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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
čas se nedá zastavit a spravedlivě
měří všem stejně. V měsíci říjnu nastává všem obecním úřadům doba
zúčtování jejich čtyřleté práce. Každý z vás, voličů, vystaví svým zastupitelům závěrečné vysvědčení. Chtěl
jsem napsat rekapitulaci všeho, co
se podařilo za toto volební období
vybudovat. Ale ani dvě hustě popsané stránky všemožných úspěchů
ještě nemusí znamenat, že zastupitelstvo obce pracovalo dobře. Dle
mých zkušeností, nejdůležitějším
hodnotícím měřítkem je míra spokojenosti občanů se samotným děním v obci. Jak dalece jsou občané
hrdí na to, že v obci žijí a nestydí se
za své představitele.
Připomenu tedy pouze zásadní dokončené projekty. Dnes je již
samozřejmostí, že každá nemovitost v části Petříkov je napojena
na tlakovou kanalizaci a vodovod.
Rádi zapomínáme na tzv. «dobu
minulou», kdy se složitě objednával
fekální vůz k vyvezení septiku a nedostatek vody ve studni znamenal
pro rodinu doslova katastrofu. S výstavbou kanalizace a vodovodu je
spojen i vznik Technických služeb
Petříkov, s.r.o., jenž umožnil obci
provozování vodovodu a kanalizace vlastními silami. Odpadl nám
tak problém s cenovým diktátem
nějaké velké vodohospodářské společnosti, která by se provozování
vodovodu jistě velice ráda ujala.
Dalším velkým dokončeným projektem byla výstavba obecní Mateřské
školy Pastelka včetně školní zahrady a zajištění možnosti předškolního vzdělání pro všechny naše děti
pro dnešek i do budoucnosti.
Jen tato dvě díla (výstavba vodovodu a kanalizace a výstavba MŠ)
stála 86,5 milionu korun. Na dotacích pro obě akce se podařilo získat
dohromady 53,4 milionu korun!
Když si k tomu ještě přidáme, že
obec je z minulosti zcela plynoﬁko-

vána, má vlastní prodejnu potravin
a nyní i hostinec včetně přilehlých
pozemků, tak se mi chce zvolat jak
ten pyšný politik – kdo z vás (starostové) to má! Neznám v okolí
podobně velkou obec, která by na
tom byla stejně dobře jako ta naše.
Takovým výsledkem se nemůže
pochlubit nejedno město, o malé
vísce ani nemluvě.
Samozřejmě vše není ještě stoprocentní. Jsou i věci, které se zatím
nepovedly dotáhnout do úplného
konce. Mám na mysli navrhované umístění přeložky komunikace
II/107 do katastru Petříkova jako
obchvatu Velkých Popovic. Tento
záměr zakomponovaný do Zásad
územního rozvoje Středočeského
kraje, byl prosazen i přes nesouhlas
naší obce. Za odstranění tohoto
nesmyslu budu nadále bojovat buď
jako představitel obce nebo jako
soukromá osoba.

Vážení spoluobčané,
máme toho ještě mnoho před sebou. V minulém měsíci nám byla
přidělena dotace na zateplení a výměnu oken na budově obecního
úřadu. Nepřestali jsme pracovat na
získání vhodného dotačního titulu
na výstavbu kanalizace a vodovodu v Radimovicích. Chceme se dál
starat o nové i staré obecní komunikace a zkvalitňovat jejich povrch
tak, abychom dosáhli bezprašného
provozu v celé obci.
Čekají nás i plány na úpravě a vybudování hezkého středu naší obce.
Práce je stále habaděj. A tak přejme
budoucímu vedení obce, aby se mu
dílo dařilo.
Závěrem bych Vám rád poděkoval
za podněty i nápady, za vaší trpělivost při realizaci výstavby vodovodu
a kanalizace i za spolupráci po dobu
celého volební období, které tak
rychle uběhlo.
Miloš Kačírek ml.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Separovaný (tříděný) odpad
Jak jste již určitě zaznamenali,
došlo od července k drobné změně umístění kontejnerů na separovaný odpad.
Zároveň došlo k posílení četnosti
vývozu kontejnerů na plasty a byl
přidán další kontejner na papír. Do
kontejnerů na plasty je možné dávat
i tzv. tetra pack obaly (čisté obaly
od mléka, džusů a jiných nápojů) –
nevkládejte je proto do papíru!
Pro úplnost uvádíme termíny vývozu
všech separovaných komodit:
Papír – 1 x týdně – úterý
Plast – 2 x týdně – úterý a pátek
Sklo – 1 x za 14 dní – středa
K separovanému odpadu máme
velkou prosbu. Odevzdávaný odpad do kontejnerů upravte prosím
tak, aby zabral co nejméně místa.

Kontejner na sběr textilu
Ve spolupráci s ﬁrmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR byl
umístěn u MŠ Pastelka bílý kontejner na sběr použitých oděvů
a textilních materiálů / kat. číslo
odpadů 200 110 a 200 111 /.
Tento sběr slouží k další separaci
a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako
surovina pro výrobu čistících hadrů,
čistících plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodná k dalšímu
nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro
sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Český
Červený kříž Liberec, Farní charitu
Chodov, Dům Matky Terezy OCH
Hradec Králové, oblastní Charitu
v Liberci, Program Sázava 21, Na-

Papírové krabice pokud možno
rozložte, plastové lahve vkládejte
sešlapané.
Obec za svoz těchto komodit platí
nemalé částky a tak je škoda, když
svážíme „pouze vzduch“.
Rovněž tak samotná víčka od PET

daci EURONISA, Rodinné centrum
Kamínek a další.
Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení
životního prostředí v naší obci.
Kontejner na sběr textilu je bílé
barvy s označením TEXTIL a je vybaven návodem k použití a popisem, co do kontejneru patří a co
nikoliv.
Nepotřebný textil odkládejte do
kontejneru zabalený a zavázaný
do igelitových tašek nebo pytlů.
Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv.
Do těchto kontejnerů nepatří
koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré
textilie. Myslete prosíme na to, že
s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

lahví (tzv. tvrdé plasty) mohou ještě
někomu pomoci. Naše MŠ Pastelka
pořádá každým rokem sbírku těchto víček pro těžce nemocné děti.
Případné bližší informace velice
rádi poskytneme jak na obecním
úřadě, tak v samotné MŠ.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Petice za bezpečnější
provoz dopravy
Koncem letošního roku budeme
opět žádat Odbor dopravy v Říčanech a Policii ČR o možnost
provedení úprav k bezpečnému
provozu na krajské komunikaci
III/00320.
Jedná se o vozovku od křižovatky v Babáku, středem obce Petříkov a dále až za Radimovice. Snížení rychlosti požadujeme zejména
s ohledem na pohyb dětí u mateřské školy, dále s ohledem na bezpečnost chodců v úseku komunikace bez chodníků. K tomuto účelu
bude zpracována petice a občané
obou místních částí budou moci
náš požadavek podpořit svým podpisem.

Kontakt na místní
oddělení PČR
V případě, že budete potřebovat
rychlý zásah policie či její okamžitou pomoc, nemusíte volat
jen číslo 158, ale také přímou linku 725 961 501.
Jde o přímý kontakt na místní oddělení PČR v Nové Hospodě, jehož
příslušníci mohou být na místě během několika málo minut a budou
moci zasáhnout skutečně operativ-

ně. Služba funguje nepřetržitě a volat můžete kdykoliv, kdy to bude
situace vyžadovat.

Poplatek za psa za rok 2014
V červnu tohoto roku uběhla
lhůta pro zaplacení poplatku za
psa pro rok 2014.
Zkontrolujte si prosíme, zda jste
poplatek již uhradili, v opačném
případě je možno tak učinit osobně
v úředních hodinách na obecním
úřadě v Petříkově, nebo platbou
na účet obce 12928201/0100, variabilní symbol: 300. Speciﬁcký
symbol: číslo popisné.
Poplatková povinnost vznikla
v kalendářním měsíci, ve kterém pes
dovršil stáří tří měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost (např. z důvodu
úhynu zvířete, při jeho ztracení, darování či prodeji), poplatek se platí
i za započatý kalendářní měsíc.
Zánik poplatkové povinnosti je
třeba nahlásit obecnímu úřadu.

o uvedení konečného stavu vodoměru k 30. 9. 2014.
Prostřednictvím Technických služeb Petříkov je možné také zakoupit
novou plastovou popelnici o objemu 120 L za cenu 738,- Kč včetně
DPH.
Podrobnosti na telefonním čísle:
724 191 865

Kontaktní informace
obec Petříkov 61
25169 Velké Popovice
Telefon: 724191865
E-mail: obec.petrikov@seznam.cz
WWW: www.obecpetrikov.cz/
ID Datové schránky: hvmb6kx
IČ 00240591, DIČ CZ00240591

Důležité kontakty
TSP
Končí 3. čtvrtletí letošního roku
a bude probíhat vyúčtování vodného a stočného za toto čtvrtletí.
Začátkem měsíce října se proto na
Vás budeme opět obracet s žádostí

Hlášení poruch vodovodu
a kanalizace, technické dotazy:
Jaroslav Tippl
tel.: 603 415 739

Pronájem obecní
prodejny potravin
Stávající nájemce obecní budovy
prodejny potravin, poslední roky
známé jako Míšenka, vypověděl
k 31.12.2014 smlouvu.
Proto se touto cestou obracíme
na případné zájemce o pronájem
prodejny potravin od ledna 2015, aby
kontaktovali starostu obce na tel.:
724 191 865 nebo elektronicky na
mail: milos.kacirek@obecpetrikov.cz
Vydávání zpravodaje U nás v Petříkově a Radimovicích podporuje Arendon, a.s., zajišťuje Info Gate k.s. www.infogate.cz
Odpovědné redaktorky Bc. Veronika Reicheltová a Karla Marie Šůchová. DTP Hana Melčová, Distribuce: OÚ Petříkov, Náklad: 250 ks
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SMUTNÝ PŘÍBĚH JEDNÉ LÍPY
„V noci ze 13. na 14. července
dosud neznámý žhář zapálil jeden
z kontejnerů na tříděný odpad na
návsi v Petříkově. I přes rychlý zásah
hasičů bohužel plameny sežehly
a značně poškodily vzrostlou lípu
v těsném sousedství tohoto místa
sběru tříděného odpadu. Nezbývá než doufat, že se strom dokáže
s následky požáru vyrovnat. V opačném případě by totiž obec přišla
o jeden ze svých zelených klenotů.
Nově zasazený strom by do podobných rozměrů dorostl nejdříve za
padesát let. Zanedbatelná není ani
škoda, jejíž výši odhadli policisté na
8 000 korun.“
Takto jsme Vás informovali v srpnu
roku 2010. Dodnes neznámý pachatel při svém nočním ubohém řádění
způsobil neskutečnou škodu zejména historickou.
Celé čtyři roky jsme společně se
samotnou lípou bojovali o její záchranu. Ve spolupráci s odborníky

arboristy jsme provedli několik důležitých prořezů pro odlehčení koruny
poškozené lípy. I když všichni tři odborníci nezávisle na sobě doporučovali pokácení celé lípy již po samém
incidentu, chtěli jsme, aby lípa dostala šanci a prostor k obrodě.
Věřili jsme v sílu přírody. Bohužel,
zázrak se nekonal. Poškození lípy

Návsi před žhářským útokem dominovaly dva krásné
vzrostlé stromy.

bylo fatální a stav kmenu se i z důvodu následného napadení houbou
značně zhoršil. Poslední posudek byl
jednoznačný – havarijní stav, okamžitě pokácet.
Nyní už nebyla ohrožena jen lípa, ale
hrozila škoda na majetku a v nejhorším případě i újma na zdraví. Dne
12. 9. 2014 byla lípa pokácena.

Posmutnělá náves po pokácení poškozené lípy.
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O K É N K O D O PA S T E L K Y
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
zahájila svůj čtvrtý rok fungování.
Do nového školního roku vstupuje
Pastelka také se dvěma změnami
v personálním kolektivu a to jak na
pozici provozních zaměstnanců, tak
na pozici pedagogické.
Rekordem letošního školního roku
je počet předškoláků, je jich 21
a naplnili skoro jednu celou třídu.
Pastelka nelení a bezprostředně po
zahájení předškolní docházky čeká
na děti oslava prvního podzimního
dne a úrody spolu se zamykáním
vody a také podzimní tvoření s maminkami na téma Dne stromů.
Nejen k tomu, aby si děti mohly
hrát venku, pomáhají svými sponzorskými dary také rodiče. Všem
sponzorům tímto děkujeme a vyzýváme i další zájemce, kteří by
rádi pomohli ke zvelebení prostředí
pro naše nejmenší občánky. Díky
sponzorským darům se přilehlá
zahrada proměnila v místo plné
kouzelných zákoutí na hraní. Nově
přibylo krásné vrbové teepee, které
je také zdrojem přírodního stínu,
dále ohniště se sezením, záhonek,
na kterém mohou děti samy pěstovat rostlinky a bylinky všeho druhu,
kompostér a další drobnosti.
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O K É N K O D O PA S T E L K Y
Jak třídí odpad děti
v naší MŠ Pastelka

Snahou školky je také učit děti
o preventivní péči a pomáhat předcházet různým vadám a poruchám.
Koncem září proto proběhne projekt Nechci kazy, který dětem představí správnou péči o chrup. Dále
se chystají screeningy očních, logopedických a grafomotorických vad
a následná péče, stejně také kontrola správného držení těla a plochých nohou.
Pro děti je připravena celá řada volnočasových aktivit. V rámci snahy
o otužování a zlepšování odolnosti
organismu dětí je připraven volnočasový kroužek Otužílek, který
zahrnuje návštěvy solné jeskyně,
plavání s Maternity Care v akvaparku v Čestlicích a bruslení s pomocí
Figure Skating Academy. Během
zasněžených dnů čeká na děti projekt Hravé lyžování, týdenní lyžařský kurz ve Ski areálu Chotouň.
Další kroužky, které školka dětem
nabízí, jsou předškolní přípravka,
angličtina, výtvarné tvoření, hra na
ﬂétnu, kreativní cvičení s prvky jógy
a další.
Aby bylo vždy o zábavu postaráno, jsou pro děti připraveny různé
zážitkové dny. Na programu jsou
„dny s mojí hračkou“, hudební
dopoledne, rozmanitá divadelní
představení, zážitkové bubnování,
bublinová show, nadílky a besídky,
karneval a Halloween. Děti se mo-

hou těšit na preventivní program
požárníků i Policie ČR, nebo také
kulturně – vzdělávací programy
s environmentální tématikou.
Ke stmelování a učení spolupráce
v kolektivu pomáhají nejen výlety, ale i různé veřejné akce, jako
jsou drakiády, lampionový průvod, adventní setkání s besídkou,
Velikonoční akce nebo oslavy ke
Dni matek. Kolektiv MŠ Pastelky si
také chválí výbornou spolupráci se
Základní školou ve Velkých Popovicích.
Mateřská škola Pastelka pomáhá
k rozšiřování povědomí o ekologii
a recyklaci odpadu. Nejen, že se
děti učí v rámci běžného režimu
třídit odpad hrou, ale ve školce je
také umístěn sběrný box pro elektroodpad malých rozměrů, sběrná
nádoba pro vybité baterie a tonery. Pastelka sbírá také víčka od
PET lahví pro charitativní účely a na
parkovišti u školky je umístěn kontejner na sběr ošacení a hraček,
které jsou poté použity také za
stejným účelem.
Až příště pojedete kolem Pastelky, nezapomeňte zpomalit a zvýšit
opatrnost nad děním okolo, aby
se předešlo případným nešťastným
nehodám. Prevenci a opatrnosti je
potřeba učit nejen děti, ale často je
třeba je připomínat i dospělákům.

Děti ve školce se v rámci projektu
Recyklohraní odmala učí, jak nakládat s různými odpady, které
vznikají v domácnostech, a také
to, kam který odpad v žádném
případě nepatří, a kam patří. Ve
školce je nainstalován:
– sběrný box pro vybité monočlánky – baterie
– sběrný box pro drobný elektroodpad (elektrozařízení jako např.
fény, kulmy, holicí strojky, žehličky,
klávesnice, reprobedýnky a myši od
počítačů, varné konvice, sluchátka, kalkulačky, mobilní telefony,
telefonní aparáty, fotoaparáty, kamery, notebooky, tablety, svítilny,
různé adaptéry, apod.)
– sběrný box pro prázdné cartridge – tonery
Všechny tyto jmenované produkty nemusí končit v popelnicích. Je
možné je odevzdat přímo ve školce.
Za každý naplněný kontejner nebo
box získává školka body, které je
možno v katalogu odměn projektu
Recyklohraní vyměnit za didaktické
pomůcky, hračky, knihy a další věci,
které jsou využitelné v rámci provozu a vzdělávání dětí.
Nenechme se dětmi zahanbit. Vždyť
i v této dnešní uspěchané době určitě najdeme chvilku odšroubovat
plastové víčko z PET lahve a udělat
dobrý skutek. K tomuto účelu mají
děti umístěnou sběrnou nádobu
u hlavního vchodu do budovy.
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K O M U N Á L N Í V O L B Y 2014

V

olby do obecního zastupitelstva obce Petříkov se uskuteční dne 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin a 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin na obecním úřadě v Petříkově.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu
11. 10. 2014 ihned po uzavření volebních místností.
Hlasovací lístky jsou ze zákona
doručovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, tj. do 7.10.2014.
V této souvislosti prosíme, umožněte pracovníkům úřadu, zajišťujícím roznos hlasovacích lístků,
přístup ke schránkám a schránky
si řádně označte. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební
místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Voličské průkazy se pro volby
do zastupitelstev obcí nevydávají.
Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde
je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Dle zákona je voleno 7 členů zastupitelstva. Kandidují tito občané
(abecední seznam nezávislých kandidátů):
Filikarová Irena, Ing.

Radimovice 4

Kačírek Miloš

Petříkov 52

Matějka Milan

Petříkov 80

Medřická Monika

Petříkov 22

Pašková Stanislava

Radimovice 13

Roubíček Jiří

Petříkov 73

Růžička Karel

Petříkov 151

Štichová Markéta

Petříkov 29

Žáková Anna

Petříkov 101

Obecní hostinec
V posledním vydaném čísle našeho zpravodaje se objevila zmínka
o probíhajících jednáních o zakoupení místního hostince a pozemků okolo hostince do vlastnictví obce.
Tento záměr se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Jelikož se
z projektové dokumentace mnoho
nezachovalo, bylo zadáno paní Ing.
Buzické zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu. Dalším
krokem by měl být výběr vhodného
využití budovy s maximálním přínosem pro obec.
Tady je prostor pro všechny vaše
dobré nápady, kterými se určitě
budeme velmi rádi zabývat. Zatím
máme představu takovou, že by měl
být zachován hostinec včetně sálu
pro možné setkávání a zábavy. Velkým námětem k různým návrhům
mohou být půdní prostory.
Z vítězného nápadu bude vypracována studie, následně bude zpracován projekt a vyřízeno stavební

povolení na úpravu hostince. Budoucí využití budovy by mělo být také
v souladu s možností získat dotaci na
vybraný záměr.
V současné době byly provedeny drobné stavební úpravy na sále
a snad se povede zprovoznit komín
k možnému vytápění sálu krbovými
kamny.
Velkým problémem je sociální zázemí, a to zejména WC pro ženy.
Pokud by se povedlo realizovat jednu
z variant dočasného řešení tohoto
problému, není vyloučeno i konání
nějaké obecní zábavy.

Zatím je hostinec pronajat do konce
letošního roku. Otvírací doba je denně
od 14 do 22 hodin. Pivo je točené 10°
a 11° Kozel a točená je i limonáda.
V zahradě okolo hostince pobíhají tři
kozy, které jsou zdarma zapůjčeny pro
pobavení dětí.
Prosíme všechny rodiče, aby
upozornili své děti, že zvířátka,
která se pohybují v zahradě u hostince, jsou pouze „na koukání“.
V žádném případě nesmí za nimi
lézt do zahrady a to jak z důvodu
bezpečí dětí, tak i z důvodu bezpečí ustájených zvířat.
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DĚTSKÝ MYSLIVECKÝ DEN
Již tradiční akcí je pravidelné
předletní setkání organizované
pro děti i dospělé Mysliveckým
sdružením Dobřejovice se sídlem
ve Velkých Popovicích, které má
ve své péči lesy v okolí naší obce
včetně Nebřenic. A právě na zámečku v Nebřenicích se za podpory vlastníka objektu, společnosti
Arendon Development a.s., konal
v sobotu 21. června „Dětský den
trochu jinak“. Na programu přírodovědného odpoledne byla naučná
stezka v okolních lesích během níž
byly připraveny úkoly vědomostní i technické. Nechyběla střelba
z luku i ze vzduchovky, poznávání
fauny i ﬂóry a ukázky výcviku loveckých psů.
V zámeckém dvoře byla po celé
odpoledne připravena zajímavá
prezentace včelařů a samozřejmě
dobré občerstvení s domácím gulášem i koláči, odměny pro soutěžící,
zábava pro skotačivé děti i hezká
písnička. Nechybělo ani opékání
buřtů a přes chladné počasí se tak
nakonec sešlo více než sto účastníků s velkým podílem právě dětí, pro
které byla akce určena především.
Milé bylo také setkání zasloužilých
členů myslivecké jednoty, kteří rádi
zavzpomínali na časy svého aktivního mysliveckého působení.
Již nyní se těšíme na setkání s dětmi v příštím roce na stejném místě.
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HROBKA RODINY RINGHOFFERŮ

P

atrně nejvýznamnější památka náhrobní architektury v okolí Prahy se nachází na Zaječím vrchu
nad Kamenicí a připomíná rodinu, která v 19. století významně ovlivnila hospodářský rozvoj
celého našeho regionu.

Místo má nepochybně svého Génia
Loci a s nedalekým kamenickým zámečkem, kde Ringhofferové sídlili,
je spojuje stromořadí mohutných
dubů a lip.
Hrobka, která byla vybudována
v letech 1889 – 1893 Emanuelem
Ringhofferem a stále je majetkem
rodiny, je obehnána vysokou kamennou zdí se vstupní ručně kovanou bránou. Ta je bohužel zavřená
a vstup do areálu tak není možný.
Dá se jen nahlédnout. Nebývalo
tomu tak vždy, i náš místní kronikář
pan Michal Klacek sem ještě před
několika lety o víkendech občas
doprovázel turisty, kteří měli zájem
o komentované prohlídky. Během
nich zmiňoval nejen Ringhoffery
a jejich dvorního architekta Jiřího
Stibrala, který hrobku navrhnul, ale
zejména Josefa Václava Myslbeka,
jenž je autorem dominanty tohoto
místa, bronzové sochy Ukřižovaný.
Samotná hrobka je tvořena půlkruhovou zdí po stranách ukončenou
pilíři s velkými kovanými mísami.
Uprostřed je umístěna právě socha
Krista přibitého na kříži, která jako
by shlížela na rodový znak na umělecky kovaném víku hrobky ve tvaru
náhrobního kamene.
Socha, na níž Myslbek pracoval přes
10 let, je dodnes považována za
vůbec nejdokonalejší ztvárnění utr-

pení Ježíše Krista na kříži. Když toto
dílo spatřil v roce 1892 na pařížské
výstavě August Rodin, prohlásil, že
nikdo na světě „nevytvořil Krista
lepšího“. Podobnou, ale podstatně
menší sochu ukřižovaného Krista
vytvořil Myslbek již několik let před
tím při svém pobytu v Paříži. Tu je
nyní možné objevit na oltáři chrámu
Sacré Coeur.

tel tehdejší společenské elity, založil
pivovar ve Velkých Popovicích a řadu
dalších továren jako měděný hamr,
pilu, cihelnu, mlékárnu. On a jeho
rodina také s velkou péčí udržovali
krajinu, vysazovali stromořadí, upravovali cesty a pečovali o zámecké
parky kolem svých rodinných sídel
ve Štiříně a v Kamenici. Jejich péče
o zdejší krajinu je patrná dodnes.

Pietní místo je také součástí naučné turistické stezky Krajinou barona
Ringhoffera, která na svých deseti
zastaveních různými způsoby připomíná významného průmyslníka
19. století, který měl dominantní
vliv na kulturu krajiny Velkopopovicka a Kamenicka. Baron František
Ringhoffer, majitel strojního imperia
na pražském Smíchově a představi-

Lásku k přírodě neopomněl František Ringhoffer ani ve své závěti.
Žádal své děti, aby okolní přírodu
chránily a lesy kácely co nejméně,
nejdříve až za osmdesát let.
Ringhofferova rada potomkům:
„Jsi-li přesvědčen o své dobré
věci a nemůžeš-li jí dosáhnout
hned, vyčkej.“

