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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
třebaže čas odkrojil z nového roku
už víc než jeden měsíc, dovoluji si
vám všem v úvodu tohoto čísla našeho obecního zpravodaje popřát
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
a také co nejvíce splněných snů,
i těch tajných. Doufejme, že i když
je letošní rok zakončen 13, bude
lepší, než ten minulý.
I pro naši obec byl přelom letopočtu důvodem k bilancování a myslím,
že ohlédnutí za rokem 2012 je vcelku příjemné. V Petříkově jezdíme po
opravené hlavní silnici, ve dvou ulicích nové zástavby jsme před Vánocemi loňského roku dokončili nové
veřejné osvětlení a děti v obecní
mateřské škole už si mohou hrát na
novém venkovním hřišti.
Přesto zbývá řada dalších věcí,
které je třeba řešit. Zda se to podaří, však bohužel nezáleží jen na
vedení obce. Mám na mysli zejména výstavbu kanalizace a vodovodu
směrem do Radimovic, pro níž se
nám dosud nepodařilo sehnat potřebné ﬁnance. Obávám se, že právě letos to s penězi na tento projekt
bude velmi složité. Rokem 2013
končí totiž sedmiletý cyklus, v němž
s dotačními tituly pracují jednotlivá
ministerstva či státní fondy. Další
jasný horizont pro rozdělování ﬁnancí bude z jejich strany nastaven
až pro období let 2014 – 2020.
Nedělám si tedy velké naděje, že
by se nám právě letos podařilo tento
letitý problém Radimovic zdárně vyřešit. Nicméně na projektu dál pracujeme. Připravujeme dokumentaci
pro vodovodní i kanalizační přípojky
a zvažujeme, jakým způsobem by se
nám nejlépe podařilo dosáhnout na
některý z pravidelně vypisovaných
dotačních titulů. S žádostí u Státního zemědělského intervenčního
fondu jsme loni neuspěli.
Hlavním úkolem pro letošní rok je
tak úprava místních komunikací, zejména v nové zástavbě. Nepůjde sice

o ﬁnální podobu, tedy o silnice s asfaltovým povrchem, ale budeme se
snažit, aby cesty vypadaly podstatně
lépe, než je tomu dosud. Přednost
budou mít lokality, kde už jsou hotové všechny vodovodní a kanalizační
přípojky. Několik petříkovských domácností bude totiž na obecní sítě
napojeno až letos.
Kompletně zrekonstruována by však
měla být komunikace 00326 A od křižovatky u MŠ Pastelka až do Křížkového Újezdce.
V okamžiku, kdy to počasí dovolí,
dokončíme poslední práce a veškeré
zahradní úpravy na dětském hřišti
u Pastelky a budeme se snažit, aby
podobně hezká byla i další místa
v obci. Právě pořádku a celkovému
vzhledu Petříkova i Radimovic chceme věnovat velkou pozornost a věříme, že nám v tomto směru budete
nápomocni také vy, občané.
Na mysli mám zejména černé
skládky, které jsou stále velkým
problémem nejen ve volné přírodě,
ale i v okrajových částech obce. Je
až s podivem, že někteří lidé klidně
vyvezou odpad jen kousek od svého domu či chaty a černou skládku
založí třeba i u vodního toku.
Stále větší starosti nám dělají také
nezodpovědní majitelé psů, kteří

nechávají své miláčky volně pobíhat
na veřejných prostranstvích. Někteří přitom mají pocit, že když jde
o přítulného malého „ratlíka“, nic
tak strašného se neděje. Obecně
závazná vyhláška o volném pohybu
psů se však týká všech psích plemen
a na velikosti zvířete vůbec nezáleží.
Určitým zklamáním je pro nás spolupráce s naším největším podnikatelským sousedem, Pivovarem Velké
Popovice. S vedením společnosti se
nám stále nedaří navázat takovou
spolupráci, jakou bychom si představovali. Máme za to, že v jiných
regionech, kde Plzeňský Prazdroj
působí, pomáhá ﬁrma místním samosprávám daleko více. Systematicky také podporuje dění v obcích,
kde má své výrobní závody.
Třeba požadované poplatky za
stočné jsou už nyní velmi vysoké
a obáváme se, že by se pro obec
mohly stát zdrojem neúnosné ﬁnanční zátěže.
Věřím však, že se i tento problém
podaří řešit, neboť se zdá, že upřímná snaha je na obou stranách.
Miloš Kačírek ml.

Výsledky volby prezidenta
ČR konané ve dnech
25. a 26. ledna 2013
Počet oprávněných voličů: ....357
Počet odevzdaných obálek: ..205
Počet platných hlasů:............205
Volební účast: ................57,42%
Pro Miloše Zemana hlasovalo
celkem 84 voličů.
Pro Karla Schwarzenberga
hlasovalo celkem 121 voličů.
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Poplatky za svoz komunálního
odpadu v roce 2013

Z důvodu jednostranného navýšení cen ze strany pivovaru ve Velkých Popovicích, dochází v roce
2013 k úpravě výše stočného.
Při jednáních v závěru roku 2012
požadoval pivovar, na jehož ČOV je
napojena naše splašková kanalizace,
dokonce až čtyřicetiprocentní zvýšení ceny. Jako hlavní důvod uvedl
nevyhovující výsledky odebraných
vzorků ze splaškové kanalizace v Petříkově. Tyto kontroly jsou Technické
služby Petříkov jako provozovatel
povinny provádět pravidelně čtyřikrát za rok.
Jedná se především o limity CHSK
a BSK – živočišné látky, které se do
kanalizace dostávají zejména s odpadem z kuchyní (různé rostlinné oleje, tuky, mléčné cukry a zbytky jídel).
Tyto látky následně zvyšují náklady
při konečném čištění odpadních vod.
Po složitém vyjednávání se nakonec TSP podařilo s pivovarem dojednat pro tento rok navýšení jen
o 20 procent.
Zastupitelstvo obce se však na
svém zasedání dne 13. prosince
2012 rozhodlo navýšit cenu stočného pro občany na rok 2013 pouze
o 11 % (včetně DPH).
Oproti roku 2012, kdy činilo
stočné 1260,- Kč na osobu a rok,
představuje tedy nyní tato částka
1400,- Kč.
Celá situace kolem výše stočného
vede zastupitelstvo obce k zamyšlení o možnosti vybudování vlastní
obecní čistírny odpadních vod.
V případě vodného ovlivňuje v roce
2013 výši poplatku v podstatě jen
změna DPH a zatím poměrně malý
odběr domácností.

SBĚRNÁ NÁDOBA 110 l
– sezónní svoz:
1x za 14 dní ve čtvrtek lichého týdne (od 1. 5. do 30. 9.)
a každý čtvrtek (od 1. 10. do 30. 4.) 1 980,- Kč
– 1x týdně (čtvrtek) 2 380,- Kč
– 1x za 14 dní (ve čtvrtek lichého týdne) 1 690,- Kč
– letní svoz: 1x za 14 dní ve čtvrtek lichého týdne
od 1. 5. do 30. 9. 860,- Kč
SBĚRNÁ NÁDOBA 240 l
– sezónní svoz: 1x za 14 dní ve čtvrtek lichého týdne (od 1. 5. do 30. 9.)
a každý čtvrtek (od 1. 10. do 30. 4.) 2 740,- Kč
– 1x týdně (čtvrtek) 3 580,- Kč
– 1x za 14 dní (ve čtvrtek lichého týdne) 2 200,- Kč
Stávající známka z roku 2012 platí do 14. února 2013. Nový poplatek
lze do této doby uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem
na účet: 12928201/0100, variabilní symbol 200.
Jako speciﬁcký symbol uveďte: Občané Petříkova – číslo popisné nebo
u rekreačních domů číslo evidenční, které začíná 0. Občané Radimovic
– číslo popisné a před toto číslo vložit číslo 100. Příklad spec. symbolu:
rodinný dům v Petříkově č.p. 52 – spec. symbol 52. Rodinný dům v Radimovicích č.p. 3 – spec. symbol 1003. Chata v Petříkově č. ev. 020 – spec.
symbol 020.
Nové známky je možné po zaplacení poplatku vyzvednout v úředních
hodinách na obecním úřadě. Plátcem poplatku je vlastník každé nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Obecní úřad upozorňuje občany, že každý původce odpadů je povinen
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí.
Kontejnery pro tříděný odpad, které jsou přistavené v obci, jsou určeny
pouze pro běžné množství odpadů z domácností. V případě jednorázově
zvýšené produkce některého separovaného odpadu (plastové obaly od
stavebního materiálu, výměna většího množství materiálu v domácnosti
atd.) si mohou občané zakoupit pytle na papír, plasty, sklo a případně
také na komunální odpad na obecním úřadě a přidat je ke kontejnerům.
V posledních letech dotuje Petříkov vyvážení tříděného odpadu částkou
cca 100 tisíc korun, což je v obecním rozpočtu velmi významná částka. Na jejím snížení se přitom může podílet každý občan, pokud bude
domovní odpad důsledně třídit. Naše obec spolupracuje se společností
EKO-KOM a podle dosažených výsledků při třídění získává zpět část vynaložených ﬁnancí. Čím vyšší je podíl vytříděného odpadu na jednoho
občana, tím je bonusová složka odměny vyšší.
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Vodné činí 38,- Kč/m3 (v roce
2012 to bylo 37,- Kč/m3).
Také v případě vodovodu provádějí TSP pravidelné komplexní rozbory. Všechny loni odebrané vzorky
splňovaly přísná kritéria pro dodávku vody z veřejného vodovodu. Na
spodní hranici limitu je i chlór, na
jehož koncentraci si někteří odběratelé stěžovali.
Veškeré rozbory pro TSP provádí:
Vodohospodářská laboratoř
Říčany, s.r.o.
Akreditovaná laboratoř Praha Střední Čechy. Laboratoř je akreditovaná
CIA pod číslem 1531.
Ještě uvádíme kontakt na pracovníka TSP, o který často žádáte.
Hlášení poruch, technické dotazy:
Jaroslav Tippl – tel.: 603 415 739.

Nové osvětlení v obci
Celkem 24 svítidel pro veřejné
osvětlení osadili pracovníci ﬁrmy
Eltodo – Osvětlení Týnec během
loňského prosince v lokalitě nové
zástavby rodinných domů v Petříkově. Moderní lampy poprvé
osvítily dvě z místních ulic již
před Vánocemi.
Investice ve výši 84 tisíc korun
bezpochyby přispěje nejen k vyšší

bezpečnosti, ale i k celkové kvalitě
života petříkovskýcch občanů.

Sazby poplatků za psy
První pes: 50,- Kč
Druhý a každý další pes: 75,- Kč
Poplatky je nutno zaplatit nejpozději do 30. června 2013 buď přímo
na obecním úřadě v úředních hodinách nebo převodem na účet obce:
12928201/0100, variabilní symbol
300. Speciﬁcký symbol viz poplatky
za svoz odpadu.
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Platí se i započatý kalendářní měsíc.
Zanikne-li poplatková povinnost
(např. z důvodu úhynu zvířete, při
jeho ztracení, darování či prodeji),
poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc a uvedenou skutečnost
je nutno nahlásit na obecním úřadě.
Také v letošním roce zajistí obecní
úřad hromadné očkování psů proti vzteklině (patrně počátkem září).
O termínu očkování budou občané
včas informováni na úředních deskách
i na webových stránkách obce.
Pokud majitelé psů nevyužijí k očkování proti vzteklině tento termín,
musí na obecním úřadě předložit ke
kontrole očkovací průkazy svých zvířat (doklady lze naskenované zasílat
také elektronicky).
Na obecním úřadě je možno také
zakoupit za 20 korun identiﬁkační kovovou psí známku s nápisem
PETŘÍKOV a číslem.

Hlídejte si své psy
Jasná pravidla pro pohyb psů
v Petříkově i Radimovicích stanovuje sice již od dubna roku 2009
Obecně závazná vyhláška, v poslední době se však množí případy jejího porušování.

Upozorňujeme proto všechny majitele psů, že na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce se psi
mohou pohybovat pouze s průvodcem a na vodítku.
Jejich volný pohyb je možný jen
v přírodě, avšak vždy pod dozorem
majitele či průvodce. Ti jsou také povinni odstranit veškeré exkrementy,
které po sobě jejich čtyřnohý miláček
při venčení zanechá.
Psům všech plemen je zcela zakázán vstup do prostoru oddychového
centra u budovy OÚ v Petříkově a na
dětské hřiště vedle domku u rybníčku v Radimovicích.

Spolupráce s časopisem dTEST
Obecní úřad v Petříkově navázal letos spolupráci s Občanským
sdružením spotřebitelů TEST,
které mimo jiných aktivit vydává
také časopis dTEST.
„Domníváme se, že je důležité šířit
povědomí o právech spotřebitelů.
Vždyť s nekalými praktikami některých podnikatelů se setkáváme stále
častěji. Využívají toho, že jako zákazníci často neznáme svá práva,“
říká místostarostka Irena Filikarová.
O konkrétní formě spolupráce naše
obec právě v těchto dnech jedná. Již
nyní je ale jisté, že na obecním úřadě
i na webových stránkách Petříkova
budou k dispozici všechny užitečné
odkazy i kontaktní údaje, díky nimž
budete moci případné spotřebitelské
nesnáze řešit snadněji.
Ve všedních dnech v době od 9 do
17 hodin je např. možné bezplatně
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konzultovat konkrétní případy s odborníky na spotřebitelské právo na
tel. čísle 299 149 009.
Občanské sdružení TEST bude na
obecní úřad zasílat také informace
o výsledcích nezávislých testů, které pravidelně provádí ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi
a dalšími pracovišti.
Přednostně bychom měli mít
k dispozici například i aktualizované verze podrobné databáze nebezpečných výrobků, která je volně
přístupná na webových stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz

Jak budeme topit?
V souvislosti s novelou zákona na
ochranu ovzduší, kterou připravuje
Ministerstvo životního prostředí ČR
se již někteří občané zajímali, kdy
budou muset ve svých domácnostech vyměnit kotle na tuhá paliva.
Tato otázka je prozatím předčasná. Staré neekologické kotle, které
slouží k centrálnímu vytápění, by
měly být postupně vyřazovány do
deseti let s tím, že z trhu takovéto
výrobky zmizí již během dvou let.
Prozatím je tedy dostatek času zjistit
parametry svého kotle a připravit se
na změnu.

Výměna by se měla týkat všech
domácností, které topí tuhými palivy, tedy převážně uhlím a dřevem.
Netýká se malých krbů, krbových
kamen či klasických kamen třeba na
chatách a chalupách.
Kotle napojené na soustavu radiátorů budou muset po roce 2014 splňovat minimálně takzvanou 3. emisní třídu. Již v současnosti se tedy nevyplatí
kupovat kotle z 1. nebo 2. emisní třídy.
Od 1. ledna 2018 bude navíc povoleno prodávat pouze kotle ze 4. a vyšší
třídy. Jiný kotel nebude možné koupit.
Nová legislativa přinese ještě další
změnu, která se opět týká jen centrálního vytápění. Půjde o povinné pravidelné revize kotlů na tuhá paliva. První kontrola technického stavu musí
být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 a evidenci povedou obecní úřady, jimž budou muset vlastníci
nemovitostí předkládat potvrzení
o odborně provedené kontrole.

Kácení stromů
Obecní úřad Petříkov upozorňuje všechny občany, že kácení starých a nemocných stromů rostoucích mimo les je nutno provést
v období vegetačního klidu, tedy
od 1. listopadu do 31. března.

Matriční úřad ve Velkých Popovicích žádá v návaznosti
na Usnesení Okresního soudu Praha-východ všechny
občany o pomoc ve věci dosud nezjištěného data úmrtí
pana Jaroslava Drába.
Každého, kdo zná jakékoliv
okolnosti, z nichž lze zjistit
datum úmrtí tohoto občana
Petříkova (naposledy bytem
Petříkov 54), žádá o informace. Zejména takové, které by
pomohly soudu určit přesné
datum.
Pan Jaroslav Dráb byl ve svém
domě nalezen mrtvý 1. ledna
2013. Lékař však po ohledání
stanovil dobu úmrtí v období
od 22. 12 do 30. 12. 2012.
Všichni, kteří mohou k této
smutné záležitosti podat jakékoliv informace, mají tak
uničit na Správě Okresního
soudu Praha-východ nejpozději do 6. dubna 2013.

Likvidace
starých
pneumatik
Upozorňujeme na možnost
ekologické likvidace pneumatik v autoservisu a pneuservisu
Pneu-cafe ve Velkých Popovicích
(Ringhofferova ulice č. 419).
Provozní doba
Po – Pá
9 – 17
Sobota
8 – 12
Kontakt: 774 607 321
Podrobnější informace na
www.pneu-cafe.cz
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OKÉNKO DO PASTELKY
Listování školním kalendářem
Podobně jako „dospěláci“ mohly
v závěru loňského roku o vánočních prázdninách rekapitulovat
i děti z petříkovské MŠ Pastelka.
I ony mají totiž za sebou spoustu
práce, zajímavých akcí a především
zážitků. Důležité je také to, že všichni
noví kamarádi si na prostředí mateřské
školy velmi rychle zvykli. A to nejen
díky pomocné ruce učitelek a provozního personálu, ale i díky vrstevníkům
a spolupráci s rodiči. Režim ve školce
je tedy zaběhnutý a všechny volnočasové kroužky a další aktivity běží naplno. Ostatně, kdo by se o tom chtěl
přesvědčit, může se přijít podívat.
Od podzimu si děti postupně užívaly například tyto akce:
podzimní odpolední tvoření
s maminkami – bylo prima, že si
svou šikovnost přišlo vyzkoušet
i několik tatínků
drakiádu s letovými přebory, výtvarným tvořením, minisoutěžemi a výtečnými buřtíky
oslavu Dne stromů s výsadbou
školkového stromku Petřík, s vycházkou za stromy, stromovými
skřítky a mnohým dalším
návštěvu kamarádů, kteří již dochází do 1. třídy ZŠ s ukázkou školních potřeb a vyprávěním o škole
dopolední výlet do zámeckého
areálu Berchtold, tamního Dětského ráje a pohádkové zahrady i putování po naučné stezce
a návštěvu zámecké minizoo
společné fotografování s panem
Bursíkem

návštěvu sokolníků, kteří do Petříkova přivezli několik dravých ptáků a předvedli, jak si s nimi rozumí
lampiónkový průvod plný světélek u příležitosti Sv. Martina,
setkání s vodnicí, sladké podkovičky, plovoucí lotosy splněných
přání a velkolepou podívanou na
vznášející se balónky štěstí
zamykání vody na zimu s vodnicí
Julií, s kouzelným klíčkem a říkankou, překvapení v podobě
malých klíčků, vodnických dobrůtek a loďky s kouzelným lotosovým květem
mnoho radovánek a užitečných
rad, například jak se chovat při
příjemném i nepříjemném setkání s pejskem, jak se o něj správně
starat – vše v režii Kynologického
servisu Všedobrovice
výtvarný workshop s paní Swabovou, která všechny naučila
„lovit“ sádrové kapříky
setkání s paní doktorkou Frydrychovou, která prozradila, co
všechno musí umět a znát dětský
lékař a jak vypadá den v ordinaci
andělskou nadílku u příležitosti
Sv. Mikuláše
adventní setkání spojené s kreativní dílničkou pro maminky a jejich děti
vánoční besídku, dětské divadelní představení „Betlém“, sváteční hostinu z ovoce a cukroví od
hodných babiček a maminek
s bohatou nadílkou od Ježíška
a zpíváním koled
schůzku rodičů budoucích školáků se zástupci ZŠ ve Velkých
Popovicích

pohádku „Cukrářka Barborka“
v podání divadélka Úsměv Ludmily Frištenské
razítkovací workshop s Martinou
Linkovou
přednášku pro rodiče předškoláčků o grafomotorice předškolního a prvostupňového školního
věku s Mgr. Drábovou
autobusový výlet na letiště Václava Havla v pražské Ruzyni
maškarní bál plný písniček, říkanek, legrace, zábavy a soutěží na
téma: Kamarádi z louky aneb ze
života hmyzu
Při výčtu toho, co děti z petříkovské
Pastelky zažily, se ani nechce věřit
tomu, že týden má pouhých sedm
dní a den 24 hodin. Stejně bohatý
program je čeká i v příštích měsících.
Jen v době Jarních prázdnin, tedy od
25. února do 1. března, bude v mateřské škole mírně omezený provoz.
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POZNÁVEJTE JAKO MY

V

plánu akcí pro nadcházející období nechybí v Pastelce ani několik výletů, na které vyrazí děti
v doprovodu svých učitelek a možná i některých rodičů. Mnohá místa stojí opravdu za to poznat.

Včelí svět
Netradiční muzeum včelařství
vzniklo v objektu bývalé školy v Hulicích a otevřeno bylo loni v létě.
V unikátní interaktivní expozici si
malí i velcí návštěvníci mohou připadat skutečně jako ve včelím úle.
Procházejí totiž obřími plástvemi
a na dotykových monitorech si přitom mohou prohlédnout například
anatomii včely, zahrát si kvíz ze života včel nebo si pustit zvuky úlu.

Každý si zde také může vyrobit
vlastní točenou svíčku z voskové mezistěny nebo si koupit nejrůznější včelí
produkty včetně medu a medoviny.
Děti se tady o životě pilných včelek
určitě dozvědí spoustu zajímavých
věcí a bude to pro ně báječný zážitek.

Toulcův dvůr
Areál pražského Toulcova dvora je
zachovalou sídlištní památkou evi-

dovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Jako součást původní zástavby osady Hostivař leží
na území Městské památkové zóny
Hostivař vyhlášené v roce 1993.
Již téměř dvě desítky let zde sídlí
Ekologické centrum, které je unikátní nejen díky své farmě a 8,5 hektarovému přírodnímu areálu, ale také
díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až
do středověku. První zmínka o dvoru
v Hostivaři je z 11. června 1362.
Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem zemského (po první
světové válce zestátněného) hospodářského dvora čp. 32 byl pan
František Toulec. Byl to velmi moudrý
hospodář a také laskavý člověk. Proto
nese dvůr jeho jméno.
Od založení Ekologického centra zde postupně vzniká malá farma
domácích zvířat. V rámci projektu na
záchranu českých plemen „Noemova archa“ jsou zde chována především česká plemena drůbeže, králíků,
koz, ovcí, prase přeštické a kráva –
česká červenka. V areálu je i jízdárna
huculských koní, o jejichž záchranu
se zasloužili právě ochránci přírody.
Součástí areálu je i malá zahrádka, kde se pěstují základní plodiny –
obiloviny, brambory a zelenina i bylinky pro výukové programy.
Průběžně pokračuje revitalizace
sadu a celého přírodního areálu.

Rozhledna Drahoušek
Rozhledna Drahoušek se nachází
na stejnojmenném kopci, vysokém
504 m, který se tyčí nad Osečany.
Rozhledna v podobě válcové betonové věže s dřevěným schodištěm na vnější straně byla postavena
v roce 2004. Je vysoká 48 m a její
hlavní vyhlídkový ochoz je 32 m nad
zemí. Nahoru se dostanete po 168
schodech.
Z rozhledny je nádherný kruhový
výhled na krajinu středního Povltaví.
Spatřit můžete blízké Sedlčany, bájnou horu Blaník, Vysoký Chlumec
a za dobré viditelnosti například
i různé pražské věže.

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 S NÁSTUPEM 2. ZÁŘÍ 2013
se v budově MŠ Pastelka uskuteční v pátek 12. 4. 2013 od 14 do 16 hodin
pouze pro děti s trvalým pobytem v Petříkově a Radimovicích a v pondělí 15. 4. 2013 od 9 do 13 hodin
pro děti s trvalým pobytem mimo Petříkov a Radimovice.
Děkujeme za dodržení časů s ohledem na výchovně-vzdělávací práci s dětmi a jejich odpolední odpočinek.
Před zápisem se prosím seznamte
s Kritérii pro přijímací řízení do naší
školky. Jsou na webových stránkách
obce, webových stránkách MŠ, na budově školky a na úřední vývěsce OÚ.
K zápisu je nutné předložit rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Veškeré nezbytné formuláře k přijetí
žáka do MŠ obdržíte při zápisu.
K zápisu můžete přijít sami nebo v doprovodu dítěte, které chcete zapsat.
V případě nemoci dítěte není jeho
účast nutná, proto není třeba sjednávat náhradní termín zápisu.

K zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce, ale oba rodiče jsou
vítáni. Ve výjimečných případech
lze akceptovat notářsky ověřenou
plnou moc pro zastupování od zákonných zástupců.
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KUS ESTONSKA V PETŘÍKOVĚ

P

hDr. Naděždu Slabihoudovou pojí s Petříkovem velmi silné pouto už víc než 70 let. Když sem poprvé
přijela, asi netušila, že zde nakonec zakotví natrvalo. Ale stalo se. Díky tomu má dnes naše obec
nejen svou nejstarší občanku (paní Naďa totiž loni oslavila své 90. narozeniny), ale přivezla k nám
i kus Pobaltí. Nejen obrazně, ale doslova. Její nenápadný domek na samém kraji Petříkova lze plným
právem přirovnat k estonskému ostrovu uprostřed Evropy. Právě tady s velkým elánem stále pracuje
na překladech svých milovaných estonských autorů.

Estonština je dost neobvyklý jazyk. Jak jste se k ní dostala?
Byla to vlastně náhoda a trochu
také žert jednoho z mých kolegů
ve Státním pedagogickém nakladatelství. Právě tam jsem nastoupila
v pohnutém období roku 1968. Do
té doby jsem se jako překladatelka věnovala především ruské próze. Jenže ruská literatura se téměř
přestala vydávat a vypadalo to, že
s ruštinou, kterou jsem vystudovala na Filozoﬁcké fakultě UK, je asi
amen. Učebnice estonštiny pro ruské školy se mi opravdu dostala do
ruky jen náhodou, ale vzala jsem to
vážně a začala jsem se tento jazyk
sama učit. Pak jsem ještě čtyři roky
docházela na soukromé hodiny
k Estonce, která v Praze studovala
Bohemistiku. Jazyk jsem pak zvládla natolik, že jsem pro sebe mohla
začít objevovat estonské autory.
Obávám se, že jména Andrus Kivirähk, Teet Kallas či Anton Hansen Tammsaare dnes českým čtenářům mnoho neříkají. Byť ten
posledně jmenovaný patří k estonským klasikům.
To je pravda, názvy knížek by asi byly
přijatelnější. Jména, která člověk těžko dokáže vyslovit, si samozřejmě taky
hůř pamatuje. Estonština je opravdu
velmi těžký jazyk, v ničem nepodobný
jazykům, kterým jsem se učila. Ačkoliv je to jazyk ugroﬁnský, nemá s maďarštinou nic společného, ale ﬁnštině
se podobá hodně. Obtížnost jazyka
a naprostá odlišnost od ruštiny však
byla pro estonské spisovatele v době
sovětské nadvlády výhodou. Téměř se
nesetkávali s cenzurou. Mnohdy jsme
se divili, co všechno si mohli estonští
autoři dovolit. Ohlas měla estonská

literatura i u našich čtenářů. Některé
tituly vyšly v poměrně krátké době
dokonce opakovaně.
Českým čtenářům jste nakonec
zprostředkovala zásadní část estonské literatury. Škoda, že krátce poté, co se knihy těchto autorů začaly u nás objevovat, zájem
o literaturu i kulturu tak dramaticky poklesl.
Bohužel je to tak, s tím asi nic nenaděláme. Třeba se k nám ale estonská
literatura nakonec dostane oklikou
z jiných částí světa. Estonská literatura se dnes překládá do ﬁnštiny,
švédštiny, norštiny, dánštiny, francouzštiny, němčiny, angličtiny. Jen
u nás téměř žádný zájem. Estonsko
je malá země a my dáváme přednost

90 let by paní Nadě asi nikdo nehádal

těm velkým. Mě osobně nejvíc zaujal
současný estonský spisovatel Andrus
Kivirähk, který nepodlehl globalizaci
témat a zůstal svůj. Píše o Estoncích
a o Estonsku a leckdy nešetří kritikou.
Snažím se sledovat estonský literární
svět a nevadí mi překládat si třeba
jen do šuplíku. Některé věci už tam
dávno leží, třeba estonské pohádky.
Práce mě udržuje v kondici a už mnohokrát jsem v duchu děkovala svému
profesorovi z ﬁlozoﬁcké fakulty, že
mě dovedl k literatuře. Původně jsem
chtěla být učitelka. To už bych ale několik desítek let jako důchodkyně asi
jen okopávala záhonky. Anebo bych
nejspíš už vůbec nebyla. Vidím to
na svém okolí. Jakmile člověk ztratí
kontakt s lidmi a pracovní návyky, jde
to s ním z kopce. Já už se sice bez
doktorů taky neobejdu, ale není to
naštěstí můj jediný denní program.
S výjimkou víkendů, kdy za mnou
jezdí rodina, trávím u překladů každé
dopoledne.
Skromně jste zatím pomlčela
o tom, že jste nositelkou nejvyššího estonského státního vyznamenání – řádu Maarjamaa Risti.
Tohoto uznání si samozřejmě nesmírně vážím, tím spíš, že jsem tento řád
dostala v roce 2004 přímo od estonského prezidenta Arnolda Rüütela. Je
to bezpochyby největší pocta, jaké se
mi, jako překladatelce, mohlo dostat.
Své práci však vděčím i za spoustu
přátel, které jsem našla v Estonsku
i tady v České republice. U nás totiž
pár desítek let existoval Baltský svaz,
který založil Vladimír Macura. Tento
svaz sdružoval všechny, kdo měli blízko k Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Bylo
to báječné. Spojoval nás nejen zájem
či profese, ale měli jsme k sobě blízko
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Z knih, které Naděžda Slabihoudová dosud z estonštiny
přeložila, je možné vyskládat úctyhodnou a také
reprezentativní hromádku
také lidsky. Od 14. ledna 1974, kdy
Baltský svaz vznikl, jsme se s členy
svazu tento den každoročně setkávali
právě tady v Petříkově. Pro okolí jsme
tehdy asi byli partou podivínů, neboť
jsme akci pojímali i trochu recesisticky. Účastníci kongresu Baltského
svazu nosili od autobusové zastávky
(Petříkov rozcestí) až k mému domku vlajky všech tří pobaltských států
a zpívali jejich hymny. Kromě vážné
práce nechyběla na kongresu ani
legrace. Škoda, že už je to minulost.
Nicméně právě díky tomuto spolku
se za 25 let v minulém režimu podařilo v Česku vydat na padesát titulů
estonských autorů. Po smrti Vladimíra se sice Baltský svaz rozpadl, ale
vznikl Česko – estonský klub, který se
snaží vzájemnou kulturní spolupráci
nadále udržovat alespoň mezi těmito
dvěma státy.
Mrzí Vás, že jste třeba zatím navzdory své pracovitosti i životnímu elánu něco nestihla?
Myslím, že nemusím ničeho litovat.
Snad jen, že jsem se shodou okolností nedostala k překladům dramat. Jenže s divadlem je to dnes
snad ještě horší, než s literaturou.
Uvedení hry estonského autora je
pro české scény pochopitelně riziko.
A kvalita rozhodně není argumentem ani pro dramaturgii, natož pak
pro diváka. Tak asi budu i v tomto
případě psát pro sebe a svůj dobrý
pocit do šuplíku. Někdy je mi ale tro-

Účastníky každoročních kongresů Baltského svazu vítala
paní Slabihoudová v Petříkově nejen tradičním chlebem
se solí, ale i vlajkami

chu líto, že Petříkov a jeho okolí je
úplně jiné, než jak jsem to poznala
už za německé okupace na počátku
40. let minulého století. Právě v té
době jsme sem s manželem začali
jezdit. Navzdory těžké době se tu
hrálo ochotnické divadlo, v hospodě
U Petržílků se konaly plesy, zábavy,
nebo jen taková přátelská sousedská posezení. Lidé zkrátka drželi
spolu. V místních rybnících bylo báječné koupání a všude kolem krásná

příroda. To všechno je už bohužel
minulost... Ale jsem ráda, že jsem
právě tady prožila kus svého života.
Byť jsem se od roku 2000, co zde žiji
trvale, už vzdala původní představy
a plánu, že trochu rozhýbu místní kulturní vody. Ale kdyby někdo
chtěl, řada knih, které jsem přeložila,
je v petříkovské obecní knihovně, jíž
jsem věnovala své autorské výtisky.
Za rozhovor děkuje
Blanka Hrdinová

Nejvyšší estonské vyznamenání, řád Maarjamaa Risti, převzala překladatelka
v roce 2004 z rukou prezidenta Arnolda Rüütela

OBEC PETŘÍKOV
RADIMOVICE

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ
10

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Myslivci už jdou jaru naproti
Myslivci ze sdružení Družba
Dobřejovice, k nimž patří i ti
z Petříkova, nikdy nevyhlížejí
jaro od kamen. Při pravidelných
obchůzkách po celou zimu sledují, co se v jejich revíru děje a co
je třeba řešit, aby zvěř ani v mrazech nestrádala. Uplynulou sezónu zakončili před Vánocemi posledním honem a také tradičním
posezením při Poslední leči. Teď
už se připravují na tu nadcházející. Věří, že se vydaří přinejmenším tak dobře jako rok 2012.
Pokud jde o stavy zvěře, byl rok
2012 ve srovnání s tím předchozím
opět o něco lepší. Zvýšil se především počet zajíců a bažantů. V revíru
se daří i koroptvím. Postupně se tak
zúročuje systematická práce, jejíž zásady deﬁnovali členové mysliveckého
sdružení před deseti lety. Již tehdy se
rozhodli vytvářet vhodné podmínky
pro všechny živočišné druhy, které ve
zdejší krajině mívaly svůj domov.
Bohužel přitom nebojují pouze
s tradiční místní škodnou, tedy liškami, jež každý rok upytlačí v revíru
desítky mláďat, ale stále častěji i s lidskou lhostejností a bezohledností.
„Nebýt neukázněných motorkářů,
čtyřkolkářů a majitelů psů a koní,
mohly být letos stavy zvěře v okolí
Petříkova ještě mnohem lepší. Hluk
a pohyb lidí mimo cesty a pěšiny zvěř
pochopitelně ruší a plaší. Pokud zví-

řata přijdou o své přirozené úkryty
a nemají potřebný klid, nemají dostatek sil ani na rozmnožování. Na svět
tedy pochopitelně přivedou méně
mláďat. Třebaže se jim snažíme po
celý rok postarat o dostatek kvalitní
stravy pravidelným přikrmováním,
potřebnými medikamenty i budováním políček, nejsou v pohodě, protože se necítí bezpečně,“ vysvětluje
předseda mysliveckého sdružení Josef Černý a dodává, že právě při péčí
o zvěř i les tráví on i jeho kolegové
v terénu mnohem více času než při
honech. Ty jsou spíše odměnou za
stovky hodin práce. Ostatně i počet
hodin odpracovaných loni právě při
čištění lesů, výsadbě nových stromků
a další zeleně i při pravidelném zásobování krmelců to potvrzuje.
Další hodiny dobrovolně odpracují
myslivci třeba i pro ﬁrmy v okolí, aby

do péče o přírodu mohli investovat
více peněz. Dlouhodobou spolupráci
mají nastavenu například se společností Arendon, která rekonstruuje
nebřenický zámeček a zdejší historický park. Za pomoc při jarním a podzimním úklidu v areálu společnosti
Agro Jesenice neinkasují sice peníze,
ale dostávají například potřebné medikamenty a krmiva, aby zvěř ve svém
revíru udržovali v dobré kondici.
Na jaro se myslivci nejen těší, ale
již předem připravují vše potřebné,
aby mohla příroda na jeho zavolání
okamžitě zareagovat. Pro vypuštění
do volné přírody zakoupili například
i 30 slepic bažantů a věří, že se tak
zdárně postarají o další navýšení počtu této pernaté zvěře.
„Před jarem chceme zkontrolovat
i všechny ptačí budky, které jsme před
dvěma roky rozmístili v lesích kolem
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Nebřenic. Určitě budeme stát o to,
aby nám při této obchůzce asistovaly i děti z Popoviček a Chomutovic.
Právě ony totiž více než dvacet nových budek pro ptáky vlastnoručně
vyrobily a vymalovaly. Mnohé z nich
byly zvědavé, jestli už si ptáci do připravených obydlí našli cestu. Právě
pro děti a jejich rodiče bychom také
rádi v nebřenickém areálu připravili
v červnu osvětovou akci, během níž
bychom zábavnou formou vysvětlili,
jak by se měl člověk k přírodě chovat.
Součástí programu by měly být například i ukázky práce s loveckými psy či
dravými ptáky,“ představuje některé
letošní plány sdružení Josef Černý.
Myslivci by právě touto formou
chtěli připomenout, že měsíc červen
býval po dlouhá léta Měsícem myslivosti, a věří, že pro tuto myšlenku
získají nejen svého již tradičního partnera, společnost Arendon, ale také
obecní úřady a mateřské školy v okolí.

Včelařské ohlédnutí
za rokem 2012
V závěru loňského roku se místní včelaři sešli na výroční schůzi,
aby zhodnotili svou celoroční
práci a hlavně píli a snažení svých
včelek. Při konečné bilanci mohli
konstatovat: „Dařilo se!“ Takže
se i do nového roku snaží vykročit tou správnou nohou.
„Na začátku roku 2012 jsme provedli preventivní ošetření včelstev
proti vaoráze tzv. nátěrem plodu.
Všechna vyšetření sice dopadla
dobře, ale prevence je důležitá i proto, že jsme v roce 2012 neléčili pomocí Gabonu,“ vysvětluje dlouholetá
členka ZO ČSV ve Velkých Popovicích
paní Věra Chramostová.
Podle jejích slov mají však včely i včelaři v posledních letech ještě

mnohem zákeřnějšího nepřítele, jímž
je mor včelího plodu. Původcem této
choroby, která napadá a zabíjí zavíčkovaný včelí plod, je bakterie Paenibacillus larvae. Onemocnění se nedá
nijak léčit. Pokud je včelstvo takto zasaženo, musí se bohužel zlikvidovat
nejen včely samotné, ale také všechny rámky, úly i nekovové nástroje
a oblečení. Spory moru mohou totiž
v úlech a na pomůckách přežívat
i několik desítek let. Pro včelaře je to
tedy katastrofa. Pokud chce v práci
pokračovat, začíná úplně od nuly.
V našem okrese se zatím tato choroba neprojevila, ale například v okresech Benešov, Kutná Hora či Kolín
ano. Tamní včelaři přišli o několik desítek včelstev. Veterinární správa proto začala provádět postupná klinická
vyšetřování včelstev i další kroky, které
by zamezily šíření této nemoci.
Navzdory tomu, že měli místní
včelaři oprávněné obavy, byli prý
Krajskou veterinární správou ujištěni, že v okolních obcích nákaza nehrozí a celá lokalita není ani zařazena do ochranného pásma.
To je povzbudivá informace a členové včelařského svazu, kterých je
nyní 25, věří, že se jim i díky tomu
bude dařit získávat další zájemce
o včelaření. Mají k dispozici z centrální knihovny knihy o včelaření a DVD
s ukázkami „Jak začít včelařit“.
Všichni jejich noví kolegové už prý
tomuto koníčku propadli natolik, že
nelitují celoroční dřiny a kvůli péči
o včely se dobrovolně zřekli třeba
tradiční letní dovolené.
Mrzí je snad jen to, že cena 120 korun za kilogram kvalitního medu připadá některým lidem přemrštěná
a nakupují proto v obchodech levnější náhražky. Ty však s medem většinou nemají mnoho společného.
„V loňském roce jsme se rozhodli
pořídit pro naši organizaci speciální

aerosolový vyvíječ, který se používá
k léčení včelstev proti vaoráze. Tento
přístroj je možné používat i při nižších
teplotách do -5 °C. Lze ho tedy použít i při poslední tzv. fumigaci, která
se většinou provádí začátkem prosince. Náklady na vybavení byly poměrně vysoké. Šlo o 8 tisíc korun, které
jsme získali částečně ze státní dotace
a také díky sponzorskému daru lojovické společnosti ETKA. Také touto
cestou ﬁrmě za pomoc velmi děkujeme. Sami bychom potřebné peníze
neměli,“ říká paní Chramostová.

Místní včelaři se s novými přístroji
naučili zacházet přímo ve Výzkumném ústavu včelařském, takže loni
v prosinci všechna svá včelstva ošetřili skutečně odborně a účinně.
Již v září 2012 také podepsali partnerskou smlouvu se ZŠ ve Velkých Popovicích, která právě i díky spolupráci
s neziskovou organizací získala ﬁnance na moderní vybavení nových učeben. Dvě třídy tak budou moci včelaři
po dobu pěti let využívat ke schůzím,
besedám a různým přednáškám.
V loňském roce měli místní včelaři
ještě jeden důvod k radosti. V listopadu popřáli k 85. narozeninám svému
čestnému předsedovi Ing. Vladimíru
Pickovi. Za jeho zásluhy mu poděkovali také článkem v časopise Včelařství.

Vydávání zpravodaje U nás v Petříkově a Radimovicích podporuje Arendon, a.s.
Další číslo obecního zpravodaje vyjde v květnu 2013, uzávěrka inzerce 19. 4. 2013. DTP: Hana Melčová, Distribuce: OÚ Petříkov, Náklad: 300 kusů

