK

www.hranicarpetrovice.cz
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