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Regulace hluãn˘ch ãinností o nedûlích a svátcích
Omezení prací s pouÏitím zaﬁízení a pﬁístrojÛ zpÛsobujících hluk (více neÏ 65 decibelÛ)
o nedûlích a státem uznan˘ch svátcích (dále
jen regulace)
Jak jiÏ jsem uvedl v letáku, kter˘ Vám byl
doruãen do schránek, zorganizováním ankety
mne povûﬁilo zastupitelstvo obce a to na základû diskuse, která na zasedání ZO vznikla
z podnûtu nûkolika obãanÛ. Dosud se vrátilo
necel˘ch 70 anketních lístkÛ s cca nerozhodn˘m „skóre“. Já patﬁím k tûm z Vás, kteﬁí za‰krtli moÏnost 4) tj. nepovaÏuji regulaci za potﬁebnou. Tím vÛbec neﬁíkám, Ïe Va‰e názory
nerespektuji a Ïe se nepodﬁídím pﬁání vût‰iny
obyvatel obce. Jen dopﬁedu a otevﬁenû ﬁíkám,
Ïe v pﬁípadném hlasování budu hlasovat proti
regulaci. Mám pro to nûkolik dÛvodÛ, které
Vám tímto pﬁípisem pﬁedkládám k dal‰ímu zváÏení a diskusi:
1. Nejsem pﬁíznivcem jak˘chkoliv plo‰n˘ch
a generálních zákazÛ.
2. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe „vrchnost“, v tomto
pﬁípadû obec, má obãanÛm do Ïivota a práv

zasahovat co nejménû. Pﬁípadná regulace zákaz ãinnosti, je dle mého názoru v˘razn˘m zásahem do práv obãanÛ.
3. Pokud si odsouhlasíme regulaci, nebudou
ãasem nûkter˘m z nás vadit i jiné zdroje
hluku? (·tûkání psÛ, hrající si dûti?....) Vím,
tento argument mÛÏe vypadat jako „za vlasy
pﬁitaÏen˘“, ale jste si jisti, Ïe to regulací popsanou v anketû, urãitû skonãí?
A nakonec mám je‰tû jeden, z mého pohledu závaÏn˘ dÛvod, proã neb˘t pro regulaci
obecnû závaznou vyhlá‰kou. Neumím si totiÏ
vÛbec pﬁedstavit, jak v na‰ich podmínkách
malé obce bez obecní policie budeme pﬁípad-

nû schválenou regulaci vymáhat.!? Budeme
(soused na souseda) podávat podnûty KOVP
(komisi ochrany veﬁejného poﬁádku) a tam pﬁi
projednávání pﬁestupkÛ jeden na druhého vytahovat i vûci, které bychom jinak neﬁekli? Tohle
chceme? Tohle má pﬁispût ke klidu a pohodû
v obci? Není lep‰í se domluvit mezi sebou
a pﬁípadnû i nûkteré vûci velkoryse pﬁejít?
Ruku na srdce, jsme v‰ichni, kteﬁí po regulaci
voláme úplnû bez chyby? Nikdy nedûláme nic,
co by sousedovi mohlo vadit, co by nûkterého
ze sousedÛ mohlo ru‰it? Ale to uÏ jsem zpátky
u otázky, pokud budeme regulovat, kde s tím
nakonec skonãíme?
Zdenûk Kutina, starosta

Pozvánka na akce, plánované na 2. pololetí leto‰ního roku spolu s obcí
Petrovick˘m spolkem..., obcí Petrovice, Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ Petrovice a Mlad˘mi hasiãi, sportovním klubem „Hraniãáﬁ“ a dûtmi Z· a M· Petrovice
■ V sobotu 20. ﬁíjna 2012: pû‰í v˘let na pouÈ do Bohosudova
■ V pátek 2. listopadu 2012: dûtsk˘ lampionov˘ a kost˘movan˘ prÛvod - Du‰iãky
■ V nedûli 2. prosince 2012: spoleãné rozsvícení vánoãního stromu a zpívání na námûstí
■ V sobotu 8. prosince 2012: Mikulá‰ská nadílka a zábava pro dûti na velkém sále Restaurace Radnice - Pﬁedstavení na‰ich dûtí v Îivém betlémû
Za Petrovick˘ spolek JJ

Zahájení ‰kolního roku...

Co neãekaného se dá v Petrovicích najít...
V sobotu dne 22. záﬁí 2012 se nûkolika klukÛm z centra vesnice, hrajícím si tak jako obyãejnû bez dohledu sv˘ch rodiãÛ na obecní návsi, podaﬁilo poblíÏ stûny Restaurace Radnice, kterou pracovníci fa N-Adam
s.r.o. právû zateplují, najít klíãe od pokladu. No od pokladu pﬁímo ne, ale
od kabriolet ruin petrovického kostela.
Neb jeden z nálezcÛ se velice rychle dovtípil, co Ïe to jsou vlastnû za
klíãe, padl spontánní návrh, aby se v‰ichni, kdyÏ uÏ na‰li klíãe od ruin
petrovického kostela, do toho kostela, hlavnû do míst bûÏnû nepﬁístupn˘ch, prostû a jednodu‰e podívali. Návrh byl ihned jednomyslnû pﬁijat a
v‰ichni se bez jak˘chkoli prÛtahÛ vydali k zamﬁíÏovan˘m dveﬁím sakristie. Bez vût‰ích problémÛ odemkli mﬁíÏe a uÏ se pokou‰eli odemknout i
dﬁevûné dveﬁe.
Nûkolik neúspû‰n˘ch pokusÛ o odemãení dveﬁí vedoucích do sakristie (bez potﬁebného cviku a trpûlivosti to vskutku není jednoduché ani pro
dospûlého), kde je skuteãnû ukryto pﬁed zniãením nûkolik „pokladÛ“
(napﬁ. pÛvodní kamenná kostelní mﬁíÏka, pÛvodní dﬁevûné vstupní dveﬁe,
... ), ukonãil aÏ jeden z právû pﬁibyv‰ích star‰ích klukÛ, kter˘ klíãe nálezcÛm odebral a odnesl je právoplatnému majiteli. No na Obecním
úﬁadû, kde si to nejdﬁíve namíﬁil, se mu sice klíãe odevzdat nepodaﬁilo (v
sobotu totiÏ není úﬁední den), pﬁesto na‰el ﬁe‰ení a klíãe odevzdal nedaleko bydlícímu zamûstnanci Obecního úﬁadu.
Celá událost, která mohla b˘t pro kluky jedním velk˘m av‰ak zároveÀ

velmi nebezpeãn˘m dobrodruÏstvím (v sakristii kostela reálnû hrozí propad prohnilého dﬁevûného stropu), na‰tûstí dopadla pro v‰echny zúãastnûné, díky duchapﬁítomnosti a odvaze jednoho ze star‰ích klukÛ, dobﬁe.
Kluci sice nic dobrodruÏného a nev‰edního nezaÏili, ale také se jim na‰tûstí nic nestalo.
Skuteãnû nechybûlo mnoho a díky nedbalosti zamûstnancÛ fa NAdam s.r.o., kteﬁí lehkováÏnû ztratili klíãe od petrovického kostela, kde si
na základû svolení p. starosty uschovávají stavební materiál (zejména
izolaãní vatu a polystyrén), mohlo dojít k neb˘valé tragédii. Neménû závaÏnou otázkou, na kterou si je ale potﬁeba zodpovûdnû v této souvislosti odpovûdût, je, zda-li vinu lze klást pouze na zamûstnance fa
N-Adam s.r.o., anebo svÛj podíl zodpovûdnosti v tomto pﬁípadû nemají i
rodiãe onûch dûtí, kteﬁí vÛbec netu‰ili, kde a jak si jejich dûti hrají.
Proto bych chtûl touto cestou pﬁednû ze srdce vyslovit podûkování a
veﬁejnû vyjádﬁit svou osobní vdûãnost onomu klukovi (Ïákovi III. tﬁídy,
5. roãníku Základní ‰koly - Z· a M· Petrovice ... ), kter˘ na‰el v sobû
dostatek odvahy a dokázal se sv˘m kamarádÛm nejenom postavit, ale
také jim patﬁiãnû pﬁekazit, jejich dobrodruÏnou cestu. A následnû také
vzkázat onûm ostatním klukÛm, kteﬁí projevili zájem nav‰tívit ná‰ kostel,
Ïe mne mohou kdykoli, kdyÏ budu v Petrovicích, vyhledat a na prÛzkum
neznámého a pro nû bezesporu tajuplného se vydat spolu se mnou.
Jan F. Teister

Anketa pro obãany, kteﬁí se chtûjí h˘bat
Za okny sice obãas je‰tû vysvitne sluníãko, ale teploty nás spí‰e
nutí si doma zatopit. Zahﬁát se ale mÛÏeme i jinak - pohybem:-)
Na schÛzi místního obãanského sdruÏení padl návrh na pravidelné
cviãení u nás v obci. Proto jsme tady s anketou, zda a jak˘ typ cviãení byste chtûli, aby tady probíhal. Podle v˘sledkÛ ankety potom
oslovíme pﬁíslu‰né cviãitele. Pﬁedem mnohokrát dûkujeme za vyjádﬁení Va‰eho názoru.
Anketní lístek mÛÏete odevzdat v úﬁední hodiny na obecním úﬁadû
paní Jiráskové
L.B.

1. Jak˘ typ pohybu/cviãení (zakﬁíÏkujte)
a. Zumba
b. Aerobic
c. Bﬁi‰ní tanec
d. Jóga
e. Jin˘ (napi‰te kter˘)

Není dÛleÏité b˘t tím nejchytﬁej‰ím na svûtû, ale pakliÏe chceme jako hloup˘ Honza z na‰ich pohádek nûãeho v Ïivotû dosáhnout (napﬁ. princezny a pÛlku království), nesmíme se válet za pecí, ale ... nûco alespoÀ
málo pro to sami udûlat.

2. Jak˘ den a hodina by Vám nejvíce vyhovoval

4. Radûji cviãitele nebo cviãitelku:-)
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3. Kolik jste ochoten/ochotna platit za lekci

Po stopách zvûdÛ kníÏete Sobûslava
V nedûli 23. záﬁí se mezi 9. a 10. hodinou
ranní, se‰lo v dolní vesnici u restaurace „Letadlo“ 105 ãlovûkÛ, aby se pustilo do nûkolika
tras jiÏ 5. roãníku turistického pochodu a cyklistického maratonu po stopách zvûdÛ kníÏete
Sobûslava. Musím zaklepat na dﬁevo, Ïe nás
‰tûstí pro tentokrát neopustilo a cel˘ den byl
jako vymalovan˘, kter˘ na nás d˘chnul zaãínajícím babím létem! Nebudu se pou‰tût do popisu krás na‰eho okolí, to kaÏd˘ zaÏil na vlastní
kÛÏi, ale vnesu do té poezie trochu statistiky.
Tak tedy:
• nejmlad‰í úãastnicí byla 1-roãní Julinka Domecká z Petrovic. Naproti tomu nejstar‰ím
úãastníkem byl ve svém poÏehnaném vûku
86 let pan Jaroslav Jíra z Ústí nad Labem.
• dûtí do 6 let bylo........................................12
• vûk 7 - 12 let reprezentovalo .............11 dûtí
• 13 -17 let˘ch bylo .....................................13
• ve vûku 18-20 let se zúãastnili ...........2 lidé
• ve vûku 21-29 let se se‰lo ............... 9 osob
• v rozmezí svéhovûku 30-39
pochodovalo ........................................20 lidí
• svá léta 40-49 neslo
na pochodu ........................................ 14 lidí
• v 50-60 let svého vûku
se úãastnilo ....................................... 10 lidí
• ve vûku 61-70 si rovnûÏ
vy‰láplo.......................................... 10 turistÛ

• 71-86 let
reprezentovali ......... 4 ti nejzdatnûj‰í turisté
• trasu 3,5 km, nazvanou stopa
Pﬁemyslovce Oty Olomouckého
pro‰lo ..............................................44 turistÛ
• 10 km po trase Sobûslavova stopa,
která vedla aÏ na nûmeckou vyhlídku
Zeisigstein, ‰lapalo .............................56 lidí
• 20 km aÏ na Dûãínsk˘ SnûÏník
Lotharovou stopou
vyrazilo .........................5 odváÏn˘ch cyklistÛ
• nad‰enci, kromû místních petrovick˘ch, pﬁijeli z: Ústí nad Labem, Lovosic, Teplic, Terezína, Chlumce, Malého Chvojna, Malého Bﬁezna, SnûÏníku a dalek˘ch HoraÏìovic .
Pevnû vûﬁím (a doufám) Ïe pﬁí‰tího roku nás
bude opût o nûco víc, Ïe skuteãnû „protáhneme“ svá tûla a Ïe se zase pokocháme klidnou,
podzimní, útû‰nou a hlavnû, na‰í, petrovickou
krajinou.
Podûkování patﬁí nejen v‰em úãastníkÛm,
ale i tûm v pozadí, kteﬁí se podíleli na organizaci a hladkém prÛbûhu: paní Jitce Friedelové,
která poctivû kaÏdého od startu aÏ do posledního pﬁi‰ed‰ího do cíle zaregistrovala a bratrÛm
DoleÏalÛm, kteﬁí vyt˘ãili trasy s rozestavûním
kontrolních stanovi‰È.
Tû‰íme se pﬁí‰tû a jsme s pozdravem - sportu, a nám v‰em ZDAR!
JJ

Pﬁehled v‰ech pﬁíjmÛ a v˘dajÛ veﬁejné sbírky
za období od 16. dubna 2011 do 16. dubna 2012
pﬁíjmy v Kã
• sbûrací listinou
• prostﬁednictvím pokladniãky
• poãáteãní vklad (dar) na zvlá‰tním bankovním
úãtu ã. 243534699/0300
• dary zaslané pﬁímo na zvlá‰tní bankovní
úãet ã. 243534699/0300
• úroky ze zvlá‰tního bankovního úãtu ã. 243534699/0300
• smûna eur na ãeskou mûnu
• hrub˘ pﬁíjem celkem
• poplatky za vedení zvlá‰tního bankovního
úãtu ã. 243534699/0300
• ãist˘ pﬁíjem celkem
pﬁíjmy v Eu
• prostﬁednictvím pokladniãky
• dar Renaty von Babka
• hrub˘ ãist˘ pﬁíjem celkem
• smûna na ãeskou mûnu
• ãist˘ pﬁíjem celkem
zÛstatek v pokladnû Kã
zÛstatek v pokladnû Eu
zÛstatek na zvlá‰tním bankovním
úãtu ã. 243534699/0300
na dal‰í období trvání veﬁejné sbírky
se celkovû pﬁevádí 71.843,31Kã a 8,50 Eu

2.500,- Kã
31.667,- Kã
500,- Kã
1.500,- Kã
4,31 Kã
35.850,- Kã
72.021,31 Kã
- 178,- Kã
71.843,31 Kã
188,50 Eu
1.300,- Eu
1.488,50 Eu
- 1.480,- Eu
8,50 Eu
2.075,- Kã
8,50 Eu
69.768,31 Kã

KLUB MAMINEK
„PETR¯SEK“
Dne 4. záﬁí se opût otevﬁely dveﬁe petrovického Klubu maminek Petr˘sek. Nûco
ale bylo jinak, neÏ kdyÏ jsme na konci
ãervna zavíraly. Bûhem prázdnin probûhla
jiÏ dﬁíve zmiÀovaná rekonstrukce Klubu.
O‰klivé ponuré barvy na zdech vystﬁídala
veselá oranÏová s uklidÀující zelenou, parkety jsou jako nové a lep‰í uspoﬁádání
místnosti umoÏÀuje pobyt dûtí v‰ech vûkov˘ch kategorií. Je k dispozici oddûlená klidová zóna, aÈ uÏ k odpoãinku ãi k soukromí napﬁ. pﬁi kojení miminek. Pﬁibyl také
pﬁebalovací pult - tímto dûkujeme mamince
Marcelce za sponzorsk˘ dar. Dûti mají k
dispozici klouzaãku, houpacího ‰neka, skákadlo i domeãek s tunelem a stan. Nechybí ani dûtská jídelní Ïidle a houpací kﬁesílko pro miminka. Maminkami krásnû opravené Ïidliãky jsou vesele barevné a dûti
díky nim mohou v klidu sedût u stoleãkÛ a
jíst nebo si malovat. V‰echno je krásnû barevné a dûtem se v klubu moc líbí. SnaÏily
jsme se vyhovût v‰em vûkov˘m kategoriím.
Novû je také k dispozici kromû rychlovarné konvice i mikrovlnná trouba. Je tedy
moÏné dûtem ohﬁát pﬁíkrm nebo tﬁeba
mléko... Pro maminky máme kávu nebo ãaj
a vÏdy se najde i nûco sladkého:)
Pﬁi‰la mezi nás i nová maminka se
zatím nejmlad‰ím ãlenem. Hubískovi jsou
teprve 4 mûsíce a moc se mu mezi námi
líbí. Z toho je patrné, Ïe Klub je opravdu i
pro ty nejmen‰í. Nebojte se proto mezi nás
pﬁijít tﬁeba tûsnû po ‰estinedûlí, budeme se
snaÏit vyjít Vám maximálnû vstﬁíc. První
náv‰tûva je vÏdy zdarma.
Pﬁipomínáme i novou sluÏbu hlídání dûtí
vÏdy v otevírací hodiny Klubu.
Tû‰íme se tﬁeba právû na Vás! Pokud máte
nûjaké dotazy, nebojte se zeptat na
www.klubmaminekpetrysek.webnode.cz
klubmaminek@volny.cz
601 350 635
a najdete nás i na
www.facebook.com/Klub
maminek „Petr˘sek“
T˘m Klubu maminek
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Premiéra Dívãí války z Petrovic
Na samotném konci mûsíce ãervna 2012 (konkrétnû dne 25.-tého od
18.00 hod.) se opût do posledního místa zaplnil petrovick˘ spoleãensk˘
sál diváky nejenom z ﬁad místních, ale také mnoh˘ch náv‰tûvníkÛ z blízkého i vzdálenûj‰ího petrovického okolí, kteﬁí byli více neÏ zvûdaví na
dal‰í (v poﬁadí jiÏ tﬁetí) svûtovou premiéru Petrovického ochotnického divadla.
âlenové Petrovického ochotnického divadla tentokrát nastudovali pomûrnû známou hru „Dívãí válka“ od Franti‰ka Ringo âecha s nûkolika
úpravami, za nûjÏ by se autor na nû bezesporu nikterak nezlobil. - „Vystoupit na petrovická prkna, které dle známého úsloví znamenají svût,
tentokrát od nás vyÏadovalo velkou dávku odvahy a kuráÏe, protoÏe
jsme si v‰ichni byli moc dobﬁe vûdomi toho, Ïe diváci nás budou velmi
kriticky porovnávat s originálem.“ pﬁiznal pﬁedstavitel Lumíra.
Mnozí by si ﬁekli, Ïe nastudovat takovouto jednu a pÛl hodiny trvající
hru je maliãkost, ale ono zapamatovat si pomûrnû velké mnoÏství dialogového textu, jehoÏ verze se navíc neustále upravovaly a vylep‰ovaly,
nebylo pro mnohé, zvlá‰tû kdyÏ na uãení jim zb˘val ãas pouze po celodenní práci (tj. po veãerech), vÛbec snadné. - „Mnozí se mne stále dokola ptají na to, zda-li drobné v˘padky v dialozích zejména v prvním dûjství byly ve scénáﬁi nebo jsem mûl tzv. herecké okno a nápovûdu, kterou ne vÏdy bylo dobﬁe sly‰et, jsem skuteãnû potﬁeboval. ... No co Vám
budu dlouze vykládat, bylo to tak ve scénáﬁi !!!“ prohlásil pﬁedstavitel
Pﬁemysla Oráãe.
Základní díl úspûchu „Dívãí války z Petrovic“ spoãíval zejména v pﬁímo
hvûzdném hereckém obsazení. - Ukázalo se, Ïe mnozí herci nemuseli
ani promluvit a obecenstvo se jiÏ velmi dobﬁe bavilo tím, kdo byl do té
neb oné role (navíc ve velmi slu‰ivém vlastnoruãnû vyrobeném kost˘mu)
obsazen. - „V momentû, kdyÏ jsem povalila Pﬁemysla Oráãe na vladaﬁské loÏe a snaÏila se jej pﬁemluvit k pﬁípadnému manÏelství, sál zcela
neãekanû vybuchl a smích ne a ne ustat. V duchu jsem se skuteãnû
modlila, aby jiÏ smích ustal a já mohla ve hﬁe rychle pokraãovat dál, neb

se jinak neudrÏím na rukou a Pﬁemysla Oráãe prostû a jednodu‰e zalehnu, coÏ by v mém pﬁípadû mohlo mít skuteãnû nedozírné následky“
prozradila pﬁedstavitelka panny Vlasty.
Diváci se nejenom bûhem celého pﬁedstavení bavili humorn˘mi scénami s mnohdy velmi peprnû trefn˘mi komentáﬁi, nejrÛznûj‰ími naráÏkami a dvojsmysln˘mi poznámkami, ale zároveÀ si mûli moÏnost koneãnû
uvûdomit urãité historické skuteãnosti, které se ve ‰kole díky stále pﬁetrvávající jiráskovské (tj. romantické) interpretaci nejstar‰ích ãesk˘ch dûjin
vlastnû vÛbec neuãili. - „Sama jsem byla velmi pﬁekvapena tím, jak lze
velmi trefnû, ba aÏ témûﬁ vûrohodnû, vymyslet a posluchaãÛm následnû
podat zdÛvodnûní vzniku (respektive vynálezu) obyãejné rakve.“ svûﬁila
se pﬁedstavitelka nûmého ãeského pravynálezce Okova Rakva.
Celá hra se navíc odehrávala pﬁed nûkolika ruãnû temperov˘mi barvami malovan˘mi kulisami, jejichÏ autoﬁi jsou samozﬁejmû samotní petroviãtí ochotníci.
A jak Ïe to vlastnû vidûli diváci? - „Moc díky za perfektní pﬁedstavení,
tolik jsme se jiÏ dlouho nenasmáli. PakliÏe bude nûkde nûjaká repríza,
urãitû pﬁijedeme, protoÏe díky smíchu jsme jisté pasáÏe vÛbec nesly‰eli.
... Klobouk dolÛ pﬁed Va‰í tvoﬁivostí.“ napsala p. Alena Flígrová z Libouchce.
Ti, co nemûli nebo dokonce nechtûli mít ãas k tomu, aby „Dívãí válku
z Petrovic“ v podání Petrovick˘ch ochotníkÛ shlédli, mají ãeho litovat. V˘kon v‰ech bez v˘jimky byl vskutku excelentní a nezb˘vá proto nic jiného, neÏ jim nejenom ze srdce za onûch 90 minut pln˘ch milého a nikoli laciného divadelního humoru, kter˘ kaÏdému bezesporu pomohl
alespoÀ na ãas zapomenout na své ãetné povinnosti a pﬁetûÏké strasti,
podûkovat, a zároveÀ jim také popﬁát, aby je jejich divadelní nad‰ení,
které jiÏ pomalu ale jistû zaãíná mít nejenom v Petrovicích patﬁiãné jméno
(viz. pﬁítomnost zástupcÛ regionálních zpravodajsk˘ch médií) a uznání,
jen tak neopustilo.
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Jubilant - p. Michael Bílek
Nejenom umûleck˘ kováﬁ, sochaﬁ, ﬁezbáﬁ a restaurátor, kter˘ se
vûnuje volnému sochaﬁství, realizacím pro architekturu (vût‰inou
sochy a souso‰í z pískovce nebo mramoru), transferÛm a restaurování kamenn˘ch plastik, také ale amatérsk˘ astronom.
Zanedlouho p. Michael Bílek, kter˘ jíÏ 40 let spolu se svou Ïenou Alenou Ïije v malém nenápadném domku ãp. 399 s pﬁistavûn˘m ﬁezbáﬁsk˘m ateliérem pln˘m pﬁenádhern˘ch dﬁevûn˘ch du‰evnû a fyzicky lidsky realistick˘ch polychromovan˘ch soch mezi námi v Petrovicích, oslaví 70 narozeniny.
Co ale po pravdû o p. Michaelovi Bílkovi, kter˘ byl v tomto roce nominován na cenu Hejtmana Ústeckého kraje a jeho nev‰edním s mnoh˘mi po zásluze obdivovan˘m dílem víme?
Biografie1)
Narodil se dne 22. ﬁíjna 1942 v Turnovû, kde také v blízkosti kostela
sv. Matûje v Turnovû - Hru‰ticích proÏil své mládí.
„ ... Dodnes vzpomínám na v˘lety s m˘m dûdou, kter˘ nosil na hlavû
slamûnou ãepici s prÛhlednû brãálov˘m k‰iltem a pod paÏí stojan s tajemnou dﬁevûnou skﬁíÀkou plnou pokroucen˘ch tub barev vonící terpent˘nem, do Betlémsk˘ch nebo Klokoãsk˘ch skal, kde jsme se pokou‰eli,
vût‰inou bohuÏel neúspû‰nû, namalovat vonící jehliãí borovic, uchycen˘ch na hol˘ch lebkách rozdrásan˘ch tûl pískovcÛ s ãern˘mi puklinami
jeskyní. ...“
V roce 1948 se rodina Bílkov˘ch, která se povaÏovala za tzv. rodinu
vûﬁících komunistÛ, pﬁestûhovala do Liberce, kde zaãal plnit povinnou
‰kolní docházku.
„ ... MÛj ‰kolní prospûch nebyl nikterak dobr˘. - JiÏ tehdy jsem si ovûﬁil pro cel˘ svÛj dal‰í Ïivot, Ïe ve‰kerá „‰prtání“, i kdyÏ konaná k radosti m˘ch rodiãÛ, nenesou bez skuteãného zápalu pro vûc samu Ïádné v˘sledky. ... “
Po reparátu z nûmãiny na tehdej‰í jedenáctiletce, opustil rodiãe a pﬁestûhoval se k babiãce zpût do Turnova, kde byl tak jako kdysi jeho matka
(ta vystudovala obor rytec polodrahokamÛ) pﬁijat ke studiu umûleckého
kováﬁství na Stﬁední umûlecko - prÛmyslové ‰kole.
„ ... Babiãka si tehdy umanula, Ïe se musím v‰estrannû umûlecky vyvíjet, a tak jsem chodil zpívat do pûveckého spolku „Dvoﬁák“ (mÛj otec
mi v rodinném kruhu zakazoval zpívat pro naprostou sluchovou nevybavenost), v „umûleck˘ch pásmech“ tancoval ãardá‰, ãi hrál ochotnicky
v kamenném divadle s ochotnick˘m divadelním spolkem „Marek“. - Bylo
to hrozné jak pro mne, tak asi pﬁedev‰ím pro diváky a posluchaãe. AÈ mi
odpustí. ... “
Po ukonãení studií v Turnovû mi rodiãe umoÏnili vstup do dvouleté nástavby Sochaﬁsko - kamenické ‰koly v Hoﬁicích.
„ ... V osmnácti letech mû kamarádi zatáhli jako nevinného mládence
do hospody, kde jsem vypil první pÛllitr ãerného piva. - Vedle toho, Ïe
jsem si poﬁídil i fajfku, zaãal také hodnû ãíst a filosofovat. V té pubertální dobû jsem psal samozﬁejmû i milostné básnû a pokou‰el se daleko
ménû ‰Èastnû o prózu. ... “

Ke studiu sochaﬁství na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze byl pﬁijat
aÏ na tﬁetí pokus. - Sochaﬁství studoval u pana prof. Karla Hladíka.
„ ... Îivot to byl dynamick˘ a romantick˘. - Uvûdomoval jsem si, Ïe
mne ‰kola nauãila ﬁeã (tou byla znalost figury), kterou v‰ak musím umût
promlouvat. ... Obdivoval jsem naléhavost a jedineãnost vyjádﬁení velkého Rembrandta Harmenszoon van Rijn, Vincenta Willema van Gogha ãi
Pietera Bruegela, kteﬁí se podle mne dokázali osvobodit od dobové v˘zdoby a mluvit srdcem o bolestech, radostech i krásách, kter˘mi je Ïivot
obdaﬁil. ... “
V roce 1968 byl na rok povolán k plnûní povinné vojenské sluÏby
v ãeskoslovenské lidové armádû. - Po jejím splnûní se pﬁestûhoval do
Ústí nad Labem, kde se mu také daﬁilo získávat zakázky do architektury.
„ ... V sochaﬁské práci jsem se po návratu z vojny velmi usilovnû snaÏil nalézt vlastní v˘tvarn˘ v˘raz. - Sochy z kolorovaného dﬁeva jsem
sekal z tûl obrovsk˘ch, rozloÏit˘ch jilmÛ, pÛvodem z Itálie. V dobách
m˘ch zaãátkÛ stromy hynuly a jejich ‰edé kostry rozkládaly bezradnû
ruce vûtví nad zelení lesÛ. Tak jsem je nalézal. Uvûdomoval jsem si blízkost jejich utrápen˘ch a popraskan˘ch tûl s tûlem starého ãlovûka, taktéÏ poznamenaného Ïivotem. Letokruhy stromÛ, to byly vrásky ve tváﬁích starcÛ, ode‰l˘ ãas jejich Ïivota. Postupnû se z m˘ch soch stával zástup mlãenliv˘ch, laskav˘ch náv‰tûvníkÛ - zdﬁevûnûl˘ch radostí i bolestí
potkan˘ch na Ïivotní pouti. V ateliéru spolu rozmlouvají, ti‰e pﬁemítají ãi
trpí tak, jak tﬁebas kdysi v podobû stromÛ vyvzdychaly své Ïivoty. ...“
Ve sv˘ch 29-ti letech (tj. roku 1971) se oÏenil s akademickou malíﬁkou Alenou roz. Koblencovou (* 13. záﬁí 1946 v Ústí nad Labem), s níÏ
nalezl domov v Petrovicích. - V roce 1972 a 1978 se stal otcem dvou
synÛ: star‰ího Ondﬁeje a mlad‰ího ·tûpána, z nichÏ ·tûpán pokraãuje
v sochaﬁské tradici.
„ ... Na zahradu mi jednoho dne otec pﬁivezl rozloÏen˘ vãelín, kter˘
jsme zde stloukli a chtûj nechtûj jsem se stal vãelaﬁem. ... “
V˘tvarná práce v‰ak k obÏivû rozrÛstající se rodiny nestaãila, a proto
se na základû získané restaurátorské licence zaãal vûnovat také restaurování 2) a transferu kamenn˘ch památek.
„ ... Restaurátorská práce, pﬁi které se mi zcela otevírají du‰e autorÛ
jednotliv˘ch památek a dávají mi moÏnost pﬁenést ãasem jejich poselství,
mû dodnes naplÀuje pocitem klidné radosti z dobré práce, kdy pomáhám
dílÛm sv˘ch kolegÛ z minulosti. - Je to krásná sluÏba. ... “
JiÏ pﬁes dvacet let je moÏné na zahradû manÏelÛ Bílkov˘ch naleznout
v blízkém i ‰ir‰ím ‰irém okolí Petrovic skuteãnou raritu - snûhovû bílou
hvûzdáﬁskou kopulí, v níÏ se skr˘vá NewtonÛv dalekohled je‰tû s Cassegrainem na vidlicové, paralaktické montáÏi.
„ ... Od malinka mû také zajímaly hvûzdy a dalek˘ vesmír. - Podle kníÏeãky bratﬁí ErhartÛ mi mÛj bratr, umûleck˘ skláﬁ, vyrobil dva Ïebrované
disky, z nichÏ se mi na druh˘ pokus podaﬁilo vybrousit a vyle‰tit parabolické zrcadlo na danou dobu úctyhodné velikosti 425 mm. ... NahlíÏení do vesmíru mi umoÏnilo setkávání s lidmi podobného zamûﬁení a obohacovalo pﬁemítání o svûtû. ... “
Dílo: V˘tvarná díla Michaela Bílka je moÏné spatﬁit v: Galerii hlavního
mûsta Prahy • Muzeu umûní v Olomouci • Oblastní galerii v Liberci • Se(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
veroãeské galerii v˘tvarného umûní v Litomûﬁicích • Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole Petrovice okres Ústí nad Labem, pﬁíspûvkové organizaci
„ ... Na první pohled se mohou zdát sochy
Michaela Bílka jako sochy radostné, bezstarostné aÏ rozverné. Nenechme se v‰ak m˘lit
.... Nejsou ani veselé, tím ménû bezstarostné.
Jsou tedy smutné? Pesimistické? - Nikoli. Jaké
tedy jsou ... ? Jsou pﬁece ãlovûãí. Je v nich
právû tolik nûhy jako slzí, právû tolik smutkÛ
jako úsmûvÛ, právû tolik pravdy jako poezie.
Jsou Ïivoucí, jsou lidské a laskavé.
Sledují nezaujatû na‰e Ïivoty ti‰e a jakoby
zpovzdálí. Nekomentují na‰e omyly. Nenabádají nás k lep‰ímu, nevyhroÏují infernem ani
nás nechtûjí varovat. Spí‰e nás vyz˘vají, abychom k nim pﬁisedli, stali se jednûmi z nich
a poloÏili jim ruku kolem ramen, tak, jako ji klademe tûm, které máme rádi. ...
Sochy Michaela Bílka dobrovolnû rezignovaly
na v˘stavné ochozy bazilik a kostelÛ, na maleb-

ná zákoutí zámeck˘ch parkÛ a okrasn˘ch zahrad a posadili se, aby si s námi povídaly. ...“ 3)
Je jen vskutku pramálo lidí mezi námi, kteﬁí
mají v sobû tolik slunce, Ïe jim dokáÏí blahodárnû prozáﬁit i Ïivoty druh˘ch.

âas bohuÏel neúprosnû rok k roku pﬁidává,
v na‰ich myslích pouze krásné vzpomínky nám
na minulost ponechává ... . Do dal‰ích dnÛ,
mûsícÛ a let bychom Vám proto u pﬁíleÏitosti
ctûn˘ch 70 narozenin jménem nás v‰ech, váÏen˘ oslavenãe, chtûli ze srdce popﬁát pokud
moÏno stále je‰tû pevné zdraví a upﬁímnou
spokojenost se v‰ím, co Vám Ïivot je‰tû pﬁinese.
1)
inspirováno ãlánkem Bílek Michael v Historii
Litvínovska a okolí blíÏeji viz. http://litvinov.
sator.eu/encyklopedie/vseobecna/bilek-michael
2)
V Petrovicích restauroval napﬁ. sloup Ecce
homo (1998); Madonu (1998); sochu sv.
Jana Nepomuckého (1998); hﬁbitovní kﬁíÏ
(2008); ...; v Krásném Lese sochu sv. Jana
Nepomuckého (1999); sochu Panny Marie
(2010); ... a na Nakléﬁovû kamenn˘ podstavec s reliéfem Madony.
3)
úryvek z úvodního slova Vladimíra Preclíka pﬁedsedy MÁNESA proneseno v Galerii
plastik v Hoﬁicích v Podkrkono‰í dne
8. dubna 2006

S jak˘m ohlasem se setkal sbûr pouÏit˘ch po‰tovních známek?
V jednom z pﬁedchozích ãísel Petrovického zpravodaje jsme Vás informovali o pﬁípadné moÏnosti odevzdání na Obecním úﬁadu Petrovice nebo
v Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole Petrovice ... jiÏ v pﬁepravû âeské po‰ty
pouÏit˘ch a tím znehodnocen˘ch ãesk˘ch, ale i zahraniãních po‰tovních
známek. Za cca pÛl roku sbûru se podaﬁilo nashromáÏdit od spousty lidí
dobré vÛle nejenom z Petrovic více neÏ 1 kg od pohlednic nebo dopisních obálek odstﬁiÏen˘ch pouÏit˘ch po‰tovních známek nejrÛznûj‰ího stáﬁí
i hodnoty, které byly koncem mûsíce ãervna 2012 zaslány na adresu
Hnutí Rodina do Pardubic.
To, Ïe zásilka byla nejenom v poﬁádku doruãena adresátovi, ale Ïe
byla adresátem také ﬁádnû, jak pﬁednû deklaroval, zpracována a následnû vyuÏita, potvrzuje dopis pﬁedstavitele Hnutí Rodina - Franti‰ka Traxle-

ra ze dne 28. ãervna 2012, ve kterém se mimo jiné pí‰e: „Dûkujeme Vám
za zaslané pouÏité po‰tovní známky. ... Jsme velice rádi, Ïe Vám není
lhostejná chudoba obyãejn˘ch lidí Ïijících v zemích tzv. tﬁetího svûta a Ïe
se tímto jednoduch˘m zpÛsobem snaÏíte spolu s námi alespoÀ trochu
jim pomáhat. ...“
Neb sbûr pouÏit˘ch po‰tovních známek za úãelem pomoci potﬁebn˘m
po celé âeské republice úspû‰nû jiÏ nûkolik let nejenom funguje, ale i
nadále pokraãuje, chtûli bychom Vás proto touto cestou v duchu lidového moudra „Dej a bude Ti dáno. - Pﬁej a bude Ti pﬁáno“ poÏádat o to,
aby jste tak, jako doposud, pouÏité po‰tovní známky v jakémkoli mnoÏství nosili na Obecní úﬁad Petrovice nebo do Základní ‰koly a Mateﬁské
‰koly Petrovice ... .

I v leto‰ním ‰kolním roce sbíráme star˘ papír
V uplynulém ‰kolním roce 2011 / 2012 se
Z· a M· Petrovice ... tradiãnû zapojila jiÏ do
12. roãníku (finanãnû honorované) soutûÏe vyhlá‰ené k 1. záﬁí 2011 fa Kovo‰rot Group CZ,
a.s. z Dûãína ve sbûru druhotn˘ch surovin (zejména pak starého papíru a pouÏit˘ch PET
lahví).
I pﬁes skuteãnost, Ïe ne v‰echny dûti a Ïáci
Z· a M· Petorvice ... se do soutûÏe aktivnû
zapojily, je velice povzbudivé, Ïe Z· a M· Petrovice ... obdrÏela od fa Kovo‰rot Group CZ,
s.r.o. z Dûãína za odevzdané druhotné suroviny ve ‰kolním roce 2011 / 2012 finanãní hotovost v celkové v˘‰i 22.167,- Kã + za:
1. místo v kategorii: ‰kola s nejvy‰‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím papíru na jednoho Ïáka
2. místo v kategorii: ‰kola s nejvy‰‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím papíru
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1. místo v kategorii: ‰kola s nejvy‰‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím PET lahví
dal‰ích 6.000,- Kã (tj. dohromady 28.167,Kã + hodnotné ceny v celkové v˘‰i 2.000,- Kã).
Nejlep‰ími sbûraãi druhotn˘ch surovin z ﬁad
dûtí nav‰tûvující Mateﬁskou ‰kolu - Z· a M·
Petrovice ... byli:
■ Lucie Glaserová - ve sbûru starého papíru
(424 kg)
■ Jan Domeck˘ - ve sbûru PET lahví (679 ks)
Nejlep‰ími sbûraãi druhotn˘ch surovin z ﬁad
ÏákÛ nav‰tûvující Základní ‰kolu - Z· a M·
Petrovice ... byli:
■ Oto Li‰ka (Ïák III. tﬁídy, 4. roãníku) - ve
sbûru starého papíru (1.381 kg)
■ Daniel Guza (Ïák III. tﬁídy, 4. roãníku) - ve
sbûru PET lahví (2.970 ks)
Takto získané finanãní prostﬁedky byly vloÏe-

ny do tzv. sbûrového fondu (blíÏeji viz.
w w w. s k o l a - p e t r o v i c e . c z / s b e r o v y - f o n d 2011.html) a prÛbûÏnû pouÏívány k ãásteãné
úhradû (tj. formou pﬁíspûvku) nákladÛ spojen˘ch s úãastí dûtí a ÏákÛ Z· a M· Petrovice ...
na nejrÛznûj‰ích kulturních, spoleãensk˘ch, zábavn˘ch, ... akcích.
To, zda-li Z· a M· Petrovice ... zvítûzí i v leto‰ním ‰kolním roce 2012 / 2013 záleÏí v˘hradnû na tom, s jakou aktivitou se dûti a Ïáci
Z· a M· Petrovice ... zapojí do dal‰ího (tj. 13.)
roãníku soutûÏe ‰kol ve sbûru druhotn˘ch surovin.
Podpoﬁit snaÏení dûtí a ÏákÛ Z· a M· Petrovice ... mÛÏete ale i Vy sami zejména tím, Ïe
nebudete Va‰e druhotné suroviny (tj. star˘
papír a PET lahve) odkládat do kontejnerÛ na
tﬁídûn˘ odpad, ale pﬁedáte je Z· a M· Petrovice ... , která je dokáÏe zúroãit ve prospûch Petrovické a Krásnoleské ‰kolní drobotiny.

Co moÏná nevíte...
âas dovolen˘ch a prázdnin, kter˘ mnozí z nás strávili poznáváním nov˘ch a nûãím zajímav˘ch míst
u nás nebo i za hranicemi, je za námi. - Teì nám jiÏ nezb˘vá nic jiného, neÏ si spoleãnû s kamarády
a znám˘mi prohlédnout pár fotografií a vzájemnû si sdûlit nejrÛznûj‰ích mnohdy dokonce velmi kuriózní záÏitky.
Obdobnû tomu (samozﬁejmû aÏ na ono spoleãné prohlíÏení fotografií) bylo i v minulosti. - Îe nevûﬁíte? Tak si pﬁeãtûte jednu humornou ba pﬁímo kuriózní pﬁíhodu, která se váÏe k náv‰tûvû Petrovic, popsanou v dopise vrchnímu ãí‰níkovi cara Alexandra I. a ruskému vyslanci v DráÏìanech - Aleksandru
Michajloviãi kníÏeti Bûloselskému (* 1752 - + 1809) znám˘m dobrodruhem a muÏem, jehoÏ vlastní
jméno je synonymem pro svÛdce, - Giacomo Casanovou (* 2. dubna 1725 v Benátkách - + 4. ãervna
1798 v Duchcovû).
„ ... Na okraji dráÏìanského pﬁedmûstí byl z tamûj‰í galerie ukraden Antonio Allegrio da CorreggiÛv
obraz „Magdaleny“ a saská policie ho hledala. ... ProhlíÏeli nejenom vÛz, ve kterém jsem cestoval, ale
velmi dÛkladnû i mne (dokonce mi sahali i za vestu), takÏe jsem se rozãílil a stáhl si kalhoty i spodky,
aby se podívali, nemám-li obraz „Magdaleny“ náhodou ukryt˘ tam. ... Tato prohlídka mne pomûrnû dosti
zdrÏela, takÏe kdyÏ jsem dojel do hraniãní obce Petrovice, byla uÏ tma. Musel jsem tedy chtû nechtû
pojíst a následnû se ubytovat v tamním pomûrnû ‰patném po‰tovním hostinci. Celou noc jsem ale ani
oka nezamhouﬁil, neb mne díky zde snûdenému nepﬁíli‰ dobrému jídlu celou noc trápil siln˘ prÛjem.“

Modernizace Místní knihovny Petrovice dokonãena
Na základû pﬁiznání úãelové dotace na „Modernizaci knihovních sluÏeb v Místní knihovnû v
Petrovicích“ ve v˘‰i 33.000,- Kã z programu
Veﬁejné informaãní sluÏby knihoven (VISK) 3 Informaãního centra veﬁejn˘ch knihoven Ministerstva kultury âeské republiky byla v prÛbûhu
tzv. hlavních prázdnin zdárnû realizována modernizace stávajícího ne jiÏ zcela dobﬁe fungujícího a pomûrnû zastaralého vybavení Místní
knihovny Petrovice, jejíÏ nedílnou souãástí od
mûsíce záﬁí 2012 je také tzv. Îákovská knihovna Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice
okres Ústí nad Labem, pﬁíspûvkové organizace.
Zejména, opomineme-li v˘mûnu dvou jiÏ
velmi poruchov˘ch a technicky zcela zastaral˘ch poãítaãÛ, se podaﬁilo poﬁídit nov˘ knihovnick˘ program (tj. automatizovan˘ knihovní
systém Clavius REKS), kter˘ je on-line propojen se Severoãeskou vûdeckou knihovnou, coÏ
s sebou pﬁineslo mnoÏství nov˘ch a to té doby
nevídan˘ch v˘hod.

âtenáﬁi Místní knihovny Petrovice, jejíÏ
ﬁádná v˘pÛjãní doba je vÏdy v pondûlky a ãtvrtky (v pﬁípadû potﬁeby je moÏné o v˘pÛjãku poÏádat i mimo v˘pÛjãní dobu po pﬁedchozí tf. domluvû s místním ﬁídícím uãitelem), tak získali
moÏnost v˘pÛjãky nikoli pouze knih a periodik
z podstatnû roz‰íﬁeného kniÏního fondu (místního i dlouhodobû zapÛjãeného) Místní knihovny v Petrovicích, ale témûﬁ jakéhokoli kniÏního
titulu nebo periodika, kter˘ si zrovna usmyslí
vypÛjãit. - V rámci tzv. meziknihovní bezplatné
v˘pÛjãky, do níÏ se Místní knihovna Petrovice
zapojila, je moÏné sehnat mnohé a pomûrnû
velice rychle (tj. vesmûs do jednoho t˘dne).
Ty, koho zajímá, co v‰e si je moÏné v souãasné dobû v Místní knihovnû v Petrovicích vypÛjãit, bezesporu potû‰í zpráva, Ïe on-line katalog knihovního fondu Místní knihovny Petrovice s krátk˘mi anotacemi k jednotliv˘m knihám
je moÏné od srpna 2012 novû najít také na internetu (konkrétnû na internetovém odkazu:
http://katalog.svkul.cz/petrovice/).

V‰em zájemcÛm o „internetové surfování“ je
samozﬁejmû i nadále poskytován bezplatn˘ a
ãasovû nikterak omezen˘ pﬁístup k vysokorychlostnímu internetu.
K novinkám, které s sebou pﬁinesla modernizace Místní knihovny v Petrovicích, patﬁí také
novû poskytovaná sluÏba ãtenáﬁÛm, kteﬁí p.
knihovnici A. Kortanové nahlásí svou e-mailovou adresu, ve formû zasílání informaãních emailÛ o nov˘ch titulech, které byly do Místní
knihovny Petrovice darem nebo nákupem poﬁízeny nebo v rámci tzv. v˘mûnného souboru
dlouhodobû zapÛjãeny.
Materiální modernizace Místní knihovny Petrovice je tedy zdárnû díky radû a následné pomoci Okresních metodiãek Severoãeské vûdecké knihovny hotova. - Nyní jiÏ je potﬁeba jen
jedno jediné a to, aby co nejvíce obyvatel Petrovic, Krásného Lesa a Nakléﬁova opût v míﬁe
hojné zaãalo hledat v knihách více neÏ staletou
moudrost a skrze ni následnû také lásku v samotn˘ch lidech a k lidem kolem sebe.
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Nález, kter˘ v‰ichni povaÏovali za nemoÏn˘
V evidenãní kartû Národního památkového ústavu - územního odborného pracovi‰tû v Ústí nad Labem je moÏné o kﬁtitelnici (od roku 1968
kulturní památky ã. 69019/35-828) pÛvodnû (tj. nûkdy do konce 80-t˘ch
let 20. století) umístûné na evangelijní stranû (tj. poblíÏ kazatelny) v presbytáﬁi farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích vyãíst, Ïe se jednalo o
kvalitní pozdnû barokní a sochaﬁsky bohatû zdobenou pískovcovou polychromovanou 105 cm vysokou kﬁtitelnici z 2. poloviny 17. století s dﬁevûn˘m víkem z lípového dﬁeva zakonãeného 63 cm vysok˘m souso‰ím
Kﬁtu Pánû na jeho vrcholu.
„ ... Noha, která stojí na kruhovém kamenném stupni, je dûlena prstencem na dvû ãásti. - Spodní ãást zdobí akantové listy, horní pro zmûnu závûsy z ovoce. ... Také samotná kﬁtitelnice je dûlena obíhajícím nápisem:
„Lasset die Kindlein zu mir kommen und verbiettets ihnen nicht, denn socher ist das Gottes. [Luk 188/16]“ na dvû ãásti. - Dole se nachází nûkolik okﬁídlen˘ch hlav andûlÛ propojen˘ch girlandami, nahoﬁe mezi dvûma
okﬁídlen˘mi hlavami andûlÛ jsou umístûné dvû kartu‰e s biblick˘mi citáty: „Es sei denn, das niemend wieder úboren werde aus dem Wasser
und heiliger Geist so kann er nicht eingehen in das Reich Gottes. [Joh
3]“ a „Gehet hin und lehret alle Fölker und taufet sie in Namen des Vater
sund des Sohnes und des heiligen Geistes. [Mat 28 cap.]“. ...“
Uvnitﬁ kﬁtitelnice se nacházela hladká cínová mísa na kﬁestní vodu
zhotovená cínaﬁsk˘m mistrem Josefem Eybenem (nûkdy téÏ Eibenem) z
Teplic v roce 1830.
AÏ do dne‰ních dnÛ v‰ichni, vãetnû pracovníkÛ Národního památkového ústavu - územního odborného pracovi‰tû v Ústí nad Labem, mûli
za to, Ïe z celé kﬁtitelnice se po propadu stﬁechy farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích dne 11. srpna 1988 zachoval pouze pÛlkruhov˘ stupeÀ, ale ... jak se v dne‰ních dnech ukázalo, nebylo tomu tak.
V domû ãp. 504 manÏelÛ Jana a Radky Domeck˘ch byla totiÏ po nûkolik let peãlivû uchovávána cínová mísa o prÛmûru 75 cm na kﬁestní
vodu, s níÏ bylo do roku 1981 pokﬁtûno nûkolik generací obyvatel Petrovic a do Petrovic pﬁináleÏejícího Nového Dvora, z pÛvodní kﬁtitelnice.

Na cínové míse je umístûn nápis: „ ... Joseph Eyben Zinngiessermeister in Teplitz 1930. ... nad nímÏ jsou vyraÏené tﬁi oválné znaãky: Pták s
nápisem Teplitz, ... dále Okﬁídlená polifigura nad níÏ je kartu‰ (obsahuje
nápis Fien Zin) s královskou korunou ... a Jelen s paroÏím, nad nímÏ je
jméno Joseph Eiben. ... “
Cínová mísa byla dne 3. srpna 2012 pﬁevezena do budovy Základní
‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... , kde bude do doby alespoÀ ãásteãné opravy kabriolet ruin farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích vystavena poblíÏ dﬁevûné makety farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích
zhotovené p. Richardem Wolfem (pÛvodem z domu ãp. 292) v prostorách
vyhrazen˘ch pro potﬁeby Místní knihovny Petrovice.
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Od úmrtí duchovního správce petrovického farního obvodu
P. Aloise ·klíby v leto‰ním roce uplynulo jiÏ 80 let
Mezi nûkolika málo do dne‰ních dnÛ nejenom dochovan˘ch, ale také náleÏitû udrÏovan˘ch a lidmi nav‰tûvovan˘ch, hrobÛ z pﬁedváleãné éry na petrovickém hﬁbitovû patﬁí bezesporu místo posledního odpoãinku petrovického duchovního správce, kter˘ úctyhodn˘ch
35 let obûtavû slouÏil slovy i skutky, o ãemÏ se
je moÏné doãíst v Pamûtní knize Petrovické
farnosti z let 1827 - 1932, v‰em tûm, kteﬁí zde
byli doma pﬁed námi.
Je s neuvûﬁiteln˘m podivem, Ïe právû jeho
Ïivotní pﬁíbûh neupadl ani po osmi desítkách let
v zapomnûní. - Snad je tomu i proto, Ïe si zdej‰í podhorskou oblast (aã sám pocházel z polabské níÏiny) zamiloval a velice záhy po svém
pﬁíchodu povaÏoval za svÛj skuteãn˘ domov.
Má vzpomínková mozaika sestavená na základû dochovan˘ch bohuÏel nepﬁíli‰ ãetn˘ch archivních pramenÛ je vûnovaná muÏi, kter˘ bez
jak˘chkoli v˘hrad pﬁijal z rukou litomûﬁického
biskupa své jmenování na petrovickou faru nepﬁíli‰ vysoké „kategorie“. - Aã to ne vÏdy ve své
farnosti s cca 2.700 farníky mûl lehké (tj. plnû
v duchu lidového úsloví: „V‰em se zavdûãit
nelze.“), ve své kaÏdodenní nelehké past˘ﬁské
sluÏbû Petrovick˘m a Novodvorsk˘m, kterou
zastával vskutku neuvûﬁiteln˘ch 35-t let, nejenom vytrval, ale uprostﬁed sv˘ch Petrovick˘ch
a Novodvorsk˘ch chtûl také snít svÛj vûãn˘
sen.
âtvrt˘ syn mistra krejãovského ﬁemesla
Franti‰ka ·klíby, syna kameníka Jiﬁího ·klíby
z Habrové a Terezie roz. ·ornerové, a jeho
Ïeny Franti‰ky, dcery zahradníka Josefa RÛÏka
z Dobﬁíkova a Kateﬁiny roz. Horákové, kter˘ se
narodil dne 29. srpna 1861 v domû ãp. 26
v Rychnovû nad KnûÏnou.1)
Jeho dva star‰í bratﬁi: Antonín (* 13. ãervna
1855 v Rychnovû nad KnûÏnou, ãp. 21) a Václav (* 27. záﬁí 1859 v Rychnovû nad KnûÏnou,
ãp. 26 - + 2. záﬁí 1900) se rozhodli pro knûÏství (pÛsobili v královéhradecké diecézi), mlad‰í bratr Franti‰ek 2) (* 7. ﬁíjna 1865 v Rychnovû
nad KnûÏnou, ãp. 7 - + 28. ledna 1952 v Ústí
nad Orlicí) se pro zmûnu rozhodl pro uãitelství.
Obecnou ‰kolu nav‰tûvoval v letech 1867 1873 v rodném Rychnovû nad KnûÏnou. - Poté
se pﬁihlásil na Gymnázium v Rychnovû nad
KnûÏnou, kde také dne 27. ãervence 1881 úspû‰nû sloÏil pﬁedepsanou maturitní zkou‰ku
s dobr˘m v˘sledkem.
Dnes jiÏ bohuÏel nelze zﬁejmû s naprostou
jistotou ﬁíci, proã se rozhodl studovat filosofii
a teologii v litomûﬁickém diecézním knûÏském
semináﬁi (1881 - 1885) a nikoli, tak jako jeho
dva star‰í bratﬁi, v královéhradeckém diecézním knûÏském semináﬁi. - Lze se v‰ak domnívat, Ïe pouze vysly‰el v‰eobecnou v˘zvu litomûﬁického biskupa Msgre Antonína Ludvíka
Frinda a rozhodl se pro pÛsobení v litomûﬁické

P. Alois ·klíba

Franti‰ek Âklíba,
nejmlad‰í bratr P. Aloise ·klíby
diecézi, která jiÏ v té dobû nemûla dostateãné
mnoÏství knûÏí.
KnûÏské svûcení pﬁijal z rukou litomûﬁického
biskupa Msgre ThDr. Jana Kﬁtitele Emanuela
Schönbela, O.Cr. dne 17. ãervna 1885 v katedrále sv. ·tûpána v Litomûﬁicích.
Jeho prvním kaplansk˘m pÛsobi‰tûm se mu
stává ode dne 26. kvûtna 1885 farnost Pavlovice, kde setrval necel˘ rok. - Poté, neÏ byl dne
26. ledna 1888 opûtovnû ustanoven kaplanem
v Pavlovicích, byl vÏdy na pﬁechodnou dobu (tj.
do jmenování nového faráﬁe) povûﬁen administrací nejprve farnosti Jestﬁebí (ode dne 1. kvûtna 1886) a následovnû farnosti Kvítkov (ode
dne 25. listopadu 1886).

Po sloÏení pﬁedepsan˘ch komisionálních
zkou‰ek pro ustavení faráﬁem (tzv. faráﬁsk˘ch
zkou‰ek), které zdárnû vykonal dne 2. kvûtna
1888 v Litomûﬁicích, se nejdﬁíve stal ode dne
1. záﬁí 1888 administrátorem v Horním Pr˘sku,
pomûrnû záhy (tj. ode dne 28. února 1889) expositou ve V‰estudech a nakonec ode dne
5. února 1891 poprvé faráﬁem a to v Krombachu.
Do Petrovic, kde nastoupil dne 12. ledna
1896, byl poslán na základû rozhodnutí C.k.
místodrÏitelství království ãeského v Praze
z konce roku 1896, které dne 7. ledna 1896 potvrdila Biskupská konzistoﬁ v Litomûﬁicích.
„ ... U fary na Nakléﬁovû na mne ãekal Joseph Ruhmich - starosta Obce Petrovice spolu
s Josephem Schönbachem - radním, aby mne
odtud odvezli do Petrovic na saních. ... Tam na
mne jiÏ netrpûlivû ãekali ostatní radní Obce
Petrovice, ﬁídící uãitel Obecné ‰koly Petrovice
spolu s ostatními uãiteli a jejich Ïáky, ... ale
také ãetní pﬁedstavitele nejrÛznûj‰ích korporací
a spolkÛ, ... “.
Slavnostní uvedení do úﬁadu duchovního
správce petrovického farního obvodu se uskuteãnilo za úãasti P. Gustava Mattaucha - obvodního vikáﬁe teplického vikariátu, osobního
dûkana a chabaﬁovického faráﬁe aÏ na svátek
Uvedení Pánû do chrámu (tzv. Hromnice) dne
2. února 1896 ve zcela zaplnûném farním kostele sv. Mikulá‰e.
Spolu s P. Aloisem ·klíbou se na faru v Petrovicích nastûhovala jeho hospodynû Aloisie
Horky (* 23. ﬁíjna 1857 - + 5. kvûtna 1922
v Petrovicích, ãp. 5) se svou desetiletou schovankou Filomenou Lev (Lew) 3) (* 8. ãervence
1886 v Siﬁejovicích - + 6. srpna 1929 v Petrovicích, ãp. 5 4) ), nemanÏelskou dcerou sestry
Aloisie Horky - Theresie Horky provdanou za
Johanna Leva (Lewa).5) - Pozdûji (tj. od roku
1905) na faﬁe v Petrovicích na‰la domov také
druhá farní hospodynû Marie Horky (* 30. kvûtna 1847 - + 3. kvûtna 1916 v Petrovicích, ãp.
5), s níÏ pﬁi‰la do Petrovic jako „soukromá nájemnice“ Antonie Horky (* 13. bﬁezna 1860).
„ ... OkamÏitû po pﬁevzetí petrovické fary se
zaãal zajímat o stav jím spravovaného kostela.
- Se zji‰tûnou skuteãností, zejména co se t˘ãe
(Pokraãování na následující stranû)

Podpis P. Aloise ·klíby
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
kostelního inventáﬁe, nebyl ale vÛbec spokojen˘. Z tohoto dÛvodu vyhlásil dobroãinnou veﬁejnou sbírku, která vynesla 467 zlat˘ch, díky
níÏ bylo mnohé dáno do poﬁádku. ... Po celou
dobu svého pÛsobení v Petrovicích se snaÏil
o „svÛj“ kostel peãovat a soustavnû, samozﬁejmû také díky podpoﬁe nejednoho ‰lechetného
dobrodince, zvelebovat, coÏ se díky ne vÏdy
dodrÏení v‰ech patﬁiãn˘ch úﬁedních postupÛ
setkalo s patﬁiãn˘m pochopením nadﬁízen˘ch
úﬁadÛ (napﬁ. v roce 1908 byl ze strany Okresního hejtmanství v Ústí nad Labem dokonce
pﬁísnû pokárán za to, Ïe dojednal osazení nov˘ch Ïelezn˘ch kostelních oken bez jeho souhlasu). ... “
Za své ãetné zásluhy nejenom tzv. „na poli
duchovním“ mu byl ponejprv propÛjãen titul
„osobní dûkan“, ale pozdûji (tj. v roce 1926) byl
je‰tû navíc jmenován biskupsk˘m notáﬁem.
Petroviãtí si ho i pﬁesto, Ïe byl dle vyprávûní pamûtníkÛ dosti (zejména ve ‰kole pﬁi v˘uce
náboÏenství) pﬁísn˘, velice oblíbili a skuteãnû
nesmírnû váÏili. - V roce 1922 oslavil spolu se
sv˘mi farníky stﬁíbrné jubileum (tj. 25-t let)
a v roce 1932 (tj. na samotném konci svého Ïivota) dokonce jubileum korálové (35-t let)
svého pÛsobení v Petrovicích.
„ ... V den památky sv. muãedníkÛ Fabiána
a ·ebestiána (tj. 20. ledna 1922) mi zdej‰í obyvatelé uspoﬁádali vskutku impozantní oslavu
mého 25-ti letého pÛsobení ve zdej‰í farnosti. Já jsem Ïádnou oslavu nevyÏadoval ba ani nechtûl, ale díky lásce m˘ch farníkÛ k mé osobû
jsem byl naprosto bezmocn˘ a nakonec jsem
proto s uspoﬁádáním oslavy souhlasil.“
V 9.00 h jsem spolu s pûti dal‰ími knûÏími
ze sousedství pﬁi‰el do slavnostnû vyzdobeného a lidmi pﬁeplnûného kostela tak, Ïe mnozí
museli stát venku. Pﬁed vstupními dveﬁmi na
mne ãekaly dvû bíle odûné dívky: Anna Stille
z domu ãp. 317 a Karolina Kühnel z domu ãp.
147, které pﬁednesly zdravici a pﬁedaly mi nádherné kytice. ... Po kázání okrskového vikáﬁe
ú‰tûckého vikariátu, biskupského konzistorního
rady a petrovického rodáka - P. Eduarda
Schönbach - Nitscheho se ujal slova Fritz Hi-

ebsch z domu ãp. 149, kter˘ mi po krásném
proslovu pﬁedal poloÏenou na pol‰táﬁi krásnou
stﬁíbrnou svíci. Nakonec ke mne pﬁistoupila
s podûkováním zcela bíle odûna Hedwiga
Haase z domu ãp. 102, která mi zároveÀ pﬁedala kytici s 25-ti kvûty. ... Sv˘m farníkÛm jsem
ze srdce za v‰e podûkoval a poté celebroval
za asistence pﬁítomn˘ch knûÏí dûkovnou m‰i
svatou.
K v˘roãí mé sluÏby v Petrovicích jsem v prÛbûhu celého dne obdrÏel rovnûÏ mnoho písemn˘ch blahopﬁání a blahopﬁejn˘ch telegramÛ. Musím se pﬁiznat k tomu, Ïe na slavnost, kterou mi zdej‰í farníci uspoﬁádali, do smrti nezapomenu. ... Byl to pﬁekrásn˘ v˘raz toho, jak si
petrovická farní obec váÏila mne - svého duchovního past˘ﬁe a pﬁímluvce. ... “
Ve velmi podobném duchu se nesla i oslava
rubínového v˘roãí (tj. 40-t let) jeho knûÏství dne
7. ãervna 1925.
„ ... Celá obec vyuÏila mého 40-tého v˘roãí
knûÏské sluÏby a opûtovnû mi dokázala svou
lásku a vdûãnost. ... Petroviãtí mne obdarovali
ãetn˘mi písemn˘mi blahopﬁáními, ve kter˘ch mi
v‰ichni shodnû pﬁáli je‰tû dlouhé setrvání
v Petrovicích, a nepﬁebernou spoustou smyslupln˘ch a zároveÀ cenn˘ch dárkÛ (za zvlá‰tní
zmínku stojí zejména me‰ní kalich ozdoben˘
nádhern˘mi prav˘mi ãesk˘mi granáty v celkové
cenû 2.000,- Kãs, na kter˘ se sloÏili v‰ichni mí
farníci). ... Od obce Petrovice jsem pak obdrÏel
obraz Panny Marie v celkové hodnotû 1.000,Kãs. ... “
I pﬁesto, Ïe pﬁeváÏnou ãást svého Ïivota pÛsobil v nûmecky mluvícím prostﬁedí - tj. mluvil
a psal nûmecky, na pﬁelomu let 1926 / 1927 se
rozhodl psát v˘hradnû ãesky. - Jím psané
ãeské zápisy ale byly i jeho souãasníkÛm natoÏ
pak dnes nám velmi tûÏce ãitelné, neb jsou
psány pro ãeské písmo netypick˘m nûmeck˘m
kurentem.
Ke konci svého Ïivota trpûl cukrovkou. Zemﬁel zaopatﬁen svat˘mi svátostmi ve vûku
70-ti let dne 12. ãervna 1932 ve 22.00 h v Teplické nemocnici. Jako pﬁíãina úmrtí se uvádí
hnisav˘ zánût slepého stﬁeva.
Jeho tûlesné ostatky byly dne 16. ãervna

To prostû nevymyslí‰
Psal se pátek dne 3. srpna 2012 a do pÛlnoci zb˘valy uÏ ani ne dvû hodiny. - Jak ﬁíkávala blahé pamûti moje maminka: „UÏ nastal
ten nejvy‰‰í ãas urychlenû dokonãit celodenní
práci, ... um˘t se, pomodlit se a po zásluze se
uloÏit k nûkolika hodinovému odpoãinku.“
Ani tentokrát tomu nebylo jinak. - Cca ve
22.30 hod., kdy jsem vyﬁídil poslední, jak by
ﬁekla „Cecilka“ z trilogie „Slunce, seno, ...“ :
„mimoﬁádnû dÛleÏité nebo dÛleÏitû mimoﬁádné“
hlá‰ení o ... , popadl jsem k˘bl a vydal se s pocitem dobﬁe vykonané práce smûrem ke kabriolet ruinám farního kostela sv. Mikulá‰e, abych
tam natrhal pro ‰kolní zvíﬁátka, kter˘ch máme
více neÏ dost, dostateãné mnoÏství trávy a záZPRAVODAJ PETROVICE
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roveÀ se pomodlil obvyklou rozjímavou modlitbu rÛÏence.
V‰e probíhalo tak, jako doposud kaÏd˘
prázdninov˘ den. - Po pﬁíchodu ke kostelu
jsem odemkl a na hák zabezpeãil vstupní
mﬁíÏe, natrhal cel˘ k˘bl trávy a zaãal pomalu
pﬁi svitu svíãky umístûné na oltáﬁi odﬁíkávat radostné desátky rÛÏence.
Nyní nastalo to neãekané ale ... . - V pÛli
modlitby se pojednou z niãeho nic dostavila
palãivá potﬁeba vykonání tûlesné úlevy a já
proto poloÏil rÛÏenec na oltáﬁ a bezstarostnû
vybûhl pﬁed kostel k lípám lemujícím cestu ke
hﬁbitovu, abych ... . Asi tak v polovinû neskuteãné tûlesné úlevy, kdy mé oãi pﬁivykly v‰ude

1932 v 10.00 h, po okrskov˘m vikáﬁem teplického vikariátu - P. Edmundem Tobischem vykonání pohﬁebních obﬁadÛ ve farním kostele sv.
Mikulá‰e v Petrovicích, pietnû za úãasti velkého mnoÏství knûÏí a je‰tû vût‰ího poãtu lidí uloÏeny do hrobu ã. 1 (pole ã. II.) na hﬁbitovû
v Petrovicích nalevo od vstupní brány smûrem
od kostela.
„ ... Jménem ãelních pﬁedstavitelÛ obce, vedení ‰koly, uãitelÛ a ÏákÛ, v‰ech zástupcÛ nejrÛznûj‰ích korporací a spolkÛ, ... a samozﬁejmû
také v‰ech farníkÛ se nad otevﬁen˘m hrobem
s P. Aloisem ·klíbou rozlouãil Josef Karger ﬁeditel ‰koly, kter˘ mu zároveÀ podûkoval za
obûtavou 35 let trvající past˘ﬁskou sluÏbu. ...“
Jeho hrob, kter˘ byl u‰etﬁen plánované a organizované devastace petrovického hﬁbitova
v pováleãn˘ch letech, byl citelnû poniãen aÏ
v polovinû roku 2011 neznám˘mi zlodûji drah˘ch kovÛ, kteﬁí z nûho postupnû odcizili mûdûné okrasné zábradlí.
Jan F. Teister
1)

2)

3)

4)

5)

Svátost kﬁtu mu dne 29. srpna 1861 udûlil P.
Franti‰ek ·afránek - kaplan v Rychnovû nad
KnûÏnou.
Dva bratﬁi P. Aloise ·klíby téhoÏ jména zemﬁeli v dûtském vûku: Franti‰ek ·klíba (*11.
ãervna 1857 v Rychnovû nad KnûÏnou, ãp.
21 - + 4. bﬁezna 1859 v Rychnovû nad KnûÏnou) a Franti‰ek ·klíba (* 7. ãervna 1863
v Rychnovû nad KnûÏnou, ãp. 26 - + 6. bﬁezna 1864 v Rychnovû nad KnûÏnou)
Podle p. Renaty von Babke (blíÏeji viz. Biografie dlouholetého petrovického faráﬁe Aloise ·klíby uveﬁejnûné ve Zpravodaji pro obec
Petrovice roã. 14 / 2009, ã. 2, s. 3 - 6) mûla
b˘t Filomena Lev (Lew), která nalezla místo
svého posledního odpoãinku „po boku“ P.
Aloise ·klíby na hﬁbitovû v Petrovicích údajná nemanÏelská dcera P. Aliose ·klíby. - Pro
toto tvrzení v‰ak neexistuje Ïádn˘ vûrohodn˘
dÛkaz.
Na jejím náhrobku je jako „povolání“ uvedeno „Chorsengerin“ (tj. chrámová zpûvaãka)
Îivot na faﬁe v Petrovicích se tehdy velice
podobal románovému vyprávûní nazvanému
„Na faﬁe“ od spisovatelky Vlasty Javoﬁické.

dokola panujícímu pﬁí‰eﬁí, jsem pojednou zpozoroval, Ïe pﬁede mnou, právû kde jsem ... ,
leÏí nûjaké rÛznû ‰edivé aÏ ãerné hromady ...
jedna, dvû, tﬁi, ... ‰est, které zde minulé noci
nebyly.
„Îe by to byly hromady sena?“ pomyslel
jsem si a pokraãoval dále v uspokojení nutkavé biologické potﬁeby. - Pﬁece jenom mi to po
chvíli pﬁem˘‰lení ale nedalo: „Kde by se tady
z niãeho nic vzalo seno?“ a pﬁed návratem do
kostela jsem se rozhodl, Ïe kopnutím do jedné
nebo dvou hromad zjistím, co se to tady pod lípami na cestû vedoucí ke hﬁbitovu vlastnû povaluje. ... Kopl jsem proto do jedné a hned do
druhé nejbliÏ‰í mi hromady a najednou se
ozvalo bolestné jedno a hned v zápûtí je‰tû
jedno bolestivûj‰í „Au“ a z druhé strany tich˘m
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
av‰ak velmi zdvoﬁilostním hlasem navíc: „Hallo,
wie geht es?“.
Ano, teì mi to do‰lo. ... Pod lipami u hﬁbitovní zdi si rozloÏili karimatky a spacáky nûmeãtí skauti, které jsem toho dne potkal ve vesnici, aby si zde unaveni celodenním pochodem
odpoãinuli a druhého dne pokraãovali ve své
cestû do táboﬁi‰tû „U statku“ v sousední Tisé. ...
KdyÏ se ukládali ke spánku na tomto ponûkud
romanticko - stra‰idelném místû bezesporu nikterak netu‰ili, Ïe je v prÛbûhu noci prostû a jednodu‰e po ... a k tomu je‰tû pokope.

Na‰tûstí to vzali zcela sportovnû a s ãásteãn˘m úsmûvem, ale já jsem na nic neãekal
a urychlen˘m krokem (respektive úprkem),
aniÏ bych vzal s sebou z kostela k˘bl s natrhanou trávou a náleÏitû zamkl kostelní mﬁíÏe,
neschopn˘ vyslovit jediné kloudné ãeské slovo
natoÏ pak patﬁiãnou omluvu v nûmãinû vydal
pryã.
Je‰tû Ïe v prÛbûhu noci trochu poprchávalo
a následky mého zcela bezelstného poãínání
se tím alespoÀ ãásteãnû smyly. - No, aã bych
si to jakkoli plánoval, podaﬁilo se mi opût vykonat a patﬁiãnû také dokonat nûco echt originál-

ního, na coÏ budou bezesporu v‰ichni aktéﬁi
s odstupem doby se stále vût‰ím úsmûvem
dlouho a dlouho vzpomínat.
Cca kolem 8 hod., kdyÏ jsem si v‰e v prÛbûhu noci v hlavû patﬁiãnû a navíc je‰tû v nûmãinû sesumíroval, jsem se vydal ke kostelu,
abych se za své poãínání patﬁiãnû omluvil
a jako od‰kodné jim pﬁedal ‰est krabiãek
„Oplatek z Petrovic“.
BohuÏel, svou peãlivû pﬁipravenou omluvu
za nev‰ední veãerní záÏitek jsem jiÏ vyslovit
nemohl, neboÈ pod lipami u hﬁbitova jiÏ nikdo
nebyl.

Rok trvání veﬁejné sbírky na zakoupení vûÏních hodin
a opravu kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích
Dnem 16. dubna 2012 tomu byl jiÏ rok, co Petrovick˘ spolek pro
obnovu a zachování tradic vyhlásil veﬁejnou sbírku na zakoupení
vûÏních hodin a opravu kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích.
V‰ichni, kdo nejenom hovoﬁí, n˘brÏ také zároveÀ nûco konkrétního byÈ
sebenepatrnûj‰ího dûlají, pro obnovu kabriolet ruin petrovického kostela,
mohli od 16. dubna 2011 pﬁispût formou sbûrací listiny nebo pﬁímo vkladem finanãní hotovosti na zvlá‰tní bankovní úãet ã. /0300 (tj. jmenovitû),
pﬁípadnû do pokladniãek (anonymnû).
V dobû na základû ustanovení § 24 odst. 2 zákona ã. 117/2001 Sb.,
o veﬁejn˘ch sbírkách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, pﬁedloÏení Petrovick˘m spolkem pro obnovu a zachování tradic vyúãtování (tj. ke dni 16.
dubnu 212) prvního roku konání veﬁejné sbírky zakoupení vûÏních hodin
a opravu kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích ãinil:
zÛstatek v pokladnû Spolku ... v Kã.........................................2.075,- Kã
zÛstatek v pokladnû Spolku ... v Eu ........................................... 8,50 Eu
zÛstatek na zvlá‰tním bankovním úãtu
ã. 243534699/0300 .............................................................69.768,31 Kã
tj. na dal‰í období trvání veﬁejné sbírky se celkovû pﬁevádí celková
ãástka 71.843,31Kã a 8,50 Eu
V‰em dárcÛm nejenom Petrovic, n˘brÏ z celé âeské republiky a zejména sousední Nûmecké spolkové republiky, kteﬁí doposud na poﬁízení
nov˘ch vûÏních hodin pﬁispûli, srdeãnû dûkujeme.
K tomu, aby na vûÏi farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích byly po
dlouh˘ch desetiletích (tj. od roku 1961, kdy byl ¤ímskokatolickou farností Petrovice hodinov˘ stroj spolu se ãtyﬁmi ciferníky z vûÏe farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích z roku 1905 prodán ¤ímskokatolické farnosti
v Nov˘ch Hradech na Slovensku) instalovány nové ãtyﬁi ciferníky ukazující pﬁesn˘ ãas v‰em kolemjdoucím, je zapotﬁebí nashromáÏdit je‰tû cca
150.000,- Kã.

Stav veﬁejné sbírky ke dni 31. ãervenci 2012 ãinil:
zÛstatek v pokladnû Spolku ... v Kã.........................................2.575,- Kã
zÛstatek v pokladnû Spolku ... v Eu ............................................8,50 Eu
zÛstatek na zvlá‰tním bankovním
úãtu ã. 243534699/0300 .....................................................75.041,69 Kã
Byli bychom velice rádi tomu, kdyby se tento zámûr podaﬁilo uskuteãnit do 29. ãervna pﬁí‰tího kalendáﬁního roku 2013, kdy si budeme pﬁipomínat 220 let trvání petrovického kostela a zároveÀ 200 let od jeho zpusto‰ení napoleonsk˘mi vojáky.
Obracíme se proto na Vás touto cestou s opûtovnou prosbou, aby jste
tak, jak to v minulosti ãasto ãinívali na‰í pﬁedchÛdci, v rámci sv˘ch bezesporu ne vÏdy pﬁíli‰ velk˘ch moÏností také pﬁispûli na zakoupení vûÏních hodin a opravu kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích.
JiÏ britsk˘ ministersk˘ pﬁedseda Winston Leonard Spencer - Churchill
se svého ãasu proslavil v˘rokem: „Neﬁíkejte, co mÛÏe Británie udûlat pro
Vás, ale radûji se ptejte, co mÛÏete pro Británii vykonat Vy sami“. - Uvûdomme si, tak jako kdysi samotn˘ W. L. Spencer - Churchill, Ïe nám
mohou na ná‰ bezesporu u‰lechtil˘ zámûr mnozí z blízkého ãi dalekého
okolí pﬁispût a tím nás patﬁiãnû v na‰em úsilí povzbudit (napﬁ. Mgsre Mgr.
Jan Baxant - litomûﬁick˘ biskup, kter˘ daroval 2.000,- Kã), ale nejvíce
toho pﬁeci jenom nakonec budeme muset vybrat sami mezi sebou.
Neptejme se proto, kolik nám mÛÏe dát na zakoupení vûÏních hodin a
opravu kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích ze svého napjatého rozpoãtu
Petrovick˘ spolek pro obnovu a zachování tradic, Peterswalder Heimatgemeinschaft, Obec Petrovice, Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje, ... , ale
kolik mÛÏeme dát my sami (10,-; 20,-; 50,-; 100; 200,-; 500,-; 1.000,-; ...
Kã) . - Pokusme se po sobû nûco, co skoro nikde v na‰em okolí nemají, na‰im následovníkÛm, na co by mohli b˘t navíc náleÏitû se slovy: „na
tyto hodiny pﬁispûl i mÛj (má) ...“ nejenom hrdí, zanechat.
Petrovick˘ spolek pro obnovu a zachování tradic
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Usnesení ZO Petrovice ã. 18/2012
ze dne 23. 5. 2012

15.

Volební období 2010 - 2014
16.
I. ZO schvaluje:
1. Ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 18 p. Ladislava Îáka a p. Ludmilu Boumovou
2. Program jednání 18. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
3. Dodatek ã. 1 ke Smlouvû o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene oprávnûn˘ T.G., a.s. uzavﬁené dne 5.dubna
2012 jehoÏ pﬁedmûtem je doplnûní ãl. 1.2.
smlouvy. V ãlánku 1.2. smlouvy se do závorky za slovo elektorodoplÀují slova pﬁíjezdová komunikace. uzavﬁení dodatku ke
Smlouvû o uzavﬁení budoucí smlouvy nájemní se spol. INTERBAU CZ s.r.o uzavﬁené
dne 16. listopadu 2011, kter˘m se v˘ãet pozemkÛ v odst. 1.1. této smlouvy roz‰íﬁí o
p.p.ã. 499/22, 1443/2, 1426, 1422, 1504/8
v‰e k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic.
4. Vyãlenûní ãástky ve v˘‰i 250 000,—Kã z
rozpoãtu obcena dokonãení v˘mûny okapÛ
na budovû Z· a opravu podlah a vymalování ‰kolních druÏin.
5. Pﬁevod dosud nevyãerpan˘ch prostﬁedkÛ urãen˘ch v rozpoãtu obce na kulturní akce ve
v˘‰i 52.513,—Kã na úãet Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic, kter˘ je
organizátorem a garantem tûchto akcí. Tato
ãástka je poskytnuta úãelovû na kulturní
akce a podléhá roãnímu zúãtování.
6. Volební ﬁád ‰kolské rady
II. ZO povûﬁuje:
1. Starostu pﬁípravou podkladÛ a odborn˘ch
stanovisek k opravû - zateplení fasády domu
ãp.1.
2. Skupinu ve sloÏení pp. Patrick DoleÏal, Rudolf Glaser, Ivan Drdák, Zdenûk Kutina a
Walter Wolf prozkoumáním nabídek a získání více informací o moÏnosti poﬁízení a financování úsporného VO v obci
V Petrovicích dne 25. dubna 2012
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁil: Ladislav Îák, zastupitel obce
Ludmila Boumová, zastupitelka obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 19/2012
ze dne 26. 6. 2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO schvaluje:
11. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 19 p. Rudolfa Glasera a sl. Evu Heri‰erovou
12. program jednání 19. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
13. pﬁevedení kuchyÀského sporáku ze ‰kolní
kuchynû do RD ãp. 547
14. koncept zápisu do obecní kroniky pro rok
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2011 tak jak s ním bylo seznámeno kronikáﬁkou paní Jitkou Friedelovou.
nav˘‰ení roãní odmûny pro kronikáﬁku
obce na 6.000,— Kã.
zprávu auditora o kontrole hospodaﬁení
obce za rok 2011 bez v˘hrad.
závûreãn˘ úãet obce za rok 2011 bez v˘hrad.
provedení kontroly - auditu hospodaﬁení
obce v roce 2012 opût fi. ADAKA
s.r.o.
zprávu auditora o kontrole hospodaﬁení Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice
okres Ústí nad Labem, pﬁíspûvková organizace za rok 2011 bez v˘hrad.
prodej ãásti p.p.ã. 2214/1 tvoﬁící dle geometrického zamûﬁení uÏivatelsk˘ch hranic
pﬁístup k obytné ãásti domu ã.p. 103 a ãást
p.p.ã. 2215/2 dle geometrického zamûﬁení
uÏivatelsk˘ch hranic v‰e k.ú. Petrovice u
Chabaﬁovic manÏelÛm Petﬁe a Jiﬁímu Tich˘m.
pronájem ãásti p.p.ã. 2215/3 a 2215/26 k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic, vyznaãen˘ch dle
geometrického zamûﬁení uÏivatelsk˘ch
hranic jako jiÏ oplocené manÏelÛm Petﬁe a
Jiﬁímu Tich˘m
prodej p.p.ã.170/1 a ãásti p.pã. 2957 v k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic Juraji SmoleÀovi a
Martinû Kárové na v˘stavbu RD. S Ïadateli bude sepsána Smlouva o budoucí smlouvû kupní v souladu s Opatﬁením ZO
ã.1/2004 v platném znûní.
prodej p.p.ã.130, 131/5, 131/1 a st.p.ã. 16
v k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic panu Ivanu
Dikantovi na v˘stavbu RD s Provozovnou.
S Ïadatelem bude sepsána Smlouva o budoucí smlouvû kupní v souladu s Opatﬁením ZO ã.1/2004 v platném znûní.
pronájem p.p.ã. 2961 a ãásti p.p.ã.2955 vyznaãen˘ch na zveﬁejnûném zámûru ãerven˘m ‰rafováním panu Franti‰ku Titûrovi za
cenu dle Opatﬁení ZO ã.1/2004 v platném
znûní.
nákup lékárniãky III - bra‰ny vybavené dle
vyhl. ã. 53/2010 a 4 ks Audio sad Motorola D-Shell (portÛ) pro Jednotku SDH Petrovice ve cenu cca 10.000,- Kã
zmûnu textu zápisu ã. 16/2012 v bodû I/12
takto : text „prodej ãásti p.p.ã. 139/12“ se
mûní na „prodej p.p.ã. 587/4“ a v bodû I/13
takto : text „prodej ãásti p.p.ã. 139/12“ se
mûní na „prodej p.p.ã. 587/5“.
ãerpání ﬁádné dovolené ﬁeditelem Základní
‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice okres
Ústí nad Labem, pﬁíspûvková organizace v
listopadovém termínu.

II. ZO povûﬁuje :
1. starostu zadáním zpracování profesionálního
návrhu vzhledu a barevnosti fasády vãetnû
zv˘razÀujících prvkÛ kolem oken a ﬁíms
domu ã.p.1 - restaurace Radnice.
2. starostu vypracovat ve spolupráci s advokátní kanceláﬁí návrh dodatku ke Smlouvû o

nájmu televizního kabelového rozvodu. V
Dodatku bude zakotveno pﬁedkupní právo
nájemce.
3. starostu a pﬁedsedu finanãního v˘boru zaji‰tûním znaleckého posudku ke stanovení
trÏní hodnoty místní kabelové televize.
4. stavební v˘bor provést místní ‰etﬁení na místûp.p.ã.1061; 1060/3; 1060/1 v k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic za úãasti majitelÛ sousedních nemovitostí.
V Petrovicích dne 26. ãervna 2012
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Rudolf Glaser, zastupitel obce
Eva Heri‰erová, zastupitelka obce
Zdenûk Kutina, starosta

Usnesení ZO Petrovice ã. 20/2012
ze dne 6. 8. 2012
Volební období 2010 - 2014
I. ZO schvaluje:
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO ã. 20 pana Mgr Jana Franti‰ka Teistera a paní
Ludmilu Boumovou
2. program jednání 20. zasedání ZO ve volebním období 2010 - 2014
3. podání Ïádosti o podporu z Operaãního programu Îivotní prostﬁedí 2007 - 2013, v rámci
39. vyhlá‰ené v˘zvy na akci „Petrovice - II .
etapa kanalizace“.
4. pﬁidûlení bytu 1+1 v ãp. 198 uãiteli Z· a M·
Petrovice ... Mgr. Pavlu Figurovi.
5. uzavﬁení Smlouvy o uzavﬁení budoucí
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene pro zﬁízení pﬁípojek inÏen˘rsk˘ch sítí pﬁes p.p.ã.
2828 a 2842 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic pro
novû budovan˘ RD Ale‰e Z˘ky.
6. opravou fasády ãásti domu ãp. 1 dle architektonického návrhu Ing. Vladimíra ¤imala
ve variantû béÏové barvy a men‰ích zv˘razÀujících prvkÛ kolem oken a ﬁíms
II. ZO povûﬁuje:
1. starostu podpisem Ïádosti o podporu z Operaãního programu Îivotní prostﬁedí 2007 2013, v rámci 39. vyhlá‰ené v˘zvy na akci
„Petrovice - II . etapa kanalizace“...
2. skupinu ve sloÏení Patrick DoleÏal, Rudolf
Glaser a Zdenûk Kutina vyhodnocením nabídek na realizaci akce : „ Projekt na obnovu
dobov˘ch vitráÏí Petrovice“ a v˘bûrem dodavatele.
3. starostu vyzvat 3 firmy k pﬁedloÏení nabídky
na opravu a zateplení ãásti fasády domu ãp.
1. PoÏadovan˘m materiálem na zateplení je
tvrzená minerální vata tl. 8 cm a odpovídající lepidlo a omítka
V Petrovicích dne 6. srpna 2012
Zapsala: Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili: Ludmila Boumová, zastupitelka obce
Mgr. J. F. Teister, 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.

