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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
i když se říká, že v novinách se
o počasí začíná psát pokaždé,
když se nenajde jiné vhodnější
téma, neodpustím si v úvodu dalšího čísla našeho zpravodaje zmínit právě zimu, která už je snad
naštěstí definitivně minulostí.
Po mnoha stránkách totiž prověřila lidi a mezilidské vztahy i techniku. Právě proto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří si
i v kalamitních situacích dokázali
zachovat chladnou hlavu a navíc
nemysleli jen sami na sebe.
Letošní jaro však pro nás znamená další náročnou zkoušku.
Z rozkvetlých stromů a květinových záhonů totiž nemáme tentokrát takový zážitek, jako jindy.
Hned jak to počasí dovolilo, vyjely do ulic Petříkova opět bagry
a většina komunikací se změnila
v překážkovou dráhu. Na dobré
náladě to pochopitelně nikomu
moc nepřidá.
I když, vybrat si můžeme. Pokud
zrovna není bláto, kvůli prachu se
nedají otevřít okna. Taky já si
několikrát za den opakuji pravidlo,
že všechno zlé je k něčemu dobré.
A hlavně věřím, že až za pár měsíců v Petříkově okusíme všechny
výhody
obecního
vodovodu
a kanalizace, bude rázem zapomenuto veškeré nepohodlí, které
výstavbu vodohospodářské infrastruktury v naší obci zcela pochopitelně provázelo. Tak rozsáhlé
Inženýrské projekty nejde ani ve
21. století řešit bez rozkopaných
ulic, dopravních omezení a všudypřítomného prachu.
Naštěstí prozatím vše nasvědčuje tomu, že jsme zvolili správného dodavatele stavebních
prací, který ctí termíny i cenu za
dílo a dokáže operativně a navíc
s lidským přístupem řešit i nestandardní situace.

Když nemám právě nejlepší
den, říkám si, že se proti nám
spikly i další okolnosti, které jsme
nemohli tušit. Právě v době, kdy je
situace v naší obci už beztak
komplikovaná, si kvůli dopravním
omezením na dálnici D1 krátí
stovky řidičů cestu právě přes Petříkov a okolní obce.
Bohužel sem zajíždějí i těžkotonážní auta, na která nejsou už
beztak chatrné komunikace projektované. Na naše opakované
žádosti o umístění dopravních
značek, které by vjezd těžkých
vozidel zakazovaly již před Petříkovem a Radimovicemi zatím
žádné z kompetentních míst nereagovalo.
Je tedy jasné, že ani po dokončení stavby obecního vodovodu
a kanalizace nebude moc času
na odpočívání. Budeme muset
hledat peníze na opravy komunikací a chodníků. A samozřejmě
budeme bojovat za vodovod
a kanalizaci v Radimovicích.
Radost mi však dělá výstavba
mateřské školy. Ze strohé hrubé
stavby se díky stavbařům pomalu, ale jistě, začíná měnit v sympatický objekt, který bude Petříkovu opravdu slušet. Navíc zatím

stále nemusíme mít žádné pochyby o termínu kolaudace, takže
jsme v posledních dnech začali
pro naši školku hledat i potřebný
personál.
Taky je jasné, jak se petříkovská mateřinka bude jmenovat,
a snad se nám právě díky názvu
„Pastelka“ podaří najít i sponzora,
který by čas od času našim dětem
přispěl nějakou částkou na výlet,
divadlo či provoz školky jako takové. I to je úkol, který teď zastupitele hodně zaměstnává.
Navzdory tomu si někteří z nich
najdou čas i na to, aby místním
dětem připravili odpoledne a noc
plnou dobrodružství. Právě taková
totiž byla první petříkovská Noc
s Andersenem, díky níž třeba
naše knihovna získá další čtenáře.
V Petříkově i Radimovicích se
zkrátka stále něco děje. Ale to
neznamená, že bychom neměli
mít radost, že je tu konečně jaro
a všude kolem nás to voní
a kvete. Tak si to zkusme užívat
navzdory všem problémům, které
se nás pokoušejí vyvést z rovnováhy. Skutečně jsou jen dočasné.
Miloš Kačírek ml.
starosta obce
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Úřad informuje
Lepší hřiště pro děti
Petříkov požádal Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR o dotaci
na dětské hřiště, které vznikne
u nové mateřské školy.
Pokud se zadaří, mohla by obec
na výstavbu a vybavení hřiště získat
více než 400 tisíc korun z dotačního
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
„Vzhledem k tomu, že i výstavbu
školky financujeme z dotací, byť krajských, není velká šance na získání
peněz pro dětské hřiště. Za pokus to
ale stojí. Projekt počítá s tím, že by
zde na ploše téměř 400 metrů čterečních bylo k dispozici celkem 18
různých herních prvků pro děti nejrůznějšího věku. Pro odpočinek by
sloužilo 5 laviček a samozřejmě by
nechyběly ani odpadkové koše,“ říká
starosta Miloš Kačírek.
Kromě výkresů projektanta putovalo
na ministerstvo s žádostí i několik
obrázků, na kterých hřiště podle
svých představ namalovaly petříkovské děti. Splnily tak jeden z nezbytných požadavků pro schvalovací
proces. Dětské kresby jsou totiž
povinnou přílohou žádosti o dotaci
pro tyto účely.
Všechny obrázky vznikly při akci Noc
s Andersenem, o níž přinášíme více
informací na str. 8.

odpad, naštěstí potvrdila svou
životaschopnost.
S jarem se probudily k životu
téměř všechny větve více než 50 let
starého stromu. Jeho koruna však již
nikdy nebude taková, jako dříve.
Namísto silné spodní větve, kterou
oheň téměř zcela sežehl, vyrůstají
nyní z kmene jen desítky slabých
proutků. Z estetického hlediska došlo
tedy k nenávratnému poškození.
Smutné je i to, že vandalský čin
nebyl nijak potrestán. Žháře se policii
nepodařilo vypátrat.

Nezapomínejte na komíny
Od ledna 2011 začala platit
vyhláška 91/2010 Sb., podle níž
musí všichni majitelé nechat
jedenkrát do roka zkontrolovat
komíny svých nemovitostí. Povinnost se týká obytných domů, chat,
chalup i bytových domů, kde se
komín používá k vytápění pevnými palivy nebo plynem.
Kontroly musí každoročně provádět
pouze kominík, který má na tuto činnost řádný živnostenský list. Ten také
na základě kontroly vystaví patřičnou
zprávu. Cena za tuto službu se pohybuje zhruba od 300 do 500 korun.
Kontrolní zprávu nyní vyžadují například i pojišťovny v případě sjednávání
nových pojistných smluv pro nemovitosti či v okamžiku uplatňování plnění
z příčiny požáru budovy.
Pravidelné
čištění
komínů
(při celoročním topení nejlépe 3x
do roka) si mohou majitelé zajistit
sami vlastními silami.
Za nedodržení vyhlášky hrozí vysoké pokuty až 25 tisíc korun.

Petříkovský bazárek

Lípa žhářský útok přežila
Lípa na petříkovské návsi, jejíž
kmen i korunu loni v červenci
vážně poškodil úmyslně založený
požár kontejnerů na tříděný

Od dubna tohoto roku mají
všichni obyvatelé Petříkova a Radimovic možnost bezplatně inzerovat v internetovém Petříkovském
bazárku.
Na nově zřízených webových stránkách http://pbazarek.webnode.cz
je množné zcela zdarma nabízet
i poptávat zboží nejrůznějšího druhu
(např. knihy, oblečení, dětské zboží,

stroje a nářadí, nábytek, domácí spotřebiče či zvířata). Do sekce „Dobrá
rada“ je zase možné zasílat nejen
osvědčené recepty, jak si poradit
s nejrůznějšími problémy, ale také tipy
na zajímavé kulturní, sportovní či jiné
společenské akce v obci i regionu.
V případě zájmu o inzerci v Petříkovském bazárku je třeba posílat
nabídku vždy v podobě finálního
textu
prostřednictvím
e-mailu:
pbazarek@seznam.cz. Lze přiložit
také fotografie či odkaz na video.
Třebaže mají webové stránky za
sebou jen několik týdnů života,
v „Knize návštěv“ už má Petříkovský
bazárek i první pochvalu. „Moc chválím tento nápad a doufám, že se
stránky brzy naplno rozběhnou.“ píše
jedna z prvních uživatelek nového
portálu.

O sprejery nestojíme!
Čisté stěny nově vybílené autobusové čekárny v Radimovicích si
před několika týdny opět „po
svém“ upravil neznámý vandal.
První nevzhledné čmáranice se
na stěnách čekárny objevily už
před koncem loňských prázdnin
a je dost možné, že se takto „realizuje“ některý z projíždějícíh cyklistů. Že by si tímto způsobem krátil čekání na autobus někdo
z místních, není pravděpodobné.
Obyvatelé Radimovic naopak
o čekárnu pečují už dlouhá léta.
Naposledy ji kompletně upravili
v květnu před dvěma roky.
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Sportovní Velikonoce
s rychlými míčky
V sobotu 23. dubna se v sále
místního pohostinství U Petržílků
konal již druhý ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu.
Přátelského sportovního klání,
které trvalo celé odpoledne, se
zúčastnilo celkem 14 hráčů všech
věkových kategorií. Něžné pohlaví
zastupovala pouze jedna žena.
Turnaj všichni přežili ve zdraví,
vyhrál každý, kdo přišel a zúčastnil se.
Tři nejlepší stolní tenisté, vítěz Jiří
Tyller, „stříbrný“ Petr Makula
a „bronzový“ Josef Železný, získali
poháry a diplomy.
Účastníci druhého ročníku Velikonočního turnaje budou zřejmě ještě
dlouho vzpomínat nejen na skvělé
výměny, které byly u pingpongových
stolů k vidění, ale také na občerstvení, které připravil organizátor (OÚ
Petřikov) spolu s paní Petržílkovou.
Podávaly se dozlatova vypečené
husy, domácí knedlíky a úžasné kedlubnové zelí!

Slovo praktického lékaře.
Dne 1. ledna 2009 jsem převzal
lékařskou praxi ve Velkých Popovicích
po svém předchůdci MUDr. Sinkulem.
Se všemi organizačními záležitostmi,
přeregistrací pacientů a se vším, co
souviselo se zahájením praxe, mi
tehdy velice pomohla sestra Eva Petržílková, která je nyní již v důchodu.
Rád bych jí touto cestou ještě jednou
poděkoval. Bez její pomoci by bylo
vše mnohem složitější - pro mě i pacienty. Od 1. ledna 2010 nastoupila
do mé ordinace nová sestra Michaela
Ječmenová, která dokáže všem pacientům zpříjemnit čekání na ošetření

svým zářivým úsměvem. Mnozí z vás
to již jistě měli možnost poznat.
Vzhledem k tomu, že se oblast Velkých Popovic stále rozrůstá, klade to
na naši praxi nároky, které by nebylo
možné zvládnout bez organizačních
změn a jasných pravidel. Za prvé bylo
nutné prodloužit odpolední ordinační
dobu ve středu až do 19 hodin, aby si
i lidé, kteří dojíždějí za prací mimo
bydliště, mohli obstarat své zdravotní
záležitosti, aniž by museli dřív odcházet z práce. Dále bylo nutné rozdělit
ordinační dobu v ostatních dnech
na čas pro ošetření akutně nemocných a na dobu pro předem objednané pacienty, kteří řeší poněkud jiné
problémy (např. potvrzení pro lékařskou posudkovou službu OSSZ, předoperační vyšetření, prevenci). V této
ordinační době je také prostor pro
řešení vleklých zdravotních obtíží,
na něž je třeba dostatečná časová
rezerva.
Velmi prosím akutně nemocné,
aby vyhledali naši pomoc hned ráno,
kdy je možné k upřesnění diagnózy
a rychlému rozhodnutí o způsobu
léčby provést i odběr krve či zhotovit
rentgenové snímky. Po desáté hodině
již takové úkony nejsou možné. Navíc
tak akutně nemocní také zbytečně
nevystavují riziku klienty, kteří přicházejí řešit například dokumentaci pro
plánovanou operaci.
Mnohé záležitosti je navíc možné
vyřídit na základě telefonické nebo
písemné dohody. Třeba chronicky
nemocní si mohou vyzvednout
recept na pravidelně užívané léky,
aniž by zbytečně trávili čas v potenciálně infekčním prostředí čekárny. Tuto
možnost mají samozřejmě i další
pacienti, které však velmi prosím, aby
do naší ordinace volali až po desáté
hodině, kdy jsou provedeny všechny
odběry a sestra má volnější ruce.
V tutéž dobu, je možné požádat sestřičku i o kontrolu krevního tlaku
(u chronicky nemocných by měla být
provedena každé 3 měsíce). Za tyto
úkony neplatíte regulační poplatek,
nemusíte čekat a ani se objednávat.
Nakonec bych rád zmínil dvě podstatné novinky. Od léta loňského roku

provádíme v naší ordinaci také odběr
krve pro ověření krevní skupiny
a vyšetření pro expresní stanovení
hladiny CRP, což je tzv. marker zánětu.
Toto vyšetření je významné například
při nejasném klinickém průběhu
nemoci a pomáhá určit, zda se jedná
o pouhou virózu nebo o vážnější bakteriální onemocnění, které je třeba
léčit antibiotiky. Výsledek je k dispozici během 5 minut. Expresní stanovení
CRP sice není hrazeno zdravotními
pojišťovnami, ale vyplatí se, pokud
máte obavy z vážnějšího infekčního
onemocnění, jež nelze rozpoznat
v počáteční fázi. Vyhnete se tak dalším komplikacím či opakované
návštěvě lékaře nebo nutnosti navštívit lékařskou pohotovost.
MUDr. David Müller
praktický lékař

Rybářské závody
Místní rybáři srdečně zvou
všechny vyznavače Petrova cechu
na rybářské závody, které se konají v sobotu 14. května na Novém
rybníce.
Přijít může každý, kdo má chuť
strávit u vody pro změnu i trochu
adrenalinové chvilky. Registrace
závodníků bude probíhat od půl
osmé a vlastní závod bude odstartován v 8 hodin
Podle účasti bude povoleno chytat na 2 pruty či pouze na jeden
a závodni místo určí los. Předpokládaný závěr akce s vyhlášením vítězů
je stanoven na 12. hodinu.
Startovné činí 100 korun, v ceně
je i jídlo a pití po dobu závodů.
Přijít může skutečně každý.
Na úspěšné rybáře čekají hodnotné
ceny, diváci se zase mohou těšit
na nevšední a zajímavou podívanou.
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Stavební práce na dálnici D1
Mezi osmým a dvanáctým kilometrem dálnice D1 probíhají od
konce března letošního roku stavební úpravy, které si vyžádaly
i mnohá dopravní omezení. Zvýšený
dopravní ruch je možné sledovat
i na vedlejších komunikacích, ty petříkovské nevyjímaje.
Jde o poslední fázi celé série stavebních opatření spojených s loňským otevřením Pražského okruhu.
Výsledkem by mělo být dokonalejší
technické, bezpečnostní i ekologické
zabezpečení dopravy. Vzhledem
k tomu, že výstavba znamená pro
řidiče během celého letošního roku
mnohá dopravní omezení, je také
celý tento úsek dálnice až do ukončení prací vyjmut ze zpoplatnění.
První z celkem tří změn se týká
8. kilometru D1 u Čestlic, kde je
dokončován nový výjezd. Nová
mimoúrovňová křižovatka zde po

zprovoznění zlepší dopravní obsluhu celé obchodní a průmyslové
zóny v Čestlicích, Průhonicích
a Dobřejovicích.
Další práce probíhají na křižovatce D1 s Pražským okruhem (km 10
–12). Zde budou dokončeny kolektorové vozovky podél D1 a postaven
bude i nový výrazně delší most
na silnici II/101 přes širší dálnici D1.
Poslední novinkou bude vybudování
protihlukové stěny v délce 1 600 m
podél dálnice D1 u obce Nupaky.
Objízdné trasy jsou vedeny
výhradně po dálnici. Největší omezení na D1 nastala hned v první fázi
(cca 28. 3. –14. 4.), kdy byl kvůli
demolici mostu provoz veden v každém směru ve dvou jízdních
pruzích. Další výrazné omezení je
plánováno na druhou polovinu
srpna, kdy budou nad D1 pokládány nosníky nového mostu

(cca 14 dní). Provoz na začátku
a konci prázdnin zůstane bez větších zásahů jen s omezením rychlosti a šířky jízdních pruhů.
K vedení objízdných tras bude od
června 2011 využíván nový exit 8.
Nebudou tak zatěžovány křižovatky
v Průhonicích.
Po celý rok 2011 může však
docházet k dalším krátkodobým
omezením v řádu několika dní.
Například při osazování nových portálů dopravního značení. Na nátlak
ŘSD zhotovitel zkrátil původní lhůtu
výstavby mostu z 52 týdnů na 37
týdnů.

S BOR DOBROVOLNÝC H HASIČ Ů PETŘÍKOV
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Srdečně zve všechny děti i jejich rodiče a prarodiče

KDY?
KDE?

na oslavu Dětského dne.
V sobotu 4. června 2011 od 14 hodin
V parku u Obecního úřadu v Petříkově

Pro děti bude zajištěn bohatý program, spousta krásných cen
a na závěr také veselá dětská diskotéka.
Zkrátka nepřijdou ani dospělí, pro něž bude, stejně jako pro děti, připravena ochutnávka
šťavnatých grilovaných pochoutek a další bohaté občerstvení včetně nápojů.
VÍTÁNI JSOU VŠIC HNI, B EZ ROZD ÍLU VĚ KU!
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Stavba kanalizace a vodovodu v obci Petříkov
Hned jak to počasí dovolilo, obnovili stavbaři Sdružení Petříkov po zimě práce na výstavbě
vodovodu a kanalizace. Naše obec se tak změnila v jedno velké staveniště. Pracuje se nejen na
hlavních řadech, kde stavbaři s pokládkou potrubí již finišují, ale také na domovních přípojkách.

Podle slov inženýra Petra Jangla ze
společnosti PSVS probíhá zatím
výstavba dle projektové dokumentace. Dokončují se poslední metry
hlavních řadů v lokalitě Na skále
a 4. dubna byly zahájeny práce
na přípojkách. Termín dokončení
celé stavby je 30. září 2011.
„Prozatím nebylo nutné provádět
oproti plánům žádné velké změny
a postup prací nijak vážně nezpomalila ani poměrně dlouhá zima. S částečnou zimní přestávkou harmonogram počítal,“ říká Ing. Jangl. Stavbaři
do této chvíle na hlavních řadech
položili cca 5 100 m potrubí vodovodu i kanalizace a začínají pracovat
na domovních přípojkách. Těch se
také týká většina dotazů, s nimiž se
lidé na stavbaře obracejí.
„Mnoha místním obyvatelům stále
není úplně jasné, jak mají správně
zabudovat domovní čerpací stanici
a hlavně v jaké výšce má být toto zařízení napojeno na vlastní kanalizační
potrubí. Potíže se objevují i v případě
elektrických přípojek k čerpací stanici,
kterou si vlastník objektu musí zřídit
sám. Samozřejmě se snažíme lidem
pomoci my i naši kolegové ze společnosti PRESSKAN system, kteří mají
v rámci zhotovitelského sdružení

na starosti právě montáž technologií
čerpacích stanic,“ vysvětluje Ing. Jangl.
Rád by prý všem občanům Petříkova
poděkoval za pochopení. Je mu jasné,
že stavební práce značně komplikují
život v celé obci. Řadu místních
komunikací bylo nutné zcela uzavřít
a lidé se složitě dostávají do svých
domů. „Skutečně se snažíme provádět výkopové práce co nejrychleji.
Technologické postupy však mají
jasná pravila,“ říká Ing. Jangl.
Zimní přestávku však v souvislosti
s vodovodem a kanalizací rozhodně
nemělo vedení obce. „Bylo třeba průběžně řešit veškeré administrativní
záležitosti spojené s výstavbou a také
připravit smlouvy pro všechny občany,
jejichž nemovitosti budou na obecní
vodovod a kanalizaci připojeny,“ popisuje starosta obce Miloš Kačírek. Rád
by i touto cestou poděkoval všem za
uhrazení příspěvku. Peníze dosud
poslalo více než 96% občanů. Každý,
kdo příspěvek uhradil, by měl již mít
vzájemně podepsanou smlouvu
s obcí, kde je jasně definováno, na co
má za uhrazený příspěvek nárok.
„Pokud jsme ještě někomu tuto
smlouvu nedodali, prosím, ať se obrátí přímo na mě (tel. 724 191 865).
Vše obratem vyřeším. Uplynulé období bylo opravdu hektické.“
K výstavbě přípojek uvádí ještě
několik důležitých informací. „O vlastním zahájením prací na jednotlivých
přípojkách budou občané informováni s předstihem několika dnů. Zároveň
se k nim dostaví odborný technik
firmy PRESSKAN system, který s nimi
projedná umístění a typ čerpací stanice na kanalizaci. Důležitou informací k tomuto projednávání ze strany
občanů je znalost hloubky uložení
výtoku stávající domovní kanalizační přípojky v místě napojení
na novou čerpací stanici! Osazování
již zabudovaných čerpacích stanic
vlastní technologií (čerpadlem) bude

prováděno až po provedené přípravě
elektrického napojení ze strany vlastníků nemovitostí. K provedeným pracím je nutno doložit zpracovanou
revizní zprávu, na jejímž základě firma
PRESSKAN systém připojí čerpadlo
na elektrickou síť. (Kopie zprávy bude
doručena na obecní úřad a zapsána
do seznamu připravených přípojek.
Originál zprávy bude předán technikovi, který bude provádět napojení
čerpadla.)
Nejzazším termínem pro splnění
elektrické připravenosti je 15. červenec 2011. Spuštění celé kanalizační sítě bude postupné a bude probíhat po jednotlivých celcích. Termín
možnosti napojení nemovitostí jak
na kanalizaci, tak i vodovod každému
včas oznámíme. V tuto chvíli není
ještě možné sdělit přesné datum,“
uvádí Miloš Kačírek.

Petříkovský vodovod bude připojen
na vodovod Kamenicko u obce Křížkový Újezdec. Kanalizační řady budou
napojeny na kanalizaci a ČOV pivovaru ve Velkých Popovicích.
V případě zájmu o odbornou
pomoc s přípravou elektrického připojení je možné kontaktovat :
Milana Bartáka z Velkých Popovic
(tel.: 602 294 447)
Bohuslava Hlaváčka z Kunic
(tel.: 602 204 995)
Miroslava Šebka z Petříkova
(tel.: 606 744 436)
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Petříkovská mateřinka má barevný název
Stavba petříkovské mateřské školky už se pěkně vybarvuje - zvenčí i uvnitř. A barevný je také
název, který pro obecní předškolní zařízení vybrali z téměř třiceti návrhů naši zastupitelé. Mateřská škola, kterou nám již nyní závidí mnohé okolní obce, se bude jmenovat Pastelka.

Při zateplování fasády se stavbaři postarali o polystyrénové „jarní sněžení“. Podoba školky
se tak opět o něco přiblížila finální fázi, jakou jí předurčila architektka Ing. Buzická.

„Vzhledem k tomu, že práce
na stavbě pokračují podle harmonogramu a není žádný důvod k obavám,
že by dodavatel, kamenická firma
PROPOS, něco nestihl či zanedbal,
mohli jsme v minulých dnech
uvažovat i o tom, jak se naše školka
bude jmenovat,“ říká místostarostka
Ing. Irena Filikarová. Debata zastupitelů ohledně názvu prý byla poměrně
dlouhá. Nechtěli vybrat jen jméno,
které se bude líbit dětem a rodičům.
Uvažovalii, že by název třeba mohl
pomoci najít pro předškolní zařízení
dlouhodobého sponzora či partnera,
a nyní doufají, že se to podaří.
„Oslovili jsme například společnost
KOH-I-NOOR, která je tradičním
a dnes i největším českým výrobcem
školních, uměleckých a kancelářských
potřeb. Pokud se najde i někdo jiný,
budeme jen rádi. Při provozu se bude
samozřejmě v rozpočtu hodit každá
koruna,“ dodává místostarostka.
Důležitější je však pochopitelně
postup stavebních a dokončovacích
prací a také příprava všeho, co souvisí
s otevřením školky. Na termínu 1. září
2011 se nic nemění a ani nemůže.
Věcí, které je v souvislosti se stavbou
a jejím včasným dokončením třeba
řešit, každý den přibývá.
Na pravidelných kontrolních dnech
se tedy neřeší jen stavba jako taková,

ale například i problematika včasného
zprovoznění nového vodovodu
a kanalizace. Jinak by objekt nemohl
být řádně zkolaudován. „I v tomto
směru snad můžeme být klidní. Projekt nových inženýrských sítí byl zpracován právě s ohledem na stavbu
školky. S jejím připojením se počítá
v prvních etapách postupného zprovozňování vodovodních a kanalizačních řadů,“ podotýká Irena Filikarová.
Stavbaři pod vedením Štěpána
Švajčíka se nyní věnují především
práci v interiérech, které získávají definitivní podobu. Hotové jsou například
keramické obklady. I ty hýří veselými
barvami a květinovými vzory. Oproti
původnímu projektu instalovali stavbaři po dohodě s naší obcí v objektu
bezpečnostní zařízení ALKOM. Investice se jistě vyplatí, školka bude pod
kontrolou celých 24 hodin.
„Jsem rád, že vše běží podle plánu
a k naší práci nemá žádné vážnější
výhrady investor ani projektant. Taky
nás těší zájem místních lidí, který
roste s každým dnem, co stavba získává svou konečnou podobu. Téměř
denně se tady u nás někdo zastaví
a zajímá se, jak bude školka vypadat,
kdy budeme s prací hotovi i o další
podrobnosti. Odpovědět prozatím
neumím na jednu poměrně častou
otázku, která se týká barevnosti fasá-

dy. To s projektantkou Zlatuší Buzickou
stále dolaďujeme,“ říká hlavní stavbyvedoucí Štěpán Švajčík a je přesvědčen, že firma PROPOS získá díky stavbě petříkovské mateřské školy další
dobrou referenci.
Naplno se rozběhly také personální přípravy a další administrativní záležitosti, které se týkají budoucího provozu. Na základě vypsaného výběrového řízení, bude po 16. květnu pro
školku vybrán vhodný ředitel či ředitelka. Ten by měl již před svým nástupem pomoci při rozhodování
o konečné podobě interiérů a třeba
i s výběrem nábytku a dalšího vybavení. Obci záleží na tom, aby v mateřské škole bylo vše nejen hezké, ale
především účelné. Názor odborníka
se zkušeností z praxe bude tedy velmi
důležitý.

„Zájem o místa v naší školce je již
nyní veliký. Nepochybuji, že od počátku naplníme celou kapacitu mateřinky, tedy všech 48 míst. Zájem mají
nejen místní, ale i mnozí rodiče
z okolních obcí, především z Velkých
Popovic. Naší prioritou jsou samozřejmě děti z Petříkova a Radimovic. Místa
pro popovické děti se však pokusíme
zajistit také. Věříme, že tím zlepšíme
vyhlídky pro umístění našich školáků
v tamní základní škole. Jednání se ZŠ
o konkrétních recipročních počtech
stále probíhají a výsledkem by měla
být písemná dohoda,“ uvádí místostarostka Irena Filikarová.
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Noc s knížkami a spoustou báječných zážitků
Když dostaly děti z Petříkova a Radimovic 1. dubna letošního roku nabídku, aby strávily noc
s panem Andersenem, nešlo o aprílový žert. V místní knihovně se o tom nakonec přesvědčilo
celkem 21 kluků a děvčat. Podobně jako desetitisíce dětí v celé České republice i dalších 1040
místech celé planety měli ten den možnost prožít netradiční odpoledne a večer s knížkami,
soutěžemi a dalším zajímavým programem.
vují. Tak mu to namalovaly. Když pak
večer zahoukalo před knihovnou
hasičské auto a děti zjistily, že si
můžou všechno uvnitř vyzkoušet
a hrát si na opravdové hasiče, byly
nadšené. Byl to pro ně asi největší
zážitek z celé akce. Doma prý taky
hodně vyprávěly o tom, jak spaly ve
spacácích na půdě. Radost mám ale
hlavně z toho, že si některé z nich
rodičům řekly i o knížky, ze kterých
jsme jim četli. Těm větším se líbil
hlavně Klub záhad Tomáše Breziny.
Menší děti byly zase nadšené z Hrátek se zvířátky Karla Černého a z Žáčkovy Aprílové školy,“ vzpomíná
na petříkovskou Noc s Andersenem
Markéta Štichová.
Díky Noci s Andersenem děti zjistily, že čtení není až taková nuda, jak se domnívaly.

K akci, která je již tradičně celosvětovou připomínkou narození
slavného dánského pohádkáře, se
naše obec připojila vůbec poprvé
a zdá se, že tím organizátoři založili
novou tradici.

Hasiči se dětem postarali o největší atrakci.

„Napřed to vypadalo, že Noc
s Andersenem budeme připravovat
spíš sami pro sebe. Do poslední
chvíle nebylo jasné, jestli děti přijdou
a kolik jich bude. Čtení bohužel dnes
není zrovna v módě. A děti se skutečně přiznaly, že je baví spíš počítač
a televize. Nakonec jsme se ale
do knihovny a na půdu obecního

úřadu, kde se nocovalo, téměř nevešli,“ říká Markéta Štichová, která přišla
jako první s nápadem vyzkoušet akci
na podporu dětského čtení i u nás
v Petříkově.
Pro byla samozřejmě i knihovnice
Anna Žáková. Čtenářská noc našla
podporu i u vedení obce, místních
hasičů a několika maminek. Společně připravili pro děti nejen potřebné
zázemí a občerstvení, ale především
program, který dokázal, že s knížkami
se dá skutečně zažít spousta legrace
i dobrodružství a dají se v nich najít
také zajímavé informace.
„Měli jsme tu spíš menší děti ve
věku od čtyř do deseti let, tak jsme
program rozdělili do několika částí.
Dokud bylo venku hezky, využili
jsme sousední hřiště. Čtení jsme
prokládali soutěžemi, malováním
i loutkovým divadlem. Taky jsme
vyráběli velikonoční zajíčky a splnili
úkol, který nám dal pan starosta.
K žádosti o dotaci na úpravu našeho
dětského hřiště u nové mateřské
školy potřeboval totiž doložit i obrázky, jak si děti ideální hřiště předsta-

Na nocování na půdě asi nikdo nezapomene.

Radost z vydařené akce má i místní knihovnice Anna Žáková. Hlavně
doufá, že se alespoň z některého
z dětí nakonec opravdu stane čtenář
a pravidelný návštěvník knihovny. „Je
jasné, že jedna akce, byť by byla
sebepodařenější, děti ke čtení přivést nemůže. Rádi bychom tu ale
dělali víc podobných programů.
A nejen pro děti. Knihy jsme nově
uspořádali a dají se objednat přes
internet. S benešovskou knihovnou
už máme domluveno, že si od nich
budeme tituly půjčovat častěji. K dispozici tu tak budeme mít stále nové
knížky a bude z čeho vybírat“ slibuje
knihovnice.
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Včely jako koníček, starost i životní láska
Už víc než patnáct let dělí paní Věra Chramostová svůj čas mezi rodinu a včely. O deset
úlů se začala starat po smrti tatínka, který si bez bzučení včel nedokázal představit nejen
zahradu, ale celý svůj život. K dědictví, původně trochu nechtěnému, postupně přidala
dalších 15 včelstev. Dnes dává otci za pravdu - včely patří k zahradě a znamenají život.
Albert Einstein prý kdysi prohlásil,
že když zahynou včely, zahyne i lidstvo. Zřejmě měl pravdu, protože
bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli
dostatečnou úrodu, vyhynuly by
spousty vzácných planě rostoucích
květin a rostlin. Radikálně by se
změnila podoba krajiny kolem nás.
Paní Chramostová se však za žádnou bojovnici nepovažuje. Včel se
prý naopak jako malá holka docela
bála. Jejich žihadlům se nedalo
vyhnout už jen kvůli tomu, že jich
všude kolem bylo plno. Svému otci
však pomáhala ráda a ještě raději
sledovala spokojený úsměv na jeho
tváři, když pozoroval včelí hemžení
kolem úlů.
„Opravdu bych nikdy neřekla, že
mě včelaření takhle chytí. Vděčím za
to určitě nejen tátovi, ale také
svému bratrovi. Právě on mě přesvědčil, že má smysl dál se starat
o rodinné úly. Sám je totiž taky včelař a mnohému mě naučil. Hodně
mi pomáhá i můj manžel, kterého
tahle práce také baví. Dřív se nás
přátelé ptali, co na včelách vidíme,
že za trochu medu přece ta honička
nestojí. Teď už se neptají. Je jim
jasné, že to vůbec není o medu,“
říká paní Chramostová.
Na vlastní kůži si vyzkoušela, že
chov včel skutečně pomáhá léčit lidskou psychiku. A také, stejně jako
ostatní včelaři, cítí, že je nějak víc
spjata s přírodou. I to ji obohacuje.
Zatímco dříve se v Čechách včelařilo především kvůli obživě, dnes je to
spíš koníček. I když prodejem včelích výrobků se stále dají vydělat
nějaké peníze.
Veškeré včelí produkty jsou totiž
skutečně léčivé – ať už je to med,
pyl, či včelí jed, propolis, mateří
kašička nebo vosk. V poslední době
se také stále častěji hovoří o dosud

Pestrobarevné včelí úly bývaly dříve vidět i na loukách a v lesích.

neprobádané léčivé energii, kterou
včely vyzařují.
„Bohužel lidí, kteří se věnují
chovu včel, stále ubývá. Staří včelaři
vymírají a mladí lidé mají jiné koníčky. Případně svůj nezájem omlouvají nedostatkem času. Včelaření
nenahrávají ani nejrůznější alergie,
kterými dnes lidé trpí podstatně víc,
než kdysi. Pro alergika může být
včelí bodnutí opravdu nebezpečné.
Z vlastní zkušenosti však vím, že
včely si na pach svého chovatele
velmi brzy zvyknou. Pokud se jim
k tomu nedá důvod, nezaútočí. Riziku se dá předcházet i vhodným
oblečením. I když musím přiznat, že
žihadel jsem dostala nespočet. Za
dobu, co se kolem včel pohybuji,
jsem však vůči včelímu jedu zcela
imunní,“ líčí paní Chramostová.
Zatímco v Petříkově dříve stával
alespoň jeden úl na každé zahradě,
dnes v našem regionu včelaří jen
hrstka „skalních včelích fandů“.
V základní organizaci Českého svazu
včelařů ve Velkých Popovicích, která
sdružuje chovatele z Velkých Popovic, Brtnice, Lojovic, Řepčic a Petříkova, je už pouze 18 členů. Před třiceti lety byly počty několikanásobně
větší. Dokazuje to pečlivě vedená
evidence. Navzdory tomu ale stíhají

místní včelaři obhospodařovat
cekem 213 včelstev. Mladé kolegy
by ve svých řadách určitě viděli
velmi rádi. Průměrný věk odpovídá
celorepublikovým 58 rokům. Začínajícím včelařům prý rádi pomohou
nejen cennými radami, ale umí je
nasměrovat například i na různé
finanční příspěvky. Včelařství se totiž
snaží podporovat obce, kraj i stát.
Jako jednatelka základní organizace
velkopopovických včelařů o tom má
paní Chramostová docela přehled.
„I když jsme často považováni za
staromilce a podivíny, ve skutečnosti jsme úplně normální a obyčejní
lidé. Jsou mezi námi podnikatelé,
inženýři, lékaři, strojvedoucí, učitelé,
politici, kominíci i dobrodruzi. Často
také umělci známí díky médiím.
Pokud by se chtěl někdo o nás
i o včelách, které mimochodem
spolu s lidmi obývají tuto planetu už
od 5. století, dozvědět více,
může zkusit „zasurfovat“ například
na webu Českého svazu včelařů,
včelařské internetové konference
(www.vcely.or.cz), nebo internetové
prezentace časopisu „Moderní včelař“ (www.modernivcelar.cz). Třeba
nakonec také zjistí, že by i na jeho
zahradě měly poletovat a bzučet
včely,“ říká paní Chramostová.
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Historická mozaika
Petříkov ve druhé polovině 16. století, aneb i zlé může být pro něco dobré
V roce 1548 koupil statek Popovice se vsí Petříkov německý šlechtic
Jiří Krejštejn z Krejštejnu a zřejmě se
v naší vsi usadil (1549 psal ke
svému jménu dodatek na „Petřkově“). Později však sídlil na tvrzi
v Popovicích, kterou obnovil. V roce
1553 byl na sněmu přijat za obyvatele Českého království (získal tzv.
inkolát).
V roce 1560 Jiří prodal statek
Popovice se vsí „Petrkov“ českému
zemanu Albrechtu Hýzrlovi z Chodů
na Cholupicích (nyní část Prahy).
Z kupní smlouvy se o naší vsi dozvídáme jen to, že v ní stával poplužní
dvůr s tzv. poplužím, tj. s vrchnostenskými pozemky.
Když Krejštejn asi v roce 1563
zemřel, jedním z poručníků jeho
nezletilých synů Ruprechta, Balcara
(Baltazara) a Vojtěcha byl právě
Albrecht Hýzrle, který se přičinil o to,
že sirotci byli v roce 1564 rozhodnutím zemského soudu dočasně
zplnoletěni, aby mohli otcovu
smlouvu o prodeji statku písemně
potvrdit a vzdát se tak případných
nároků na tento majetek. Od té
doby až do roku 1597 vlastnili statek
a naši ves Hýzrlové z Chodů.
Albrecht zemřel v roce 1570 bez
potomků a novými vlastníky statku
se stali bratři Kryštof a Jan Hýzrlové,
synové Albrechtova bratrance Bernarda. Oba bratři se později o nově
získané majetky podělili a Jan si
z původního majetku ponechal statky
Cholupice a Popovice. Později přikoupil i Kunratice (nyní část Prahy).
Když Jan Hýzrle v roce 1596 zemřel bez potomků, na základě jeho
závěti z roku 1594 se o majetek přihlásila jeho žena Zuzana, rozená ze
Schönfeldu a Encovan. Došlo však
k soudním sporům s jejími příbuznými a po vyplacení Zuzany se novým
vlastníkem naší vsi stal Kryštofův syn
Jindřich Michal Hýzrle z Chodů, válečník a autor pamětí. (Této zajímavé
osobnosti se budeme věnovat v příštím čísle zpravodaje.)

Erbem Hýzrlů byl stříbrně a červeně štípený
štít s obloukovitě prohnutou rybou střídavých
barev. A. Sedláček v Českomoravské heraldice udává ve štítu červenou na prvním místě,
ale od povýšení rodu do panského stavu roku
1611 byla první polovina štítu vždy stříbrná.

Jan Hýzrle z Chodů měl dlouhodobé spory o hranice mezi statky
Štiřín a Popovice se svým sousedem Štěpánem Šorfem ze Štiřína.
Oba zemani se svářili o pozemky ve
vsi Všedobrovice, jejíž část tehdy
patřila ke statku Štiřín a druhá ke
statku Popovice. Díky těmto sporům
vůbec poprvé známe jména obyvatel Petříkova, doložená v roce 1573.
Jmenovali se Bernard tkadlec, Václav neboli Vencl, Vavřinec a Kašpar
krčmář (přímení tehdy ještě, až
na výjimky, neexistovala). Tito lidé
byli poddaní Jana Hýzrleho z Chodů.
Pro zajímavost uvádím doslovné
znění historického pramenu:
„Štěpán Šorf ze Štiřína na Štiříně
obsílá Jana Hysrli z Chodův na Cholupicích a Popovicích, aby postavil
Vondřeje, Burjána, Jana syna Burjánova, Jana Steklého a Bartoloměje
Roubíčka, Annu Vondřejovou, Kateřinu Steklou a Annu dceru Burjánovou, živé zůstalé ze vsi Sedobrovic,
Bernarda tkadlce, Václava jinak
Vencle, Vavřince a Kašpara krčmáře
ze vsi Petřkova, vše lidi poddané
své. Viniti je chce z vejtržnosti, a to
takové: Jakož jsou léta tohoto 73 ve
čtvrtek po svatém Vítu (tj. 18. června) oni Vondřej, Burján, Jan syn

Burjánů, Jan Steklý a někdy Marta
Roubíčková a Anna dcera Burjánova ze vsi Sedobrovic vypravivše se
s vidlami, s podavačkami, s hráběmi a podle nich spolu s nimi Bernard tkadlec, Václav jinak Vencl,
Vavřinec a Kašpar krčmář ze vsi
Petřkova s kordy, voštipy, sekerami,
braněmi svými, přišli na grunty jeho
Štěpána dědičné do vohrady pod
rybníkem Sedobrovským náležité,
tu v té vohradě předdotčení Petřkovští s braněmi svými v stráži se
postavili a jiní předjmenovaní
Sedobrovští, vše lidi poddaní jeho
Jana Hysrle, trávu jeho Štěpána
Šorfa posečenou ven z té ohrady
přes ploty vymetavše na ves odnosili a pobrali, a zjevně v tom slyšeti
davše, že jsou to z rozkazu jeho
Jana Hysrli učinili, nemajíce se toho
tak vejtržně na jeho Štěpána Šorfa
škodu pod řádem a právem dopustiti. A poněvadž on Jan Hysrle, aby
to s volí jeho učiniti měli, jest odepřel, on Štěpán Šorf k nim dotčeným osobám o takovou vejtržnost
hledí. Terminus f. III. post Bartolomei (tj. 29. července). Actum f. III.
post Annae 1573“.
O co tehdy v létě roku 1573 tedy
šlo? Jan Hýzrle z Chodů poručil
svým poddaným ze vsí Petříkov
a Všedobrovice, aby Štěpánu Šorfovi
ukradli posečenou trávu z ohrady
pod všedobrovickým rybníkem, protože tráva byla patrně posekána
na pozemku, na nějž si Hýzrle činil
nároky. Vlastní krádež provedli lidé
ze Všedobrovic, ozbrojení Petříkovští
jim při tom asistovali. Protože Hýzrle
odmítl tvrzení svých poddaných, že
ke krádeži dal příkaz, byli všichni za
tuto „vejtržnost“ pohnáni před soud.
Jak a zda byli potrestáni, však doloženo není.
Spory mezi Hýzrlem a Šorfem
byly smírně urovnány v roce 1574,
kdy byly na hranicích mezi oběma
statky položeny kamenné mezníky.
Michal Klacek
kronikář obce
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Ceník inzerce ve zpravodaji U nás v Petříkově a Radimovicích

CENA ZA INZERCI ZÁVISÍ NA VELIKOSTI (ploše inzerátu na stránce) a počtu opakování
CENÍK JEDNORÁZOVÉ INZERCE:
D
D
D
D

1/1 (celá strana)
1/2 (polovina strany)
1/4 (čtvrtina strany)
1/8 (osmina strany)

1 000 Kč + 20% DPH =1 200
575 Kč + 20% DPH = 690
390 Kč + 20% DPH = 470
145 Kč + 20% DPH = 175

Kč
Kč
Kč
Kč

OPAKOVANÉ INZERCE: při otištění inzerátu ve stejném znění a stejné grafické úpravě
CENÍK
ve všech 4 číslech zpravodaje (cena za jedno zveřejnění)
D
D
D
D

1/1
1/2
1/4
1/8

750
430
320
110

Kč +
Kč +
Kč +
Kč +

20%
20%
20%
20%

DPH
DPH
DPH
DPH

=
=
=
=

900 Kč
515 Kč
385 Kč
130 Kč

VKLÁDÁNÍ VOLNÉ INZERCE MEZI LISTY 1ks/2 Kč
ROZMĚRY INZERÁTŮ:
1/1 OBÁLKA A4
1/1 DOVNITŘ
1/2
1/4
1/8

šířka
šířka
šířka
šířka
šířka

210 mm x výška 297 mm
194 mm x výška 277 mm
196 mm x výška 135 mm
94,5 mm x výška 135 mm
94,5 mm x výška 65 mm

TERMÍN UZÁVĚRKY PRO PŘÍJEM INZERCE BUDE AVIZOVÁN V TIRÁŽI KAŽDÉHO ZPRAVODAJE.
Podklady přijímáme v elektronické podobě na adrese: zpravodaj@obecpetrikov.cz
Fotografie a loga prosíme dodávat v tiskové kvalitě (300 dpi) ve formátu PDF.

RYCHLE, KVALITNÉ
A ZA PŘÍZNIVÉ CENY
Úklidové práce, mytí oken
a výloh, čištění koberců
a interiérů automobilů

IVAN FLAŠAR
Volejte: 602 875 806

STAVÍTE? REKONSTRUUJETE?
POTŘEBUJETE COKOLIV
PŘIVÉZT NEBO DOVÉZT?
Na nás se můžete spolehnout!

LUBOŠ ŽÁK
Autodoprava, zemní práce
Petříkov 101
Telefon: 603 920 982
Výhodně za 90 000 Kč
prodám traktor: STIGA OVERL AND 4 X 4.
Výkon 25 K.
V provozu pouze 87,5 hodin.
3 roky záruka.
Původní cena: 160 000 Kč
V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 603 238 831

Zpravodaj U nás v Petříkově a Radimovicích vydává pro obec Petříkov na své vlastní náklady Info Gate, k.s.,
č. 2/2011 vyšlo v měsíci květnu, č. 3/2011 vyjde v měsíci září, uzávěrka inzerce 15. 8. 2011
DTP: akad. mal. Daniela Sázavská, Distribuce: OÚ Petříkov, Náklad: 300 kusů

