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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
jsem rád, že vás mohu v dalším
čísle našeho zpravodaje pozdravit
právě na začátku nového roku. Je to
nejen vhodná příležitost k přání
všeho nejlepšího ve vašem osobním životě i v práci, ale také k ohlednutí za rokem, který před několika
dny skončil.
Zřejmě nejsem sám, komu připadá, že rok 2011 uplynul velmi rychle
a v tempu, které připomínalo sprint.
Nebo v našem případě spíše běh
přes překážky – nejen obrazně, ale
doslova. S ohledem na projekty,
které jsme chtěli a také museli právě
loni zrealizovat, jsme totiž opravdu
stále naráželi na nejrůznější komplikace. My na obecním úřadě zejména na řadu organizačních i legislativních záležitostí, které výstavbu obecní mateřské školy i vodovodu
a kanalizace provázely, vy občané
zase na výkopy, dopravní uzavírky
a stavební dělníky i techniku.
Nebylo to sice snadné, ale stálo
to za to! Dětem se v naší Pastelce
moc líbí a nebýt nového vodovodu,
mnohé domácnosti by koncem loňského roku určitě řešily velký pro-

blém s vodou. Listopad roku 2011
byl v historii hydrologických měření
v ČR vůbec nejsušší. I na studnách
v Petříkově je to stále znát. Naštěstí
se tentokrát už o vše postarala Želivka, kterou přivedl nový vodovod až
k nám. Zatím sice ve zkušebním
provozu, ale bez jakýchkoliv větších
potíží. Velmi rychle už jsme si zvykli
i na pohodlí, které představuje
obecní kanalizace.
Pro obec to byly rozhodně ty nejkrásnější vánoční dárky, jaké si
mohla přát. Mně však radost trochu
pokazila vleklá a ve finále místy
i poněkud vyhrocená jednání
o cenách vodného a stočného,
která jsme s partnery v Kamenici
a ve Velkých Popovicích uzavřeli až
v prvních dnech nového roku.
Podobně složitá byla i finální kolaudace celé stavby. Navzdory tomu, že
nebyly shledány žádné závažné
chyby či nedostatky, kolaudační rozhodnutí jsem v Říčanech také
vyzvedával teprve před několika
málo dny.
Ani tím však ještě vše nekončí.
Čeká nás uzavírání smluv pro vodné
a stočné, příprava celé závěrečné
agendy ohledně dotací... Loňský

pracovní kolotoč se zkrátka nestačil
ani nezastavit a už se rozjíždí
na plné obrátky ten letošní. Vzhledem k tomu, že jsme zažádali
o dotaci na výstavbu vodovodu
a kanalizace pro Radimovice a peníze bychom rádi získali také
na dostavbu dětského hřiště u MŠ
Pastelka, nehrozí, že bychom tempo
nějak výrazně zvolnili ani v dalších
dnech.
Proto bych vám všem kromě
zdraví štěstí a pohody poněkud neskromně rád popřál také to, abyste
neslevovali na svém pochopení
a toleranci a aby vás neopouštěla
chuť udělat něco pro obec i pro své
sousedy.
Právě díky těmto cenným závažím, která jste mi umožnili položit
na misky bilančních vah, vyzněl
i pro mě rok 2011 jednoznačně
pozitivně. Jen si připadám starší
minimálně o tři roky.
Vaší podpory si skutečně nesmírně vážím a doufám, že společně
překonáme i veškeré překážky, které
před nás položí rok 2012. Nebude
jich asi málo, ale máme natrénováno z loňska.
Miloš Kačírek ml.

Obecní úřad přeje všem občanům Petříkova a Radimovic do roku 2012
hodně štěstí, zdraví, úspěchu a pohody.
Věříme, že se i v novém roce společně budeme snažit o to, aby naše obec patřila k místům,
kde se lidem dobře žije.
Předem děkujeme všem, kteří se o to jakýmkoliv způsobem zaslouží.
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Úřad informuje
Nový územní plán obce
V závěru loňského roku završili
zastupitelé obce svou práci na přípravě nového územního plánu
vypsáním výběrového řízením
na dodavatele, který územní plán
pro Petříkov i Radimovice odborně
zpracuje. Z výběrového řízení pak
13. prosince 2011 vyšla vítězně
společnost C.H.S. Praha.
Tato společnost již v průběhu
ledna zahájí přípravné práce
na pořizování nové územně plánovací dokumentace. V první etapě
půjde zejména o zpracování průzkumů a rozborů. Nový územní plán
totiž musí být vypracován v souladu
se zásadami schválených územních
plánů vyšších stupňů (okresu
a kraje).
„Zadání, které jsme dostali od
zástupců obce, je vypracováno velmi
precizně a je vidět, že zastupitelé
Petříkova a Radimovic nad územním
plánem hodně přemýšleli i počítali.
Zcela jasně tak stanovily priority
týkající se dalšího urbanistického
rozvoje. I v případě ploch určených
k výstavbě pro bydlení je zřejmá
jejich snaha o soulad s potřebami
a velikostí obce. S jinou větší výstavbou se nepočítá, sdělil Ing. arch.
Jaroslav Sixta, který bude mít zpracování dokumentace na starosti.
Konsolidované územní plány
musejí mít všechny obce a města
v ČR nejpozději do roku 2015.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA MÚ V ŘÍČANECH
S účinností od 2. ledna 2012 se změnily úřední hodiny na některých
pracovištích Městského úřadu v Říčanech.
Změna se týká úředních hodin registru vozidel a řidičských průkazů, cestovních dokladů a občanských průkazů v budově F na Komenského náměstí
a podatelny, pokladny a pracoviště CzechPOINTu ve stejné budově.
Úřední hodiny ostatních pracovišť zůstávají nezměněné a jejich přehled naleznete na stránce: http://info.ricany.cz/mesto/mestsky-urad-v-ricanech
Říčanští úředníci věří, že lidé budou s úpravou spokojeni. Prodloužením pracovní doby ve čtvrtek se snažili vyjít vstříc především pracujícím občanům,
kteří by si jinak museli brát pro vyřizování svých úředních záležitostí volno.
REGISTR VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ,
CESTOVNÍCH DOKLADŮ A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ:
Dovozy, stavby a přestavby vozidel: pondělí + středa

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

ÚŘEDNÍ HODINY
7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
15:00 – 20:00
zavřeno

PODATELNA, CzechPOINT A POKLADNA V BUDOVĚ F:
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí: 7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Úterý:
7:00 – 12:00, 12:30 –15:00
Středa: 7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 8:30 – 13:30, 14:00 – 20:00
Pátek:
8:30 – 11:00

Sazby poplatků za psy
platné od 1. 1. 2012
PRVNÍ PES:
50,- Kč
DRUHÝ A KAŽDÝ
DALŠÍ PES:
75,- Kč
Poplatky je nutno zaplatit nejpozději do 30. 6. 2012 buď přímo
na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo převodem na účet
obce: 12928201/0100, variabilní
symbol: 300. 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 100. (Příklad
specifického symbolu: rodinný dům
v Petříkově, č. p. 52 – spec. symbol
52. Rodinný dům v Radimovicích,
č. p. 3 – spec. symbol 1003.
(Pozn.: Poplatková povinnost
vzniká v kalendářním měsíci, ve kte-

rém pes dovršil stáří 3 měsíců. Platí
se i započatý kalendářní měsíc.
Zanikne-li poplatková povinnost
(např. z důvodu úhynu zvířete, jeho
ztracení, darování či prodeje),
poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.)
Obecní úřad každý rok zajišťuje
hromadné očkování psů proti vzteklině. Zpravidla na přelomu srpna
a září. O termínu očkování budou
občané včas informováni na úředních deskách i obecním webu.
Injekci zaplatí držitel psa ihned
na místě veterináři. Pokud držitelé
psů nevyužijí k očkování proti vzteklině tento termín, musí na obecním
úřadě předložit očkovací průkazy
svých zvířat ke kontrole (lze je
naskenované zaslat i elektronicky).
Na obecním úřadě je možno také
zakoupit za 20 korun identifikační
kovovou psí známku s nápisem
PETŘÍKOV a číslem.
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Úřad informuje
POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V ROCE 2012
SBĚRNÁ NÁDOBA 110 LITRŮ
● sezónní svoz:
1x za 14 dní v lichý čtvrtek (od 1. 5. do 30. 9.)
a každý čtvrtek (od 1. 10. do 30. 4.)
1.834,- Kč
● 1x týdně (čtvrtek)
2.229,- Kč
● 1x za 14 dní (v lichý čtvrtek)
1.540,- Kč
● letní svoz:
1x za 14 dní v lichý čtvrtek od 1. 5. do 30. 9.
717,- Kč
SBĚRNÁ NÁDOBA 240 LITRŮ
● sezónní svoz:
1x za 14 dní v lichý čtvrtek (od 1. 5. do 30. 9.)
a každý čtvrtek (od 1. 10. do 30. 4.)
2.476,- Kč
● 1x týdně (čtvrtek)
3.274,- Kč
● 1x 14 dní (v lichý čtvrtek)
1.963,- Kč
Stávající známka z roku 2011 platí do konce února 2012. Nový poplatek
zle do této doby uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem
na účet: 12928201/0100, variabilní symbol: 200.
Jako specifický symbol uveďte:
Občané Petříkova – číslo popisné nebo u rekreačních domů číslo evidenční, které začíná 0.
Občané Radimovic – číslo popisné a před toto číslo vložit číslo 100.
Příklad spec. symbolu: rodinný dům v Petříkově, č.p. 52 – spec. symbol.
52. Rodinný dům v Radimovicích, čp 3 – spec. symbol 1003.
Chata v Petříkově, č. ev. 020 – spec. symbol 020.
Nové známky bude možné po zaplacení poplatku vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě.
Plátcem poplatku je vlastník každé nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad. Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. Obecní úřad upozorňuje občany, že každý původce odpadů je
povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí. Zároveň je občan povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady (např. stavební), je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být jakýkoliv odpad předán!
Kontejnery pro tříděný odpad, které jsou přistavené v obci, jsou určeny
pouze pro běžné množství odpadů z domácností. V případě jednorázově
zvýšené produkce některého separovaného odpadu (plastové obaly od
stavebního materiálu, výměna většího množství materiálu v domácnosti
atd.) si mohou občané zakoupit pytle na papír, plasty, sklo a případně také
na komunální odpad na obecním úřadě a přidat je ke kontejnerům.

V posledních letech dotuje Petříkov vyvážení tříděného odpadu
částkou cca 100 tisíc korun, což je v obecním rozpočtu velmi
významná částka. Na jejím snížení se přitom může podílet každý
občan, pokud bude domovní odpad důsledně třídit. Naše obec
spolupracuje se společností EKO-KOM a na základě Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získává zpět
část vynaložených financí dle dosažených výsledků ve sběru jednotlivých komodit. Čím vyšší je podíl vytříděného odpadu na občana,
tím je vyšší bonusová složka odměny.

Další žádosti o dotace
Také v roce 2012 se Petříkov
bude snažit realizovat některé
z připravených projektů v rámci
dotací. Prioritou je vybudování
vodovodu a kanalizace v Radimovicích a dostavba dětského hřiště
u obecní mateřské školy Pastelka.
O částku 12,6 mil. korun
na výstavbu radimovického vodovodu a kanalizace požádala obec Státní zemědělský intervenční fond,
který je autorizovaným zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Žádost
byla společně s veškerou požadovanou projektovou dokumentací odeslána 7. listopadu 2011. Zda se
dotaci na projekt skutečně podaří
získat, bude jasné patrně na přelomu jara a léta tohoto roku. Pokud
uspějeme, mohou být ještě letos
zahájeny také přípravné práce.
Hřiště u mateřské školy bychom
rádi dostavěli z krajské dotace
z Fondu rozvoje obcí a měst, díky
němuž byla loni postavena i celá
školka. Úprava prostranství, výsadba
zeleně a vybavení hřiště nezbytnými
prolézačkami a dalšími herními
prvky i lavičkami bude stát přibližně
jeden a půl miliónu korun. Podstatně však rozšíří možnosti práce
s dětmi. Ty mají prozatím na školní
zahradě k dispozici pouze srubový
altán, který školce „do rozjezdu“
věnovala jako dar firma Monivet,
která nabízí podobně velkorysou
spolupráci i v letošním roce.
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Úřad informuje
Závěrečná etapa rekonstrukce
bude trvat asi dva až tři týdny
a bude se týkat zejména dokončovacích prací, finální úpravy terénu
a výsadby nové zeleně, dopravního
značení a osazení svodidel. Veškeré
tyto práce již budou prováděny za
částečného provozu na nové komunikaci.
Středočeský kraj, který je majitelem komunikace a tudíž také investorem projektu, garantuje, že veškeré práce budou dokončeny nejpozději do 14. června 2012.

Objížďky kvůli opravě
silnice u Velkých Popovic
Již na podzim loňského roku
zahájila stavební společnost ČNES
dopravní stavby u Velkých Popovic
práce na rekonstrukci a částečném
rozšíření komunikace II/107.
Vzhledem k tomu, že se oprava
bude týkat celého úseku komunikace od dálnice D1 až po křižovatku
s Masarykovou ulicí ve Velkých
Popovicích, budou ji provázet
mnohá dopravní opatření včetně
objížděk.
Současná první etapa prací s částečnou uzavírkou, kde je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu
a řízen semafory, bude trvat zhruba
6 měsíců a stavbaři počítají s tím, že
zde budou pracovat celou zimu.
V této fázi se jedná o zemní práce
na rozšíření vozovky o jeden stoupací pruh a vybudování gabionové
zárubní stěny.
Druhá etapa si však již vyžádá
úplnou uzavírku silnice. Měla by být
zahájena již na jaře a potrvá přibližně dva a půl měsíce. V rámci této
etapy prací bude kompletně vyměněn asfaltový povrch na celé komunikaci a v lesním úseku bude vybudován rámový propustek. Objízdné
trasy budou pro osobní a autobusovou dopravu vedeny přes obec
Velké Popovice směrem na Kunice.
Veškerá nákladní doprava bude
odkloněna směrem na Jesenici
na dálniční okruh.

Poděkování
Obecní úřad Petříkov děkuje
paní Zdeňce Roubíčkové
Roubíčkové za
dlouholetou práci a svědomitost, se kterou vedla veškerou
obecní agendu.
V souvislosti s jejím odchodem do důchodu si jí také
všichni členové zastupitelstva
dovolují popřát hodně zdraví,
štěstí a pohody, kterou si teď
může užívat v kruhu svých
blízkých.

Opatření kvůli zimní údržbě komunikací v obci
Obecní úřad vyzývá všechny
majitele automobilů, aby v zimních
měsících parkovali svá vozidla
pokud možno mimo místní komunikace nebo alespoň tak, aby nebránila prohrnutí komunikací a zároveň
byla chráněná proti případnému
neúmyslnému poškození technikou,
která se pro údržbu cest v zimních
měsících používá.
Děkujeme.

Hlášení poruch veřejného
osvětlení v ulicích
Na základě požadavku provozovatele veřejného osvětlení v obci
žádáme občany, aby v případě
poruchy nahlásili i konkrétní číslo
světla, kterého se porucha týká

(je uvedeno přímo na každém sloupu veřejného osvětlení).
Poruchu je možno nahlásit buď
telefonicky na číslo 323 665 114
a 724 191 865 nebo e-mailem:
obec.petrikov@obecpetrikov.cz

Nový most již v provozu
O několik dnů dříve zprovoznilo
Ředitelství silnic a dálnic v sobotu
10. prosince most do Říčan na silnici II/101 přes dálnici D1. Nový
most nahradil původní mostní
konstrukci, kterou bylo nutné
odstranit v souvislosti s dokončovacími pracemi na křižovatce dálnice D1 a Pražského okruhu, jež
probíhaly od loňského jara.
Výstavba nového mostu trvala
celkem 8 a půl měsíce a vyžádala si
řadu dopravních omezení včetně
provizorních objízdných tras. Ty,
zejména ve směru z Prahy do Říčan,
značně komplikovaly dopravu a pro
obce ležící na objízdných trasách
představovaly enormní zátěž.
Nový most je výrazně delší, oproti
původním šesti jízdním pruhům dálnice D1 dnes vede nejen přes dálnici, ale také přes kolektorové vozovky,
které spojují dálnici D1 s Pražským
okruhem a silnicí II/101. Celkem tak
vede před 10 jízdních pruhů.
Úprava křižovatky dálnice D1
a Pražského okruhu bude pokračovat
i v tomto roce stavbou dalších dvou
nadjezdů nad dálnicí, pro něž jsou již
připraveny pilíře. Jeden z mostů bude
sloužit pro připojení plánovaného
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Úřad informuje
úseku okruhu mezi Běchovicemi
a dálnicí D1, druhý most bude využit
pro převedení dopravy z dálnice D1
ve směru na již provozovanou část
Pražského okruhu a nahradí současné provizorium, které není zcela
vyhovující směrově ani výškově.

Sváteční sportovní relaxace pro celé rodiny
Dobu mezi vánočními svátky a Silvestrem si v Petříkově zpříjemnilo
sportem celkem 16 stolních tenistů. V úterý 27. prosince si přišli
zahrát ping pong do sálu hostince
U Petržílků a svou kondici prověřili rovnou soutěžně v rámci již tradičního Vánočního turnaje.

dvanáctiletému Janu Verbíkovi, který
si poradil i s mnohem zkušenějšími
soupeři. Druhé místo obsadil Jiří Tyller a na třetí příčce skončil Bohuslav
Verbík – otec šampióna.
„Rodinná taktika“ se však vyplatila i dalším, kteří turnaj pojali jako příjemné zpestření vánočního programu. Bylo dost času na popovídání
se sousedy a hráči i jejich doprovod
si užili i spoustu legrace.
Navíc se v závěru podávala ovarová kolínka a ty umí U Petržílků připravit přímo lahůdkově. Není divu,
že se všichni účastníci zajímali, zda
mají pořádně trénovat i na další
turnaj v roce 2012.

Pronájem obecního domu
v Radimovicích
Obecní úřad pronajme nebytové
prostory obecního domku v Radimovicích (u rybníčku). Jedná se
o dvě místnosti, z nichž první má
rozměry 5 x 3,8 m s výklenkem
pro kuchyňku (2 x 1 m). Druhá
místnost měří 5 x 3,8 m. Součástí

je také příslušenství – WC s umyvadlem (2,25 x 0,9 m) a zádveří
(2,85 x 1,7 m). Ve všech místnostech jsou nová plastová okna
a dveře.
Vytápění objektu je zajištěno elektrickými přímotopy, v místnostech
je však možné
připojit také
kamna na pevná paliva. K domku
náleží také garáž (5 x 5 m) a lze
využít také jeho půdní prostory.
V případě zájmu o další podrobnosti se obracejte na starostu
obce Miloše Kačírka.

PRODEJ STAVEBNÍCH
PARCEL
Obec Petříkov prodá zasíťované
stavební
pozemky
v lokalitě K Pokoutníku.
Pozemky, na nichž jsou připraveny přípojky plynu, elektřiny, vodovodu i tlakové
kanalizace, mají výměru od
1076 m2 do 1325 m2 a jsou
dle schváleného územního
plánu obce určené k výstavbě
rodinných domů.
Cena za 1 m2 je 1.850,- Kč,
přičemž v ceně jsou zahrnuty
i veškeré právní služby spojené s prodejem.

Většině z nich sice na začátku
patrně nešlo jen o vítězství, s ohledem na školní prázdniny jim však
přišla fandit řada rodinných příslušníků. Atmosféra byla skutečně strhující a hráče motivovala k tomu, aby
podali co nejlepší výkon. Některé
výměny byly doslova mistrovské.
Nakonec se to nejlépe podařilo
nejmladšímu účastníkovi turnaje,

V případě zájmu o další
informace kontaktujte
Obecní úřad Petříkov
telefon: 724 191 865
nebo e-mail:
obec.petrikov@obecpetrikov.cz

RYCHLÉ TEPLO s. r. o.

SERVIS TOPNÉ TECHNIKY

Pod Alt·nem 46, Praha 10, PoboËka: Kunice 112
VOLEJTE
274 822 828
274 817 602
739 649 025

dennÏ 07ñ17 hod.

.
.
.
.

Servis a opravy plynov˝ch kotl˘
Servis a opravy kotl˘ na tuh· paliva
Mont·û - voda, topenÌ, plyn
Rekonstrukce a ˙drûba kotelen

.
.
.

KominickÈ pr·ce
MÏ¯enÌ emisÌ
vËetnÏ protokolu
Sol·rnÌ technika
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Z kohoutků v Petříkově teče voda ze Želivky
Po dlouhých letech, kdy jsme si v Petříkově mohli nechat pouze zdát o obecním vodovodu
a kanalizaci se koncem loňského roku tento sen proměnil ve skutečnost. V petříkovských
domácnostech stačí otočit kohoutkem a teče z něj nezávadná voda. Minulostí je i nekonečné vyvážení domovních jímek.
Složitý proces kolaudací obou liniových staveb, jejichž realizace byla
zahájena v létě roku 2010, začal
v první polovině října 2011. Od té
doby byly postupně v rámci zkušebního provozu na síť vodovodu i kanalizace připojovány jednotlivé objekty.
Před Vánocemi proběhla finální
kolaudace celé stavby, díky níž může
obec zahájit řádný provoz.
„Třebaže jsme ve spolupráci
s oběma dodavatelskými firmami
ze Sdružení Petříkov (Pražské
silniční a vodohospodářské stavby
a PRESSKAN system) v dostatečném
předstihu připravili veškerou potřebnou dokumentaci i desítky potvrzení,
která bylo nutno při kolaudaci doložit,
nešlo o bezproblémovou záležitost.
Na rozhodnutí o kolaudaci, na jehož
základě mohou nyní Technické služby Petříkov jakožto provozovatel sítí
uzavírat s vlastníky domů dodavatelské smlouvy, jsme čekali až do 16.
ledna tohoto roku. Podobně složitá
byla i jednání s obcí Kamenice
o cenách předané vody a s pivovarem ve Velkých Popovicích, do jehož
ČOV ústí naše kanalizace. Oba partneři totiž při finálních jednáních požadovali podstatně vyšší ceny, než před
zhruba dvěma roky, kdy se výstavba
připravovala. Dostali jsme se
do velmi nepříjemné situace. Na projekt jsme získali dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR a musíme
proto bezpodmínečně dodržet rozpětí uvedené v žádosti. Podmínky
jsou opravdu přísné a mohlo by se
stát, že bychom část dotace museli
vracet. Pro rozpočet obce by to byla
katastrofa,“ popisuje situaci starosta
Miloš Kačírek.
Sérii jednání o cenách se podařilo uzavřít až ve druhém lednovém
týdnu. Technické služby Petříkov
budou v letošním roce odběratelům
účtovat vodné ve výši 37 Kč/m3
(včetně DPH) se čtvrtletní fakturací
dle skutečně odebrané vody podle

stavu na vodoměrech. V případě
stočného činí měsíční paušální
platba 105 Kč za osobu (včetně
DPH) s tím, že platby budou účtovány čtvrtletně. První vyúčtování
v letošním roce bude pro kanalizaci i vodovod splatné nejpozději
do 15. dubna 2012.
V těchto intencích tedy obec nyní
upravuje smlouvy, které budou s jednotlivými vlastníky uzavírány v průběhu ledna. Za provoz kanalizace v roce
2011 nebudou občané v Petříkově
platit nic. Vzhledem k tomu, že se
do konce roku 2011 nepodařilo uzavřít dohodu o cenách s obcí Kamenice, bude vodné za poslední měsíce
roku 2011 účtováno již v cenách
letošního roku 2012.
Náklady na odečet vodoměrů by
totiž byly vysoké a s ohledem na krátkou dobu provozu také značně neúměrné. „Je to změna oproti původnímu záměru vyúčtovat občanům tyto
služby za ceny platné v roce 2011,
kdy jsme uvažovali o částce 35 korun
za kubík. Kompenzací je ale jistě
bezplatný zkušební provoz kanalizace
od poloviny října až do konce prosince 2011, který se nám nakonec podařilo vyjednat s pivovarem,“ vysvětluje
starosta Kačírek. Doufá, že po podepsání smluv s partnery už budou dál
platit jasně nastavená pravidla. „Rád
bych poděkoval všem občanům za
trpělivost. Do této chvíle jsem skutečně nikomu nemohl říct, jaký bude
systém poplatků. Dělali jsme maxi-

mum, ale nezáleželo jen na nás
a našich kalkulacích a představách,“
dodává starosta.
Hlavní zatěžkávací zkoušku mají za
sebou nejen zástupci naší obce, ale
také celý systém vodovodu i kanalizace. Dá se předpokládat, že v dalších měsících nebude docházet
k žádných podstatným potížím.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
✓ Od poloviny ledna bude firma
PRESSKAN system provádět kontrolu správné funkčnosti ovládací
jednotky kanalizační šachty.
Jedná se o časově nenáročnou
kontrolu a pracovníci této firmy
vás budou kontaktovat.
✓ Pokud dojde k jakékoliv technické závadě na přípojce kanalizace či vodovodu, kontaktujte
pracovníka Technických služeb
Petříkov Jaroslava Tippla (tel:
603 415 739).
✓ Ve vlastním zájmu i nyní pravidelně každý den vizuálně překontrolujte funkčnost ovládací
jednotky kanalizační šachty (zda
svítí správné kontrolky).
✓ Na síť tlakové kanalizace
nesmí být v žádném případě
dodatečně napojována dešťová
kanalizace. Čistírna odpadních
vod ve velkopopovickém pivovaru takovouto nekázeň okamžitě
automaticky detekuje a naší obci
hrozí vysoké sankce!

Vodní nádrř Želivka je nejen krásná a romantická, ale i účelná.

Foto: Daniel Korol
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Okénko do Pastelky
Nová petříkovská mateřinka, otevřená v polovině září letošního roku, má za sebou už víc než
čtvrtrok života. První týdny byly velmi hektické. Za plného provozu probíhaly dokončovací
práce (instalace zábradlí, protipožárních čidel, počítačové techniky, ptačích krmítek, žaluzií,
aj.). Nakupovaly se i další věci nezbytné k provozu. Děti i personál se seznamovaly nejen
mezi sebou navzájem, ale i s novým prostředím, okolím mateřské školy, s dodavateli.
Nové a neznámé bylo vlastně
úplně vše. Pastelka byla jistě požehnáním pro mnoho rodičů nejen
z Petříkova, ale i z mnoha okolních
obcí. Vyznačuje se partnerským
a přátelským přístupem k dětem,
rodičům i ostatním. Jejími dalšími
motty jsou spolupráce a respekt.
Čistá a krásná moderní budova
doslova ještě zkrásněla smíchem 51
dětí, jejich říkankami, zpěvem
a tanečky. Děti celému objektu
doslova vdechly život i svými výtvory a různými dekoracemi, s nimiž
jim rády pomáhaly paní učitelky.
I okna Pastelky na první pohled
vydávají svědectví o tom, co se
uvnitř děje.
Ředitelka školky Gabriela Strýčková i celý tým učitelek se snaží připravovat vzdělávací program nejen
vhodný a pestrý, ale také zábavný,
podnětný a především takový, ze
kterého si děti téměř denně odnášejí alespoň střípek domů, aby
mohly mozaiku svého vyprávění
doplnit i praktickou ukázkou. Školka
se zapojila do projektů Recyklovaní,
Nechcikazy a Mrkvička. Ve školce byl
zřízen kontejner pro odkládání vyřa-

zeného elektroodpadu a box
na staré monočlánky.
Pastelka samozřejmě žije svými
vnitřními pravidly a aktivitami, nicméně neuzavírá se před okolním
světem. Naopak, je to právě mateřská škola, která se v Petříkově stala
elementem probouzejícím veřejnost
ke komunitnímu životu a místní obyvatele chce stmelovat. Od svého
otevření má za sebou řadu akcí,
které proběhly v rámci běžného
programu – společné fotografování,
návštěvy solných jeskyní, divadelní
a klaunské vystoupení, návštěvu
kouzelníka i hudební dopoledne,
Indiánský a Šmoulí den, Mikulášskou nadílku i Vánoční besídku.

Velmi dobře funguje i všech šest
volnočasových kroužků a chystá se
i mnohé další, například nevšední
razítkování formou workshopu, výlety, spolupráce s farmami a dalšími
organizacemi, plavání, bruslení
a jiné podobné kratochvíle.
Také pro veřejnost již mateřská
škola připravila a zorganizovala hned
několik velmi úspěšných akcí. Byly
určeny nejen rodinám dětí, které
školku navštěvují, ale i jejich známým a dětem s rodiči a komukoliv
ze širokého okolí, kdo měl chuť přijít
a zažít něco nového.
V závěru září proběhlo Zlaté pozdně letní odpoledne na louce u školky. Vyráběly se zde javorové růžičky,
bukvicoví skřítkové a domečky z kůry.
Zabodovala i říjnová drakyjáda
u Petříkova, kde se kromě pouštění
draků odehrávaly nejrůznější soutěže. Nechybělo ani výtvarné tvoření,
občerstvení a odměny. Dětem přálo
nejen sluníčko, ale navštívil je pro
draky tolik potřebný vítr.
Do třetice si děti užily lampiónový průvod plný světélek u příležitosti Svatomartinské slavnosti. Hledaly
kouzelné světýlko, seznámily se
s martinskou legendou a opravdu
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se setkaly s nádhernými bílými
koňmi, Martinem i žebrákem, který
rozdával sladké martinské podkovy.
Na závěr je čekala velkolepá podívaná při vypouštění lampionů štěstí.
Říkáte si, proč zrovna naše Pastelka iniciuje takové množství akcí
s účastí veřejnosti? Možná také
proto, že s její ředitelkou Gabrielou
Strýčkovou jste se v minulosti mohli
setkat v rámci denních letních táborů, při akcích mirošovického občanského sdružení MC Čolek a také při
četbě Maličkých mirošovických
pohádek (ochutnávku můžete čekat
i v některém z příštích zpravodajů).
Aktivity tohoto druhu má paní
Strýčková doslova v krvi a stejného
založení je i její „pravá ruka“, zastupující učitelka Veronika TřebickáTomanová. Ta byla zase po dlouhá
léta spojena s mnichovickým rodinným klubem Přístav. Jejich zkušenosti z obou zmiňovaných sdružení
se tedy teď v nadšení, elánu a hlavně s radostí ze společné věci přenášejí i sem do Petříkova.
Pro naši mateřinku jsou cenné
i zkušenosti Marušky Štichové, která
po dlouhá léta pracovala v dětském
domově. V Pastelce díky své přirozené autoritě a tzv. babičkovskému
přístupu dokázala téměř nemožné.
Na jakékoliv zlobení nemají pomyšlení ani některé méně přizpůsobivé
a hyperaktivní děti.
Katka Tichotová má pro změnu
neuvěřitelnou trpělivost při práci
s našimi nejmenšími dětmi, které
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Když začnou děti v Pastelce společně zpívat a muzicírovat je slyšet i venku, že jim to ladí.

občas bez její pomoci nechtějí
opustit bezpečí šatny a rodičů.
Všichni, kteří mají zájem, se tedy
mohou těšit na další podobné akce,
jakou bylo i předvánoční setkání
s výrobou drobných dárků, zdobením vánočního stromku a rozsvícením venkovního adventního věnce.
Podobné akce chceme pravidelně připravovat po celý rok 2012
a od II. pololetí budeme každých 14
dnů ve středu večer pořádat i Sochřskou dílnu pro dospělé. (10 lekcí
bude stát 1.600 Kč.)
Stejně tak, jako jsme loni na podzim zamykali vodní prameny, rádi je
naším kouzelným klíčkem a říkankou na jaře také odemkneme.

Určitě nezapomene patřičně oslavit
Velikonoce. Už teď na nás, prosím,
myslete se skořápkami z rozpůlených vajec a vejdunky.
Bez povšinutí nenecháme ani
Den maminek, Den tatínků a samozřejmě Den dětí. Máme v plánu
i tématický prázdninový program.
Plánů máme už teď na začátku
roku plnou hlavu a nemusíme se
bát, že nám dojdou síly. Kuchařky
z říčanské vývařovny J+J o nás pečují dokonale. Každý den si v mateřské
škole Pastelka můžeme všichni vybírat ze tří druhů obědů. A jídlo je jako
od maminky!
PhDr. Gabriela Strýčková, PhD.
ředitelka MŠ Pastelka
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Důstojné rozloučení s mysliveckou sezónou
Poslední hon sezóny pojali v sobotu 17. prosince členové mysliveckého sdružení Družba, k němuž patří
i ti z Petříkova, tak, jak velí myslivecká tradice – se všemi poctami ulovené zvěři i lesu a za zvuku fanfár
i štěkotu psů. Nakonec v restauraci U Lojzíka v Popovičkách nechyběla ani chutně upravená zvěřina,
hudba, tanec a spousta legrace. Vše bylo zkrátka tak, jak má být při tzv. poslední leči – tedy zábavě s hostinou, která poslední hon v sezóně uzavírá. Vzhledem k tomu, že myslivecké sdružení tentokrát získalo
na svou tradiční akci finanční příspěvek z Fondu hejtmana Středočeského kraje, mohlo poprvé ve více než
třicetileté historii náležitě ocenit i dlouholetou práci zakládajících členů. Díky „úlovkům“ fotografky Veroniky Reicheltové máme možnost připomenout velký den myslivců i v našem zpravodaji.

Slavnostní fanfáry nemohou chybět u žádného správného honu. V tomto případě se
o ně postaralo trio trubačů z VŠZ v Praze.

Při výřadu vzdali myslivci hold 48 bažantům,
2 srnám, 1 zajíci a lišce. Zastřelená škodná
prý v revíru představuje jeden hon k dobru.

Závěrečný hon sezóny se vydařil. Lovcům
přálo dokonce i počasí. Své úlovky si myslivci odnášeli s neskrývanou hrdostí.

Za lovce černé zvěře byl při poslední leči
pasován Václav Dvořáček za 2 kusy ulovených divočáků v jedné sezóně.

V restauraci U Lojzíka se podávala kančí
pečeně se zelím a domácím bramborovým
knedlíkem i vynikající sekaná z divočáka.

Králem honu se stal Václav Chaloupek ml.,
kterému se opravdu dařilo. Byl to právě on,
kdo skolil škodnou v revíru MS Družba.

Ubytujte na zahradě ptačí podnájemníky
Zima tentokrát neukázala plnou
sílu a ptačí zpěv nebyl žádnou
vzácností. Na opravdový jarní koncert se ale těší skoro každý. Pokud
chcete ptačí trylky poslouchat
přímo ve své zahradě, je třeba pro
to právě teď něco udělat. Ptákům
zkuste vyrobit nové bydlení
v podobě budky. Dodržíte-li alespoň základní pravidla, máte šanci,
že se opeřenci u vás skutečně
zabydlí a budou se k vám vracet.

Vyvěšování budek je navíc jedním z nejrozšířenějších způsobů
pomoci ptactvu. Řada druhů našich
ptáků umísťuje své hnízdo do stromových dutin. Někteří, jako například datel, strakapoudi, žluny či
některé sýkory, si takovou dutinu
tesají sami. Většina ostatních (sýkory, lejsci, brhlík, rehek zahradní, šoupálci aj.) jsou však odkázáni na dutiny již existující, tedy buďto vyhnilé,
nebo vytesané jejich původními

obyvateli. Bohužel právě staré stromy, v nichž se přirozené hnízdní
dutiny nacházejí, z krajiny rychle
mizí a tím jsou omezovány i hnízdní
možnosti dutinových druhů ptáků.
Nedostatek přirozených dutin
může být poměrně snadno kompenzován vyvěšováním umělých
hnízdních dutin – ptačích budek.
Budky jsou často vyvěšovány
z důvodu přilákání ptáků na určité
místo (např. kvůli likvidaci hmyzích
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škůdců) a zanedbatelný není ani
význam výchovný, zejména děti se
tímto způsobem mohou naučit
odpovědnému vztahu k přírodě.
Požadavky na hnízdní budky
Budka musí splňovat řadu požadavků. Mezi nejdůležitější patří její
kompaktnost, ochrana ptáků před
nepřízní počasí (zejména deštěm
a kolísáním teploty) i před útoky nejrůznějších predátorů. Nesmí také
ptáky nijak ohrožovat, ať už svým
technickým stavem nebo způsobem
zavěšení. V neposlední řadě musí
vyhovovat svými rozměry a konstrukcí druhům, o jejichž usídlení máme
zájem. Zkrátka musí ptákům nabízet
výhodné a bezpečné místo pro
zahnízdění a vyvedení mláďat. Takové budky potom ptáci často upřednostňují před přirozenými dutinami.
U každé budky je nejdůležitější
velikost a tvar vletového otvoru a také
vnitřní rozměry hnízdní dutiny
(rozměr dna a hloubka dutiny).
Velikost vletového otvoru určuje,
jaký druh ptáků zde může najít nový
domov a zároveň znemožňuje obsazení budky většími a konkurenčně
silnějšími druhy (např. sýkora modřinka bývá často vypuzena sýkorou
koňadrou). Nejčastější jsou ptačí
budky s otvorem o průměru 28, 34
a 45 mm, ale pro větší druhy se
používají otvory 65, 85 a 120 mm.
Důležitý je ale i tvar vletového
otvoru. Kromě nejčastěji používaných
kruhových otvorů je možné použít
také tvar čtvercový nebo oválný. Zejména oválný tvar je často doporučován pro rehka zahradního a lejsky
(l. bělokrký a l. černohlavý), ale vyhovuje i většině sýkor. Řada druhů
(snad kromě modřinky) nechce totiž
prolézat těsným kruhovým otvorem,
raději pohodlně proklouznou dostatečně velkým otvorem oválného
tvaru. Často se v něm při výletu
i zastaví a rozhlédnou. V takových
budkách místo kruhového či čtvercového otvoru o šířce 34 mm raději
použijeme spíše oválný otvor o rozměrech 30 x 45 - 50 mm.

Veselé budky vyrobyly loni děti v Chomutovicích a Popovičkách pro ptáky v Nebřenické oboře.

Chceme-li, aby ptačí páry zdárněvyvedly mláďata, musí být hnízdní
dutina (tj. vnitřní rozměry budky)
dostatečně prostorná, a to i pro
dospívající mláďata. Jako minimum
pro běžné druhy sýkor se uvádí
12 x 12 cm, optimální je však rozměr
o něco větší – 13 x 14 cm. V málo
prostorné dutině se mláďata vzájemně utiskují, za horkých dnů se dusí
a hynou. Naopak za deštivého počasí seskakují promáčení rodiče
v úzkém prostoru na stěsnaná mláďata, místo na okraj hnízda, mláďata
pak provlhnou, prokřehnou a uhynou. Dostatečně velký prostor je
důležitý i pro správný vývin peří,
zejména letek, což je důležitý faktor
pro přežívání mláďat po opuštění
hnízda.
Významná je i hloubka hnízdní
dutiny, zejména pak vzdálenost dna
od vletového otvoru. Platí totiž, že

čím je budka hlubší, tím jsou hnízdící ptáci a jejich mláďata ve větším
bezpečí před predátory (hlavně
kunou a kočkou). Ty totiž často strkají tlapky do vletového otvoru
a snaží se zachytit mláďata i staré
hnízdící ptáky. Minimální doporučená hloubka hnízdní dutiny je 20 cm,
raději však ale o něco více.
Pokud tedy stojíte o ptačí sousedy
a jste ochotni vybudovat pro ně
nový domov vlastníma rukama,
můžete si podrobný návod pro
výrobu ptačích budek a případně
i krmítek vyzvednout zdarma
na obecním úřadě.
Ptáci se vám bezpochyby odmění
nejen svým zpěvem, ale stanou se
z nich i svědomití pečovatelé
o zdravou kondici stromů, květin
a rostlin na vašich zahradách.
Zpracováno podle Medotické
příručky Petra Zasadila pro ČSOP

DOPORUČENÉ ROZMĚRY HLAVNÍCH T YPŮ PTAČÍCH BUDEK:
TYP BUDKY

VLETOVÝ OTVOR

ROZMĚRY DNA

HLOUBKA DUTINY

A. Modřinka
B. Koňadra
C. Lejsek
D. Špaček
E. Kavka
F. Doupňák

27 - 28 mm
33 - 34 mm
30 x 45 (50) mm
45 - 50 mm
60 - 70 mm
80 - 120 mm

min.12 x 12 cm
min.12 x 14 cm
min.14 x 14 cm
min.15 x 15 cm
min.20 x 20 cm
min.30 x 30 cm

20 - 25 cm
min.20 - 25 cm
min.18 - 20 cm
min.25 - 30 cm
min. 35 cm
min.40 cm
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