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S LO V O STA R OS T Y
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
prázdniny sice vstoupily do druhého poločasu, ale doba dovolených a dětských letních táborů
ještě zdaleka nekončí. Podvědomě
se tedy většina z nás snaží alespoň
mírně zvolnit tempo. Ostatně
nepřímo nám tak zavelelo i počasí,
které v červencových dnech udělalo z Česka tropy.
Věřím, že si právě v tuto prázdninovou dobu uděláte chvíli času
a přečtete si stránky tohoto zpravodaje. Rádi bychom podobný informační bulletin vydávali častěji,
třeba i pravidelně. Tím spíš, že by
obec nic nestál - v rámci smlouvy
by veškeré náklady spojené s přípravou a výrobou zpravodaje hradila společnost Info Gate.
Věcí, které byste se jako občani
a sousedé měli dozvídat, je
mnoho. Každý den přináší nové
události. Zvlášť nyní, kdy se konečně rozjíždí projekt vodovodu a tlakové kanalizace, na který se nám
podařilo získat dotaci z evropských
fondů a z dotačního titulu Státního
fondu Životního prostředí. Celková
výše přiznané dotace činí více než
44 miliony korun a smlouva
s dodavatelem je předpokladem,
že výstavba bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2011.
Hned poté, co budou uloženy
sítě, bychom chtěli začít s opravami silnic a chodníků. Co nejdříve
začneme také se stavbou obecní
mateřské školy, kam budou děti
chodit už od podzimu roku 2011.
Právě z toho mám opravdu velkou
radost, protože chybějící mateřská
škola dělala starosti nejen obecnímu úřadu, ale především desítkám
rodičů, kteří museli pro své děti
hledat místo v jiných školkách.
Vzhledem k tomu, že i v sousedních obcích stále přibývá mladých
rodin, s umístěním dětí v předškolních zařízeních je stále větší pro-

Co
. se podařilo

Komplexní rekonstrukce obecního
domku v Radimovicích, kdy ve spolupráci
s Plzeňským Prazdrojem, a.s. a jeho dotačního titulu „Prazdroj lidem“ bylo investováno cca 160 000,- Kč (dotace Plzeňského
Prazdroje činila 96 000,- Kč).
Rekonstrukce chodníku - „Růžek“- směr
Křížkový Újezdec v celkové ceně
145 000,- Kč (dotace z prostředků
Středočeského kraje 123 000,- Kč).
Dotace na technické vybavení obecní
knihovny ve výši 20 000 Kč.
Zřízení místního pracoviště Czech POINT
(investice 83 217,- Kč, z toho dotace Ministerstva vnitra ČR 70 734,- Kč).
Nutné rekonstrukce nově vznikajících
komunikací v celkové ceně 95 000,- Kč.
Zajištění a distribuce kuponů na odvoz
splaškových vod, smluvně nastavena cena
40,- Kč za m3 (ve spolupráci s Plzeňským
Prazdrojem, a. s.).
I. etapa výstavby veřejného osvětlení
v nově vznikající části obce v celkové
hodnotě 135 000,- Kč.
Oprava hráze vodní nádrže v Radimovicích poškozené vyvrácením stromu
při vichřici v roce 2008 - 55 000,- Kč.
Bezúplatný převod komunikace naproti
bytovým domům do vlastnictví obce.
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blém. Řada z vás by o tom jistě
mohla dlouze vyprávět.
Byl bych samozřejmě rád, kdyby
se na stránkách zpravodaje objevovaly především takové informace, které by dokazovaly, že se
u nás nezastavil čas, že se zde
lidem dobře žije a váží si dobrých
sousedských vztahů.
Bohužel ale život v naší obci
není jen o dobrých zprávách.
A potvrzují to i stránky tohoto zpravodaje, kde informujeme o černých
skládkách a úmyslném podpálení
kontejneru na tříděný odpad. Když
ale budeme vědět, že se takové
věci dějí, můžeme na ně být lépe
připraveni.
Důležité je, že lidé v Petříkově
a Radimovicích nejsou lhostejní.
Denně to dokazují například dobrovolnou pomocí při odklízení
sněhu či při sekání trávy a další
údržbě zeleně. Neváhají přivolat
pomoc, když je třeba, tak jako paní
Jana Pavlíková. Jen díky ní nelehl
nedávno popelem celý les Štěrbovka. Za to patří můj velký dík jí
a vám všem.
Hezký zbytek léta přeje
váš starosta
Miloš Kačírek ml.

.
.
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Vyřešení vlastnických práv ke komunikaci K Pokutníku a vyřízení stavebního
povolení na místní komunikace v celé
nově vznikající části obce. Následné podání žádosti o dotaci na realizaci výstavby.
Odkoupení pozemků u rybníka Dvorák
od Lesů ČR a jejich následná úprava.
Odvodnění státní komunikace 00320
v místě před pohostinstvím. V současné
době je zpracován projekt a probíhají jednání o vzájemné spolupráci mezi obcí, SÚS
Kutná Hora a Středočeským krajem.
Zpracování projektové dokumentace
a následné vyřízení stavebního povolení
na výstavbu chodníku Růžek - Babí důl.
Přeložka sloupu VN v místě budoucí
místní komunikace. Probíhají jednání
s ČEZ o výši investice obce (požadavek
ČEZ je 1 mil. korun bez DPH).
Dokončení výstavby veřejného osvětlení v části obce K Pokutníku.
Zpracování nového územního plánu
s termínem zahájení leden 2011.
Úprava cesty pro pěší podél lesa
Čihadla směrem do Velkých Popovic,
včetně osvětlení (po výstavbě kanalizace).
Zrestaurování kamenné sochy sv. Jana
Nepomuckého v Radimovicích (pouze v případě získání většiny finančních prostředků
z dotací na obnovu kulturních památek).
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ÚŘAD INFORMUJE
Prosba o zasílání
kontaktních údajů

Obecní úřad žádá všechny občany a majitele pozemků v katastru
obce o zaslání aktuálních kontaktních údajů (telefon, mobil a zejména
e-mailová adresa) pro lepší, rychlejší
a v neposlední řadě také levnější
vzájemnou komunikaci.
Požadované údaje můžete sdělit
osobně či telefonicky v úředních
hodinách (pondělí a středa 10:30 19:00), případně je zaslat poštou
nebo e-mailem.
Díky aktuální databázi se určitě
podaří zajistit dobrou komunikaci
i v případě plánované výstavby kanalizace a vodovodu.
Současně žádáme občany o sdělení, zda využívají spoje autobusové
linky 461 (a které konkrétně). Uvítáme také návrhy potřebných změn
v jízdním řádu autobusové linky 363.
Předem děkujeme za zaslané kontakty i za vaše názory a další podněty.
Obecní úřad Petříkov č. 61,
251 69 Velké Popovice,
tel: 323 665 114,
e-mail: obec.petrikov@seznam.cz

Komu vadily
kontejnery?

Dosud neznámý žhář zapálil
v noci ze 13. na 14. července jeden
z kontejnerů na tříděný odpad
na návsi v Petříkově.
I přes rychlý zásah hasičů bohužel
plameny sežehly a značně poškodily
také 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.

Jasno kolem
koupaliště

Začátkem léta byla úspěšně ukončena několik let trvající jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových o bezúplatném
převodu pozemku, na kterém se
nachází naše koupaliště. Zatímco
koupaliště je majetkem obce, pozemek, kde bylo postaveno, je majetkem státu.
Tento fakt bohužel vyšel najevo
až dlouho poté, co občané Petříkova
a Radimovic areál vlastními silami
vybudovali.
Podpis smlouvy a zápis do katastru nemovitostí je otázkou týdnů, než
proběhnou veškeré administrativní
záležitosti.
Bez břemene nejistoty ohledně
vlastnictví pozemku může tedy obec
začít plánovat změny, které by koupališti jistě prospěly.

lahve, kartony, kusy nábytku, pneumatiky, a dokonce i vraky automobilů, je o to smutnější, že nepotřebné
věci je dnes možné zdarma odložit
ve sběrném dvoře a do kontejnerů,
které jsou přistaveny 2x ročně.
„Nechce se mi věřit, že by tohle
dělal někdo z místních. Myslím, že
většině lidí v Petříkově a Radimovicích záleží na tom, aby tu byl pořádek. Stejně tak ale nerozumím tomu,
že někdo naloží harampádí do auta
a odveze je do lesa. Vždyť úplně
stejnou námahu vynaloží, kdy zajede
někam do sběrného dvora,“ říká
místostarostka Irena Filikarová.

Prodej palivového
dřeva

Obec Petříkov prodává palivové
dřevo (smrkové) z obecních lesů.
Podmínky prodeje byly projednány
a schváleny na řádném zasedání
zastupitelstva obce dne 6. 5. 2010
a na úřední desce zveřejněny od
31. 5. 2010 do 15. 6. 2010.
Stanovená prodejní cena za jeden
prostorový metr je 600,- Kč včetně
DPH. Prostorovým metrem se rozumí
množství dřeva narovnaného do objemu jednoho metru krychlového.
Podrobnější informace na telefonním čísle: 724 191 865 (starosta)

Bezplatná právní
poradna

Černé skládky

Nikomu se nelíbí, ale stejně jich
v okolí naší obce stále přibývá.
Řeč je o černých skládkách, pro
něž si lidé vybírají nejrůznější kouty
přírody.
Pohled na změť odpadků, v níž
nechybí ani skleněné a plastové

Rozvod, svěření dítěte do péče
jednoho z rodičů, zanedbávání či
týrání dětí, dětská kriminalita, případně exekuční řízení, které by ohrozilo
chod domácnosti. To je jen stručný
výčet toho, co může, bohužel, potkat
každého z nás.
Pro ty, kteří se ocitnou v podobných nesnázích, existuje bezplatná
právní linka: 777 800 002 „Právní
pomoc pro rodiny s dětmi v těžké
krizové situaci“.
Zkušení právníci zde každou středu od 14 do 18 hodin zájemcům
navrhnou možnosti řešení takových
situací a poradí, kam a na koho se
obrátit i jak se zachovat.

OBEC PETŘÍKOV
RADIMOVICE
Výstavba tlakové kanalizace zahájena
Již v polovině srpna tohoto roku začnou přípravné práce
související s výstavbou tlakové kanalizace v naší obci. Před
zahájením výstavby, kterou jako Sdružení Petříkov společně
provedou firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby
a PRESSKAN system, je nezbytné udělat takzvanou pasportizaci všech objektů, které mají být na nové sítě napojeny.
V tuto chvíli se jedná o 166 domů v Petříkově.
Pro Radimovice je nyní zpracován projekt pouze na vodovod včetně stavebního povolení. Kanalizace
zde měla být původně řešena
napojením na komplex HORSE
ACADEMY, s.r.o. Napojení na soukromý subjekt se však ukázalo být
značně problematické. V těchto
dnech je zpracováván projekt na
tlakovou kanalizaci i pro Radimovice.
Díky společnému vybudování
vodovodu i tlakové kanalizace může
obec i v tomto případě lépe dosáhnout na dotace. Uspět se budeme
snažit již na podzim letošního roku.
Sluší se připomenout, že za
kanalizaci, o jejíž výstavbu se obec
snaží již víc než 10 let, v mnohém
vděčíme Plzeňskému Prazdroji,
který umožnil napojit splaškové
vody z naší obce na svůj kanalizační řad v pivovaru Velké Popovice.
Na pivovar se obec obrátila poté,
co zástupci Velkých Popovic oproti
předchozím dohodám podstatně
zvýšili své nároky na finanční vyrovnání za napojení naší tlakové kanalizace na jejich obecní čističku.
Z tohoto důvodu musela být také
do značné míry pozměněna a upravena již schválená projektová dokumentace z roku 2005. Celý náš
investiční záměr to nesmírně zdrželo.
Výstavba hlavních a vedlejších
výtlaků splaškové kanalizace se
netýká žádného chráněného území
a nemůže při ní dojít k poškození
technických či kulturních památek.
Přesto ji bude postupně provázet
celá řada dopravních omezení.
Například provoz na hlavní příjezdové komunikaci od Velkých Popovic
bude s pomocí světelné signalizace
střídavě sveden do jednoho pruhu.
Všechny obyvatele proto již nyní
prosíme o maximální vstřícnost a
pochopení. Konečný výsledek všem

jistě mnohokrát vynahradí dočasné
komplikace a nepříjemnosti.

Co je pasportizace?
V rámci pasportizace bude
odborníky detailně prohlédnuta
každá z nemovitostí a bude zdokumentován její stávající stav. Proto je
nezbytná přítomnost majitelů
domů. Z tohoto důvodu se také
na občany obracíme s prosbou
o zaslání aktuálních kontaktů.
V rámci zaměření jednotlivých
domů budou jejich vlastníci také
podrobně seznámeni s technickými
požadavky, které je třeba pro přípojky v předstihu zajistit.

Požadavky na část elektro:
a) přívod NN pro ovládací
automatiku
kabel CYKY dle platných
norem (5C x 2,5, 5C x 4)
jistič 3f 16B/400V
revize přívodu

.
.
.

Zvláštní upozornění: Ovládací
automatika čerpadla je osazena
proudovým chráničem s parametry:
Un=230/400V, In=40A,IΔn=0,03A,
charakteristika G. Při provádění přívodu NN pro ovládací automatiku je
třeba dbát na to, aby byl případný
hlavní proudový chránič v objektu
kompatibilní s proudovým chráničem ve skříni ovládací automatiky.
V opačném případě může při provozu docházet k výpadkům hlavního proudového chrániče v objektu.
b) jednotlivé možnosti osazení
ovládací automatiky
1) ovládací automatika uchycená
na zdi
- přívod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou
0,5 - 1,0 m v místě s možností
každodenní kontroly optické signali-
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zace (optimální výška 1,2 až 1,5 m,
min. výška spodní hrany ovládací
automatiky 0,60 m nad upraveným
terénem)
2) ovládací automatika zapuštěná
do zdi
- přívod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou
0,5 -1,0 m v místě s možností každodenní kontroly optické signalizace (optimální výška 1,2 až 1,5 m,
min. výška spodní hrany ovládací
automatiky 0,60 m nad upraveným
terénem)
- provedení otvoru o rozměrech:
- rozměr skříně pro zapuštění
25 x 25,6 x 7 cm (v š h)
- otvor ve zdivu min. 27 x 27 x
8 cm (v š h) a od jeho středu
kolmo dolů drážku pro chráničku
min. 6 x 6 cm (š h)
- zapravení otvorů provede
uživatel (nedodává zhotovitel)
3) ovládací automatika umístěná
na stojanu
- přívod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 2,0 m v místě
osazení stojanu s možností každodenní kontroly optické signalizace
(min. výška spodní hrany ovládací
automatiky 0,60 m nad upraveným
terénem)
Vzdálenost skříně ovládací auto matiky od čerpací šachty je maxi málně 7 m.
c) čerpací šachta (ČŠ)
velikost šachty většinou o průměru 0,80 m, výkop cca 1,5 x 1,5 m
- hloubka dle přítoku
přivedené gravitační přípojky
k ČŠ včetně propojení do šachty
(bez možnosti přivádění odpadních
vod před montáží), hloubka zaústění do čerpací šachty min. 1,00 m
ode dna
protokol o zkoušce těsnosti
gravitačních přípojek
zajistit možnost napuštění čerpací šachty při osazení a pro
odzkoušení funkčnosti po montáži
technologie - zahradní hadice pro
napuštění

.
.

.
.
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d) jednoduché schéma celého systému

Přívody NN, otvory pro skříně
ovládacích automatik, rozměry
chrániček kabelů a dimenze výtlačného potrubí jsou uvedeny pouze
pro technologie PRESSKAN osazené jedním kusem čerpadla. Pro
zesílená provedení s více čerpadly
budou tyto údaje upřesněny individuálně.

Poznámka:
1) Domovní rozvaděč - stávající
- u každé nemovitosti.
2) Přívod NN pro ovládací automatiku - zajistí vlastník nemovitosti
včetně revizní zprávy.
3, 4, 5) Dodávka zhotovitele.
6) Stávající

7) Gravitační přípojku - zajistí
v l a s t n í k n e m o v i t o s t i . Na pokyn
investora zajistí vlastník propojení
do čerpací stanice osazené zhoto vitelem a odstavení stávajícího sep tiku (jímky) včetně likvidace jeho
(jejího) obsahu. Mezi osazením
čerpací šachty a jejím zprovozněním může proběhnout i několik
měsíců, neboť musí být nejdříve
dokončena čistírna odpadních vod
včetně uvedení do zkušebního provozu. Zprovoznění se předpokládá
postupně v období duben až září
2010.
8) Výtlačné potrubí - dodávka
zhotovitele
e) Ostatní požadavky
1. Označit veškeré inženýrské sítě
v majetku jednotlivých vlastníků

v místě prováděných zemních prací
(přípojky elektro, vodovodní přípojka, stávající kanalizační potrubí, atd.).
2. V místě požadavku na osazení
čerpací stanice odkrýt stávající gravitační potrubí nebo jednoznačně
protokolárně určit hloubku a průměr gravitační přípojky z důvodu
určení hloubky a následné dodávky
čerpací stanice. Hloubka zaústění
gravitační přípojky (spodek potrubí)
do čerpací šachty min. 1,00 m ode
dna čerpací šachty.
3. Po ukončení všech prací
na soukromých pozemcích ze strany zhotovitele bude předložen
k podpisu protokol, jehož součástí
bude i zápis o stávající vodovodní
přípojce (nedošlo k poškození
v průběhu stavby).
4. Pro případ dlouhodobějšího
výpadku dodávky elektrické energie
je uvažováno s bezpečnostním prostorem na dobu 24 hodin. Poté je
povinen provozovatel veřejné kanalizační sítě situaci řešit.
V případě zájmu o odbornou
pomoc s přípravou elektrického připojení je možné se obrátit na pana
Milana Bartáka tel.: 602 294 447
nebo na pana Bohuslava Hlaváčka
tel.: 602 204 995, kteří všechny
tyto odborné práce po domluvě
provedou.

PŘIPOJOVACÍ POPLATKY - VODOVOD A KANALIZACE
Fyzické osoby
majitelé nemovitostí označených číslem popisným
s trvalým pobytem v obci k 31. 12. 2009
majitelé nemovitostí označených číslem popisným
- bez trvalého pobytu v obci, majitelé nemovitostí,
označených číslem evidenčním, majitelé pozemků
s pravomocným stavebním povolením na rod. dům,
rozestavěné rod. domy, majitelé volných pozemků
(týká se pouze pozemků dle ÚP určených k výstavbě)

Poznámka

Vodovod

Kanalizace

Celkem

vodovod a kanalizace
pouze kanalizace

8 000,-

17 000,25 000,-

25 000,25 000,-

vodovod a kanalizace

15 000,-

25 000,-

40 000,-

8 000,-

40 000,-

40 000,-

15 000,-

17 000,25 000,25 000,40 000,-

25 000,25 000,40 000,40 000,-

25 000,-

35 000,-

60 000,

pouze kanalizace

Provozovny, právnické osoby
sídlo firmy v obci
sídlo firmy mimo obec

vodovod a kanalizace
pouze kanalizace
vodovod a kanalizace
pouze kanalizace

Dodatečné připojení po realizaci výstavby
bez omezení

V poplatku je zahrnuto: vyřízení stavebního povolení a kolaudace včetně projektu, geodetické zaměření skutečného provedení přípojky, veřejná část přípojky, vodoměr, přečerpávací šachta včetně čerpadla
a veřejné přípojky k šachtě. Netýká se dodatečného připojení po realizaci výstavby vodovodu a kanalizace
v obci. Splatnost připojovacích poplatků: do 31. 3. 2011.
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Nová mateřská škola bude chloubou obce
Dne 9. června letošního roku schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje dotaci z Fondu
rozvoje měst a obcí na výstavbu mateřské školy v Petříkově. Díky tomu, že na stavbu poskytl kraj finanční prostředky ve výši téměř 8 milionů korun, nebude nutné stavbu dělit na dvě
etapy, jak se uvažovalo v původním projektu. Všech 48 míst, tedy plná kapacita předškolního zařízení, bude k dispozici již od 1. září roku 2011.
Výstavbou obecní mateřské
školy se podaří řešit stávající svízelnou situaci místních mladých rodin,
které pro své děti musí složitě hledat místo v jiných školkách.
Kapacita mateřské školy ve Velkých Popovicích, která v minulých
letech zajišťovala bez větších potíží

Nová mateřinka se přestavuje

předškolní výchovu i pro děti z Petříkova a Radimovic, už bohužel
nestačí pokrýt potřeby místních.
Podobné je to i v dalších obcích.
Rozrůstají se a jejich potřeby se
mění. V případě mateřské školy ve
Velkých Popovicích natolik, že již při
loňském zápisu nepřijala žádné
z našich dětí.
Dojíždění je složité a značně
nákladné. Školné v soukromých
zařízeních si navíc většina mladých
rodin nemůže dovolit.
Skutečnost, že Petříkov nemá
vlastní předškolní zařízení, tak komplikuje život nejen desítkám našich
občanů, ale i obci samotné. Některé rodiny se například kvůli místu
ve školce přehlašují ke svým příbuzným a obec přichází o trvale
hlášené občany a tedy i o finanční
prostředky.
Díky nové mateřské škole se
podaří všechny tyto nepříjemné
stránky vyřešit. Již nyní není pochyb
o tom, že do petříkovské mateřinky
budou děti chodit rády a budou se
sem těšit.

zasadila do stávající zástavby okolních rodinných domů.
Parkování osobních vozů bude
zajištěno v severovýchodním rohu
pozemku s tím, že na celé ploše
budou položeny plastové zatravňovací tvárnice.
Objekt je řešen jako nepodsklepený jednopodlažní s využitým

úpravu fasády bude použita omítka
Baumit. Dřevěné prvky na fasádě
budou hoblované a opatřené hnědočerveným lazurovacím lakem.
Okna a venkovní dveře jsou navrženy z plastu, vnitřní dveře budou
dřevěné.
Provoz mateřské školky je rozdělen do dvou tříd, které mají společný vstup, šatnu, učebnu pro volnočasové aktivity a zahradu. Každá
třída má vlastní hygienické zázemí,
hernu, sklad a přípravnu pokrmů.
Hlavní vchod do objektu je ze
severní strany. Ze zádveří je přístup
do šatny dětí, do schodišťového
prostoru a chodby, která spojuje
schodiště, šatnu personálu, kancelář a úklidovou komoru.
Na šatnu dětí navazuje v přízemí
herna a jídelna, hygienické zázemí
a venkovní terasa. Na hernu navazuje přípravna pokrmů přístupná
vedlejším vchodem do objektu,
sklad a místnost pro zásobování.
V přípravně je situován jídelní výtah
pro transport thermonádob do přípravny v podkroví.
Ze schodiště v podkroví je vstup
do herny a jídelny druhé třídy

podkrovím. Stavba má půdorysný
tvar písmene L. Střecha je sedlová
se sklonem 33° a bude na ní položena tmavě hnědá betonová krytina Bramac. Celý objekt bude zateplen kontaktním systémem z polystyrenu o tl. 150 mm. Pro venkovní

a do společné učebny pro volnočasové aktivity. Z herny v podkroví je
přístupné hygienické zázemí, přípravna pokrmů a sklad. Pro zásobování této přípravny slouží jídelní
výtah. Za přípravnou pokrmů
v podkroví se nachází technická

Architektonický návrh zpracovala
Ing. Zlatuše Buzická z projektové
kanceláře Arkus ve Velkých Popovicích. Budovu mateřské školy, pro níž
byly vyčleněny dva obecní pozemky
o celkové výměře 2 860 m2, citlivě
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místnost s plynovým kotlem a ohřívačem teplé užitkové vody.
Teplá strava pro děti bude dovážena již hotová ve speciálních gastro nádobách a v thermoportech.
V mateřské školce bude pouze rozdělena na jednotlivé porce a podávána dětem.
Zastavěná plocha mateřské školy:
312,89 m2
Celková plocha pozemku:
2860,00 m2
Procenta zastavěnosti:
10,88 %

Jsem ráda, že je ze mě venkovanka

Do Petříkova jsem se sice se
svými dvěma dcerkami nastálo
přestěhovala z Prahy teprve před
půldruhým rokem, ale je to místo,
které jsem si zamilovala už jako
malá holka.
Od tří let jsem do Petříkova jezdila s rodiči na chatu a trávila tu
všechny víkendy i prázdniny. Měla
jsem tady spoustu kamarádů se
kterými jsme celé dny běhali
venku v přírodě. Do lesa jsme
chodili na šišky, lezli po stromech,
stavěli bunkry, a taky jsme zvířátkům na přilepšenou nosili kaštany
a další dobroty. Na místním hřišti
jsme od rána do večera hrávali
fotbálek a vůbec všelijak sportovali. A léto jsem si nedovedla představit jinak, než Na Hůrce na koupališti. Jen dny utíkaly v Petříkově
nějak moc rychle a z návratů
do Prahy, kde jsme bydleli, jsem
měla pokaždé trauma.
Jsem moc ráda, že obě mé
holky, kterým se tady taky líbí,
žádná podobná „městská traumata“ zažívat nemusejí. Dýchají čistý
vzduch a les mají doslova za

domovní brankou. Snažím se ale,
aby to nebraly jen jako samozřejmost. Přírodě máme hodně co
splácet. Lidi se v lese zrovna hezky
nechovají. Zůstává tam po nich
spousta nepořádku.
Pravidelně chodíme s děvčaty
aspoň něco uklízet. Nedávno jsme
opravovaly i lávku, kterou někdo
poškodil. Když se mně ale holčičky
ptají, proč to po sobě ti lidé sami
neuklidí a neopraví to, co rozbili,
dost dobře nevím, co jim mám
odpovědět.
Taky jsem své předškolačce
nedokázala vysvětlit, proč musí
dojíždět do mateřinky v Praze.
Dospělému samozřejmě nezbývá,
než pochopit, že kapacita mateřské školy ve Velkých Popovicích
nestačí ani pro místní, natož pak
pro děti z Petříkova. Dětem se to
ale vysvětluje těžko. I pro rodiče je
to hodně velký problém, zvlášť
když sami taky různě dojíždějí za
prací. V místě mnoho pracovních
příležitostí není. I to jsem si ověřila
na vlastní kůži.
Vlastně trochu závidím rodičům,
jejichž děti už budou zřejmě za
rok chodit do nové mateřinky
přímo tady v Petříkově. Obec si
rozhodně zaslouží pochvalu, že
projekt vybojovala a dokázala
na něj sehnat peníze.
Jako bývalá Pražačka si na vesnici cením i mezilidské vztahy.
Tady se nemusím obávat obrátit
se na sousedy s prosbou
o pomoc. Tohle i dnes funguje

stejně, jako si to pamatuji z dětství.
Nedivím se, že se spousta mladých rodin stěhuje z měst na venkov a že v Petříkově i Radimovicích vyrůstá tolik nových domů.
Upřímně, někdy mi jich připadá
až moc. Lokalita jistě ještě stoupne v kurzu ve chvíli, kdy bude
v obci vybudována kanalizace
a opraví se silnice a chodníky. Prý
už to taky nebude dlouho trvat.
Tak jen doufám, že k územnímu
plánu bude obecní úřad přistupovat rozumně a stanoví jasnou hranici pro velikost stavebních parcel
i jejich počet.
Moc bych si taky přála, aby se
i z nových obyvatel Petříkova
a Radimovic stali ti „naši staří
dobří sousedé“. Bude fajn potkávat se s nimi na turistických
cestách a cyklotrasách, které
vedou skutečně nádhernými kouty
zdejší přírody, i v místní hospůdce,
kde bych ale místo televize zas
raději viděla pingpongový stůl,
co tam kdysi býval.
A samozřejmě se se všemi
maminkami a jejich dětmi budu
ráda potkávat i na dětském hřišti,
které je taky důkazem, že se obec
snaží, aby Petříkov padl do oka
místním i přespolním.
Jen se přimlouvám za odpadkové koše, které na hřišti zatím
nejsou. Pak bude každému jasné,
že o nepořádek tady u nás skutečně nikdo nestojí.
Jitka Blaháková
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Mateřské centrum Lodička
Svěží vítr v plachtách
Už třetím rokem sídlí v Radimovicích v malém domku
na návsi u rybníčku mateřské centrum Lodička. Právě v tomto
obecním domku našlo občanské sdružení NOE, které Lodičku
provozuje, zázemí poté, co jsme museli po dvou letech opustit areál dětského domova ve Strančicích. Ještě před tím jsme
asi tři roky sídlili v Říčanech.

O kurzy paličkování mají tradičně zájem
děti i maminky.

Za zázemí, které nám zde poskytl obecní úřad, jsme moc vděčné
nejen my, ale také další maminky
z okolí. Našly si sem poměrně rychle cestu a právě v Radimovicích teď
v naší herně pravidelně tráví čas
a hlavně pohodu s dětmi při nejrůznějších aktivitách v jednotlivých
kroužcích.
Jen nás stále trochu trápí vlhkost,
která ze stěn domku nezmizela ani
po odborné izolací, na níž přispěl
také Plzeňský Prazdroj prostřednictvím dotačního programu Prazdroj
lidem. Snad to časem vyřešíme
a prostory budou příjemné a pohodové pro všechny návštěvníky.
Během školního roku se scházíme pravidelně třikrát v týdnu.
O prázdninách je centrum otevřeno
pouze ve středu. Naší snahou je
připravovat zajímavý program pro
maminky z blízkého okolí - jezdí
k nám z Kamenice, Říčan, Velkých
Popovic i z dalších obcí.
Správním orgánem je občanské
sdružení tvořené maminkami
na mateřské dovolené, které mají
chuť podělit se o to, co umí, nejen
se svými dětmi, ale i s ostatními,
a jsou ochotné věnovat tomu čas.
Z několikaleté zkušenosti už
víme, že nadaných, nadšených

a tvůrčích lidí, kteří jsou ochotní
pomáhat s chodem jednotlivých
kroužků, není mnoho. Proto si takových maminek vážíme a jejich
vstřícnost se snažíme odměnit
i tím, že neplatí účastnické vstupné.
Samozřejmě jsme vděčné i za
maminky, které přijdou se svými
dětmi, aby je seznámily s novými
kamarády, naučily je bavit se a pracovat v kolektivu mimo okruh rodiny a třeba je i něčemu novému přiučily. Takto se děti lépe připravují

Těžko říct, kdo si chvíle v MC Lodička
a společné výlety více užívá.

na prostředí školky a bezproblémovému přijetí programu, který vede
jiný „dospělák“.
Kromě pravidelného programu
se snažíme připravovat také speciální odpolední programy, které jsou
spojené se svátky a lidovými tradicemi. Například Tři králové, masopust, vítání jara, Velikonoce, čarodějnice, dětský den, Svatováclavská
veselice, haloween, lampionový
průvod a mikulášká a vánoční
besídka.

Převozník na Sázavě už výletníky z MC
Lodička dobře zná.

Při další činnosti jsou pro nás
inspirací roční období. Spolu
s dětmi závodíme na saních či
na kolech, pořádáme zvířátkový
pochod, běh s plyšákem, bojovky,
táboráky, tanečky, jízdy na koních.
Tyto akce se konají nejen u nás
v Radimovicích, ale i v okolních
obcích.
Souběžně nabízíme i večerní
kurzy a workshopy, kde představujeme nejrůznější výtvarné a tvořivé
techniky. Záleží na naší chuti
a na šikovnosti našich maminek
a jejich kamarádek i známých, které
nás mohou těmto věcem naučit.
Pravidelně opakujeme kurzy paličkování krajky, pletení košíků z pedigu, zdobení perníčků, decoupage,
malování na hedvábí, batikování,
savování, drátkování a korálkové
kurzy.
Udělá nám radost, když kromě
babiček, které nás poznaly díky
tomu, že doprovázejí svá vnoučata,
najdou cestu do Lodičky i další
seniorky a senioři. Právě oni by nás
mohli jistě naučit další a třeba již
zapomenuté techniky.
Naším cílem je i nadále s pomocí dalších maminek udržet chod
mateřského centra a nabízet tady
program nejen pro děti.
Například loni jsme měli krásný
kurz angličtiny pro nejmenší děti
Ia všichni s shodli, že byl perfektní.
Lektorka se však po mateřské opět
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vrátila do práce a náhradu jsme
bohužel dosud nenašly.
Vyzýváme
proto
všechny
maminky, přijďte mezi nás a rozdělte se s ostatními o to, co znáte
a umíte. Budeme rády i za nové
nasměrování kormidla pro další
plavby Lodičky!

Připravujeme

*

Do konce září můžete
do MC Lodička zavítat každou
středu od 9:30 do 11:30 hodin.
Pravidelný program pro malé
i větší děti, hry, cvičení, zpívání,
malování, vystřihování a další kouzla s pastelkami a papírem.

*
*

V září se uvidíme na táboráku a Valné hromadě sdružení.
Na pravidelnou „plavbu“
se vydáváme od října.

Každé vítězství chutná sladce, zvlášť s připravenou odměnou a pusou od mámy.

*

Rozhodně si nenechte ujít
tradiční Svatováclavské závody
na kolech ve Strančicích na minigolfu. Pro děti budou připraveny
nejrůznější soutěže a odměny
v mnoha kategoriích, pro dospělé
burčák a další překvapení.
Kontakt:
Michaela Hupcejová
Mateřské centrum Lodička
e-mail: mc.lodicka@seznam.cz
http://xp.me.cz/lodicka

OBEC PETŘÍKOV
RADIMOVICE
Sbor dobrovolných hasičů Petříkov
Rádi přivítáme mladé
Petříkov patří k obcím, kde mají
dobrovolní hasiči dlouhou historii.
Náš sbor byl založen 24. listopadu
1929 a dnes je „u hasičů“ zhruba
každý šestý občan Petříkova
a Radimovic.
Podobné nadšení, které provázelo koncem dvacátých let minulého století zakládání sboru, jsme si
zopakovali v závěru roku 2001, kdy
sdružení převzalo pár mladých
nadšenců. S nejmladšími hasiči
jsme jezdili po nejrůznějších soutěžích a dařilo se. Pak se nám ale
děti začaly postupně odhlašovat.
V pubertě měly najednou jiné
zájmy a obě družstva Mladých
hasičů bohužel zanikla.
Nicméně máme v plánu zřídit
nové družstvo žáčků. V obci je nyní
dost dětí okolo 6 let, tak se nám to
snad podaří. Pro místní děti již od
roku 2002 pořádáme Dětský den,
na který jich chodí stále víc a víc.
Organizujeme pro ně zájezdy
i divadelní představení. O letošním
masopustu jsme navázali spolupráci se zdejším mateřským centrem. Třeba si i takto vychováme
nové posily.
V současné době má náš sbor
70 členů (pouze 10 z nich je ve
věku do 25 let). Máme jednu
zásahovou jednotku zařazenou
v kategorii JPO V/2 a obci pomáháme především formou různých
brigád a v krizových situacích

(požáry, sněhové kalamity, odčerpávání vody ze zatopených sklepů
atd.). I tímto způsobem se snažíme vracet investice do nové hasicí techniky a dalšího vybavení.
Před sedmi lety nám obec pořídila zásahové vozidlo Škoda 706
RTHP CAS 25. Jedná se o osmimístnou cisternovou stříkačku
s 3,5 kubíkovou nádrží. Vozidlo je
vybaveno plovoucím čerpadlem,
motorovou pilou, výsuvným žebříkem, proudovými hadicemi, hasicími přístroji, svítilnami a dalším
příslušenstvím.
Dále využíváme přenosnou stříkačku PS12 s přívěsem, kterou nám
zapůjčila společnost Pragosoja,
a traktor s radlicí na sníh a přívěsným výsuvným žebříkem.
Většinu vybavení včetně zásahových uniforem a ochranných
přileb bychom si bez finanční podpory obce nemohli pořídit. Proto
bych i tímto způsobem rád poděkoval, že se pro hasiče daří najít
v rozpočtu peníze.
Za posledních sedm let jsme
zasahovali zhruba dvacetkrát. Největší výjezd byl 8. června 2003,
kdy jsme za vydatné pomoci místních občanů zachránili před
ohněm jeden ze zdejších rodinných domů. Nejčastěji ale vyjíždíme právě v letním období k požárům lesů, polí a stohů.
Jiří Roubíček ml.
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Domov jako na dlani

Fotografie svých domů má
jistě mnoho obyvatel Petříkova
a Radimovic ve svých albech.
Někteří jim možná dokonce přisoudili čestné místo v rámečku.
Díky leteckým snímkům Tomáše
Hory, který již téměř dvě desítky let
postupně fotografuje česká města
a vesnice, si teď do rodinných alb
můžete pořídit i jedinečné obrázky
naší obce z ptačí perspektivy.
Nad Petříkov se vypravil loni
2. května a naše vesnice ve žlutém
obležení rozkvetlých řepkových polí
vypadá opravdu malebně.
Barevné laminované foto formátu A3 stojí 250 korun a je možné
jej objednat na obecním úřadu.
Zde je také k dispozici celá kolekce
pořízených leteckých snímků,
z nichž lze vybírat.
Tomáš Hora, pro kterého se
někdejší hobby stalo nakonec
povoláním, do této chvíle zachytil
v různých ročních obdobích již více
než třetinu všech míst. Jeho snem
je kvalitně zdokumentovat z letadla
úplně všechna česká města, městyse a obce, které lze najít
na mapách.
Třebaže mu jeho práci mnozí
závidí, sám o ní říká, že to rozhodně není až taková romantika, jak by
se mohlo na první pohled zdát.

I když létání má samozřejmě
své kouzlo.
„Stále sleduji oblohu a předpovědi počasí. Dnů, kdy se dá
v Česku pořídit kvalitní letecký snímek, je po hříchu málo. Spolehnout se nedá na žádné roční období. Podmínky a viditelnost se navíc
rychle mění. Nikde nemám záruku,
že když vzlétneme za pěkného
počasí, tak to vydrží celý den. Letos
jsem vlastně až na začátku léta
mohl začít dohánět skluz v pracovních plánech, do něhož mě dostaly
rozmary počasí,“ říká Tomáš Hora.
Čas pro vyřízení objednávek,
které mu přicházejí z celé republiky,
si ale udělá vždy. Zájemci o jeho
letecké snímky nečekají prý
na vybrané fotografie zpravidla
déle, než dva týdny.

Čtení není v módě?

Pouhých 23 čtenářů je v současné době zaregistrováno
v místní lidové knihovně. I to
dokazuje, že večery nad knížkou, které bývaly ještě nedávno samozřejmostí, jsou již pro
většinu z nás minulostí. Vyhrála televize a hlavně internet.
Nabídka obecní knihovny je však
bohatá. Návštěvníci si zde mohou
prohlédnout i nádhérnou publikaci
Josef Lada, kterou získal OÚ v roce
2008 darem přímo od vydavatele.
Kromě vlastních titulů, jichž je více

než 700, je navíc možné dvakrát
ročně objednávat konkrétní knihy
i z benešovské knihovny. Ta petříkovským čtenářům nabízí především knižní novinky, bestsellery
a encyklopedie.
Seznamy knih, které jsou na ten
který termín k dispozici, jsou pravidelně uváděny na obecních webových stránkách a k nahlédnutí jsou
samozřejmě také přímo v knihovně. Požadované tituly, které nejsou
momentálně k dispozici, je možné
si bezplatně rezervovat.
Pravidelným návštěvníkům není
třeba připomínat, že knihovna, která
sídlí v přízemí budovy OÚ, má otevřeno každé pondělí od 16 do 20
hodin. Roční registrační poplatek je
téměř symbolický, dospělí čtenáři
platí 20 korun, děti polovinu.
Kromě půjčování knih a časopisů
je zde možné bezplatně použít
počítač, tiskárnu, kopírku, scanner
a vypalovací zařízení CD. Bezplatné
je i připojení na internet.
V soupeření s moderními technologiemi jsou sice dnes knihy ve
značné nevýhodě, ale stále platí:
„Chcete zmoudřet? Můj ty světe otevřete knížku, čtěte!“
Kontakt:
tel.: 607 761 042
e-mail:
knihovna.petrikov61@seznam.cz
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Zelená kronika
Už od roku 1982 přibývá
spolu s každým novým občánkem naší obce také nově zasazený strom.
Petříkov a Radimovice se tedy
kromě klasické psané obecní kroniky
mohou pochlubit také neobvyklou
Zelenou kronikou, ve které je nyní už
97 stromů.
Sázení stromků se v současné
době koná zpravidla jednou v roce
a má již zažitý a ustálený scénář,
který pro tatínky začíná již několik dní
před slavnostním dnem. V předstihu
totiž musí připravit pro stromky jámy.
Slavnosti se pak účastní nejen
rodiny nově narozených občánků

Lesík u silnice na Křížkový Újezdec je kronikou života 97 občanů obce.

Petříkova a Radimovic, ale samozřejmě také zástupci obce.
Při letošním vítání nových občánků, které se uskutečnilo ve dnech
1. a 15. května, přibylo v bujném
lesíku u silnice na Křížkový Újezdec
celkem pět smrků.
Jejich patrony se na celý život stávájí manželé Rozsypalovi, Sedlákovi,
Novákovi, Smith a paní Jana Nohavová a pan Stibůrek.
Číst v „řádcích“ naší Zelené kroniky sice není snadné pro každého,
ale ti, na jejichž počest rodiče kdysi
vysadili strom, své „zelené sourozence“ jistě bezpečně poznají. Přicházejí se s nimi pozdravit často.

Jistě si přejete, aby Petříkov i Radimovice, tedy místa, kde žijete,
byla hezká, čistá a upravená. Dovolujeme si vás tedy požádat
o pomoc při zajištění čistoty a pořádku na obecních prostranstvích.
Současně děkujeme těm z vás, kteří pravidelné sekání trávy,
likvidaci plevelů a další údržbu zeleně na obecních pozemcích
před svými parcelami považují za samozřejmost a jakési nepsané
pravidlo, jenž na vesnici platí odpradávna.

Anketa
Pokud jste dočetli až na tuto stranu, nebude pro vás těžké odpovědět na několik následujících
otázek. Právě vaše odpovědi nám pomohou v rozhodování, zda máme podobný zpravodaj vydávat pravidelně. Mohou se také stát námětem pro konkrétní zprávy a články, které připravíme.
Vyplněný anketní lístek můžete odevzdat na obecním úřadu.
Předem děkujeme.
Považujete zpravodaj za užitečný zdroj informací?

Čemu byste věnovali více prostoru?

ANO

....................................................................................................

NE

Dozvěděli jste se ve zpravodaji něco nového

....................................................................................................

o obci, v níž žijete?

Využili byste inzertní plochu?

ANO

NE

ANO

NE

Považujete rozsah zpráv a článků za dostatečný?

Byli byste ochotní do zpravodaje přispívat?

ANO

ANO

NE

NE

Chyběla vám ve zpravodaji nějaká témata?

Vyhovuje vám formát (A4) zpravodaje?

Pokud ano, uveďte prosím jaká.

ANO

ANO

Uschováte si zpravodaj?

NE

NE

Ve zpravodaji by mohla být i tato témata:

ANO

NE

......................................................................................................

Prostor pro další připomínky a náměty.

.....................................................................................................

....................................................................................................

Czech POINT v Petříkově
Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT,
je projekt, který by měl pomoci zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan - veřejná správa. Kontaktní místa Czech POINT poskytují mimo jiné
výpisy z veřejných (např. obchodní a živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí) a neveřejných evidencí (např. rejstřík trestů).
EVIDENCE

CENA ZA 1. STRANU

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Rejstřík trestů

100,100,100,50,-

CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ
I ZAPOČATOU STRÁNKU

Kč
Kč
Kč
Kč

50,50,50,0,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit
relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík
IČ subjektu

Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit
totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou
občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům,
kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření
k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
16:00 – 19:00

!
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PETŘÍKOV PRONA JME MÍSTNÍ PRODEJNU SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ V BUDOVĚ č.p.
č.p. 70/7
70/73
SPOLU
SPOLU S POZEMKEM PARC.
PARC. Č. ST.
ST. 174
174 O V ÝMĚŘE 335 m 22. V OBJEKTU SE KROMĚ VL ASTNÍ
PRODEJNY (5 6 m 22) NACHÁZÍ SKL ADOVÁ
ORY
Y
ADOVÁ PLOCHA
PLOCHA O ROZLOZE
ROZLOZE 71 m 22 A DALŠÍ PROST
PROSTOR
O VELIKO
VELIKOSTI 31 m 22. SOUČÁSTÍ PRONÁ JMU JE TAKÉ VEŠKERÝ
VEŠKERÝ STÁ
STÁVA JÍCÍ INVENTÁŘ
INVENTÁŘ A V YBAVENÍ.
YBAVENÍ.
VŠE JE VE VL ASTNIC T VÍ OBCE.
ÚČELEM NÁ JMU JE PROVOZOV
ÁNÍ PRODEJNY SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ.
PROVOZOVÁNÍ
PŘÍPADNÉ
PŘÍPADNÉ NABÍDKY Z ASÍLEJTE OBECNÍMU ÚŘ ADU V PETŘÍKOVĚ.
PETŘÍKOVĚ.

Zpravodaj U nás v Petříkově a Radimovicích vydává pro obec Petříkov na své vlastní náklady Info Gate, k.s.
DTP: akad. mal. Daniela Sázavská, Tisk: Graffin, s.r.o.
Distribuce: OÚ Petříkov, Náklad: 300 kusů
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