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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
po odmlce se vám znovu dostává
do rukou obecní zpravodaj a těším
se, že jej nejen v rychlosti prolistujete, ale že si většinu informací
a článků podrobně prostudujete.
Týkají se totiž vašeho života a do
značné míry také budoucnosti
obce.
Věřím, že většina zpráv bude patřit do kategorie těch příjemných,
byť například výše stočného dělá
nám zastupitelům zase o něco větší
vrásky. I letos nám velkopopovický
pivovar připravil nemilé překvapení
v podobě vyšší ceny za využívání
jeho ČOV. Vás, koncových uživatelů, se sice toto navýšení přímo nedotkne, pro obecní rozpočet však
znamená další zátěž. Rozdíl ceny
obec platí ze svých úspor. Stále
však jednáme s nejvyšším vedením
Plzeňského Prazdroje a nevzdáváme to!
Dobrou zprávou do nadcházejícího roku je určitě to, že až na drobné navýšení ceny u svozu popelnic
se pro občany další poplatky nijak
nemění.
Také bilance toho, co se podařilo
v loňském roce udělat je příznivá.
Probíhala další výstavba doplňujících vodovodních a kanalizačních
přípojek, kdy bylo vybudováno
prostřednictvím našich Technických
služeb celkem 23 kanalizačních
a vodovodních přípojek v celkové
hodnotě díla 1,2 mil. korun.
Podařilo se nám zrekonstruovat
další místní komunikace v lokalitě
k Novému rybníku a v nově vznikající místní části obce směrem
k rybníku Pokutník. Zde jsme do
zvelebení obce investovali 1,8 mil.
korun. Rekonstrukci dalších komunikací máme v plánu pro tento rok.
Marné nebyly ani snahy OÚ o ﬁnanční úspory. Už od roku 2011 se
snažíme o co nejvyšší snížení nákladů spojených s chodem obce.
Za poslední dva roky se podařilo

jen na mzdách zaměstnanců ušetřit
více jak 170 000,– Kč, na dodávkách energií více jak 60 000,– Kč
a na službách v oblasti telekomunikací více jak 35 000,– Kč.
U dodávek energií půjdou úspory ještě výše. Po vzoru města Říčan
jsme se loni jako obec zúčastnili
elektronické aukce na dodavatele
energií (plyn, elektřina). Od ledna letošního roku odebíráme tedy
energie od vítězných dodavatelů
a úspory by měly být ještě vyšší.
Tuto možnost jsme nabídli i všem
občanům. Celkem dvě kola elektronické aukce se setkala s překvapivě velkým zájmem (podrobnosti
přinášíme ve zpravodaji).
S tématem úspor je spojena
i naše snaha o získání dotace z ﬁnančních prostředků EU prostřednictvím ministerstva životního prostředí na celkové zateplení budovy
obecního úřadu včetně výměny
všech oken. Již v tuto chvíli víme,
že projekt můžeme začít připravovat k realizaci.
Nepovedlo se bohužel vše, co bychom si přáli. Stále se nám nepodařilo získat ﬁnance na navazující
výstavbu vodovodu a kanalizace
pro místní část Radimovice. Zjištění, že naše neúspěšná snaha trvá
více než dva roky, mě samotného
překvapilo.
Na katastrálním území Petříkova a Radimovic se nachází celkem
devět rybníků. Jsou dědictvím po
našich předcích. Ne všechny z nich
jsou ve vlastnictví obce.
Místní spolek rybářů se stará
o čtyři z pěti obecních rybníků. Tři
jsou ve vlastnictví jiných společností
a máme tu bohužel i jeden, který je
vlastně „sirotek“ bez řádných vlastníků. Vznikl tzv. na černo, bez stavebního povolení, ale v dnešní době
je už v našem území zanesen jako
krajinotvorný ekologický prvek.
Řešit bylo třeba také opravu hrází tří rybníků – Nového rybníka,
Pokutníka a rybníka pod obecním

úřadem. Náprava si vyžádala investici ve výši 300 tisíc korun z obecního rozpočtu, ale byla jistě dobrým
počinem do budoucna.
Prioritou pro tento rok zůstává
získání dotačních prostředků na
výstavbu kanalizace a vodovodu
pro Radimovice a také dokončení
územního plánu obce. Do popředí
se pak dostává nutnost vlastnictví
čistírny odpadních splaškových vod
(podrobnosti na jiném místě).
Podobně palčivým problémem
je i bezpečnost našich občanů, zejména chodců. Věříme, že se i přes
nepochopitelný odpor Lesů ČR podaří dokončit chodník k autobusovým čekárnám v Babáku (linka
461).
Současně se budeme snažit řešit
bezpečný přístup k zastávkám v Radimovicích a v plánu je i stezka pro
pěší, která zajistí spojení mezi naší
obcí a Velkými Popovicemi, a to cestou Čihadlem.
Vážení spoluobčané, tím naše
plány určitě nekončí. Abychom stále jen nepracovali, chceme zajistit
místo pro chvíle odpočinku i setkávání se s vámi. Rozhodli jsme
se proto zakoupit do vlastnictví
obce místní hostinec. Zatím jsme
na začátku jednání, ale věřím, že
na konci roku 2014 už se snad v té
„naší hospodě“ společně sejdeme.
Miloš Kačírek ml.
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Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2014
SVOZ
Sezónní svoz
1 x za 14 dní v lichý čtvrtek od 1. 5. – 30. 9.
a každý čtvrtek od 1. 10. – 30. 4.
1 x týdně
1 x týdně ve čtvrtek
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní v lichý čtvrtek
Letní svoz
1 x za 14 dní v lichý čtvrtek od 1. 5. – 30. 9.

Stávající známka z roku 2013
platí do 28. února 2014. 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 speciﬁckého symbolu:
Rodinný dům v Petříkově, čp. 52 –

Vodné a stočné v roce 2014
Navzdory opětovnému navýšení
ceny stočného ze strany Pivovaru
Velké Popovice, zůstávají konečné ceny pro obyvatele napojené
na tlakovou kanalizaci stejné jako
v roce 2013. Což znamená 1 400,–
Kč na osobu a rok. Vícenáklady
musí OÚ řešit podobně jako v minulosti v rámci obecního rozpočtu.
Jiná situace je u tzv. kuponů, které
jsou součástí svozu splaškových vod
smluvními fekálními vozy. Vzhledem
k tomu, že došlo ze strany Pivovaru
k navýšení ceny o 10 korun za 1 m3,
bude v letošním roce cena kuponu na
odvoz 3 m3 celkem 180,– Kč a kuponu na 5 m3 360,– Kč.
V prvním čtvrtletí letošního roku proběhne revize stávajících smluv o odvádění splaškových vod zaměřená na
počet osob smluvně nahlášených a ze-

110 l
2 000 Kč

240 l
2 900 Kč

2 400 Kč

3 600 Kč

1 700 Kč

2 300 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

speciﬁcký symbol 52
Chata v Petříkově, č. evidenční 020
– speciﬁcký symbol 020
Rodinný dům v Radimovicích, čp. 3
– speciﬁcký symbol 1003
Nové známky bude možné po zaplacení poplatku vyzvednout v úředních
hodinách na obecním úřadě. Plátcem
poplatku je vlastník každé nemovitosti (včetně chat a rekreačních objektů), kde vzniká komunální odpad.
Kontejnery pro tříděný odpad, které
jsou přistavené v obci, jsou určeny
pouze pro běžné množství odpadů

jména pak na nemovitosti, které jsou
využívány i k podnikatelské činnosti.
Cena vody zůstává stejná. Za jeden
odebraný kubík vody budou občané
platit částku ve výši 38 korun.
Všechny ceny jsou uváděny včetně
DPH.
V roce 2013 poskytla obec svým
Technickým službám hotovostní úvěr
ve výši 400 tisíc korun s 2% úrokovou
sazbou se splatností 4 let.
Tyto prostředky TSP použily na pořízení potřebné techniky pro svou
činnost (provozování vodovodu a kanalizace, údržba obecní zeleně a veřejných prostranství). Konkrétně se
jedná o dodávkový vůz FORD Tranzit, traktorový návěs TR, mulčovač za
traktor s vertikální rotací nožů a zahradní traktor John Deere.
Technické služby hodlají do budoucna nabízet a poskytovat také
služby občanům, kteří budou mít zá-

v domácnosti. V případě jednorázově zvýšené produkce některého
separovaného odpadu (plastové
obaly od stavebního materiálu atd.)
si mohou občané zakoupit na obecním úřadě pytle na papír, plasty, sklo
a případně také komunální odpad
a přidat je ke kontejnerům.
Obecní úřad upozorňuje, že každý původce odpadů je povinen
nakládat s odpady a zbavovat
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech
a ostatními předpisy vydanými
na ochranu životního prostředí.

jem o drobné řemeslné a údržbářské
práce. Využijí přitom v plné míře místní řemeslníky a „kutily“, kterých není
v Petříkově i Radimovicích málo.
I k tomuto účelu budou sloužit
nové webové stránky. Nepůjde pouze
o zprostředkování kontaktu, ale také
o ověření poptávky po různých službách a průběžné rozšiřování nabídky
služeb, pokud o ně bude zájem.
Důležité kontakty
Hlášení poruch, technické dotazy:
Jaroslav Tippl tel.: 603 415 739
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Nová obecní vyhláška
Zastupitelstvo obce Petříkov na
svém zasedání konaném dne 22.
října 2013 schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace.
Od poplatku za funkční celek
jsou osvobozeni ti poplatníci, kteří
uzavřeli před tím, než se stali poplatníky, s obcí Petříkov „Smlouvu
o přípojce vodovodu a kanalizace“
a v této smlouvě v dohodnutém
termínu a výši uhradili příspěvek na
vybudování vodovodu a kanalizace
a na kanalizaci se také připojili.
Poplatník, který se stal poplatníkem poplatku, je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 60 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatníci, kteří jsou od poplatku
osvobozeni, vznik poplatkové povinnosti správci poplatku neohlašují.

Zdařilá aukce
na dodavatele energií
Po vzoru Říčan, kde na jaře roku
2013 proběhla první elektronická aukce na dodavatele energií,
se i naše obec rozhodla pro podobný způsob snižování ﬁnančních nákladů v rámci obecního
rozpočtu za energie.
Ve spolupráci s ﬁrmou eCENTRE
jsme se zúčastnili celkem dvou kol
elektronické aukce na dodavatele
energií. Tuto možnost jsme samozřejmě nabídli i všem našim občanům a dosažené výsledky jistě
všechny příjemně překvapily.
První kolo proběhlo ve čtvrtek
27. 6. 2013 a průměrná úspora na
dodávkách plynu činila 28,3%. Průměrná úspora na dodávkách elektřiny je 31,7%.

Do této aukce bylo v Petříkově přihlášeno celkem 57 smluv na
elektřinu a 27 na zemní plyn. Celkově se podařilo uspořit náklady ve
výši více než 720 000,– Kč.

Druhé kolo proběhlo v říjnu a průměrná úspora na dodávkách plynu
byla 24,6%, průměrná úspora na
dodávkách elektřiny je 29,7%.
Smluv bylo v Petříkově vybráno
17 na elektřinu a 10 na zemní plyn
a na těchto se podařilo uspořit náklady za více než 244 tisíc korun.
Díky elektronickým aukcím uspoří
tedy celkem 82 místních domácností během následujících dvou let
za energie více jak 900 tisíc korun.

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 zakoupit za 20 korun identiﬁkační
kovovou psí známku s nápisem PETŘÍKOV a číslem.

Hlídejte si své psy
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 opakovaného porušování.

Sazby poplatků za psy
První pes: 50,– Kč
Druhý a každý další pes: 75,– Kč
Poplatky je nutno zaplatit nejpozději do 30. 6. 2014 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.

Upozorňujeme proto všechny majitele psů, že na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce se psi
mohou pohybovat pouze s průvodcem a na vodítku. 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.
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Nový územní plán obce
Práce na přípravě nového územního plánu, který by měla mít
naše obec zpracovaný do konce
tohoto roku, stále pokračují. Jde
o náročný proces, na dokumentaci intenzivně pracují odborníci
i zastupitelé.
„Na vše jsou dány přesné zákonné
lhůty a legislativa nijak nezohledňuje fakt, že se náš nový územní plán
bude od toho současného lišit jen
minimálně. Pro názornou představu
bych tento proces přirovnal k výstupu na pětistupňové schodiště.
V této chvíli jsme na prvním schůdku. Každý postup o jeden schod
výše musí schválit řada dotčených
orgánů. Ke všem krokům se mohou
samozřejmě vyjadřovat také občané,“ popisuje přípravu územního
plánu starosta Miloš Kačírek.
Současně upozorňuje na jeden
závažný problém spojený s někdejšími záměry Pivovaru Velké Popovice a bývalého vedení Velkých Popovic.
Do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydaných dne 7. 2.
2012 byla umístěna na správní území Petříkova (k.ú. Petříkov) přeložka komunikace II/107 jako obchvat
Velkých Popovic. Tato přeložka je
v územní dokumentaci označena

Příběhy k zamyšlení

jako koridor pro umístění stavby D
075 – silnice II/107: Velké Popovice.
Tento záměr byl prosazen i přes
nesouhlas naší obce.
Paradoxně přitom dnes nikdo
dost dobře neví, proč a jakým způsobem bylo o budoucím obchvatu
rozhodnuto. Současné vedení Pivovaru i zastupitelé Velkých Popovic
s tímto projektem rovněž nesouhlasí. Při tvorbě nového územního plánu však s tímto koridorem musíme
pracovat.
V únoru letošního roku využila
tedy naše obec možnost, kterou
dává zákon a podala oﬁciální žádost o změnu stávajících Zásad
územního rozvoje Středočeského
kraje, tedy o zrušení této nesmyslné přeložky.
O dalším průběhu přípravy nového územního plánu i o řešení
žádosti o přehodnocení výstavby
obchvatu Velkých Popovic vás budeme informovat.

Na dvou skutečných příbězích našich občanů si názorně můžeme ukázat, že „štěstí“ a „neštěstí“ jsou poněkud
relativní pojmy. A také že
něco asi není v pořádku.
Občan A je zodpovědný
a snaží se udělat vše nejen pro
vlastní bezpečnost, ale i pro
bezpečí svých blízkých a všech
ostatních.
Svůj výjezd z pozemku má napojen na hlavní silnici se špatnou viditelností do obou stran.
Domluvil se tedy se sousedem
přes silnici, zakoupil silniční zrcadlo, které společně se sousedem připevnil na jeho plot.
Vše poté ke spokojenosti všech
fungovalo až do toho dne, kdy
se našel někdo, kdo usoudil, že
toto zrcadlo potřebuje daleko
víc, a sebral je.
Občan B je spořivý a ušetřit se
snaží za každou cenu. Ovšem
každé šetření má hranice. V určitý moment se z takového šetření může stát i krádež.
Bezhlavá snaha o úspory začala dle občana B „drobným
podvodem“. Protože ve své
domácnosti generuje velké
množství komunálního odpadu, pořídil si občan B popelnici o objemu 240 l a několik let
platil také odpovídající známku
na její objem.
Jednoho dne se však „v rámci úspor“ rozhodl, že zakoupí
známku pouze na objem popelnice 120 l a dál bude připravovat ke svozu nádobu o objemu
240 l.
Občan B měl kupodivu „větší
štěstí“ než občan A. Na jeho
podvod se přišlo až téměř po
třech letech!
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Zákaz podomního prodeje

Nový web obce

V souvislosti se stále častějšími
snahami nejrůznějších „obchodních zástupců“ upozorňujeme
občany, že již v loňském roce stanovili zastupitelé jasná pravidla
pro podomní obchod a pochůzkový prodej v rámci závazného
nařízení (č. 1/2013).
Tímto nařízením se na základě §11
zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
zakazuje v katastrálním území obce
Petříkov veškerý podomní a pochůzkový prodej vyjma charitativních akcí.
Pochůzkovým prodejem se
přitom rozumí prodej zboží nebo
poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu,
ze zavazadel, tašek a podobných
zařízení) nebo přímo z ruky. Není
rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemisťuje nebo postává na
místě.
Podomní prodej představuje formu prodeje zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídku obojího
bez pevného stanoviště obchůzkou
jednotlivých bytů, domů, budov
apod. Podomním prodejem není
nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb, které jsou realizovány
na základě předchozí objednávky
uživatelem domu, bytu, budovy
apod.
V případě, že se s porušováním
tohoto nařízení setkáte, informuje
neprodleně OÚ.

Již koncem března tohoto roku
hodlá Obec Petříkov zahájit provoz svých nových webových stránek, kde by občané našli nejen
potřebné informace o záměrech obce, práci obecního úřadu

Připravujeme

Na nákupy za trhovci

Také letos se můžete těšit na:
4. 4. 2014 Noc s Andersenem
netradiční setkání s knížkami pro
všechny malé čtenáře i nečtenáře
(ve spolupráci s MŠ Pastelka)
30. 4. 2014 Pálení čarodějnic
a sousedské posezení u ohně
7. 6. 2014 Oslava Mezinárodního
dne dětí

Ve čtvrtek 13. února byly na říčanském Masarykově náměstí zahájeny pravidelné čtvrteční trhy.
Také v letošním roce se budou tyto
trhy konat v pravidelných termínech
jednou na čtrnáct dnů.
O říčanské Farmářské trhy byl v loňském roce velký zájem nejen mezi nakupujícími, ale stoupl i počet prodejců.

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

a jednáních zastupitelů, ale také
další zprávy.
Věříme, že díky přehlednějšímu
webu snadno dohledáte právě ty
informace, které potřebujete, a že
se nové internetové stránky stanou
plnohodnotným prostředníkem při
vaší komunikaci s obcí.

oddělení PČR v Nové Hospodě, jehož příslušníci mohou být na místě během několika málo minut
a budou moci zasáhnout skutečně operativně.
Služba funguje nepřetržitě
a volat můžete kdykoliv, kdy to
bude situace vyžadovat.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
INZERCE
V okrajové části obce nabízíme
k prodeji pozemek o rozloze
2 036 m2 s možností výstavby
domu, venkovského stavení atd.
Součástí pozemku je i malebný
rybníček s protékajícím potůčkem, vzrostlé stromy.
Občanská vybavenost ve Velkých
Popovicích, které jsou nedaleko
Radimovic, Petříkova.
Velmi klidné místo uprostřed
zeleně. Plánovaná výstavba
kanalizace, elektřina na hranici
pozemku. Vlastní studna.
Budovu Obecního úřadu Petříkov čeká v letošním roce velká a také dlouho plánovaná změna. Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo totiž
v rámci Operačního programu Životní prostředí dotaci na zateplení celého
objektu. O dotaci naše obec požádala na podzim loňského roku. V rámci
projektu bude kompletně zateplena a opravena fasáda a za nová budou
vyměněna i všechna okna. Úpravy se týkají i hasičské zbrojnice.

Cena 2 250 000,–
Kontakt:
p. Miluška Jansonová
tel.: 777 777 948

V Říčanech začne
rozsáhlá rekonstrukce ulic
V pondělí 3. března začne kompletní rekonstrukce dvou klíčových komunikací v centru Říčan.
Stavební práce, při nichž dostanou obě ulice nový povrch včetně obrubníků a chodníků a dojde
i k obnově vodovodu a veřejného
osvětlení, budou rozděleny do čtyř

hlavních a vzájemně se překrývajících etap.
Úseky místních komunikací v lokalitě budou uzavírány postupně
v souvislosti s průběhem stavebních
prací. Předpokládaný termín dokončení oprav je 19. září.
„Chtěl bych všechny požádat
o shovívavost. Rozsáhlá akce vyvolá
nemalé omezení dopravy, zvětší se
pohyb techniky v centru města. Lidé

se budou dostávat hůře na polikliniku, do mateřské školy, do volnočasového centra na Fialce. Více se zatíží okolní ulice,“ říká k rekonstrukci
starosta Vladimír Kořen a dodává.
„Technický stav obou frekventovaných ulic je katastrofální a musíme postupovat formou zásadní
rekonstrukce rozdělené do několika
etap. Věřte, že se budeme snažit minimalizovat veškeré dopady.“

LADOVSKÉ VEPŘOVÉ HODY
v areálu pivovaru ve Velkých Popovicích
sobota 15. března 2014 od 10 do 15 hodin
zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky od místních výrobců
doprovodný hudební program a vystoupení ZUŠ Velké Popovice
Přijďte se také podívat na 1. pokus o tvorbu soch z ledového obrusu v podání studentů
a učitelů Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy Praha.

www.laduv-kraj.cz
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OKÉNKO DO PASTELKY
Co je u nás nového
Již třetí rok patří k Petříkovu
také mateřská škola Pastelka.
Radost z ní mají nejen místní děti a jejich rodiče, ale také
provozovatel, tedy Obecní úřad.
Nejen že se podařilo řešit letitý problém s umísťováním dětí
v předškolních zařízeních, ale
obecní mateřská škola se stala
také centrem kulturního i společenského dění.
Spokojeno může být i vedení mateřinky. Ustálil se kolektiv učitelů
i dalších pracovníků. Vše, co se po
slavnostním otevření školky řešilo
takzvaně „za pochodu“, je konečně hotové a dovybavené. Plně slouží
nová školní zahrada.
Všem je jen líto, že petříkovská
Pastelka zdaleka nemůže uspokojit
zájemce z jiných obcí. Kapacita řeší
pouze potřeby Petříkova a Radimovic. Zápis pro příští rok sice i tentokrát dává možnost také „přespolním“, pro něž je vypsán termín
2. 5. 2014. Kritéria přijetí jsou však
nastavena tak, že děti z jiných obcí,
mohou být do Pastelky přijaty jedině
v tom případě, že se nenajde dostatek místních zájemců.
Pro děti z Petříkova a Radimovic je stanoven termín zápisu na
29. 4. 2014. (Podrobné informace
na http://mspetrikov.cz/blog/kriteriaproprijimanidetidoms).
„V letošním školním roce máme
rekordní počet předškoláčků, naplnili téměř celou jednu třídu. Právě
předškolním dětem se snažíme věnovat tak, aby pro ně nástup do školy nebyl nijak složitý. Navázali jsme
i přímou spolupráci se ZŠ ve Velkých Popovicích, kam bude většina
místních dětí docházet. Já i všechny
moje kolegyně máme opravdu radost, že u lednového zápisu všichni
naši předškoláci uspěli na jedničku
s hvězdičkou. Zvládli vše, co bylo požadováno,“ říká ředitelka mateřské
školy Gabriela Strýčková.

V rámci letošního školního karnevalu
cestovaly děti díky svým kostýmům
a maskám kolem světa. Za přípravu
zaslouží pochvalu i rodiče.

Kdo si hraje, nezlobí. A kdo má
šikovné prsty, měl by je trénovat.
V Pastelce je k tomu každý den
spousta příležitostí.

Na školní zahradu sice Pastelka nějakou dobu čekala. Teď je to ale místo,
kde děti tráví spoustu času, a kde jim nic nechybí.

O co se snažíme
Každý ví, že je lepší se mnohým
věcem jednoduše vyvarovat, než
pak složitě řešit následky.
Také MŠ Pastelka se proto snaží
vést děti a jejich rodiče k preventivní
péči. Ve spolupráci s odborníky se jí
to daří po mnoha stránkách. Třebaže

si zde prozatím děti osvojují důležitá
pravidla i návyky formou her, učí se
tak zodpovědnosti.
Díky programu Nechci kazy a screeningu péče o chrup už například vědí,
co je třeba každý den udělat pro to, aby
měly skutečně zdravé zuby. Mgr. Hamplová jim zase prozradila mnoho zajímavého o jejich zraku a očních vadách.
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OKÉNKO DO PASTELKY
Ve školce se také pravidelně věnují i logopedickým či grafomotorickým vadám včetně následné péče,
která pak samozřejmě vyžaduje
i dlouhodobou spolupráci s rodiči
i odborníky.
Během tohoto školního roku se
děti z Pastelky ještě určitě dovědí, jak by měly správně držet tělo,
a také to, že i za ploché nohy si někdy člověk může sám.
Pravidelně se také otužují a osvědčily se i návštěvy solné jeskyně.
Kromě toho se společně věnují i mnoha sportovním aktivitám.
Bruslit jezdí do Velkých Popovic,
kde se jim letos věnují i krasobruslaři z místní TJ Slavoj. S plaváním jim
zase v čestlickém aquaparku pomáhají instruktoři Maternity Care
a malí lyžaři v rámci projektu Hravé
lyžování, jenž probíhá ve spolupráci s organizací Předškolní sport na
Chotouni, nečekají na sníh jen se
založenýma rukama. Až se vydají na letošní 2. turnus lyžařského
kurzu. Budou z nich téměř zkušení
lyžaři.
„Prevenci a maximálnímu využití
volného času se snažíme věnovat
skutečně velkou pozornost. Děti
mají možnost docházet do mnoha
kroužků včetně předškolní přípravy,
baletu, anglického jazyka, výtvarného tvoření, hry na ﬂétnu či kreativního cvičení s prvky jógy. Další
zážitky se jim snažíme zprostředkovat v rámci již tradičních a osvědčených akcí (dny s mojí hračkou, hudební dopoledne, výroba voskovek
v RODASu, haloween, divadélka,
společné fotografování, výtvarné
workshopy, nadílky a besídky, výlety
atd.), říká ředitelka školky Gabriela
Strýčková.
Každý, kdo by chtěl, může kdykoliv „nahlédnout“ do Pastelky také
sám. Webové stránky mateřské
školy (www.mspetrikov.cz) jsou každý den aktualizovány a inspiraci tu
bezpochyby najdou nejen děti, ale
i dospělí.

Máme nové zvířátko
Děti z Pastelky mají od letošního školního roku nové kamarády – Strašilky australské.
Jsou to velice zvláštní živočichové. Patří sice mezi hmyz, na první
pohled však připomínají spíš větvičku nebo kus listu. Jejich bizarní vzhled je totiž ve volné přírodě
chrání před predátory. Odborně
se tento způsob ochrany nazývá
kryptické mimikry. Živočich totiž
připomíná tvarem a zbarvením
svého těla prostředí, ve kterém se
ukrývá. V případě strašilek jsou to
části rostlin, na kterých žijí a kterými se zároveň živí.
I jejich pohyby jsou uzpůsobeny to-

muto stylu života, přesouvají se pokud možno pomalu a nenápadně.
Dorůstají velikosti kolem 13 až
15 cm a jejich tělo připomíná suchý
list s barvou v odstínech hnědé.
Tohle všechno už děti vědí a vůbec jim nevadí, že strašilky nejsou
nijak zvlášť mazlivé. Důležité je,
že mají ve školce kamarády, kteří
je nechávají nahlédnout do svého
nesmírně zajímavého života.

Mateřská škola Pastelka je jako jedna velká rodina. Společné fotografie tedy
samozřejmě nemohou chybět ani v její fotogalerii.

MŠ Pastelka děkuje
Dne 24. ledna 2014 byla do naší mateřské školy, díky štědrosti sponzora,
za kterou děkujeme, nainstalována
interaktivní tabule. Věříme, že je to
další krok ke zkvalitnění vzdělávání
dětí v naší MŠ, a že jim seznámení
a zpřístupnění digitálních technologií
již standardně používanými v řadě

okolních škol na bezpečné půdě mateřské školy usnadní cestu za dalším
vzděláváním a vstup na základní školy.

Dostali jsme:
nejpoužívanější tabuli SMART Board
680 s chytrou poličkou, ultrakrátký
projektor, který nevytváří stín, pylonový posuv pro výškovou stavitelnost, notebook.
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OBCHOD JAKO ZE ŠKATULKY

P

ísničku Michala Tučného Prodavač si dodnes poslechne určitě každý rád. Osobní příběh legendárního country zpěváka převedený do vtipného textu navíc možná přiměje k zamyšlení, jaké to bývalo,
když se za pulty malých obchůdků snažili prodavači udělat pro každého zákazníka maximum a když
nákup nepostrádal ani to, čemu se říká „lidský rozměr“.

Podobný krámek funguje díky paní
Jaroslavě Duchkové a jejímu partnerovi také u nás. A je ve svém oboru
do značné míry bílou vránou. Většina venkovských obchodů totiž doplatila na všudypřítomné hypermarkety a supermarkety. O co všechno
se lidé připravili, když na malé obchůdky v místě svého bydliště zanevřeli, přitom poznávají, až když je
pozdě litovat.
Paní Duchková to často slýchá
právě od těch „přespolních“, kteří
jsou vděční, že mohou v rychlosti
zajet nakoupit alespoň do Petříkova.
„Velkým obchodům samozřejmě
nemůžeme konkurovat a ani se o to
nesnažíme, vysvětluje paní Duchková, která se pro podnikání tohoto
druhu rozhodla už před několika
lety, když svůj první obchůdek otevřela v bývalé kočárkárně jednoho
pražského paneláku.
Když se objevila možnost pronájmu prodejny v Petříkově, kam se
rozhodli s manželem již před časem
natrvalo odstěhovat, brala to jako
další příležitost.
„Vážím si toho, že nám vedení
obce v tomto směru vyšlo a stále vychází vstříc. Snažíme se, aby tady lidé
našli to, co potřebují, a aby zboží bylo

kvalitní a čerstvé. O tom, jaké si můžeme dělat zásoby, už mám naštěstí trochu představu. Ale stejně je to
vždy tak trochu sázka do loterie. Nikdy se nedá odhadnout, kolik lidí přijde nakoupit, o co bude zájem a co
půjde skutečně na odbyt. Jasno mám
ale v tom, že v naší nabídce jsou především výrobky českých dodavatelů,
zejména těch menších. Spolupráce
s nimi je příjemná a zákazníci to snad
také vnímají,“ říká pani Jaroslava.
Životu na vesnici, odkud řada lidí
dojíždí za prací do Prahy, přizpůsobila i otevírací dobu. Otevřeno je
do večera a nemá problém přijít do
obchodu třeba i na zavolání po pracovní době. Pamatuje si, že dříve to
tak také bývalo. „Je to taková sousedská výpomoc,“ usmívá se.
Služby petříkovské Míšenky dnes
v mnohém přesahují to, co souvisí
s nákupem a obchodem. Prodejna
nahrazuje poštu, paní Jaroslava také
ochotně vyřizuje vzkazy, když třeba
někomu z místních selže telefon.
„Nákup, zejména pro ty starší, býval
do značné míry společenskou událostí. Když šly hospodyně nakupovat
do „kvelbu“ oblékly si sváteční zástěru. Nespěchalo se. K nákupu patřilo
také povídání a bylo to místo, kde se

Při pohledu do chladícího pultu se člověku až sbíhají
sliny. Vše je tady vždy zaručeně čerstvé.

člověk dozvěděl, co je ve vsi nového.
Jsem ráda, že podobné je to i tady
u nás. Spěch je sice všudypřítomný,
rychlých nákupů z auta není málo.
Ale třeba chlapi sem vážně chodí nakupovat docela rádi – v rámci nákupu
si dají jedno pivo od cesty a prohodí
pár slov s kamarádem, kterého třeba
celý týden neviděli. Je to místo, kde
se lidi můžou potkat a spojit užitečné
i s příjemným,“ říká paní Duchková.
Po městském životě se jí občas
zasteskne, s ohledem na prodejní
dobu i další povinnosti související
s živností, není moc času třeba na
kulturu. Ale už by neměnila.
Někdy ve slabé chvilce zauvažuje
prý o tom, jestli to měla zapotřebí,
třeba když Míšenku připravilo o zákazníky nové Tesco v Kamenici, ale
věří, že lidé si cestu do místního
obchodu vždycky najdou. Jen je prý
škoda, že si této služby často začnou považovat až poté, když o ni
přijdou. Mezi nejvděčnější zákazníky
v Petříkově totiž patří lidé z okolních
obcí, kde obchody zanikly.
Prodejní doba:
Po – Pá 7 – 12 14 – 19
So
7.30 – 11
Ne
13 – 15

Navzdory nevelkým prostorám se v petříkovské Míšence
dá koupit vše, co je v domácnosti potřeba doplnit.
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JAK SPRÁVNĚ ZKONTROLOVAT KOMÍN

U

ž třetím rokem platí Nařízení vlády o povinné roční kontrole komínů a jejich pravidelném čištění.
Na podzim mívají kominíci své diáře přeplněné, proto je dobré počítat s kontrolou a případnou
opravou komína s předstihem. Tím spíš, že se je doporučuje provést nejlépe po ukončení topné sezóny.

Kontrola komínu se týká všech
spalinových cest, tedy spotřebičů,
kouřovodů a komínů produkujících
spaliny. To platí bez ohledu na typ
spalovaného paliva nebo na to, zda
se spaliny vypouštějí komínem či
kouřovodem na fasádu.
Kontrole se nevyhnou majitelé nemovitostí s kamny, krbovou vložkou,
plynovým kotlem. Majitel rekreačního
objektu musí čistit komín alespoň dvakrát do roka, vlastník rodinného domu
minimálně třikrát. Topíme-li pevnými
palivy a máme spotřebič s výkonem
maximálně 50 kW, můžeme se do čištění s vhodným vybavením pustit sami.
Kontrola nemusí zajímat ty, kteří
k vytápění používají pouze elektři-

nu, solární nebo termální energii.
Nevztahuje se ani na nepoužívané
komíny, ty však musí být zakryté
proti dešti a označené tak, aby bylo
jasné, že nejsou v provozu.
Pro provedení kontroly je nutné
zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty. Kominík musí zkontrolovat vše – od spotřebiče až po ústí
komína. Také prověří těsnost všech
spojů, napojení a dvířek.
Výsledkem každoroční kontroly
komína musí být zpráva o kontrole.
Obsahuje mimo jiné jméno a příjmení kominíka i majitele objektu, nedostatky zjištěné a odstraněné na místě a nedostatky, jejichž odstranění
bylo třeba odloženo. Nesmí chybět

ani popis speciﬁk čištěné spalinové
cesty.
Ztratíme-li doklad o kontrole nebo
při požáru shoří, je možné ho vyhledat u kominíka, který má povinnost
archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po
požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese odpovědnost
za škody on.
Zpráva o kontrole platí pouze jeden rok ode dne, kdy kontrola proběhla.
Komu se zdá nařízení povinné roční kontroly komínů zbytečné, měl by
vědět, že při užívání zanedbaného
komínu hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. O riziku požáru ani
nemluvě.

OTÁZKY PRO ODBORNÍKA Ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel
V čem se liší kontrola komína a spalinových cest od revize?
Kontrola se provádí pravidelně každý
rok. Jejím cílem je zkontrolovat celou
spalinovou cestu, kompletně vše prohlédnout, opravit drobné závady, upozornit na ty podstatnější a navrhnout
jejich řešení. Oproti tomu je revize jednorázová záležitost, kterou řešíme, když
jsou komín a celá spalinová cesta uvedeny do provozu. Doklad o provedení revize je podmínkou při kolaudaci domu.
Revizní zpráva říká, že spalinová cesta je
schopná bezpečného užívání. Bez ní se
komín se spotřebičem nesmějí používat.
Kdo může vydat doklady o kontrole
a revizi?
Zprávu může vydat pouze odborně
způsobilá osoba nebo ﬁrma s živnostenským oprávněním kominík. Revizní
zprávu může vystavit výhradně jen revizní technik spalinových cest, případně revizní technik komínů atd. Seznam

těchto osob je k dispozici na stránkách
Společenstva kominíků České republiky.
Proč je dobré si dokumenty ke komínu pečlivě schovat?
Je to dobré pro okamžik, kdy se na spalinové cestě něco zásadního mění, např.
vyměňujeme spotřebič, provádíme na
komínu či spalinové cestě stavební a jiné
úpravy. Zprávu o kontrole oceníme v případě, kdy dojde k požáru. Při jeho vyšetřování bude pojišťovna vycházet z informací,
které zjistili hasiči. Pokud požár vznikl kvůli
zanedbání péče o komín, tedy ignorování
kontroly, vyplatí pojišťovna buď méně, než
bude vyčíslená škoda, nebo také nic. Navíc se vystavujeme pokutě až 25 000 Kč.
To platí i pro případ, že potvrzení o kontrole je prošlé, to znamená, že k ní nedošlo
do 12 měsíců od kontroly předchozí.

Komín by popraskal, nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Plameny do příjezdu hasičů můžeme zkrotit vhazováním
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína. Nikdy však nejednáme riskantně!

Co dělat, když hoří v komínu
Voláme tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehasíme vodou!
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