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R

ád bych Vás opět informoval o dění v naší
obci. Úvodem Vám všem děkuji za spoustu doneseného materiálu v rámci humanitárních sbírek pro Ukrajinu. Poslední sbírku
jsme ani nestačili v Říčanech v centru charity
vyložit, byl o ni takový zájem, že byla rozebrána
ukrajinskými ženami přímo v autě.
V posledních měsících řešíme jednu náročnou situaci za druhou – pandemie Covid,
skokové zdražení energií a paliv, válka na
Ukrajině. Zastavím se u cen energií. V minulých
letech někteří z Vás využili možnosti dodávky
energií společným výběrem dodavatele prostřednictvím elektronické aukční síně společnosti eCENTRE. Chtěl bych Vás upozornit,
že tato společnost již není tak spolehlivým partnerem, jakým po celou dosavadní dobu byla.
Mnoha našim spoluobčanům ke konci roku
2021 včas nezajistila pokračujícího dodavatele
energií. Byl jsem jedním z nich. Proto si prosím zkontrolujte, kdy Vám končí Vaše stávající
smlouvy s dodavateli energií a raději sami
začněte aktivně hledat nového dodavatele.
Období nouzového stavu bohužel zkomplikovalo a zpomalilo dokončení nového územního
plánu obce. Zatím proběhlo první kolo veřejného projednávání. Pevně věřím, že územní plán
bude v průběhu letošního roku dokončen.
V loňském roce jsme pracovali na přípravě
projektů na rekonstrukci rybníků Pokutník
a Brigádník. Podali jsme celkem tři dotační
žádosti. V tuto chvíli víme, že jsme uspěli v dotačních žádostech na Ministerstvu zemědělství.
Koncem léta bychom rádi zahájili stavební
práce na obou rybnících. Vnímáme, že další
z oblastí, které je potřeba věnovat pozornost,
je dopravní situace v obci a dopravní obsluž-
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nost obce. Loni jsme zahájili přípravu dopravní
studie, která se právě realizuje. Naším cílem
je komplexní zhodnocení dopravní situace
v obci a navržení odpovídajících bezpečnostních prvků. V dalších krocích se budeme
snažit zajistit pro jednotlivé prvky financování
a realizaci. Cílem studie je zpomalení rychlosti
projíždějících vozidel, zajištění bezpečného
pohybu chodců a vybudování autobusových
zastávek. Rádi bychom navýšili počet spojů
autobusové linky 363, některé spoje by u nás
díky vybudování nové točny mohly končit.
Autobusovou zastávku na rozcestí v Babáku
bychom chtěli přesunout do intravilánu obce.
V loňském roce byla vybudována zastřešená
autobusová zastávka v centru obce ve směru na
Prahu. V letošním roce bude instalována nová
zastávka i na opačné straně.
Máme za sebou první úspěšnou sezonu
fungování multifunkčního hřiště. Vzhledem
k tomu, že mám výhled z kanceláře přímo na
hřiště, jsem moc rád, když vidím, že je využíváno mladšími i staršími sportovci. Naše upravené
dětské hřiště láká jak rodiče s dětmi z naší obce,
tak i z přilehlého okolí. Dále pokračujeme v dobudování celého volnočasového areálu. Letos
proběhne již zmíněná rekonstrukce rybníku
Brigádník, máme připravenou dotační žádost
na vybudování venkovní posilovny v prostoru mezi multifunkčním hřištěm a rybníkem
Brigádník a připravujeme projektovou dokumentaci k výstavbě sportovní klubovny, která by
měla nahradit stávající velkou plechovou boudu.
Plánujeme vybudování osvětlení multifunkčního hřiště, jehož projektovou dokumentaci již
máme připravenou. Dalším z velkých projektů
je rekonstrukce a přístavba hostince, již zahá-
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V oblasti zásobování obce pitnou vodou pokračuje průběžná výměna domovních vodoměrů. Již bylo vyměněno cca 100 ks vodoměrů
a do konce roku plánujeme vyměnit dalších
80 ks. Výhodou výměny mimo jiné bude,
že nové vodoměry je možné odečítat dálkově.
Naše volební období se chýlí ke konci. V září
nás čekají komunální volby. Pevně věřím, že
nově zvolené zastupitelstvo bude pokračovat
v rozpracovaných investicích. 

Váš starosta

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
SMRKOVÉHO DŘEVA
Prodej štípaného smrkového palivového
dřeva. Dřevo bude prodáváno za 750,- Kč
za jeden prostorový metr sypaný (Prms).
Velikost polen bude 33 cm nebo 40 cm,
popřípadě 25 cm s příplatkem 100 Kč
na 1 Prms. Objednávky prosím provádějte nejméně na 3 Prms a dále násobky.
Jedná se totiž o objem žlutých kontejnerů na bioodpad, což velice usnadní
distribuci dřeva.
V loňském roce jsme pořídili novou
štípačku na dřevo

jíme v letošním roce. Více informací naleznete
v samostatném článku.
V loňské roce proběhla rozsáhlá těžba dřeva
v našich lesích z důvodu poškození stromů kůrovcem. Stále ještě pokračuje čištění lesa. Dalším krokem bude vybudování oplocenek a výsadba nového lesa. Bohužel výsadba pokračuje
pomalu zejména z důvodu nedostatku sazenic.
Technické služby pořídily poloautomatickou
štípačku dřeva, abychom Vám mohli nabídnout
k odkupu štípané dřevo. Stále ještě máme dřevo
k prodeji. Podmínky prodeje naleznete dále
ve zpravodaji.
Plánované vybudování přeložky vysokého
napětí ze sloupů do země a vybudování nové
trafostanice v lokalitě U Dubu ( pod rybníkem
Brigádník ) v loňském roce neproběhlo. Nicméně v současné době firma ČEZ Distribuce a. s.
provádí výběr zhotovitele a v letošním roce se
snad realizace dočkáme.

PRODEJ SMRKOVÉHO
DŘEVA – 3M KUL ATINA
Prodej smrkového palivového dřeva
v 3m kulatinách. Dřevo je v 3m kládách
s možností odvozu přímo ke kupujícímu.
Cena palivového dřeva je 680 Kč/m3
(nebo také za tzv. plnometr) včetně DPH
a včetně případné dopravy .
Možnosti objednání:
telefonicky: 323 665 114, 724 191 865
e-mail: obec.petrikov@obecpetrikov.cz
Objednávka musí obsahovat:
U štípaného dříví: příjmení a jméno, číslo
popisné, počet Prms, délka polen a telefonní kontakt
U kulatiny: příjmení a jméno, číslo popisné, množství m3 a telefonní kontakt.
Pro představu na 1 náš vyvážecí vlek se
naloží cca 1,5–2 m3.
Uvedené ceny jsou včetně DPH a včetně případné dopravy. Nabídka prodeje
i cena je platná pouze pro obyvatele
Petříkova a Radimovic. Po dodání dřeva
Vám bude vystavena a doručena faktura.
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ZMĚNY VODNÉ
A STOČNÉ
V ROCE 2022
Nevyhnutelné zvýšení cen se letos dotklo
i vodného a stočného v naší obci.

V

letošním roce končí desetileté období,
po které musela být obec vlastníkem
technologie umístěné v přečerpávacích šachtách, následně mohla zařízení převést
na jednotlivé vlastníky nemovitostí. Tak zněla
podmínka přidělené dotace. Jelikož jsme nechtěli
desetileté zařízení převádět do vlastnictví jednotlivých občanů, rozhodli jsme se je ponechat ve
vlastnictví obce. Náklady na údržbu technologie
ale stoupají a obec nemůže do budoucna dotovat
provoz kanalizace na jedné straně a na straně
druhé plně hradit opravy technologií. Z tohoto
důvodu se v letošním roce nebude na Vašich
fakturách objevovat položka s označením „Sleva
stanovená zastupitelstvem obce“.
Zároveň také dochází k navýšení cen vodného
a stočného. Tady jsme museli reagovat na výzvu
poskytovatele dotace ( Ministerstvo životního
prostředí), abychom do cenové kalkulace za-

vodné
stočné
stočné
stočné

2021
m3
m3
osoba/rok
osoba/čtvrtletí

Kč/bez DPH
33,63 Kč
47,27 Kč
1 654,45 Kč
413,61 Kč

Kč/s DPH
37,00 Kč
52,00 Kč
1 820,00 Kč
455,00 Kč

vodné
stočné
stočné
stočné

2022
m3
m3
osoba/rok
osoba/čtvrtletí

Kč/bez DPH
36,71 Kč
49,09 Kč
1 718,15 Kč
429,53 Kč

Kč/s DPH
40,38 Kč
54,00 Kč
1 890,00 Kč
472,50 Kč
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hrnuli výši inflace. Pokud bychom toto neprovedli, museli bychom vrátit určitou část dotace.
Jedná se o nepatrné navýšení. Stále máme nižší
vodné a stočné než okolní obce. Pro přehlednější
porovnání uvádím vodné a stočné v samostatné
tabulce spolu s rokem 2021. Fakturační systém
zůstává stejný. Fakturace se provádí po konci
každého čtvrtletí. Určitě jste zaznamenali,
že faktury nyní vypadají jinak. K vyúčtování používáme speciální program pro vodné a stočné,
který zároveň umožňuje propojení s dálkově odčitatelnými vodoměry. Program eviduje paušální
stočné přesně na dny za čtvrtletí. Takže se může
stát, že paušální platba bude v jednotlivých čtvrtletích malinko jiná podle počtu dnů v aktuálním
čtvrtletí. Celkově za celý rok se částka srovná
s uvedenou tabulkou.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

NEZNALOST
ZÁKONA
NEOMLOUVÁ
Zde vám pro přehlednost uvádíme stručný souhrn povinností vyplývajících
z některých vyhlášek platných v naší obci a prosíme o jejich dodržování:
■ 1/2020 – o regulaci hlučných činností – každý je
povinen se zdržet o nedělích
a státem uznávaných dnech
pracovního klidu od 12.00
do 22.00 veškerých činností
spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk,
například používání sekaček na
trávu, motorových pil, křovinořezů, brusek, cirkulárek, stavebních strojů, provádění zkoušek
spalovacích motorů, zábavní
pyrotechnik a jiné.
■ 1/2019 – o místním poplatku
ze psa – poplatníkem je
držitel psa, který má trvalé bydliště či sídlo v obci. Povinnost
nahlásit psa vzniká do 15 ti dní
ode dne, kdy se pes stal starším
tří měsíců nebo ode dne kdy
poplatník nabyl psa staršího
tří měsíců. Čl. 6 vyhlášky uvádí
osoby osvobozené z úhrady
poplatku.
■ 1/2017 – pravidla pro pohyb
hospodářských zvířat na veřejném prostranství – chovatelé
a vlastníci drůbeže a jiného
hospodářského zvířectva mají
povinnost zajistit, aby se zvířata
volně nepohybovala na veřejných prostranství.
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■ 5/2016 – regulace používání
zábavní pyrotechnicky – používání zábavní pyrotechnicky je
zakázáno na celém území obce,
s výjimkou doby od 16.00 dne
31.12 do 1.00 dne 1.1.
■ 3/2016 – pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích
– na veřejných prostranstvích
v zastavěných částech obce je
možný pohyb psů pouze na
vodítku, osoba doprovázející
psa je povinna neprodleně odstranit exkrementy způsobené
psem na veřejném prostranství.
Pohyb psů je zcela zakázán
v prostoru dětských hřišť

Pohyb psů je zcela zakázán
v prostoru dětských hřišť
a sportovišť a ve vzdálenosti
3 m od těchto míst.
■ 2/2016 – zákaz spalování
suchých rostlinných materiálů
– za účelem ochrany ovzduší je
na celém území obce zakázáno
spalovat suché rostlinné materiály za účelem jeho odstranění.
Plné znění všech vyhlášek a nařízení obce nalezne na webových
stránkách obce či jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Venkovní aktivity

PONDĚLÍ, ÚTERÝ A
ČTVRTEK
Activity:

ve Velkých Popovicích
a Petříkově

Registruj
se zde
Inline bruslení

Všesport
Míčové sporty
Cyklistický

Pro více informací
www.bactivity.cz
+420 723 938 884
buddyactivity@gmail.com
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REKONSTRUKCE
OBECNÍHO
HOSTINCE

V

loňském roce se nám konečně podařilo
dotáhnout projekt rekonstrukce obecního hostince až ke stavebnímu povolení.
Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci celé historicky cenné budovy. Již samotné číslo popisné
6 naznačuje, o jak starou nemovitost se jedná.
O původní stavební povolení bylo žádáno v roce
1910 a do stávající podoby byl hostinec přestavěn v roce 1922.
Projektovou dokumentaci k dnešní rekonstrukci zpracoval ateliér Arkus paní Ing. Zlatuše
Buzické z Velkých Popovic. Pro připomenutí,
paní Ing. Buzická je autorkou naší Mateřské
školy Pastelka.
A na co se můžeme po dokončení rekonstrukce těšit?
V přízemí na severní straně místo stávajícího
bytu vznikne kulturně komunitní centrum se
samostatným zázemím a zároveň s možností
napojení na hospodu. Tyto prostory budou
využívány k setkávání různých spolků, pro
menší kulturní akce, jako obřadní síň a volební
místnost. Samostatný přístup bude samozřejmě
Jihozápadní pohled
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bezbariérový. Dále zde bude nově vybudováno sociální zázemí k hospodě. Stávající výčep
a sál zůstane na stejném místě. Směrem na
jih bude sál prodloužen cca o 3 m tak, aby tu
mohlo vzniknout jeviště. Kuchyň bude k budově
přistavěna na východní straně. Místo celé půdy
bychom rádi vybudovali 7 podkrovních bytů
o celkové výměře cca 320 m2.
Bohužel není snadné zajistit financování tohoto
investičně náročného projektu. Proto jsme se
rozhodli, že v druhé polovině letošního roku zahájíme práce na rekonstrukci hostince z vlastních
zdrojů. V první fázi dojde k zbourání přístavků
na severní straně. Hlavním cílem bude vybudování nového sociálního zázemí pro hostinec
tak, aby se v něm mohly pořádat i větší kulturní
akce. Vlastní stavební práce nebudou mít vliv na
provoz hostince. Všechny plánované práce v přízemí hostince budou probíhat podle projektu tak,
aby v pozdější době bylo možné bez problému
navázat vestavbou bytů v horním patře. Zároveň
budeme intenzivně pracovat na zajištění finančních prostředků na realizaci celého projektu.
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KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED
KULTURNÍCH
AKCÍ ZA ROK 2021
Dovolte nám se ohlédnout za kulturními akcemi roku 2021,
které pro vás připravil obecní úřad ve spolupráci s místními spolky.
■ VÍTÁNÍ LÉTA – již podruhé
jsme v sobotu závěrem června
uspořádali akci, která je věnovaná hlavně dětem, ale i dospělým a je myšlena jako uvítání
léta a prázdnin. Letos byla
spolupořádána s Kulturně-sportovním spolkem. Celá akce probíhala kolem obecního úřadu.
Pro malé děti byly připraveny
soutěže, pro větší a dospěláky
ukázky rozmanitých sportů na
novém obecním multifunkčním
hřišti. I toto bylo pojato formou
soutěží. Ceny byly krásné, počasí horké, a tak nám přišla vhod
sprcha z hasičského auta. Prezentovali se při této příležitosti
i další spolky v obci: myslivci si
připravili ukázku zvěře v našich
lesích, kvízy a zajímavosti z lesa.
Rybáři ukazovali zájemcům
možnosti rybaření na blízkém
obecním rybníku. Celé odpoledne uzavřela pod obecním
úřadem židličkovaná, při které
zažili hodně legrace děti, ale
ještě více se všichni pobavili
v kategorii dospělých. Celé
krásné odpoledne se zakončilo
na grilovačce v naší hospůdce.
■ LETNÍ KINO – během léta
proběhly tři večery, při kterých
byl promítnut film o historii na-
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šich obcí a po něm starší česká
komedie. I při těchto příležitostech se grilovalo. Dva večery
proběhly na sále v hospodě
a jeden v parku za čekárnou,
kde byla moc krásná atmosféra.
■ MEXICKÁ PÁRT Y –
na podzim jsme uspořádali
párty v mexickém stylu. Naše
paní hostinská připravila mexické dobroty, jako empanadas,
fajitas, burritos, ale hlavně
naprosto úžasnou caipirinhu.
A k pravé mexické náladě zahráli jak jinak než praví Mexičani. Byli opravdu úžasní, ani jsme
je po půlnoci nechtěli nechat
odejít, jak krásně celý večer
hráli. Rozhodně je na podzim
zase pozveme.
■ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – každoroční
setkání u příležitosti rozsvícení petříkovského vánočního stromu, připadající na
sobotu před první adventní
nedělí, jsme se v loňském roce
rozhodli opět spojit s další
akcí věnovanou nejen našim
dětem. Celé odpoledne začalo
v 13:30 hod v místním pohostinství. Pod vedením ilustrátora
Davida Dolenského a spisova-

tele Lukáše Csicselyho, autorů
knihy Čmuk, se děti seznámily
se strašidly a jejich problémy.
S ilustrátorem knihy si připravili
masku a lampičku, kterou si
svítili cestou k obecnímu úřadu. Paralelně si dospělí i děti
tvořily vánoční svícny a věnce
pod vedením floristky Martiny
Nalevankové. Vznikly neuvěřitelně krásné výrobky. V 16:00
hod vše vyvrcholilo průvodem,
který se vydal po Skále směrem
k obecnímu úřadu. Cestou se
průvod dětí a rodičů setkal
s několika strašidly. Potom
se všichni podívali na znovu
otevřený betlém a pak již následovalo rozsvícení obecního
vánočního stromu.
■ SNOW FILM FEST – je již
tradiční oblíbenou akcí, kterou
netřeba blíže představovat. Probíhá pravidelně jednu prosincovou sobotu. Jako vždy se sešlo
kolem 50 návštěvníků, z nich
někteří přinesli místo vstupného doma připravené dobroty,
které zpříjemňují obě přestávky
mezi pásmem amatérských
outdoorových filmů. Naše obec
je jedním z cca 200 míst, které
tento festival pořádají v České
republice a na Slovensku.

KULTURNÍ AKCE

›

PŘEHLED
KULTURNÍCH
AKCÍ V ROCE 2022
Podobně rozmanitý kulturní život plánujeme i pro letošní rok.
Na všechny akce budete pozváni také emailem či samostatným plakátem.

Akce, které již proběhly:
■ 25. ÚNORA proběhlo
Sousedské setkání s prezentací speciálního piva za účasti
vedení pivovaru Velké Popovice
i našeho pana starosty, který
odprezentoval záměry obce
s naší hospodou. K tomu všemu
hrála harmonika, která navodila
opravdu sousedskou atmosféru. Na setkání dorazilo mnoho
našich občanů, kteří
se velmi dobře bavili.
■ 26. BŘEZNA proběhla již
tradiční Expediční kamera, filmy
opět nezklamaly a atmosféra
byla jako vždy úžasná.

i stálých expozic. Autobus
bude odjíždět zpět do Petříkova v 15:15 hod a od
16.00 hod bude následovat
posezení v sále naší hospody
s něčím dobrým k jídlu a hudbou k poslechu i tanci.

■ 17. ZÁŘÍ mexická párty

■ 18. ČERVNA Vítání léta –
sportovně zábavné odpoledne
pro děti i dospělé

■ 10. PROSINCE
Snow Film Fest

■ 30. ČERVENCE
A 20. SRPNA letní kino domlouváme nové filmy, tituly
se dozvíte z plakátů
■ 3. ZÁŘÍ vítání nových občánků a sázení stromků

■ 26. LISTOPADU Adventní
setkání - rozsvícení petříkovského vánočního stromu, kterému
budou předcházet adventně
laděné tvořivé dílny

Již nyní se těšíme na společně strávené chvíle na akcích
pořádaných Obecním úřadem
Petříkov, Sborem dobrovolných
hasičů a Kulturně-sportovním
spolkem Petříkov. Na všechny
akce budete pozváni také
e-mailem, popř. plakátkem.

■ 30. DUBNA proběhlo
tradiční pálení čarodějnic.
Konečně jsme se sešli po dvouleté covidové pauze.
Další plánované akce,
které máme připraveny:
■ 14. KVĚTNA akce pro naše
seniory – návštěva Národního
muzea v Praze. Odjezd autobusu z Petříkova ve 12:40, z Radimovic ve 12.50. Od 13.30 hod.
je plánovaná komentovaná
prohlídka nově zrekonstruované budovy Národního divadla
s nahlédnutím do aktuálních

Vítání léta 2021
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›

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

OAKS PRAGUE
INVESTUJE
DO OKOLNÍCH CEST

K

dyž se řekne Oaks Prague, mnoha
lidem se vybaví rozsáhlý komplex okolo
moderního golfového hřiště u Nebřenic.
Developer projektu, společnost Arendon, si dal
za cíl tuto lokalitu nejen zmodernizovat, ale také
přispět k záchraně kulturních památek, kultivaci
přírodních zdrojů a zpříjemnění okolí pro návštěvníky a obyvatele Oaks Prague i pro všechny
sousedy z okolních měst a obcí, kteří zde budou
chtít trávit volný čas. Samozřejmostí je také udržitelnost a respekt k přírodě, které jsou hlavními
pilíři společnosti.
V okolí Oaks Prague najdete kilometry stezek,
které lze využít pro vycházky, běhání či pro jízdu
na kole nebo na koni. Širší síť pěšin a cest nabízí
pestrou paletu krátkých i delších tras, po nichž
se může kdokoliv ze široké veřejnosti vydat, aniž
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by musel překročit hlavní silnice. Developer
systematicky pracuje na zprůchodnění a zprůjezdnění těchto lesních a polních cest v okolí
Nebřenic. Například loni se povedlo vysekat
a pročistit průchod po žluté turistické značce
v bezprostřední blízkosti pramene Botiče, která
byla velmi zanedbaná, nebo provést propojení
mezi cestou spojující Chomutovice a Křížkový
Újezdec, kde byla vytvořena nová stezka skrz
nově vysázený porost. Celkem jsou v současnosti schůdné či sjízdné přibližně 4 km stezek, letos
chce Arendon upravit a zprůchodnit dalších
5–7 km. A v následujících letech vybudovat
zbrusu nové cyklostezky. „Většina těchto stezek
prochází po obecních cestách. Na jejich zprůchodnění intenzivně spolupracujeme s okolními
obcemi. Bez jejich podpory by celá realizace

Obec Petříkov / Radimovice

nemohla proběhnout a rádi bychom jim proto
poděkovali za spolupráci a součinnost. Chceme
upozornit na jednu cestu, která vede skrz les
a protíná golfové hřiště. V tomto místě přechodu, tedy mezi jamkou 10 a 11, je však možné
bezpečně projít golfovým hřištěm a přejít na
druhou stranu cesty, která je dále napojena na
systém lesních cest v okolí. Chtěli bychom také

Schüttelsberg. Desítky let tato památka chátrala
a hrozila jí demolice. Zámek přešel do majetku
společnosti Arendon a začala velmi náročná
rekonstrukce celého objektu. Ten se dočkal ze
dvou třetin nového podsklepení, osazení nových
špaletových oken, nové střechy a fasády s ozdobnými prvky. Nyní developer dokončuje jeho
citlivou rekonstrukci. Samozřejmostí a součástí

V okolí Oaks Prague najdete kilometry stezek, které lze využít
pro vycházky, běhání či pro jízdu na kole nebo na koni.
uvést na pravou míru informace, že golfové hřiště je určené pouze pro hráče a volný pohyb jiných osob je na něm zakázán. Pohyb se snažíme
směřovat na cesty, které jsou pro pěší bezpečné,”
popisuje Kateřina Poláková, Marketing & Sales
Director společnosti Arendon.
Zámek v Nebřenicích byl postaven začátkem
19. století jako lovecký zámeček pro rodinu von

celého projektu je také rekultivace a modernizace dalších částí obce Nebřenice. V rámci
projektu došlo například k přeložce komunikace
III. třídy, která nyní odpovídá provozu. Dále
došlo k vybudování nové technické infrastruktury, na kterou jsou napojeni i stávající obyvatelé
Nebřenic. Letos plánuje Arendon také výstavbu
soukromé mateřské školy pro 40 dětí.

✁
DOTAZNÍK OBCE PETŘÍKOV
Vážení občané, rádi bychom získali odpovědi na následující otázky.
Využili byste ve vaší domácnosti hnědou popelnici na bio odpad?
Co byste navrhovali změnit či vybudovat v naší obci?
Děláte něco zajímavého a rádi byste o tom informovali ostatní občany?
Chtěli byste nám sdělit něco dalšího?

Odpovědi můžete zaslat na email obec.petrikov@obecpetrikov.cz
nebo vhodit tento dotazník do schránky na OÚ.
Velice děkujeme za vaši zpětnou vazbu.
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›

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

AKCE
„UKLIĎME ČESKO“

V

soboru 2. dubna jsme se zapojili na do akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci si přišli po deváté
hodině vyzvednout k budově obecního úřadu pytle a rukavice. Vlastní sběr mohl proběhnout
kdykoliv během dne. Nasbírané pytle zůstaly připravené k odvozu podél hlavních silnic.
V podvečerních hodinách jsme všechny pytle svezli do obecního sběrného dvora. Některé se nám
povedlo také roztřídit. Zaměřili jsme se na odpadky zejména podél silnic nebo pěších tras. Nejvíce
bylo plastového odpadu, PET lahví či jiných obalů, dále plechovek od nápojů a skleněných lahví.
V Babáku jsme narazili na skládku stavebního odpadu, jinde zase na odhozené pneumatiky či poklice
na kola. Nejkurióznějším nálezem byl dětský kočárek. Doufáme, že akce bude probíhat pravidelně
i v dalších letech a snad se nás sejde více.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

›

STŘÍPKY
ZE ZASTUPITELSTVA
DUBEN 2021 – 2022
Zde Vám přinášíme stručný přehled dění na jednání zastupitelstva v uplynulém roce.
■ 24/2021 - 15.4.2021 zastupitelstvo schválilo finanční
podporu ve výši 5.000 Kč
pro činnost neziskové organizace Zdravotní klaun ,o.p.s.
a finanční podporu ve výši
5.000 Kč na podporu činnosti
Linky bezpečí, z.s.
■ Zastupitelstvo obce
Petříkov dále schválilo Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi
Obcí Petříkov a společností Plzeňský Prazdroj, a.s. na období
2021-2022.
■ 27/2021 - 9.9.2021 zastupitelstvo schválilo spolupráci
a následně žádost na podání
dotace jejímž předmětem byla
revitalizace vodních ploch rybník Pokutník a Brigádník. Vše
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ve spolupráci se společností
Natura Koncept s.r.o., zastoupenou panem Strouhalem.
■ 28/2021 – 21.10.2021 zastupitelstvo schválilo finanční
podporu pro T.J. Slavoj Velké
Popovice na podporu výuky
bruslení žáků MŠ A ZŠ ve výši
10.000 Kč.
■ Zároveň bylo schváleno
zadání zpracování komplexní
Dopravně-bezpečnostní studie
naší obce, a to společností Projekce dopravní Filip s.r.o.
■ Zároveň byly v minulém roce
schváleny dvě obecně závazné
vyhlášky obce Petříkov č. 2/2021 o stanovení systému
odpadového hospodářství

a Obecně závazná vyhláška
obce Petříkov č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
■ Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1000 Kč,
maximálně do výše ročního
poplatku, na svoz tuhého komunálního odpadu pro samostatně žijící starobní důchodce
na rok 2022.
■ Vzhledem k navýšeným nákladům na stočné a dále s ohledem na velké počty výměn
čerpadel u jímek na odpadní
vody v Petříkově, neboť jsou na
hranici své životnosti, nebude
již trvale bydlícím občanům
přiznáván příspěvek na stočné.
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›

INFORMACE Z OBCE

RYBÁŘSKÝ
SPOLEK
PETŘÍKOV

R

ád bych Vám představil místní spolek,
který se zabývá chovem ryb a sportovním
rybolovem. Ve spolku je v tuto chvíli cca
22 členů. Staráme se o tři rybníky na katastrálním území obce Petříkov. Jedná se o rybníky
Koupaliště, Brigádník a Nový.
Chov ryb se provádí na rybníku Koupaliště
o rozloze cca 0,6 ha a na rybníku Brigádník
o rozloze cca 0,2 ha. Zde se chovají převážně
kaprovité ryby (kapr, amur) a dravci ( candát,
štika a okoun).
V roce 2020 před covidem jsme se vrhli za
přispění OúP, RsP a několika sympatizantů
(kamarádů), kteří
pracují se stavební technikou, do
velké rekonstrukce Koupaliště.
Poslední větší
rekonstrukce proběhla v roce 1976
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a od té doby se v rybníce nashromáždilo velké
množství splavené ornice, trávy a listí, z čehož
se za ta léta stalo bahno. Pomocí zapůjčené techniky CAT od Zeppelinu jsme odvozili cca 3500
m3 bahna. Následně se opravila vnitřní část
kaberny, vybudovalo se uvnitř loviště a zpevnila
se část hrází lomovým kamenem. V tuto chvíli
je rybník nově zarybněn a opět může sloužit ke
koupání.
Sportovní rybolov se provádí na rybníku Nový
o rozloze cca 0,75 ha. Zde je možné provádět
sportovní rybolov po pořízení rybářského lístku
RsP (povolenky). Povolenka celoroční je pouze
pro členy RsP, ale je možné pořízení povolenky na 24 hod. pro dospělé a mládež. Na tomto
rybníku můžete chytit kapra, amura, karase, koi
kapra, štiku, candáta, pstruha a ostatní bílou
rybu. Máme zde také trofejní ryby, jako je kapr
a amur, které mají váhu cca 14 kg. Tyto ryby se
musí šetrně a neprodleně vrátit vodě!
Dále v obci rybářský spolek pořádá v místní

Obec Petříkov / Radimovice

hospůdce za přispění sponzorů rybářskou taneční zábavu, kde je vždy bohatá tombola. Tato
akce se převážně koná na přelomu listopadu
a prosince a tradičně se těší vysoké návštěvnosti.
Naneštěstí se poslední 2 roky kvůli pandemii
nekonala.
V období října a listopadu probíhá na některém z našich rybníků výlov. Část vylovených ryb
je určena k prodeji. Je možné si také v předvá-

nočním období koupit pod místním OÚ petříkovského kapra nebo amura ke štědrovečerní
večeři.
Rádi do našeho spolku přivítáme nové členy
z řad místních obyvatel, kteří sympatizují se sportovním rybolovem nebo si ho chtějí jen vyzkoušet
a s nadšením se budou podílet na rozvíjení a vylepšování našich rybníků. Nebráníme se novým
nápadům a vizím a těšíme se na váš zájem.

Denní povolenka – 24hod.
1denní povolenka dětská do 15 let 		
24 hod – 1 prut		
1denní povolenka dospělí 			
24 hod – 2 pruty		
** 1x ušlechtilá ryba dle stanoveného rybářského řádu

200,-Kč**
400,-Kč**

Tel: +420 739 516 248

›

DOTAČNÍ ŽÁDOSTI
• REKONSTRUKCE RYBNÍKŮ
V loňském roce jsme podali dotační žádost na Ministerstvo zemědělství na rekonstrukci rybníků Pokutník a Brigádník. U obou žádostí jsme byli úspěšní a získali dotační
příslib na rekonstrukci rybníku Brigádník ve výši 2,7 mil. Kč a rybníku Pokutník ve výši
4,4 mil. Kč. Práce na rekonstrukcích začnou na přelomu léta a podzimu letošního roku.

• HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
V roce 2021 jsme získali dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na hospodaření v lesích v celkové částce 167 tis. Kč. V lednu 2022 dorazila dotace na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši 238 tis. Kč.
• VENKOVNÍ POSILOVNA (WORKOUT)
Na konci roku 2021 jsme připravili podklady k dotační žádosti na vybudování venkovní
posilovny. Bohužel jsme v poslední fázi nezískali souhlas Stavebního úřadu Velké Popovice s umístěním hřiště, a tudíž jsme museli podání žádosti odložit.
V letošním roce se zaměříme na dotační možnosti spojené s úpravami sběrného místa,
rekonstrukcí hospody a vybudováním bytů či zajištěním prvků dopravní bezpečnosti.
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›

INFORMACE Z OBCE

SBĚR
SEPAROVANÉHO
ODPADU

V

loňském roce jsme započali změnu systému sběru separovaného odpadu. Od
léta loňského roku jste si mohli zdarma
vyzvednout nádoby o obsahu 240 l pro sběr
papíru a plastů. Svoz separovaného odpadu probíhá jednou měsíčně v předem určených dnech
(viz kalendář svozu odpadu). V březnu letošního
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roku byla zrušena
stávající sběrná
místa pro papír
a plast v Petříkově
i Radimovicích.
K průběžnému odevzdávání odpadu zůstaly
na stávajících místech nádoby v Petříkově na
sklo, kov a domácí kuchyňské oleje. Přímo
v budově obecního úřadu (hned u vchodu před
schody) je sběrné místo pro drobné elektrospotřebiče a baterie.
V případě, že je objem vlastních nádob na
plast a papír nedostatečný nebo tyto nádoby nepoužíváte, máte možnost v provozních
hodinách sběrného místa odevzdat papír a plast
právě tak, jak probíhá sběr bioodpadu. Také zde
můžete odevzdat nadměrný papírový odpad,
který se nevejde do popelnice (např. velké kartonové krabice). Pokud máte více odpadu (papír,
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plast), než pojme Vaše popelnice, nenechávejte
prosím odpad v době svozu vedle popelnice.
Svozová firma takto umístěný odpad nemůže
přijmout. Odevzdejte přebytečný odpad na
sběrném místě. Pokud Vám pravidelně nestačí
objem popelnice na separovaný odpad, je možné
na obecním úřadě požádat o další popelnici.
V současné době zvažujeme možnost pořízení speciálních popelnic pro bioodpad. Velice
by nás zajímal Váš názor, zda byste takovou
možnost u svých domků využívali. Se zpětnou
vazbou se můžete obrátit na kteréhokoliv zastupitele, vyplnit dotazník ve zpravodaji či napsat
email na obec.petrikov@obecpetrikov.cz.

Stále platí možnost objednání žlutého kontejneru o objemu 3 m3 na zahradní bioodpad.
Kontejner můžete objednávat přímo u pana
Tipla na tel. 603 415 739. Za přistavení žlutého
kontejneru je účtován poplatek ve výši 200 Kč.
V posledních dvou letech jsme z vlastních
zdrojů pořídili několik strojů, které nám zlepšily
péči o obecní majetek, hlavně lesy. Byl pořízen
čelní kolový nakladač Kramer 5055, poloautomatická štípačka na dřevo a paketovací lis. Právě
paketovací lis na papír nám umožňuje uzavření
okruhu nakládání s kartonovým odpadem.
Přivezené kartonové krabice není nutné nějak
sešlapovat či upravovat.

Proč chci být myslivcem?
Už od malička jsem se chtěl stát myslivcem. Co si jen pamatuji, chodil jsem na myslivecké výlovy do Lištic, což je soustava rybníků kousek od Radimovky. Nyní se účastním
i mysliveckých brigád, které jsou zaměřené na péči o přírodu a zvěř. V poslední době
nejčastěji čistíme les a sázíme nové stromky. Příroda a zvěř mi vždy byly blízké, stejně
jako krásná krajina kolem Petříkova, která se bohužel tak rychle zmenšuje a ubývá.
Kolik půdy bylo zastavěno od mého dětství. Je až smutné vidět tento „pokrok“ civilizace, který ničí něco tak krásného a ryzího, jako je česká příroda. Naše příroda, na
kterou bychom měli být právem pyšní. To vše máme v okolí Petříkova: lesy, rybníky,
pole, louky. Tento malebný kousek světa je mému srdci nejblíže. Jak jinak a lépe bych
se mohl angažovat v péči o něj než tím, že budu myslivcem. Nyní ještě dělám zkoušky,
ovšem doufám, že za několik měsíců budu i já hrdým členem petříkovského mysliveckého sdružení. Je jen škoda, že budu osmým do
party, víc myslivců tady není. V současnosti o práci
myslivce bohužel není moc velký zájem, přitom
taková práce není a nikdy nebyla jen o střílení zvěře,
jak by si mnozí mohli myslet. Je důležité pochopit,
že pokud někomu jde o krajinu a její prosperitu, je
to právě myslivec. Jeho participace v tomto ohledu
je ovšem ze zásady praktická, proto o ní moc lidí
neví. Myslivci o věcech tolik nemluví, snaží se konat.
I jejich inklinace k tradicím je mi blízká. Myslivec se
romanticky stává součástí přírody, zároveň se ovšem
stará o zdravý život zvěře.
Co mě opravdu dopálí, je, když na pokojné procházce lesem vidím pobíhat nevycvičeného psa, aniž
by byl veden na vodítku. S psovodem, který nad ním
má kontrolu asi jako nad neřízenou střelou. Takový
Petříkovští myslivci pes často honí zvěř, která je již tak trýzněna úbytkem lesa a přirozeného úkrytu. V přírodě je důležité
se chovat ohleduplně, ať už jste dítě nebo dospělý člověk. Měla by to být povinnost.
Musíme si uvědomit, že příroda není hřiště, na kterém můžeme vřískat a dělat si, co
se nám zachce. Pokud si neuvědomíme důležitost přírody včas, je možné, že pro naše
potomky tady už žádná nezbyde.
Jáchym Šticha
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INFORMACE Z OBCE

OKÉNKO DO PASTELKY
ANEB JAK SE
MAJÍ VE ŠKOLCE

M

ilí přátelé a kamarádi, rády bychom
Vás opět nechaly nahlédnout do školkového okénka a seznámily Vás
s tím, co se u nás od posledního článku dělo.
Je neuvěřitelné, jak čas rychle letí, je to totiž více
jak rok, co jste si o nás mohli číst naposledy.
Závěr loňského školního roku nebyl bohužel nijak slavný a veselý, samozřejmě vlivem
covidové situace v celé republice, takže trend
odvolávání, rušení a omlouvání se z různých
akcí, kurzů a programů pokračoval a již podruhé ve své historii přišly děti o celodenní
výlet i Loučení s kamarády odcházejícími do
škol. Zabezpečoval se především běžný provoz
a dodržování všemožných opatření a nařízení.
Nutno však konstatovat, že za tu dobu, co vše
trvalo, jsme se také my v mnohém zdokonalily, zlepšily, dovzdělaly a podobná omezení
a změnu režimu i nastavení jsme daleko lépe
zvládaly. V září jsme školku otevřely se zčásti
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změněným personálem a s nadějí, že bude vše
lepší, veselejší, a rozhodly se hned tak se nevzdávat nasmlouvaných aktivit a alespoň zčásti
vrátit do naší školky to, co bývalo v minulosti
standardní. Covidová situace, byť byla celorepublikově vážná, nás naštěstí příliš nepoznamenala a až na opravdu malá omezení a uzávěry
jsme až dodnes prošli vším uspokojivě. Téměř
žádnou zásadní akci jsme rušit nemusely, možná občas pozměnit termín a jen mírně jsme
v rámci režimu omezily akce velkého rozsahu.
Děcka zvládla jak cyklokurz s p. Mixou, tak
kurz bruslení na ledě ve Velkých Popovicích,
kurz lyžování na nedaleké Chotouni a zanedlouho začnou jezdit na kurz plavecký do
Čestlic. Děti viděly a zažily mnoho zajímavých
programů, kulturních, osvětově-preventivních,
sportovních i vzdělávacích, mohou docházet na
volnočasové kroužky, byly podrobeny screeningovým vyšetřením atd. Na podzim se nám
podařilo opět uspořádat podzimní keramické
tvoření s rodiči, později veselou drakiádu,
lampionový průvod, jen adventní setkání ve
vnitřních prostorách MŠ nebylo možné zajistit.
V letošním školním roce máme jen malý počet
předškoláčků, práce je velmi komfortní a jejich
příprava na vstup do školy vcelku individuální.
Jsme také rády, že se vrátila do zaběhnutých
kolejí spolupráce se ZŠ Velké Popovice (proběhla schůzka pro rodiče budoucích školáků, Škola
nanečisto) a že budeme moci školu i prezenčně
navštívit.
Bohužel i na mnohé z nás v minulých měsících dopadla preventivní karanténní opatření
nebo nemoc způsobená koronavirem, ale vše
jsme zvládly dobře. Doba je opravdu zvláštní
a složitá. Sotva trochu polevil covid, objevila se

Obec Petříkov / Radimovice

TŘÍDA PRAMÍNEK
Paní učitelky Irča, Šárka a teta Jana se těšily
na 1. září, kdy budou moci přivítat naše malé
žáčky ve třídě Pramínek. Do této třídy dochází
15 dívek a 9 chlapců ve věku 3–4 roky.
Adaptace probíhala téměř u všech dětí s úsměvem a beze strachu, jen občas si někdo vzpomněl
na maminku, tatínka a nějaká ta slzička ukápla.
Kamarádi z Pramínku se v prvních týdnech
docházky seznamovali s prostředím MŠ a jeho
okolí, pravidly, ale hlavně se svými kamarády
a personálem.
Po svačině je čas her a zábavy, takže když nám
počasí dovolí, chodíme s dětmi ven. Velmi rádi
využíváme herní prvky na zahradě MŠ, ale také
navštěvujeme místní dětské a sportovní hřiště,
kde se děti vždy vyřádí. Rádi obcházíme místní
rybníky a pozorujeme přírodu.
Co se týče vzdělávání, tak v podzimních tématech jsme se zabývali odletem ptáků,
sklizní ovoce a zeleniny, péčí o zahradu, seznámili jsme se se symboly naší státnosti a patro-

▲

hrozba snad ještě horší, horší především v tom,
že si ji málokdo z nás umí vysvětlit, představit,
jakkoliv se k ní uspokojivě postavit…. Informace jsou velmi závažné, málokdo z nás se s něčím
podobným v životě setkal, mnohé se každou
chvilku mění, mediální masáž nikomu nepřidává a bývá často velmi náročné vše pochopit
a ustát. Vše je velmi psychicky i fyzicky náročné
pro každého, byť třeba rozdílně. I přes to, co se
kolem nás děje, se snažíme dětem zpříjemnit
den a navodit pocit bezpečí a pozitivní atmosféry. Někdy nezbyde, nežli s dětmi o nepříjemných
věcech pohovořit, vysvětlit, ale vždy se snažíme,
aby naši malí kamarádi nemuseli zbytečně brzy
dospět a vnímat nebo zažívat problémy, které
jejich věku nepřísluší; strach a obavy z nemocí či
války, různých sociálních či finančních nejistot.
Snažíme se, aby u nás děty mohly spíše zapomenout, smát se a radovat se, učit se, hrát si, dovádět i trochu zlobit, bezstarostně si odpočinout
a s chutí se najíst.
Ukrajinu jsme také podpořili, jak jsme mohli.
Spolupodíleli jsme se na obecní materiální
sbírce a nejvíce jsme se asi angažovali ve vztahu
k podobně starým dětem. Kromě této pomoci se
pravidelně snažíme pomáhat i v jiných projektech a prostřednictvím jiných akcí, ať už se jedná
o charitativní akce nebo akce například ekologické. Aktivní jsme i v rámci soutěží pro MŠ.
Budeme se snažit, aby to tak bylo i nadále
a přejeme nejen sobě, ale i vám všem pevné
zdraví, sílu a pozitivní myšlení a také co nejvíce
slunečných dnů a těšíme se opět na společná setkání v rámci veřejných akcí. A nyní něco málo
od tet z jednotlivých tříd.
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nem naší země – sv. Václavem. V tomto
období se děti zúčastnily soutěže ZUŠ ve Velkých Popovicích „Cesta časem“, kde obsadily
nádherné 1. a 3. místo.
V adventním čase jsme s dětmi nacvičovaly
na vánoční besídku, která se však z důvodu
vládních opatření neuskutečnila. K svátku
sv. Mikuláše nás ve školce navštívili andělé.
Děti jim zarecitovaly básničku a dostaly balíčky
s dobrotami.
Po novém roce se naše MŠ zúčastnila Tříkrálové sbírky, do které nám štědří dárci přispěli
nemalou částkou. Ve školním vzdělávání jsme
se věnovali tématům zdraví (prevence, zdravý
životní styl), příroda v zimě, zimní počasí, zimní
sporty, svátku sv. Valentýna – soužití s babičkou,
dědečkem.
Když nám počasí přálo a napadl sníh, užívali
jsme si s dětmi zimních radovánek. Bobovali
jsme, jezdili na lopatách, stavěli jsme sněhuláky.
Protože myslíme i na naši přírodu a zařazujeme do vzdělávání environmentální výchovu, zapojili jsme se do projektu „Uklízíme Česko“, kdy
jsme s našimi malými kamarády sbírali odpadky
v obci Petříkov a jeho okolí.
Na jaře nás čeká další výtvarná soutěž na téma
IZS pořádaná MV ČR, tak dětem držte palce,
ať se jim díla vydaří.
Třída Pramínek je parta prima kamarádů.
Od začátku školního roku se děti neustále zdokonalují, z čehož máme velkou radost, vyrůstají
z nich budoucí šikovní školáci.

Šárka, Irča a Jana
TŘÍDA PALETKA
V loňském školním roce 2020/2021 byla naše
školka ochuzena o mnoho akcí a činností, které
máme rádi a provázejí nás celým školním rokem, a to kvůli onemocnění Covid–19. Letošní
školní rok jsme si vše náležitě užili, a ještě nás
mnoho čeká, a doufáme, že nemine.
V září jsme do školky uvítali nové kamarády, kteří se celkem rychle adaptovali, a to
i díky kladné motivaci a spolupráci rodičů se
školkou. Již v tomto měsíci zahájil pan Mixa
CYKLOKURZ (pro přihlášené), který se letos
konal na nově vybudovaném hřišti u obecního
úřadu. Také jsme si užili PODZIMNÍ SLAVNOST ÚRODY a PODZIMNÍ TVOŘENÍ
S RODIČI, ve spolupráci s keramičkou Irenou
Pudíkovou.
V měsíci říjnu jsme zahájili kurz bruslení na
HC Slavoj Velké Popovice (pro přihlášené).
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Třída Paletka odstartovala POLYTECHNICKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ, které potrvá celý školní rok.
V tomto měsíci je také třeba tradičně ZAMKNOUT VODU, tentokrát nám pomohla
„Pramínková víla“ a hlavně zamykací říkadlo.
Oslavili jsme DEN STROMŮ. Pořádali jsme
DRAKIÁDU, která se velmi vydařila.
V listopadu jsme se vydali na SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD plný
světýlek a kouzel. Nezapomněli jsme v tomto
měsíci pozvat milou paní Irenu Pudíkovou
(Turkovická keramika), která s námi tvořila
vánoční výrobky.
V prosinci nás navštívili dva andělé se svou
ANDĚLSKOU NADÍLKOU. Děti předvedly, co
se ve školce naučily, a za odměnu dostaly nadílku. Letos jsme se připravovaly na ADVENTNÍ
SETKÁNÍ, ovšem nepříznivá epidemiologická
situace nám to neumožnila. Na obecním úřadě
pomáháme s výzdobou okolo BETLÉMU, zde
byla k vidění díla dětí z naší školky. JEŽÍŠEK do
školky dorazil, ale dárečky pro malý počet dětí
v prosinci počkaly do ledna. Vánoční atmosféru
jsme si v prosinci i tak užili. Byla provoněná
cukrovím, vůní jehličí, zpívali jsme koledy a užili si adventní zvyky.
V lednu nás již čekal CELOTÝDENNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ – HRAVÉ LYŽOVÁNÍ (pro
přihlášené). Program ZUBNÍ PREVENCE je,
zvláště po Vánocích, důležitý, a proto také proběhl i u našich malých kamarádů. Také bylo fajn
si zacvičit s trenéry „z ledu“, kteří na nás budou
myslet do konce školního roku každoměsíčně.
Proběhl i OPTOMETRICKÝ SCREENING
s Mgr. Hamplovou.
Únor jsme zahájili KOUZELNÝM KARNEVALEM, program k němu nám nachystaly
profesionálky ze skupiny ABBA.cz – Gábina
a Katka.
V měsíci březnu nás po dlouhé době navštívil
cirkus–varieté AGNES ADONIS. S naší školkou spolupracuje již více let a musíme říci, že
jsme byli opět spokojeni. Koncem března jsme
netrpělivě čekali na příchod jara. Na oslavu
tohoto svátku jsme se oblékli do zelenožlutých
barev, atmosféra byla opravdu jarní. Hned poté
jsme utopili ZIMU – MORANU a ODEMKLI
VODU, opět naším tradičním odemykacím
veršem. UKLIĎME SVĚT, to je celorepubliková
akce, které jsme se zúčastnili nedávno. Dělá nám
radost, že si uklidíme své okolí.
Na další chystané programy ve školce
se velmi těšíme.
Katka, Iva a Gábina
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