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Petrovické muzeum
V rámci oslav 220. v˘roãí vysvûcení
kostela svatého Mikulá‰e bylo v sakristii a oratoﬁi kostela otevﬁeno Petrovické
muzeum.
Muzeum bylo vybudováno za finanãní podpory Evropského zemûdûlského
fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovsk˘ch oblastí program
LEADER. Rád bych i touto cestou podûkoval Mgr. Janu Franti‰ku Teisterovi
za nápad a spolupráci pﬁi pﬁípravû projektu a ãlenÛm a ãlenkám Petrovického
spolku pro obnovu a zachování tradic
za pomoc s instalací expozice o historii
kostela a obce Petrovice a úklid prostor muzea pﬁed otevﬁením.
Otevírací doba muzea je prozatím
nepravidelná po domluvû na OÚ
nebo ne telefonním ãísle 723 209 317
pana Jelínka spoluvlastníka a správce

expozice vztahující se k váleãn˘m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyﬁ císaﬁÛ u Chlumce a Pﬁestanova roku
1813.
Aby mohlo b˘t Petrovické muzeum

zpﬁístupnûno veﬁejnosti o víkendech v
období letních prázdnin cca od 9 do
17 hod. hledají Obec Petrovice a Petrovick˘ spolek .... touto cestou zájemce o ãinnost dobrovolného prÛvodce
muzeem. Pokud má nûkdo z Vás o
tuto dobrovolnou ãinnost zájem, neváhejte a pﬁihla‰te se na OÚ.
Zdenûk Kutina

HLUâNÉ âINNOSTI - V¯ZVA
V návaznosti na loÀskou diskusi a anketu o regulaci hluãn˘ch ãinností o víkendech a svátcích, která skonãila „nerozhodnû“ a zastupitelstvo obce tedy nepﬁistoupilo k pﬁijetí OZV, která by hluãné ãinnosti regulovala pﬁipomínám a Ïádám,
abychom v‰ichni zvaÏovali nutnost sekání trávy ãi ﬁezání dﬁeva ve dnech volna,
zejména v ãasech, ve kter˘ch je to pro okolí - sousedy nejnepﬁíjemnûj‰í, tj. brzo
ráno, kolem obûda a v pozdním odpoledni ãi veãer. Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe né
vÏdy se nám to v‰echno mimo tyto exponované ãasy podaﬁí stihnout, ale vût‰inou..... No je to na kaÏdém z nás, abychom situaci a vlastní moÏnosti vyhodnotili
i s ohledem na okolí.
Pokud Vás tento povzdech pﬁimûl alespoÀ ke kratiãkému zamy‰lení, tak splnil
úãel a já Vám za to dûkuji.
Zdenûk Kutina

PETROVIâTÍ SOBù ...
Petroviãtí ochotníci (novû pod reÏií p. Petry Chovancové)
se v sobotu dne 6. dubna 2013 v 16 h. opûtovnû pﬁedstavili
cca 100 divákÛm nejenom z Petrovic, kteﬁí pro tentokrát zavítali na sál Restaurace Radnice, s novû nastudovanou pohádkou „O zakleté stﬁíbrné rÛÏi“ odehrávající se jak jinak neÏ
v Petrovickém kvûtinovém království.
„Kdysi dávno ... kousek od Ústí nad Labem nahoﬁe v Kru‰n˘ch horách leÏelo Petrovické kvûtinové království, ve kterém vládl král Hyacint IV. spolu se svou manÏelkou Hortenzií z rodu HorÛ.
Král s královnou si velmi pﬁáli mít dceru nebo syna, kter˘
by pﬁevzal vládu nad královstvím a ochránil jej tak pﬁed zl˘m
vládcem sousední Nakléﬁovské ledové ﬁí‰e - zimním králem
Rampouchem XII., kter˘ si na Petrovické kvûtinové království jiÏ dlouhá léta brousil zuby. ... Kdyby se ho totiÏ zmocnil,
(Pokraãování na následující stranû)

(Pokraãování z pﬁedchozí strany)
znamenalo by to konec celé té krásné zemû. Zimní král by
sv˘m mraziv˘m dechem v‰echno spálil, ... no snad kromû
kopﬁiv, protoÏe jak se ﬁíká - mráz kopﬁivu nespálí.
Po dlouhém ãekání se královnû Hortenzii díky léãiv˘m
koupelím z kvûtÛ horsk˘ch rÛÏí rostoucích na vrchu ·piãáku
narodila dcerka, která dostala jméno RÛÏiãka.“
Samotná pohádka zaãínala ale aÏ v dobû, kdy princezna
RÛÏiãka dospûla do vûku, kdy se dívky obvykle vdávají. Neb má upﬁímnû ráda Petra Klíãe - syna královského zahradníka Pavla Klíãe, bûhem královsk˘ch námluv postupnû
odmítne v‰echny urozené uchazeãe o ruku: prince Durmana
z Libouchce, kníÏete L˘kovce z Rájce, barona Oleandra z
Tisé, ... a dokonce i vzne‰eného Krasomila ze sousedního
Krásného Lesa.
Pan král proto rozhodl, jak uÏ to v pohádkách zvykem
b˘vá, Ïe princeznu RÛÏiãku dá za Ïenu komukoli, kdo si o ní
první ﬁekne. - To ale nemûl dûlat, protoÏe pojednou se z niãeho nic objevil nik˘m nepozván král Rampouch XII. a princeznu zakletou ve stﬁíbrnou rÛÏi si s sebou odnesl do Nakléﬁovské ledové ﬁí‰e.
No jak Ïe to v‰e nakonec dopadlo? - No pﬁeci tak, jak to
dopadá skoro ve v‰ech pohádkách.
„Petr Klíã, kter˘ díky své lásce pramenící ze srdce vysvobodil za pomoci dobré kvûtinové víly Primuly princeznu RÛÏiãku z jejího zakletí a zajetí, a se ujal po odchodu krále Hyacinta IV. spolu s královnou Hortenzií na zaslouÏen˘ odpoãinek vlády v Petrovickém kvûtinovém království. - Dodnes se
mezi obyvateli Petrovic vypravuje, Ïe za vlády krále Petrklíãe I. dosáhlo Petrovické kvûtinové království nejvût‰ího rozk(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
vûtu. Aby taky ne, kdyÏ o nûj svûdomitû peãoval
král - zahradník.“
Sám za sebe se osmûluji tvrdit, Ïe i tato premiéra Petrovického ochotnického spolku nemohla
nikoho, kdo pﬁi‰el, zklamat. - I pﬁes skuteãnost,
Ïe se jednalo o pohádku pro dûti, mûla svÛj estetick˘ pÛvab pro diváky v‰ech vûkov˘ch kategorií
a navíc i patﬁiãn˘ vtip.
Osobnû velice obdivuji v‰echny ty, kteﬁí se v
dne‰ní dobû, kdy nikdo povût‰inou na nic nemá
ãas a soustavnû nic nestíhá, dobrovolnû a v˘hradnû ve svém volném ãase dokáÏou vûnovat
nûãemu tak úÏasnému a vzne‰enému, jako je
místní ochotnické divadlo, jehoÏ prostﬁednictvím
pﬁiná‰í jiÏ druh˘m rokem radost lidem místním a
dokonce ãím dál tím více, díky pﬁijímání nabídek
na hostování (napﬁ. ve Velkém Chvojnû, v Tisé, ...
), i mnoh˘m pﬁespolním. - DrÏím Vám proto palce
ve Va‰em dal‰ím podnikání na prknech, co znamenají svût, a uÏ nyní se velice tû‰ím na to, ãím
nov˘m nás opûtovnû pﬁekvapíte, rozveselíte a
potû‰íte.
vdûãn˘ divák

V˘sledky sbûru starého papíru
a PET lahví ve ‰kolním roce 2012 / 2013
Ve ‰kolním roce 2012 / 2013 se Z·
a M· Petrovice ... tradiãnû zapojila
jiÏ do 13. roãníku (finanãnû honorované) soutûÏe vyhlá‰ené k 1. záﬁí
2012 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 2012 /
2013 finanãní hotovost v celkové v˘‰i
24.930,- Kã + za:

1. místo v kategorii: ‰kola s nejvy‰‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím
papíru na jednoho Ïáka
1. místo v kategorii: ‰kola s nejvy‰‰ím odevzdan˘m celkov˘m mnoÏstvím
PET lahví
dal‰ích 4.500,- Kã (tj. dohromady
29.430,- 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 (869 kg)
Jan Domeck˘ - ve sbûru PET lahví
(1.567 ks)
Nejlep‰ími sbûraãi druhotn˘ch suro-

vin z ﬁad ÏákÛ nav‰tûvující Základní
‰kolu - Z· a M· Petrovice ... byli:
Filip Kopeck˘ (Ïák III. tﬁídy, 5.
roãníku) - ve sbûru starého papíru
(956 kg)
Daniel Guza (Ïák III. tﬁídy, 5. roãníku) - ve sbûru PET lahví (5.036 ks)
Takto získané finanãní prostﬁedky byly vloÏeny do tzv. sbûrového
fondu (blíÏeji viz. www.skola-petrovice.cz/sberovy-fond-2012.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.
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Petrovická Noc kostelÛ 2013 pod ‰ir˘m nebem

Po roãní pauze se Petrovice skrze iniciativu Petrovického
spolku pro obnovu a zachování tradic v pátek dne 24. kvûtna 2013 opûtovnû zapojili do mezinárodního programu Noci
kostelÛ 2013. - Farní kostel sv. Mikulá‰e v Petrovicích na
rozdíl od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Petrovicích - Krásném Lese, kter˘ bohuÏel i letos zÛstal pro náv‰tûvníky uzavﬁen˘, se tak zaﬁadil mezi 164 farních i filiálních
kostelÛ, kaplí a modliteben, které otevﬁely své dveﬁe náv‰tûvníkÛm z Ústeckého, Libereckého a Stﬁedoãeského
kraje.
Tato Noc kostelÛ se od tûch pﬁede‰l˘ch (tj. tûch, které se
konaly v roce 2010 a 2011) li‰ila zejména v tom, Ïe pﬁipraven˘ kulturní program se neuskuteãnil díky právû probíhajícím rekonstrukãním pracím v bezesporu romantick˘ch (zejména je-li moÏno na obloze spatﬁit nespoãitatelné mnoÏství
hvûzd) kabriolet ruinách farního kostela sv. Mikulá‰e, ale na
vyv˘‰eném prostranství pﬁed ním.
První poutníci se do Petrovic pﬁijeli podívat o nûkolik hodin
dﬁíve, neÏ zaãal avizovan˘ kulturní program. - Témûﬁ v‰ichni, kteﬁí do Petrovic ten den zavítali, byli více neÏ pﬁekvapeni tím, co zde pro nû zcela nezvyklého na vlastní oãi spatﬁili.
Mnozí z tûch, kdo do Petrovic na základû speciálního doporuãení ti‰tûného prÛvodce po kostelích litomûﬁické diecéze zapojen˘ch do programu Noci kostelÛ 2013 zavítali, si
ihned vybavili slavn˘ epitaf na náhrobku jednoho z nejv˘znamnûj‰ích evropsk˘ch osvíceneck˘ch myslitelÛ Immanuela Kanta (* 1724 - + 1804): „Dvû vûci naplÀují mysl vÏdy

(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
nov˘m a rostoucím obdivem a úctou, ãím ãastûji se jimi zab˘vá: hvûzdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mnû.“
Av‰ak ... pﬁi pohledu na zde dochované kamenné torzo památného oltáﬁe (zejména oltáﬁní mensy - tj. jeho nejposvátnûj‰í ãásti), na nûmÏ se mimo nejrÛznûj‰ích pracovního náﬁadí nacházely také zbytky svaãin dûlníkÛ spolu s nûkolika
pivními lahvemi, byl celkov˘ dojem z náv‰tûvy netradiãního
a tím i velice zvlá‰tního sakrálního prostoru pozvolna se opût
probouzejícího k Ïivotu ponûkud zkaÏen.
Hlavní program urãen˘ zejména ale nejenom pro obyvatele Petrovic, kter˘ plnû korespondoval s heslem Noci kostelÛ:
„Potom uÏ nebude den ani noc, ale v ãase veãera bude svûtlo“ (úryvek ze starozákonní knihy proroka Zacharjá‰e) zaãínal aÏ po setmûní - tj. ve 21.45 h.
V knize Genesis (tj. 1. knize MojÏí‰ovû), jejíÏ pﬁíbûh o
Stvoﬁení svûta se stal inspirací pro program Petrovické Noci
kostelÛ 2013 pod ‰ir˘m nebem, se uvádí, Ïe prvního dne BÛh
stvoﬁil nebe i zemi, coÏ bezesporu se nedûlo nikterak v tichosti. - Na základû rãení: „Kdo pozná tajemství zvuku,
pozná tajemství vesmíru.“ proto jako první se cca 65 náv‰tûvníkÛm postávajících pod vyv˘‰eném prostranství pﬁedstavila Bubenícká skupina vedená p. B. Müllerovou z Dûtského domova v Tisé.
Neb zaãalo více neÏ jenom trochu poprchávat, coÏ bubnÛm (zejména pak jejich blanám) vÛbec nesvûdãí, úchvatné
nacviãené i ãástmi zcela mistrnû improvizované bubnování
po 15 minutách muselo k velkému zármutku pﬁihlíÏejících
pﬁedãasnû ustat ... .
V zápûtí se na improvizovaném pódiu pﬁed kabriolet ruinami petrovického kostela pﬁedstavili ãtyﬁi „plivaãi“ ohnû,
kteﬁí zavítali do Petrovic aÏ z Bohumína, s „net s fire parade“.
Ani tato ãást programu v‰ak nebyla vybrána nikterak náhodnû, neb v druhém dnu BÛh dle slov knihy Genesis stvoﬁil právû svûtlo. - Úkolem ãlovûka je pﬁeci snaha, tak jako
napﬁ. Jeníãek a Maﬁenka v notoricky známé pohádce o Perníkové chaloupce, cel˘ svÛj Ïivot jít pokud moÏno nik˘m nezviklán (viz. památná vûta Oslíka ze Shreka: „AÏ uvidí‰
svûtlo na konci tunelu, ne abys Shreku za ním ‰el!“) za
svûtlem.
Symboliku svûtla taktéÏ vyzdvihl litomûﬁick˘ biskup Msgre
Mgr. Jan Baxant ve své promluvû k leto‰ní Noci kostelÛ:
„Snad kaÏd˘ ãlovûk v hloubi du‰e touÏí po svûtle. - VÏdyÈ
oprávnûnû oznaãujeme okamÏik narození kteréhokoliv ãlovûka jako chvíli, kdy spatﬁil svûtlo svûta.“
V prÛbûhu cca 20 minut bylo moÏno shlédnout bûÏné i o
nûco více odváÏné kousky s ohnûm. - Nûkteré z nich byly
dokonce zejména v daném de‰tivém poãasí natolik odváÏné
a riskantní, Ïe si vyslouÏili i zaslouÏen˘ obdiv a potlesk pﬁihlíÏejících.
Díky stále vût‰í intenzitû de‰tû nebylo bohuÏel moÏno naplnit úplnû v‰e, co bylo organizátory pÛvodnû plánováno,
ale ... dozajista to nebyla v Petrovicích poslední Noc kostelÛ. Co se tedy nestihlo nyní, zvládne se bezesporu pﬁí‰tû. Ano, asi to nebyla nejdel‰í, nejucelenûj‰í nebo dokonce nejhezãí Noc kostelÛ 2013, ale v kategorii nejnápadnûj‰í nebo
nejoriginálnûj‰í by bezesporu aspirovala ne nejpﬁednûj‰í
ocenûní.
Celá Petrovická Noc kostelÛ 2013 pod ‰ir˘m nebem byla
zakonãena slovy jak jinak neÏ z knihy Genesis: „Jdûte, podmaÀte si tuto zemi a ... mnoÏte se.“ - Ano, skuteãnû velice
v˘stiÏná slova. PodmaÀme si tuto krásnou horskou ãást
zemû, zaÏehnûme v ní ãetné rodinné krby, u kter˘ch budeme rádi proÏívat své dny, t˘dny, mûsíce, roky ... mládí i stáﬁí,
jenÏ nám byly dány.
Ing. Jana Jirásková
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Nov˘ vskutku netradiãní oltáﬁní obraz
Do dne‰ních dnÛ dochovan˘ kamenn˘ hlavní oltáﬁ sv. Mikulá‰e, kter˘ je o 98 let star‰í neÏ stávající kabriolet ruiny farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích, je jiÏ nûkolik desetiletí pouho pouh˘m torzem bez oltáﬁního relikviáﬁového kamene, oltáﬁních obrazÛ a soch. - JestliÏe se ptáte se proã tomu
tak je, tak odpovûì je velmi prostá. Ve‰keré „mobilní“ zaﬁízení petrovického kostela bylo postupnû po roce 1985, kdy byl
kostel z dÛvodu hrozícího propadu stﬁechy pro veﬁejnost uzavﬁen (ta se skuteãnû zﬁítila 11. ãervence 1988), pﬁevezeno do
okolních kostelÛ v Chabaﬁovicích, Jílovém a Tisé a odtud postupem ãasu dále dnes jiÏ bohuÏel mnohdy neznámo kam.
Aã se to zdá témûﬁ nepravdûpodobné, torzo hlavního oltáﬁe farního kabriolet kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích, jehoÏ
v˘znamnou historickou hodnotu v nedávné dobû potvrdili
také pracovníci Národního památkového ústavu - pracovi‰tû
Ústí nad Labem, nestalo se pouho pouh˘m nûm˘m mementem náboÏenského cítûní pÛvodních obyvatel Petrovic. - Po
letech (konkrétnû od roku 2010) zaãaly b˘t na nûm opûtovnû
ãas od ãasu slouÏeny nejenom m‰e sv., pﬁi kter˘ch byly

Autor nové vitraje - p. Jan Karko z Cvikova.
v místech chybûjícího oltáﬁního obrazu instalovány za pomoci dûtí a ÏákÛ Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice ...
„Ïivé“ obrazy, ale pﬁed oltáﬁem byla také udûlena svátost
kﬁtu a uzavﬁeny jiÏ dva svazky manÏelské, pﬁi níÏ byl oltáﬁ
také patﬁiãnû upravován a zdoben.
O návratu pÛvodního oltáﬁního obrazu sv. Mikulá‰e (olej
na plátnû z roku 1817) nebylo moÏné díky neexistence stﬁechy v souãasné dobû reálnû uvaÏovat, a proto ãlenové Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic zaãali hledat jiné vhodné ﬁe‰ení stávajícího stavu. - Po nûkolika odborn˘ch konzultacích s pracovníky Národního památkového
(Pokraãování na následující stranû)

Nová oltáﬁní vitraj sv. Mikulá‰e v Petrovicích.
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VitráÏ urãena do nadstavce petrovického oltáﬁe.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ústavu - pracovi‰tû Ústí nad Labem
bylo nakonec rozhodnuto, Ïe do oltáﬁe
bude vsazena novû za celkovou cenu
nûco málo pﬁevy‰ující 70.000,- Kã p.
Janem Karkem ze Cvikova, kter˘ v minulém kalendáﬁním roce 2012 realizoval pro petrovick˘ kostel rekonstrukci
4 demontovan˘ch a nedávno znovu
nalezen˘ch okenních vitráÏí, zhotovená vitráÏ sv. Mikulá‰e a do oltáﬁního
nadstavce, kde taktéÏ chybí oltáﬁní
obraz Nejsvûtûj‰í Trojice, je‰tû dal‰í
vitráÏ, novû ale s mariánsk˘m motivem.
K toliko v‰emi oãekávané instalaci
unikátní ãásteãnû plastické vitráÏe sv.

Mikulá‰e, která je zhotovena ze 4
druhÛ skel (mimo jiné i z kﬁi‰Èálu) ne
zcela bûÏnû pouÏívanou technologií
pískování, do‰lo v tûchto dnech. - Místní i pﬁespolní náv‰tûvníci petrovického
kabriolet kostela tak mají opûtovnû po
více neÏ 3 desetiletích opûtovnû moÏnost na oltáﬁi spatﬁit vyobrazení svého
patrona, jenÏ na nû nejenom vlídnû
shlíÏí, ale také jim Ïehná.
A aby tûch zvlá‰tností nebylo pojednou ponûkud málo, nedílnou souãástí
nové vitráÏe sv. Mikulá‰e, která bude
poÏehnaná v sobotu dne 29. ãervna
2013 v rámci oslav 220-ti let trvání souãasného farního kostela sv. Mikulá‰e
v Petrovicích, se stane taktéÏ relikvie

sv. biskupa Mikulá‰e III. stupnû získaná poãátkem roku 2013 ãleny Petrovického spolku pro obnovu a zachování
tradic z italského mûsta Bari, kde se
v bazilice sv. Mikulá‰e nalézají svûtcovy ostatky.
TaktéÏ v oltáﬁním nádstavci namísto
pÛvodního oltáﬁního obrazu Nejvûtûj‰í
Trojice (olej na plátnû z roku 1817) byla
o cca dva t˘dny pozdûji p. Janem Karkem ze Cvikova instalována nová vitráÏ zhotovená stenû pro ãeské, moravské i slezské svatynû ojedinûlou technikou tentokrát neznázorÀující pÛvodní
v˘jev, n˘brÏ novû po stranách dva andûly s rozpjat˘mi kﬁídly nesoucí obraz
Panny Marie s dítûtem JeÏí‰.“.

PETR¯SEK INFORMUJE
Klub maminek Petr˘sek, místo urãené pro maminky, tatínky, dûti a celé rodiny, získalo ve druhém ãtvrtletí tohoto roku
finanãní podporu od Ústeckého kraje v rámci programu „Stále
spolu“ , dále od firem Burg Tisá a Martin Kopp Ústí n.L. Dûti
se tak mohou tû‰it na nové hraãky, vzdûlávací pomÛcky a veselé tvoﬁení. Velmi dûkujeme také zastupitelÛm obce Petrovice ve spolupráci s místní ‰kolou za sníÏení nájmu za pronajat˘ prostor.
Na‰ím cílem je posílit soudrÏnost rodin, zv˘‰it kvalitu obce
a zÛstat pﬁátelsk˘m místem, kam se budete se sv˘mi dûtmi

rádi a ãasto vracet. V‰em pﬁejeme krásné léto a tû‰íme se
opût 3. záﬁí 2013.
KLUB MAMINEK PETR¯SEK o.s., Petrovice

Tvoﬁení s dûtmi - malování triãek.

Program pro dûti - hudební nástroje.

Solná jeskynû Teplice.

V hernû.

PROVOZNÍ DOBA:
Úter˘ 9:00 - 11:30 • Volná herna • Setkávání rodiãÛ s
dûtmi s doprovodn˘m programem. âtvrtek 9:00 - 11:30 •
Volná herna • Tvoﬁení rodiãÛ s dûtmi. V dobû prázdnin a státních svátkÛ je klub uzavﬁen.
Foto: Archiv Klubu maminek Petr˘sek o.s.
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Vy‰la publikace o Historii ¤ímskokatolické
farnosti Petrovice u Chabaﬁovic
V polovinû mûsíce ãervna 2013 díky Tiskárnû Kleichwächter z Fr˘dku - Místku tak ﬁíkajíc spatﬁila svûtlo svûta u pﬁíleÏitosti oslav 220 let trvání farního kostela sv. Mikulá‰e v Petrovicích a 200 let poráÏky francouzského císaﬁe Napoleona
Bonaparta I. u Chlumce publikace mapující historii ¤ímskokatolické farnosti Petrovice u Chabaﬁovic a farního kostela
sv. Mikulá‰e v Petrovicích.
„Jedná se o ojedinûlou publikaci, jejíÏ autor navazuje na
dnes jiÏ témûﬁ zaniklou, ale velmi plodnou tradici regionálních vlastivûdn˘ch publikací místních badatelÛ (uãitelÛ, knûÏí
i dal‰ích nad‰encÛ bádajících nad regionální historií) pﬁelomu
19. - 20. století.“ pí‰e v úvodu publikace PhDr. Vít Honys.
„V‰em, kdo se do ní zaãtou, zprostﬁedkuje svûdectví o dávno
zaniklém my‰lenkovém duchovním svûtû i stﬁípcích kaÏdodenního Ïivota zdej‰ích pﬁíslu‰níkÛ farní obce vãetnû dokumentÛ doby nedávno minulé ... . ZároveÀ mÛÏe pomoci ponûkud více poodkr˘t koﬁeny historického povûdomí souãasné generace a navázat na pﬁeru‰enou kontinuitu i námûty
k prezentaci ãi oÏivení málo poznané kulturního dûdictví
a tradic.“
Právû vydaná publikace tak plynule navazuje na první 54
stránkovou publikaci o historii Petrovic, kterou sepsal
a v roce 1918 (tj. právû pﬁed 105 lety) vydal petrovick˘ rodák
P. Anton Nitsche - katecheta v Chomutovû.
Zámûrem publikace s mottem: „Vpravdû chud˘m je rod,
kter˘ nemá Ïádnou tradici. Av‰ak je‰tû chud‰ím je ten, kdo
svou tradici nechce znát!“ , kterou autor vûnoval: „Památce
v‰ech tûch nemnoh˘ch, kteﬁí se bez jak˘chkoli v˘hrad uvolili k obûtavému v˘konu nelehké past˘ﬁské sluÏby obyvatelÛm
Petrovic a Nového Dvora“, je na 76 stránkách textu a dal‰ích
24 stránkách pln˘ch dobov˘ch i souãasn˘ch fotografií, poodhalit nejenom bohatou a bezesporu také zajímavou historii
samo o sobû „studen˘ch“ stûn farního kabriolet kostela sv.
Mikulá‰e v Petrovicích a v‰ech dal‰ích kaplí a drobn˘ch sakrálních staveb nacházejících se na území ¤ímskokatolické
farnosti Petrovice u Chabaﬁovic, ale souãasnû i zapomenuté
Ïivotní osudy tûch (zejména jednotliv˘ch duchovních správcÛ), kdo tyto stûny v prÛbûhu ãasu naplÀovali kaÏdodenním
radostn˘m a vesel˘m ale obãas samozﬁejmû i bezmocí
a smutkem naplnûn˘m Ïivotem.

Publikace - Historie ¤KF Petrovice u Chabaﬁovic.
Publikaci, jíÏ bylo udûleno ISBN 978-80-260-4235-8, lze
zakoupit za 150,- Kã popﬁípadû také objednat na dobírku
u Mgr. Jana Franti‰ka Teistera - ﬁeditele Základní ‰koly
a Mateﬁské ‰koly Petrovice ... nebo Ing. Jany Jirásková pﬁedsedkynû Petrovického spolku pro obnovu a zachování
tradic.

Na‰e obec na historick˘ch fotografiích...
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KﬁíÏ na Vûtrovû
Ve ãtvrtek dne 27. ãervna 2013 nûco málo po 10 h na Vûtrovû (nûm. Streckenwald) vykonal P. Michael Philipp Irmer exc. adm. ¤KF Habartice za pﬁítomnosti nejenom pÛvodních
i souãasn˘ch obyvatel Vûtrova, ale také Petrovic, akt znovu
poÏehnání pﬁed nedávnem obnoveného kﬁíÏe.

Tento kﬁíÏ nechal prostﬁednictvím p. Karasové z Prahy,
která vlastní rekreaãní chalupu na Vûtrovû, u restaurátora
a sochaﬁe p. Michaela Bílka z Petrovic zrestaurovat p. Rosenkranz - potomek pÛvodních obyvatel Vûtrova Ïijící v BRD.
Jedná se o cca 200 let star˘ kamenn˘ kﬁíÏ s korpusem,
jenÏ je umístûn˘ na kanelovaném a bohatû zdobeném sloupu s mariánsk˘m motivem. - Na jeho ãtvercovém soklu jsou
umístûny pomûrnû dobﬁe ãitelné nûmecké nápisy.

Pﬁedstavení na‰ich mal˘ch „loutkáﬁÛ“
V de‰tivou a chladnou sobotu dne 1.
ãervna 2013 na prknech, která údajnû
znamenají svût, - tj. v „divadelním“ sále
Obce Tisá se pod vedením sl. uãitelky
Mgr. ·árky Ritschelové pﬁedstavili hoj-

n˘m náv‰tûvníkÛm z Libouchce, Petrovic, Tisé, ... na‰i malí „loutkáﬁi“, jenÏ po
cel˘ ‰kolní rok 2012 / 2013 kaÏdé pondûlí odpoledne nav‰tûvovali tzv. Dramaticko - loutkaﬁsk˘ krouÏek spolu se

sv˘mi vrstevníky ze sousední Tisé,
s nacviãenou „loutkovou“ pohádkou
„Domácí pán pes“ uvádûnou Barborou
Kubíkovou - Ïákyní II. tﬁídy, 2. roãníku
(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
vyprávûjící pﬁíbûh o pejskovi, kter˘ se snaÏil najít nájemníky do svého domu (respektive boudy).
Rolí kachny, koãky, králíka, my‰í, ...
a v‰ichni je‰tû navíc v následné dvojroli
blech, ... se pﬁedstavili AneÏka M. Baumruková, Barbora Hubená, Tobiá‰ âervinka,
Filip a Matûj Penglovi, ... - Ïáci I. tﬁídy, 1.
roãníku a II. tﬁídy, 2. roãníku, kter˘m pomáhala Emma Julie Ritschelová, za coÏ
sklidili velk˘ a vskutku zaslouÏen˘ potlesk
v‰ech velk˘ch i mal˘ch divákÛ z blízka
i daleka.
Jan F. Teister

Petrovická kostelní vûÏ má nové tﬁi ciferníky
To, o ãem se v Petrovicích jiÏ nûkolik let mluvilo (tj. cca od
poloviny roku 2010), se v úter˘ dne 9. ãervence 2013 stalo
skuteãností. - Tento den na vûÏi kostela za bedlivého dohledu nûkolika pﬁihlíÏejících obyvatel Petrovic totiÏ montéﬁi fa
Zvonaﬁství Rudolf Perner z âesk˘ch Budûjovic instalovali
a kolem 15 h také na v roce 2011 poﬁízen˘ hodinov˘ stroj pﬁipojili a tím zprovoznili tﬁi zbrusu nové ciferníkové hodiny (ãtvrt˘ chybûjící ciferník nebyl poﬁízen z dÛvodu nûkolika vzrostl˘ch lip pﬁed kostelem celoroãnû zcela bránících ve v˘hledu
na vûÏ).
I kdyÏ se mnoh˘m mÛÏe zdát, Ïe instalací tûchto nov˘ch
ciferníkÛ je cel˘ projekt koneãnû zdárnû dokonãen, opak je
pravdou.
Na poﬁízení tﬁí ciferníkov˘ch hodin byla Petrovick˘m spolkem pro obnovu a zachování tradic v roce 2011 vyhlá‰ena
veﬁejná sbírka (v rámci této veﬁejné sbírky pﬁispûl dne 9. ãervence 2012 finanãní ãástkou 2.000,- Kã i litomûﬁick˘ biskup
Msgre Mgr. Jan Baxant), díky níÏ se podaﬁilo nashromáÏdit
od men‰ích i vût‰ích dárcÛ úctyhodn˘ch cca 90.000,- Kã. BohuÏel je to ale stále jenom men‰í polovina potﬁebn˘ch finanãních prostﬁedkÛ, a proto je potﬁeba se do 15. dubna
2014, kdy musí b˘t veﬁejná sbírka v zákonné lhÛtû 3 let ukonãena, ãlenové a pﬁíznivci Petrovického spolku pro obnovu
a zachování tradic pokusit je‰tû jednou díky pﬁípadné ‰tûdrosti obyvatel Petrovic tolik a k tomu mal˘ kousek navíc finanãních prostﬁedkÛ vyzískat.
První zánovní tﬁí ciferníkové vûÏní hodiny (ty byly ale je‰tû
umístûny o „patro“ níÏeji neÏ je tomu v souãasnosti - tj. ve

zvonovém patﬁe kostelní vûÏe), k nimÏ pﬁináleÏely také dva
malé tzv. odbíjecí zvony (po naprasknutí v roce 1885 bez valného úspûchu v roce 1888 vyspravované klempíﬁem Vinzenzem Hauschildem), zakoupila Obec Petrovice z nûkterého
saského kostela (renovovány v roce 1885), která také po
celá léta platila ze svého rozpoãtu jejich natahování. - Tyto
byly nahrazeny aÏ v roce 1905 (tj. po pﬁestavbû kostelní vûÏe
do dne‰ní podoby) díky finanãnímu pﬁispûní ve v˘‰i 900
K Antona a Agnes Wolfov˘ch z ãp. 195 nov˘mi ãtyﬁ ciferníkov˘ch hodinami.
V 2. polovinû 20. století o odkoupení petrovick˘ch hodinov˘ch ãtyﬁ ciferníkov˘ch hodin, které jiÏ ale nebyly v moc dobrém technickém stavu, projevil zprvu zájem ¤ímskokatolick˘
(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
farní úﬁad v Hrani okres Trebi‰ov (SR). - Dohoda o odprodeji hodin za cca 250,- Kãs byla ale nakonec uzavﬁena v roce
1963 s ¤ímskokatolick˘m farním úﬁadem v Leopoldovû,
okres Trnava (SR). - Dle svûdectví pamûtníkÛ, coÏ nepﬁímo
potvrdil i P. Mgr. Marek Such˘ - souãasn˘ duchovní správce
¤ímskokatolické farnosti Leopoldov na základû studia dochovan˘ch zápisu v kronice ¤ímskokatolické farnosti Leopoldov, pﬁi spou‰tûní hodinového stroje z vûÏe petrovického
kostela se hodinov˘ stroj neãekanû uvolnil a zcela rozbil.
Pomûrnû zdaﬁilé makety tﬁí hodinov˘ch ciferníkÛ ukazujících 10.10 h, na nûjÏ jsme si navykli, byly do po dlouhá léta
prázdn˘ch kulat˘ch otvorÛ na vûÏi kostela sv. Mikulá‰e
v Petrovicích umístûny aÏ pﬁi opravû kostela v letech 1994 1995.
Jan F. Teister

Usnesení ZO Petrovice
ã. 27/2013
ze dne 20. 2. 2013

18.

Volební období 2010 - 2014

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

I. ZO SCHVALUJE:
ovûﬁovatele zápisu ze zasedání
ZO ã. 27 - p. Patricka DoleÏala
a pí. Ludmilu Boumovou.
program jednání 27. zasedání ZO
ve volebním období 2010 - 2014.
zachování velkého okna v pﬁízemí
budovy ã.p. 1 restaurace Radnice,
které vede na terasu.
na základû doporuãení ÚIK vyﬁazení majetku dle pﬁiloÏen˘ch
seznamÛ v celkové v˘‰i Kã
6.902.017,59.
odepsání nevymoÏiteln˘ch pohledávek v celkové v˘‰i Kã
218.722,—.
zmûnu (sníÏení) v˘mûry u nájemní
smlouvy za uÏívání ãásti p.p.ã.
2058 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic
o v˘mûru o kterou nájemce upraví
- zmen‰í uÏívanou plochu.
prodej ãásti (pﬁed domem ã.p. 567)
p.p.ã. 840/27 k.ú. Petrovice u Cha-

19.

10.

11.

baﬁovic Jindﬁichovi Dulíkovi ml. za
cenu dle Opatﬁení ã. 1/2004 v platném znûní.
prodej ãásti (pﬁed domem ã.p. 566)
p.p.ã. 840/27 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic manÏelÛm Jitce a Jinﬁíchovi Dulíkov˘m za cenu dle Opatﬁení
ã. 1/2004 v platném znûní.
úpravu provozní doby v M· Petrovice v termínu jarních prázdnin tj.
11.03. - 15.03.2013. Provozní
doba bude od 07.45 hod. do 14.45
hod.
posun termínu ﬁádné dovolené ﬁeditele Z· a M· Mgr. J.F.Teister na
pﬁelom mûsícÛ listopad - prosinec
2013.
poskytnutí pﬁíspûvku na dopravu
na letní tábor pro petrovické dûti
ve v˘‰i 100%, poﬁádan˘ v dobû od
11.07. do 24.07.2013.

II. ZO OPRAVUJE:
1. text zápisu usnesení ã. 24/2012/IV.,
kter˘ novû zní: ZO vyz˘vá paní
Petru Rackovou, aby zahájila na
Stavebním úﬁadû v Libouchci ﬁízení
o legalizaci brány na p.p.ã. 3060/4
k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic a aby
aÏ do vyﬁe‰ení situace bránu nezavírala

III. ZO UKLÁDÁ:
1. úãetní obce pí. Vladimíﬁe Wolfové
zajistit ﬁádné zveﬁejnûní návrhu rozpoãtu obce na rok 2013, aby mohl
b˘t na pﬁí‰tím zasedání ZO pﬁedloÏen ke schválení
IV. ZO ZAMÍTÁ:
1. Ïádost p. Nguyen Van Phi o sníÏení
sazby nájemného za uÏívání veﬁejného prostranství
V. ZO POVù¤UJE:
1. stavební v˘bor provedením místního
‰etﬁení a vytyãením hranice pro oddûlení ãásti p.p.ã. 797/8 tvoﬁící pﬁístupovou a obsluÏnou plochu pro
RD manÏelÛ Aleny a Miroslava Metelkov˘ch

V Petrovicích dne 20. února 2013
Zapsala:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili:
Ludmila Boumová,
zastupitel obce
Patrick DoleÏal,
zastupitel obce
Zdenûk Kutina,
starosta
ZPRAVODAJ PETROVICE
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Usnesení ZO Petrovice
ã. 28/2013
ze dne 20. 3. 2013
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE :
11. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání
ZO ã. 28 - p. Patricka DoleÏala
a Ladislava Îáka.
12. program jednání 28. zasedání ZO
ve volebním období 2010 - 2014.
13. povodÀov˘ plán obce zpracovan˘
fi. AQATEST a.s.
14. rozpoãet obce na r. 2013. Rozpoãet je vyrovnan˘ a celková v˘‰e
pﬁíjmÛ
a
v˘dajÛ
ãiní
Kã
14.099.300,—.
15. pronájem ãásti p.p.ã. 2661 k.ú.
Petrovice u Chabaﬁovic panu Richardu DaÀhelovi pro umístûní reklamního poutaãe o rozmûru 1 x 2
m za cenu dle opatﬁení ZO ã. 1/
2004 v platném znûní. Poutaã
bude osazen do dﬁevûného rámu
a v rámci stavebního ﬁízení doloÏí
Ïadatel souhlas vlastníka sousedního pozemku ã. 2659 k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic.
16. pﬁijetí daru od Ústeckého kraje.
Jedná se o tyto pozemky pod stávajícím chodníkem v obci: p.p.ã.
2809 díl „a“ o v˘mûﬁe 217 m2,
2809/2 o v˘mûﬁe 310 m2, 2810/17
o v˘mûﬁe 23 m2, 2810/14 o v˘mûﬁe 175 m2, 2810/13 o v˘mûﬁe 330
m2, 2810/12 o v˘mûﬁe 14 m2,
2810/11 o v˘mûﬁe 92 m2, 2810/16
o v˘mûﬁe 435 m2, 2810/9 o v˘mûﬁe 350 m2, 2810/24 o v˘mûﬁe 320
m2, 2810/23 o v˘mûﬁe 117 m2,
2810/22 o v˘mûﬁe 120 m 2 ,
2810/21 o v˘mûﬁe 173 m2, 2811/2
o v˘mûﬁe 241 m2, 2875/1 díl „b“
o v˘mûﬁe 40 m2, 2875/12 o v˘mûﬁe 105 m2, 2875/16 o v˘mûﬁe 120
m2, 2875/15 o v˘mûﬁe 43 m2,
2875/14 o v˘mûﬁe 163 m2, 2875/5
o v˘mûﬁe 60 m2, 2875/4 o v˘mûﬁe
80 m2, 2875/9 o v˘mûﬁe 125 m2,
2875/1 o v˘mûﬁe 198 m2, 2875/8
o v˘mûﬁe 37 m2, 2875/7 o v˘mûﬁe
90 m2,2810/26 o v˘mûﬁe 165 m2
v‰e k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic.
17. realizaci akce: „Hasiãi - bezpeãn˘
v˘jezd“ i pﬁesto, Ïe bude obec
muset nav˘‰it vlastní podíl na financování akce o 183.600,—Kã
18. uzavﬁení SOD s fi. N-ADAM s.r.o.
na opravu a zateplení ãásti fasády
- 4/5 prÛãelí a jiÏní ‰tít domu ã.p. 1
- Restaurace Radnice za cenu
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972.179,—Kã bez DPH.
19. uzavﬁení SOD s fi. BFHM s.r.o. na
dodávku a montáÏ celkem 15 ks
oken, 1 ks boãních dveﬁí a 1 ks
vchodov˘ch dveﬁí domu ã.p. 1 Restaurace Radnice za celkovou
cenu 142.905,—Kã bez DPH.
10. pﬁevod nájemní smlouvy na pronájem pozemkÛ ã. 975 k.ú. Petrovice
u Chabaﬁovic z paní Marie Magdalény Veselé na pana ZdeÀka
Du‰ka.
11. finanãní pﬁíspûvek z rozpoãtu obce
pro spolek SOVA Krásn˘ Les ve
v˘‰i 50.000,— Kã na zakoupení
a opravu stavební buÀky pro vybudování zázemí pro spolek
II. ZO POVù¤UJE :
1. starostu vyhlá‰ením konkurzního ﬁízení na funkci ﬁeditele Základní ‰koly
a Mateﬁské ‰koly Petrovice okres
Ústí nad Labem, pﬁíspûvková organizace
III. ZO BERE NA VùDOMÍ :
1. vyhlá‰ení pﬁírodní rezervace Niva Ol‰ového potoka bez pﬁipomínek.
IV. ZO KONSTATUJE :
1. Ïe pﬁedmûtem Smlouvy o spolupráci
pﬁi provozování VTE uzavﬁené mezi
Obcí Petrovice a spol. INTERBAU
CZ s.r.o. je i koridor dálnice v k.ú.
Krásn˘ Les v Kru‰n˘ch horách.

V Petrovicích dne 20. bﬁezna 2013
Zapsala:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili:
Patrick DoleÏal,
zastupitel obce
Ladislav Îák,
zastupitel obce
Zdenûk Kutina,
starosta

Usnesení ZO Petrovice
ã. 29/2013
ze dne 24. 4. 2013
Volební období 2010 - 2014
I. ZO SCHVALUJE:
1. ovûﬁovatele zápisu ze zasedání ZO
ã. 29 - p. Ludmilu Boumovou a Waltera Wolfa.
2. program jednání 29. zasedání ZO ve
volebním období 2010 - 2014.
3. poskytnutí pÛjãky z FRB obce paní
Jitce Friedelové ve v˘‰i Kã

4.

5.

6.

7.

8.

50.000,— na opravu a zateplení fasády domu ã.p. 506 v Petrovicích.
prodlouÏení doby pronájmu pozemkov˘ch parcel ãíslo 989 a 993 k.ú.
Krásn˘ Les v Kru‰n˘ch horách sl.
Dagmar HÛlové do 30. dubna 2018.
umístûní reklamního poutaãe pro
novû budovanou prodejnu v Petrovicích (za letadlem) spol. T.G. a.s.
PlzeÀ na zábradlí chodníku naproti
vjezdu do obce od Tisé.
udûlení v˘jimky z poãtu dûtí v M·
Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice okres Ústí nad Labem, pﬁíspûvková organizace na 24 + 4 dûti.
udûlení v˘jimky z prÛmûrného poãtu
dûtí ve tﬁídû Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Petrovice okres Ústí nad
Labem, pﬁíspûvková organizace.
zprávu o prÛbûÏném plnûní rozpoãtu
obce v 1. ãtvrtletí roku 2013 pﬁednesenou pﬁedsedou finanãního v˘boru
Patrickem DoleÏalem.

II. ZO POVù¤UJE:
1. starostu obce podpisem Smlouvy
o provozování vodohospodáﬁského
infrastrukturního majetku v oddílném
modelu a v˘kon dal‰ích práv a povinností s Fi DN - SERVIS s.r.o.
2. starostu obce jednáním s poﬁizovatelem a zpracovatelem návrhu
Územního plánu obce o pﬁepracování návrhu ÚP obce - vyﬁazením ploch
pro komerãní úãely - ObsluÏné centrum „KuchyÀka“ a plochy pro VTE
v Petrovicích a na Vûtrovû z návrhu
zastavitelného území obce a pﬁedloÏením návrhÛ dodatkÛ k SOD na tyto
práce na pﬁí‰tím zasedání ZO.
3. starostu ZdeÀka Kutinu a ﬁeditele Z·
a M· Mgr. Jana F. Teistera jednat
s vedoucí odboru hygieny dûtí a mládeÏe KHS Ústeckého kraje o podmínkách nav˘‰ení kapacity M· na
35 dûtí.
III. ZO DOPORUâUJE :
1. Petrovickému spolku pro obnovu
a zachování tradic zváÏit moÏnost,
zda vzhledem k rozdílu mezi nashromáÏdûnou ãástkou a poﬁizovací
cenou, neobnovit prozatím hodiny
jen ze dvou stran vûÏe kostela.

V Petrovicích dne 24. dubna 2013
Zapsala:
Vladimíra Wolfová
Ovûﬁili:
Ludmila Boumová,
zastupitel obce
Walter Wolf,
zastupitel obce
Zdenûk Kutina,
starosta obce

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.

