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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení spoluobčané, milé sousedé,
Nevím jak vy, ale já jsem, podobně
jako příroda kolem nás, v posledních
dnech opravdu ožila. Ráno vstávám
radostněji a jsem vděčná za to, že sluníčko s každým dnem zapadá o něco
později.
Naše domácnost se totiž s příchodem jara opět rozrostla o mnoho nových členů. Ve venkovní ohradě nám
skotačí tři jehňátka. První lumpárny
už se naučili i malí čuníci, kteří se mají
také k světu. Každé ráno i večer je
třeba nakrmit slepice, kachny, kočky,
psy... Všichni jsou věčně hladoví a mě
těší, že se hlásí nejen o stravu, ale také
o vlídné slovo a pohlazení. K tomu
všemu si teď i každý kousek zahrady
říká o spoustu práce a pozornosti.
S jarem zkrátka denní rytmus nabral na obrátkách, ale na venkově
to tak bylo odjakživa. Kdo to kdysi
zažil, nediví se. V Radimovicích jsem
to vnímala už jako malá holka, i když
tehdy jsem samozřejmě proti svému
„venkovskému osudu“ měla spoustu
výhrad. S léty, kdy jsem si vyzkoušela
i život ve velkoměstě, jsem ale přišla

Nový územní plán obce
Během prvního čtvrtletí letošního roku pokročila příprava nového
územního plánu, který by měl jasně
stanovit, jakým směrem se budou Petříkov i Radimovice v budoucnu rozvíjet. Společnost C.H.S. Praha, která
byla v závěru roku 2011 pověřena
zpracováním veškeré dokumentace,
již prostudovala veškerou stávající
dokumentaci a další podklady, včetně
připomínek občanů, a provedla také
doplňkový průzkum v celém katastrálním území, jehož se plán týká.
Zastupitelé budou mít tedy v dohledné době k dispozici odbornou
analýzu i výkresy pro návrh zadání
nového územního plánu.
„Petříkov řeší další urbanistický rozvoj ve fázi rozestavěnosti. Snahou je
vymezit území určené pro obytnou
zástavbu, občanskou vybavenost

na to, že právě tento věčný přírodní
koloběh a jeho stále se opakující rituály v životě vlastně potřebuji.
Nestydím se za to, že jsem venkovanka, a hrdě se k tomu hlásím. Ba co
víc, snažím se i svému okolí vysvětlovat, jaká je to nádhera, když má člověk hned za okny louky a lesy a může
dýchat zdravý vzduch. S okolním světem přitom můžeme komunikovat
podle svých potřeb – nikam do města
to od nás není daleko a díky internetu, který zde teď máme od nového
poskytovatele opět o něco dostupnější i rychlejší, neexistují vlastně vůbec
žádné vzdálenosti.
Záleží na každém z nás, jak moc si
pustíme hektiku 21. století k tělu.
Jen mě trochu mrzí, že si zbytečně
stavíme bariéry mezi sebou. Tím víc si

vážím toho, že u nás v Radimovicích
i v Petříkově stále fungují skutečné
sousedské vztahy a lidé mají chuť se
potkávat a taky udělat něco pro své
okolí. Jarní brigády nikdo nemusí svolávat a organizovat. Vždycky se najde
někdo, kdo k úklidu obce či jiných míst
v okolí dá první podnět. A vždy se také
po práci společně posedí, popovídá
a popije. Někdy dokonce i s muzikou,
stejně jako za starých časů.
Myslím, že ani v moderní době není
nutné měnit a zatracovat úplně vše.
Něco se určitě vyplatí uchovávat. Napadlo mě to i při pravidelném jarním
svozu odpadu v obci. V hromadách
nejrůznějšího harampádí se totiž dala
najít i spousta užitečných věcí. Většina
ale nakonec skončila někde na skládce a obec za to dokonce ještě zaplatila. V Petříkovském bazárku by to přitom nemuselo nikoho stát nic a ještě
by ty zdánlivě staré věci pomohly dát
dohromady lidi, kteří se třeba zatím
ani moc neznali...
Děkuji všem, kteří vnímají jaro i život na vsi podobně jako já. A přeji
vám všem krásné dny plné úsměvů.
Irena Filikarová

včetně sportovních a rekreačních
ploch i ploch pro komerční aktivity
obyvatel. Musí být doplněna síť komunikací a musí být dořešena veškerá infrastruktura, která by pro místní
občany zajistila odpovídající kvalitu života. Obec v dlouhodobém časovém
horizontu nepočítá s žádnou průmyslovou zástavbou ani logistickým areálem a v návrhu nového územního
plánu neuvažuje ani o plochách pro
developerské projekty. Zřetelná je zde
snaha o zachování přirozeného přírodního prostředí a stávajícího krajinného rázu.,“ popisuje hlavní zásady,
jimiž se řídí příprava dokumentace,
Ing. arch. Jaroslav Sixta. Současně dodává, že jediným projektem, který by
se měl v budoucnu dotknout katastru
Petříkova, je uvažovaná přeložka komunikace II/107. S tímto projektem
počítá ve svém územním plánu kraj
a lokalita byla stanovena v souladu se

Zásadami rozvojového území Středočeského kraje. Obec tedy musí záměr,
jenž byl již schválen na vyšším stupni
územní dokumentace, respektovat.
Prozatím však není jasné, kdy by se
měla nová komunikace stavět, a nebylo rozhodnu ani o trase, kterou
povede.
Návrh nového územního plánu
naší obce teď čekají ještě dvě hlavní
etapy – nejprve je třeba schválit hlavní zadání, podle něhož bude ﬁrma
C.H.S. Praha dál postupovat, a posléze i návrh ﬁnální podoby územní
dokumentace. Ke každé etapě se již
bude vyjadřovat nejen zastupitelstvo,
ale záměry obce a odborné studie architektů musí odsouhlasit také téměř
30 nejrůznějších orgánů státní správy.
Nepůjde tedy o žádný rychlý proces.
V obou fázích se však k návrhům,
které budou veřejně přístupné, mohou stále vyjadřovat i občané.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Smlouvy nejsou formální
Všichni občané, kteří v loňském
roce nechali své nemovitosti připojit na novou obecní vodovodní a kanalizační síť, by již měli
v současné době mít podepsánu
smlouvu s Technickými službami
Petříkov, s.r.o., které jsou provozovatelem těchto služeb.

Smlouvu, zejména na kanalizaci, bylo nutné uzavřít i v případě, že
vlastník z nějakého důvodu svou nemovitost dosud na síť nepřipojil. Kopie jednotlivých smluv musí totiž obec
doložit v rámci konečného vyúčtování
Ministerstvu životního prostředí ČR,
od nějž dotaci na projekt získala.
V případě že neuzavřením smlouvy
vzniknou obci nějaké ﬁnanční škody,
protože poskytovatel dotace shledá
v tomto směru nedostatky, budou
veškeré ﬁnanční nároky uplatňovány u těch vlastníků nemovitostí, kteří
smlouvu neuzavřeli a nejsou tak legálně připojeni do vybudovaného systému odvádění splaškových vod. To se
týká i občanů, jejichž nemovitost je
rekreační a má přiděleno pouze evidenční číslo.
Je třeba mít na paměti, že v takovém případě jde o hrubé porušení
Zákona o vodách, které může být
sankcionováno.

Další dotace pro Pastelku
Naše MŠ Pastelka se může těšit
na novou zahradu a dětské hřiště, které bude moci obec v letoš-

ním roce vybudovat díky dotaci
od Středočeského kraje.
Na něj se Petříkov obrátil poté,
co v loňském roce s žádostí neuspěl
u Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Ze středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst se však skutečně podařilo obci
získat částku téměř 1,5 mil. korun,
takže na zahradě, která již nemohla
být dokončena v rámci rozpočtu na
výstavbu MŠ Pastelka, vznikne na
ploše téměř 400 m2 areál s celkem 18
různými herními prvky a umělým svahem pro sáňkování. Pro odpočinek
zde bude i 5 laviček.
„Na hřiště i zahradu se velmi těšíme. Prozatím jsme museli s dětmi
chodit ven pouze na vycházky, případně trávit čas někde v okolí. Dost
dobře se nedal využívat ani zahradní
srubový altán, který získala školka
darem od společnosti Monivet. Díky
hřišti budeme mít pro práci s dětmi
určitě venku podstatně lepší zázemí,“
říká ředitelka Gabriela Strýčková.

Nové dopravní značení
Po dlouhých měsících vyjednávání se konečně obci podařilo
zajistit opravu hlavní příjezdové
komunikace od lesa Babák až
k výjezdu z Petříkova směrem na
Radimovice.

Oprava, kterou ﬁnancuje Středočeský kraj, by měla navázat na dokončenou rekonstrukci silnice II/107
ve Velkých Popovicích. Lze tedy
předpokládat, že bude zahájena ve
druhé polovině června tohoto roku.
O případných dopravních opatřeních, která budou rekonstrukci vozovky provázet, budou občané včas
informováni.
Po dokončení opravy se v obci objeví i nové dopravní značení, které
bude řidiče upozorňovat zejména
na pohyb dětí v okolí mateřské školy.

Rychlejší internet pro Petříkov
Prodej palivového dřeva
Petříkov nabízí k prodeji smrkové
palivové dřevo z obecních lesů.
Cena za jeden prostorový metr
byla stanovena na 750 Kč včetně
DPH s tím, že podmínky prodeje byly
projednány na řádném zasedání zastupitelstva dne 26. dubna 2012.
(Prostorový metr = množství dřeva
narovnaného do objemu 1 m3.)
Zájemci o koupi obecního palivového dřeva získají podrobnější informace na telefonním čísle 724 191 865.

Od dubna letošního roku mají
občané Petříkova možnost připojení vysokorychlostního internetu (WIFI).
Připojení, které zajišťuje společnost Komunitní sít Mnichovicka, je
možné pro ty občany, kteří mají přímou viditelnost na komín obecního
úřadu, kde je umístěna vysílací anténa.
Oproti připojení k internetu prostřednictvím mobilních telefonních
operátorů nebo ADSL nabízí Komunitní síť Mnichovicka podstatně vyšší
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
rychlost a stablitu připojení za výrazně nižší cenu. Navíc oproti ADSL
nabízí tzv. symetrické připojení, to
znamená, že rychlost internetu směrem k uživateli i od uživatele je stejná. Navíc je možné si ke Komunitní
síti Mnichovicka převést i pevné telefonní linky, a to včetně stávajících
telefonních čísel. Uživatelé pak platí pouze to, co skutečně provolají
a neplatí žádné paušální poplatky za
telefonní přípojku. Ceny volání jsou
opět výrazně nižší, než volání u běžných telefonních operátorů. Ceny
připojení k internetu v běžných tarifech se pohybují od 350,- Kč/měsíc
za rychlost až 10Mbps.
Bližší informace naleznete na
stránkách Komunitní sítě Mnichovicka: www.obsm.cz, případně je
získáte na telefonech 734 318 499,
724 018 723, nebo 604 719 942.

Svoz komunálního odpadu
Větve do kontejneru nepatří
Podrobnou kontrolou dodržování Obecně závazné vyhlášky obce
Petříkov č. 1/2007 o systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu atd. bylo
zjištěno, že někteří vlastníci nemovitostí v Petříkově a Radimovicích tuto vyhlášku nedodržují
či obcházejí.
Svoz komunálního odpadu je
povinný a týká se i vlastníků nemovitostí s číslem evidenčním,
tedy chatařů.
Porušování vyhlášky bude s jednotlivými vlastníky rekreačních
objektů řešeno a sankcionováno
dle zákona.

Nástavba základní školy
Na poštu ve Velkých
Popovicích můžete i v sobotu
V rámci zkvalitňování služeb
upravila Česká pošta i provozní dobu své pobočky ve Velkých
Popovicích. Podstatnou změnou
je zavedení sobotního provozu,
kdy bude zajištěn příjem i výdej
zásilek.
Z personálních důvodů však bohužel nebylo možné ve všedních dnech
zkrátit dobu polední přestávky, jak
požadovalo vedení obce Velké Popovice.

Pošta má nyní otevřeno
v těchto hodinách:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.00 – 11.00, 13.00 – 18.00
8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00
8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00
8.00 – 10.30

Obci Velké Popovice, kam dojíždí do školy většina dětí z Petříkova a Radimovic, se podařilo
získat dlouho očekávanou dotaci
z Fondu pro rozvoj obcí a měst
Středočeského kraje na nástavbu
stávající budovy ZŠ.
Díky téměř 8 milionům korun rozšíří škola svou kapacitu o další čtyři
třídy a přistaví také dvě nová sociální
zařízení a dva kabinety.
Realizace projektu je plánována již
na letošní školní prázdniny, aby nebylo nutné nijak podstatně omezit
výuku. K úpravám vyučovací doby
dojde patrně jen v posledním červ-

Také letos mají občané
možnost vyvážet zahradní
odpad, který nemohou
kompostovat na svých
zahradách, do speciálního
kontejneru pod obecním
úřadem.
Všechny zahrádkáře však
žádáme, aby do tohoto
kontejneru nevhazovali větve
ze stromů a další odpad, který
sem nepatří!
Ukládejte zde, prosím,
výhradně trávu, listí či
drcený zahradní odpad.
Větve neukládejte ani mimo
kontejner. V opačném případě
je třeba obsah kontejneru
odborně vytřídit a zlikvidovat,
což pro obec znamená nemalé
ﬁnanční náklady.
O peníze tak kvůli nedbalosti
některých jedinců zbytečně
přicházíme všichni!

novém týdnu. Nový školní rok by
měl začít bez časového posunu.
Věřme, že přístavba ve Velkých
Popovicích bude mít příznivý dopad
i na naši obec a odpadne složité
vyjednávání o umisťování petříkovských a radimovických prvňáčků
v této škole.

MŠ Pastelka ve spolupráci s SDH Petříkov a OÚ Petříkov
pořádá v sobotu 2. června 2012

Pet ř í kovský dětský den
registrace účastníků od 14 do 15 hodin
Nezapomeňte vzít s sebou: 20 Kč na registrační příspěvek, dobrou obuv,
oblečení dle počasí a hlavně báječnou náladu.
O vše ostatní bude postaráno.

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ
5

OBEC PETŘÍKOV
RADIMOVICE

PETŘÍKOVSKÁ ČTENÁŘSKÁ NOC

T

aké letos se petříkovské a radimovické děti vydaly 30. března do místní knihovny se spacáky, polštářky a plyšáky, bez nichž doma jinak neusnou. Při pohádkovém spaní v rámci Noci s Andersenem
ale na své plyšové kamarády skoro zapomněly. Zažily totiž opět spoustu neuvěřitelných a krásných
dobrodružství s knížkami.

Tentokrát se čtenářské akce, která
se na téměř 1100 místech celého
světa koná v den narození slavného dánského pohádkáře, zúčastnilo
v Petříkově celkem 21 dětí. Z nich si
19 nenechalo ujít patrně ten největší
zážitek – nocování.
Podobně jako loni se už od odpoledne malovalo, hrálo divadlo a protože bylo krátce před Velikonocemi,
vyráběla se i velikonoční vejce a zajíčci
i další zvířátka.
„Děti velmi zaujalo povídání o časopisech, které u nás vycházejí právě pro
děti. Ty, které nějaký titul odebírají,
samozřejmě hned připojily i své vlastní čtenářské zkušenosti a s ostatními
nadšeně probíraly všemožné časopisy,
které jsme pro ně připravili. Listovat
by v nich asi vydržely až do noci,“ popsala zážitky z letošní Noci s Andersenem jedna z organizátorek Markéta
Štichová.
Je samozřejmé, že ze všeho nejvíc
se právě četlo. Ale děti také dostaly možnost ukázat, co všechno umí
a dovedou. Kromě básniček a písniček se tedy cvičil aerobik i základy
juda a také se hrálo na kytaru. Ostatně právě při ní se i usínalo.
Největší událostí letošní noci byla
návštěva krále ze Země pohádek
a příběhů, který děti pasoval po předvedených výkonech buď na čtenáře
– čekatele (v případě předškolních
dětí, které králi vyprávěly o svých nejoblíbenějších knížkách) nebo již na
čtenáře či dokonce superčtenáře podle toho, jak dokázaly přečíst úryvek
z knihy o Popelce. Král také dětem
věnoval nejen příslušné diplomy, ale
také předplacené průkazy do knihovny na celý jeden rok.
Děti si mohly připadat jako v pohádce i díky tomu, že se jim organizátoři za pomoci mnoha rodičů postarali i o královské hodování. Nechyběly

S knížkami se dá zažít spousta zábavy i nejedno dobrodružství.

Nemohla chybět ani večerní hygiena.

Král ze Země pohádek se dětem
postaral o jeden z největších zážitků.
ani poctivé buchty s tvarohem a povidly, s jakými v pohádkách vyráželi za
štěstím mnozí hrdinové.
I tentokrát se nikomu dlouho nechtělo spát, většina dětí si popřála
dobrou noc až kolem půlnoci a na
Noc s Andersenem budou jistě
vzpomínat u každé knížky, kterou
teď vezmou do ruky.

Nocování ve spacích pytlích patřilo
k dalším zážitkům Noci s Andersenem.
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OKÉNKO DO PASTELKY
Ve školce se nenudíme
Od chvíle, co loni na podzim zahájila petříkovská mateřská škola
svůj provoz, tady čeká děti každý
den spousta práce i zábavy. Další
program pro ně bývá připraven
i v rámci nejrůznějších kroužků,
tvůrčích dílen, tematických akcí
a výletů. Na mnohé aktivity jsou
zváni také rodiče a veřejnost.
S Pastelkou si děti užívají například
divadélka, hudební dopoledne, maškarní bály, kreativní cvičení s prvky
jógy a další pravidelné akce. Byly také
na výletě ve svíčkárně v Šestajovicích,
na koňské farmě ve Zdebuzevsi u Kácova, na zámku Jemniště a navštívily
i farmu Čapí hnízdo v Olbramovicích.

pobytem mimo Petříkov byly přijaté
na doplňkovou docházku. Ostatním
nebylo možné vyhovět.
Podrobné informace k výsledkům
přijímacího řízení najdete buď na vývěsce v MŠ Pastelka či na jejím webu
(www.mspetrikov.cz) a také na web.
stránkách obce a její úřední vývěsce.
vujeme v sobotu 2. června i rodinné
odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí.
Celý program bychom rádi ponechali
trochu jako překvapení, proto se omezíme pouze na základní informace,
které jsou uvedené na vývěsce k této
akci. Naše možnosti se ještě rozšíří
v okamžiku, kdy bude hotová školní
zahrada s dětským hřištěm. To podstatné – peníze na realizaci, již díky dotaci ze středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst máme a spoustu nápadů
na atraktivní program také,“ říká ředitelka MŠ Pastelka Gabriela Strýčková.

Zápis nových dětí

Díky Pastelce se mnohé z nich zdokonalily v bruslení a teď se v čestlickém aquaparku pro změnu učí plavat
pod dohledem profesionálních lektorů z ﬁrmy Maternity care.
Letos na jaře proběhly i dvě akce pro
veřejnost – velikonoční setkání s vynesením Morany, odemknutím jarních
vod, soutěží a tematickým tvořením
a také setkání u příležitosti Filipojakubské noci s výrobou čarodějniček
a ochutnávkou buřtíků z trouby baby
Ježibaby.
„Obě akce se setkaly s poměrně
velkým ohlasem. Přišli samozřejmě
především rodiče našich dětí, ale jsem
moc ráda, že do Pastelky už si nacházejí cestu i místní lidé. Věřím, že se
nám postupně podaří vytvořit z petříkovské mateřské školy místo, kde se
budou děti i dospělí rádi potkávat při
nejrůznějších příležitostech. Společně
s vedením obce a hasiči teď připra-

Ve dnech 13. a 16. dubna proběhl
zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Pastelka na
školní rok 2012 / 2013. Zájem byl
veliký. O kritériích pro přijímání
dětí a šancích na přijetí se již v průběhu března a dubna s předstihem
informovaly desítky rodičů.
„Zájem o umístění v naší školce
je skutečně obrovský a velmi nás to
těší. Bohužel situace z loňska, kdy
bylo možné naplnit celou kapacitu,
tedy všech 52 míst a mohli jsme přijmout i řadu dětí z okolních obcí, se
už nebude nikdy opakovat. Od letošního roku postačí uvolněná místa po
nejstarších dětech zpravidla pouze
dětem z Petříkova a Radimovic, které
dospěly svým věkem pro předškolní
docházku do MŠ,“ vysvětluje ředitelka Gabriela Strýčková.
K zápisu dorazilo celkem 6 petříkovských dětí a zhruba 50 dětí z oblastí
mimo naši obec. Umístěné byly tedy
pouze místní děti. Dvě děti s trvalým

Výlet pro děti i maminky
Letošní Den matek se MŠ Pastelka rozhodla v sobotu 12. května
oslavit celodenním rodinným výletem do zoologické zahrady ve
Chlebech u Nymburka a do areálu
Botanicus v Ostré nad Labem. Měl
to být den, který si užijí všichni,
a tento záměr se opravdu vydařil.
Výletu se zúčastnilo celkem 53
osob. Některé děti doprovázeli i jejich prarodiče. I přesto, že ranní liják
některé odradil, výlet se nakonec náramně zdařil a byl velklepý. Poslední
kapky deště dopadly na přední sklo
autobusu někde u Úval, odpoledne
nás i sluneční paprsky odměnily za
houževnatost. Nakonec kdo z vás si
již někdy hladil geparda za ušima,
krmil dikobraza na klíně nebo tlupu
lemurků v kleci? Nám se to poštěstilo.
V první středočeské zoo byla většina
z nás vůbec poprvé a pro všechny to
byl nezapomenutelný zážitek.
Zoologická zahrada ve Chlebech
není sice nijak zvlášť veliká, ale stojí za
to ji vidět! Žije zde na padesát druhů
zvířat, včetně těch exotických. Potká-

Gepardice Mzuri se nechá i pohladit.
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OKÉNKO DO PASTELKY
te tu i ukázky vyhynulých zvířat a poslechnete si velmi svérázný, nevšední,
ale neméně vtipný výklad u každého
výběhu. Spousta zvířátek je zvyklá na
lidi odmalička a návštěvníci si je pod
bedlivým dohledem pana ředitele
mohou nakrmit i pohladit. Děti byly
nadšené z dikobraza Járy (paní ředitelka, která ho měla na klíně již méně)
i vrnícího geparda nebo rozpustilých,
kamarádských koz, z jejichž ohrádky

jsme děti hodně dlouho nemohli dostat. Ve Chlebech se mohly podívat
i do obydlí včelek – je zde totiž umístěný prosklený včelí úl, do něhož je možné nahlédnout bez rizika, že by zvědavost byla potrestána včelími žihadly.
Naprosto fantastický je i zdejší pavilon
opic a mnohé další.
Příjemné chvíle strávili všichni
účastníci výletu i v areálu společnosti
Botanicus v Ostré, kde si mohli vlastnoručně vyzkoušet například výrobu
svíček a mýdel, barvení látek či výrobu
papíru, předení a tkaní, rýžování zlata
a drátkování. Okusili i řemeslo košíkářské, provaznické, hrnčířské i loutkářské a dozvěděli se spoustu zajímavého
nejen o tradičních výrobních postupech, ale také o ekologickém pěstování bylin, ovoce a zeleniny. Tatínkové
mohli popít a pojíst v hodovně, děti
zhlédnout divadélko a bloudit v labyrintech a maminky se mohly inspirovat
v bylinné zahradě, kde roste spousta voňavého zeleného koření, které
zvládne i doma pěstovat úplně každý.
Rodinný výlet ke Dni matek potvrdil, že jedním z nejkrásnějších dárků
pro každou maminku jsou chvíle, které prožije s těmi, které má ráda, proto
se tato akce stane naší tradicí.

Bruslím, bruslíš, bruslíme
Alespoň pár dnů si letos v zimě
mohly děti užívat podobné radovánky, jaké kdysi zachytil na mnoha
svých obrázcích pan Lada – sáňkování, koulování, stavění sněhuláků, klouzačky a bruslení. Právě na
bruslení jsou přitom některé děti
z MŠ Pastelka teď přímo odborníci.
Během deseti lekcí na ledové ploše ve Velkých Popovicích totiž zjistily,
že se bruslí nemusejí bát. Ba naopak,
že si to na nich mohou skutečně vychutnat. Všechny děti, které na kurz
docházely pravidelně a absolvovaly
všechny lekce, se naučily bruslit nádherně. Ostatně pochválil je za to i pan
starosta Miloš Kačírek.
„Na popovickém ledu jsem v bráně jako aktivní hokejista odehrál
stovky zápasů, tak jsem se snažil
dětem ukázat, že z ledu opravdu
nemusejí mít obavy. Třebaže většina

z nich stála na bruslích poprvé, byly
moc šikovné. Základy bruslení zvládly hned během prvních lekcí. Výhodou především s ohledem na bezpečnost bylo, že školka měla vždy
celou plochu v hale jen pro sebe. Při
veřejném bruslení by výuka určitě
byla o dost složitější,“ říká starosta
Miloš Kačírek. S dětmi si prý i v budoucnu určitě půjde kdykoliv rád
zabruslit, pokud mu to práce dovolí.
A paní ředitelka k tomu dodává, že
kroužek Otužílek, v rámci kterého se
děti učí mimo jiné bruslit, se pokusí
zachovat i v příštím školním roce.

MŮŽEME SE POCHLUBIT
– Ve spolupráci s OÚ Petříkov jsme uspěli s žádostí o dotaci na vybudování školní zahrady
a hřiště. Díky ﬁnancím ze Středočeského kraje bude MŠ Pastelka co nevidět obklopená
zelení a děti zde budou mít řadu nápaditých a také bezpečných herních prvků, které
budou rozvíjet jejich dovednosti. Chybět nebude ani umělý svah na sáňkování. Všichni
už se moc těšíme!
– Od 1. dubna funguje v MŠ Pastelka rezervační stravovací systém, kterým vedení školky
vyřešilo neustálé problémy s dodržením časových limitů pro přihlašování a odhlašování
stravy. Vše je jednoduší i pro rodiče.
– Od 1. dubna 2012 je MŠ Pastelka členem Asociace předškolní výchovy, která je dobrovolným zájmovým sdružením a zabývá se pedagogicko-psychologickými, zdravotními,
sociálními, etickými a eticko-výchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období.
NAŠE AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
– dny otevřených dveří pro děti, které budou chodit do MŠ Pastelka
– celodenní výlet na vrchol Blaník a do Vlašimi s velkými dětmi
– závěrečná besídka na rozloučenou s kamarády, kteří odcházejí do základní školy
– noční školka
– výtvarná soutěž Můj táta (vyhlášení vítězů prvního ročníku v rámci závěrečné besídky)
– přednáška společnosti ORNITA s ukázkou živých ptáčků
V případě zájmu MŠ Pastelka nabídne svým dětem
i dvoutýdenní prázdninový režim.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme klidné a vydařené
léto. Po prázdninách chystáme v novém školním roce
další novinky (cirkus, dravci ve školce, nové cíle výletů),
takže bude určitě nač se těšit!
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MUŽ, KTERÝ VLÁDNE OHNI I LEDU

A

kademický sochař Jan Komárek zná kraj kolem Radimovic a Petříkova už od dětství. Měl tu své
skrýše a prožíval tady svá klukovská dobrodružství. Stejně tak se rád díval, jak jde dědovi a tátovi
od ruky všechna práce kolem hospodářství. Obdivoval, že si umí se vším poradit, a jednou chtěl být
jako oni. Dnes může říct, že se mu to podařilo, byť šel svou vlastní, uměleckou, cestou.

Co rozhodlo o tom, že jste si zvolil
umění a umělecké řemeslo?
Za to mohou moji rodiče. Otec, který
pochází odsud z Radimovic, je člověk,
kterého nic nezaskočí. Poradí si snad se
všemi řemesly. I dnes mi často pomáhá
v dílně a přesně ví, kam sáhnout a co
v daném okamžiku udělat. Maminka
k nám do rodiny zase přinesla z Hrusic
kus výtvarného umění. Vždycky ráda
kreslila a obdivovala Josefa Ladu, se
kterým je dokonce jako malé děvčátko
vyfotografovaná. V mých začátcích mě
velice podporovala. I pro mě byl pan
Lada velký vzor. Jeho obrázky jsem miloval a obdivoval. Na kresby a plátna
v hrusickém památníku, kde se děda
svého času staral o Ladovu expozici,
jsem se vydržel dívat celé hodiny. Přál
jsem si dokázat něco podobného. Jen
jsem podvědomě chtěl, aby v tom bylo
i něco od fortelného řemesla.
Rozhodnutí pro učební obor umělecký kovář a zámečník bylo tedy
to, čemu se říká jasná volba?
Ano a měl jsem velké štěstí, že jsem se
ve Výtvarných řemeslech Praha dostal
k panu Novákovi, který byl v práci s kovem opravdový mistr. Kdysi měl v centru Prahy svou vlastní ﬁrmu a specializoval se hlavně na restaurátorské práce.
Jeho rukama prošla celá řada cenných
prvků z českých zámků a muzeí. Právě
od něj jsem se strašně moc naučil a získal správný základ pro pozdější studia
na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Turnově i na VŠVU v Bratislavě, kde
jsem v polovině osmdesátých let začal
studovat restaurátorství soch. Nakonec
jsem ale přešel na pražskou AVU, kde
jsem se v ateliéru prof. Demartiniho
deﬁnitivně rozhodl věnovat monumentálnímu sochařství.
Znalost řemesla je asi v práci s kovem, který máte nejraději, důležitá.

Okrouhlice – brána k rodnému domu (škole) malíře Jana Zrzavého zhotovená dle motivu jeho obrazu „Kleopatra“.
Samozřejmě. Vím, co si můžu dovolit a jak mám a mohu své představy vyjádřit. Díky řemeslným základům jsem to měl na studiích určitě
v mnohém jednodušší. Mohl jsem
se plně soustředit právě na uměleckou a tvůrčí práci. Asi jsem tím byl
i o něco svobodnější než moji kolegové. Opravdu jsem rád, že jsem
šel právě touto cestou. Kov ve všech
svých podobách je nádherný materiál. Nejraděj mám asi surové železo,
se kterým také ve své volné tvorbě
pracuji nejčastěji. Je ryzí, opravdové, nadčasové a hlavně stále inspirativní.
V žertu prý ale občas hovoříte
o tom, že jste se pro tento materiál
rozhodl hlavně pro to, aby po Vás
něco zůstalo...
Říkám to samozřejmě s nadsázkou,
ale je v tom kus pravdy. Každému
dělá dobře, když se může ohlédnout
za tím, co udělal. Když ještě navíc
jeho práce někoho oslovuje, je to
krásný pocit.

Zřejmě Vás také baví dělat i obyčejné věci tak, aby byla radost se
jich dotknout. Pergoly, ploty, krbové mříže, lampy, zábradlí a také
domovní brány...
I naši předkové běžně používali předměty, které mají dodnes velkou uměleckou hodnotu. Myslím, že právě ta-

Monumentální kovová plastika zdobí
i zahradu sochařova rodného domu.
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kové umění může oslovit i toho, kdo
třeba jinak nemá potřebu chodit na
výstavy. Užitému umění se věnuji velmi rád. Vlastní realizaci vždy předchází
hned několik variant návrhů. Zejména
pokud jde o kované brány. V jejich
případě se snažím respektovat nejen
prostředí, s nímž by měl být vstup do
objektu v souladu, ale třeba i osobnost klienta. Nádherná byla například
práce v Okrouhlici, kde jsem měl příležitost vytvořit bránu k rodnému domu
malíře Jana Zrzavého. Inspiroval jsem
se jeho obrazem Kleopatra a brána
zaujala natolik, že teď pracuji i na pamětní desce, kterou chtějí v Okrouhlici letos v říjnu umístit na domě, ve
kterém tam měl Jan Zrzavý ateliér. Ze
všech předložených návrhů se nejvíc
líbila varianta s čepicí a špacírkou, bez
nichž si tohoto výtvarníka snad ani nelze představit. Tato pamětní deska pro
mě bude výzvou i při vlastním zpracování – z úsporných důvodů nebude
totiž z bronzu, ale celá ze železa. Odlití
textu bude hodně náročné.
Náročné projekty Vás zřejmě vůbec lákají. Třeba práce na zámku
ve Štiříně, kde jste vytvořil téměř
všechny kované kovové prvky pro
pozoruhodný Dům Atis.
K této zakázce jsem se dostal díky svému kolegovi, který mě doporučil panu
architektovi Kačerovi, který Dům Atis
nejen navrhl, ale z velké části se pak přímo podílel i na vlastní stavbě a výrobě
mnoha prvků pro interiéry. Zpočátku
byla naše spolupráce poněkud rozpačitá. Pan Kačer trval na tom, že vše musí
být do nejmenšího detailu provedeno
tak, jak to sám namaloval. Několikrát
se byl podívat, jak pracuji tady ve své
dílně. Když zjistil, že uvažuji podobně
jako on a snažím se respektovat prostor i materiál, dostával jsem postupně
možnost tvořit samostatně. Myslím, že
jsme se v případě Atisu nakonec hodně inspirovali navzájem. Byla to opravdu výjimečná práce a jsem vděčný, že
jsem u tohoto projektu mohl být.
A jak jste se dostal k práci na ledových sochách? Měl jste pocit, že
žáru od kovářské výhně je až příliš?
V Bratislavě jsem studoval s kolegou,
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Za ledovou sochu „S kozlem“ získal
J. Komárek na Pustevnách v roce
2010 první místo.
který pocházel z Rožnova pod Radhoštěm. Právě tam se před lety po vzoru
světových horských center rozhodli pořádat sochařské sympozium se soutěží
sněhových a ledových soch. Kolega
mě tehdy přizval k prvnímu ročníku
a od té doby se Sněhového království
účastním téměř pravidelně. Je to nejen
zajímavá práce, ale také šance udělat si
výlet s celou rodinou – manželku i děti
vozím do Beskyd jako pomocníky na
prvotní „hrubé práce“. I oni se při tom
baví. Jsem rád, že jsem se nenechal
odradit hned v počátku, kdy nám kvůli
teplému počasí všechny sochy roztály pod rukama dřív, než jsme je stačili
dokončit. Právě kvůli tomuto riziku se
od té doby Sněhové království koná na
Pustevnách, kde je moc krásně a inspirace tam přichází skoro sama.
Nakolik inspirativní je pro Vás domácí prostředí v Radimovicích? Neměl jste někdy pocit, že by to chtělo změnu?
To mě nikdy nenapadlo. V době studií a také po škole jsem docela hodně
cestoval a třeba v Itálii, kde jsem měl
možnost nějakou dobu také pracovat, jsem byl velmi rád. Domů jsem se
ale vždycky moc těšil. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že asi patřím
právě sem. V rodném statku, který se
podařilo velmi citlivě rozdělit na tři samostatné části, dnes žiji společně se
svou ženou a dětmi a přitom vlastně

Plastika „Rodina“ na fasádě domu
jako by symbolizovala pohodu, která
vládne uvnitř.

Štiřín – Dům Atis, kovaná zábradlí.
i s původní rodinou. Zázemí je pro mě
hodně důležité. Byl bych rád, kdyby se
některé z mých dětí inspirovalo mou
prací a prostředím, ve kterém vyrůstají
a tím pokračovaly v mé práci.

Repliku původní Španihelovy busty
Bedřicha Smetany vytvořil J. Komárek pro zámek v Růžkových Lhoticích.
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POVÍDÁNÍ O VČELÁCH
Říká se, že květen je měsíc zamilovaných. Právě v květnu však plesá
i srdce včelařů. Je to období, kdy
to v úlech hučí a včelky se při sbírání pylu téměř nezastaví. Není divu,
že pilno tedy mají i jejich chovatelé. I když ti mají vlastně kolem
včelstev spoustu práce po celý rok.
Ani v zimě totiž včely nespí. V úle
jsou semknuty do chomáče, aby minimalizovaly tepelné ztráty. Teplota
uvnitř chomáče je přibližně 25° C, na
okrajích to bývá kolem 9 stupňů. Včely vytvoří z křídel na povrchu chomáče izolační vrstvu a ven vylétají pouze
v tom případě, že je teplota vyšší než
10 stupňů. Letí se „vyprášit“ a včelaři
tomu říkají pročišťovací prolet.
Energii potřebnou pro tvorbu tepla čerpají z medných zásob. Jak postupně odvíčkovávají buňky, padá na
dno úlu tzv. měl – podle ní dokáže
včelař odhadnout, jestli má včelstvo
dostatek zásob či jinak nestrádá.
Je to směs vosku, nečistot a parazitů. Lednová měl se povinně odevzdává ke kontrole do laboratoře,
kde se z odevzdaného směsného
vzorku kontroluje množství roztočů.
Pokud je průměr více než 3 roztoče
na včelstvo, je nutné jarní přeléčení.
V naší organizaci provádíme toto
jarní ošetření včelstev proti varoáze
povinně a to přípravkem M-1 pro
nátěr plodu. Je to jeden z nejúčinnějších prostředků. Doporučuje jej

J. A. Komenský: „Z včelařství
naučil jsem se přírodu více znáti
a více milovati, než z mnoha
knih učených.“

ZO ČSV Velké Popovice

i Výzkumný ústav včelařský a zatím
jsou s ním dobré zkušenosti. Každopádně ošetřování včelstev proti
varroáze je jedním z nejdůležitějších
úkolů včelaře.
Včelkám je v zimním období nejlépe, když nejsou nijak vyrušovány.
Včelař jen zajde čas od času zkontrolovat včelnici, zda jsou úly v pořádku a zda myši a ptáci nepáchají
příliš velké škody.
Začátek roku 2012 byl pro místní
včelaře velmi příznivý. Včely přežily letošní silné mrazy velice dobře
a dobře dopadlo i jarní vyšetření
měli na varoázu.
S ohledem na velmi rychlý nástup
jara a extrémně teplé počasí měly
včely co dělat, aby stihly opylovat
ovocné stromy, které odkvetly během několika málo dnů. Teď je začínáme připravovat na rozkvétající
řepku, které je v okolí dost. O pastvu
budou mít tedy postaráno.

Včelařením se v našem kraji již zabývali naši dávní předci.
Naše organizace podle dochovaných záznamů existuje od roku
1946. V té době byli mezi zakládajícími členy místní rodáci přátelé Kopřiva, Hučín, Čech, Peterka,
Papež a z mladší generace přátelé
Bělehradský, Hofman, Klápa, Zapletal, Havel, Šticha, ing. Picek
a mnozí další.
V začátcích byly v organizaci začleněny kromě Velkých Popovic,
Brtnice, Petříkova, Lojovic, Dubin
také Radějovice, Čenětice, Oleška,
Horní a Dolní Lomnice a Vidovice.
V té době to byla velká organizace, která měla 46 členů s 352
včelstvy. Postupně se obce oddělily a nyní do naší organizace patří již jen Velké Popovice, Petříkov,
Brtnice, Lojovice, Řepčice, Dubiny
a Krámský a Křivá Ves. V roce
2011 jsme měli zazimováno 225
včelstev a v organizaci bylo zaregistrováno 20 členů.
Naše ZO spadá pod Okresní organizaci Praha-východ se kterou
úzce spolupracujeme a máme ve
výboru svého zástupce.
Rádi pokračujeme ve stopách
našich zakládajících členů a uvědomujeme si, co vlastně včela
znamená pro přírodu. Celostátně
totiž včel i včelařů ubývá. Také
produkce českého medu je nižší.
Med se dováží z různých zemí světa a ne vždy jsou tyto medy pravé,
byť jsou takto prezentovány.

Těší nás i to, že se právě na začátku
jara přihlásili tři noví zájemci o včelaření. Rádi se jim budeme věnovat
a předávat jim své zkušenosti.
Věra Chramostová

Něco málo z historie
ZO ČSV Velké Popovice.

Je důležité zachovat
náš pravý český med!

OBEC PETŘÍKOV
RADIMOVICE
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Zájem o jednodenní chirurgii
v Říčanech roste
Od ledna letošního roku vykonali
lékaři v říčanské nemocnici již více
než tři sta operací. Důvodem zvýšeného počtu zákroků je především zájem lidí o tzv. jednodenní
chirurgii. Za pár hodin od příchodu do nemocnice si zde totiž můžete nechat odoperovat žlučník či
slepé střevo a během jednoho až
dvou dnů se vrátíte domů.
Status odborného zdravotnického
zařízení, které poskytuje plánovanou
jednodenní chirurgickou péči, získala

říčanská nemocnice od 1. ledna 2012.
„Zajištění nepřetržité lůžkové chirurgické péče představuje vysoké náklady pro každé zdravotnické zařízení
a není v silách menších nemocnic toto
kompletně zabezpečit. My se naopak
chceme soustředit na standardní plánovanou chirurgii, která vyžaduje
nanejvýš dvoudenní hospitalizaci pacienta,“ uvedl ředitel říčanské nemocnice Radek Cabrnoch.
Jednodenní chirurgie se zaměřuje
na operace prováděné laparoskopickou či klasickou technikou. Jedná se
o operace žlučníku, slepého střeva,
kýly, křečových žil, hemeroidů nebo

RESTAURACE BONAPARTE
nabízí nejen evropské, ale také thajské speciality,
které vám otevřou zcela nové chuťové zážitky
v příjemném prostředí.
Kontakt: Petříkov 110, 251 69 Velké Popovice
tel.: +420 602 415 678, +420 323 665 316

HLEDÁME POMOCNOU SÍLU
(servírka i nevyučená) do naší restaurace.

ZBAVTE SE VLHKOSTI JEDNOU PROVŽDY!
sanace vlhkého zdiva chemickou injektáží
vhodné pro cihlové i kamenné zdi
Excalibur v.o.s. – Ing. Peter Pupala
tel.: 606 854 954, e-mail: detvan@tiscali.cz

ODBORNĚ, KVALITNĚ, DŮSLEDNĚ

Petříkovský bazárek
• Chcete se zbavit věcí, které již nepotřebujete?
• Sháníte něco do své domácnosti?
• Zajímáte se o dění v regionu?
• Potřebujete v něčem poradit?
• Navštivte internetový Petříkovský bazárek na
http://pbazarek.webnode.cz
Petříkovský bazárek oslavil letos na jaře již první
rok činnosti a rád zcela zdarma pomůže i vám!

tukových nádorů. Spektrum činností
nemocnice rozšířila i o výkony v oboru
ortopedie a traumatologie.
Pokud se rozhodnete podstoupit
takový typ operace v říčanské nemocnici, můžete počítat s bezpečně a kvalitně provedeným zákrokem, brzkým
návratem domů a příjemným personálem. „Individuální přístup ke každému pacientovi považuji v tuto chvíli
za to podstatné, v čem se odlišujeme
od velkých klinik,“ dodává Radek Cabrnoch.
Bližší informace naleznete na webu
www.nemocnice-ricany.cz.
INZERCE

KOUPÍM LES
VČETNĚ POZEMKU.
Jakákoliv výměra.
Platba v hotovosti.
Vstřícné a solidní jednání.
Kontakt: 724 086 157

AUTODOPRAVA JIŘÍ PĚKNÝ
Kontejnerová autodoprava a zemní práce
Kunice 22, Tel.: 724 136 919, 775 236 919
Zajišťujeme také odvoz suti, zeminy či domovního
ho
odpadu, dovoz písku a štěrku, stavební práce,
inženýrské sítě včetně dokumentace.

www.autodopravapekny.cz

Pronájem kompletně zařízeného
udržovaného bytu 2+kk (70 m2) v rodinném
domě v obci Petříkov.
Byt se nachází v přízemí a má vlastní vchod.
Parkování ve dvoře. Příjemné klidné místo u lesa,
výborná dostupnost do Prahy autobusem nebo vlakem.
Cena 8.000,- Kč + poplatky. Kontakt: 602 415 678
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