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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
v prvním čísle našeho zpravodaje,
který bude v roce 2011 vycházet pravidelně jako čtvrtletník, rád začínám
své slovo přáním všeho nejlepšího
do nového roku. Upřímně vám všem
přeji hodně zdraví, štěstí a pohody
a doufám, že ony dvě jedničky
na konci letopočtu budou skutečně
symbolem úspěchu.
Přál bych si také, abyste vy všichni,
kteří v Petříkově a Radimovicích žijete, ani letos nebyli lhostejní k tomu,
co se kolem vás děje. Abyste se zajímali o záměry obce, měli chuť měnit
věci k lepšímu a nebáli se otevřeně
vyjádřit svůj názor. Pak se tady budete moci skutečně cítit jako doma.
Současně bych chtěl vám všem
také poděkovat za to, že jste zájem
o veřejné dění potvrdili svou účastí
v loňských říjnových komunálních volbách. Výsledky voleb, a tedy vaše
důvěra, jsou pro mě a všechny zvolené zastupitele velmi zavazující. Jsme
si vědomi, že jste nám umožnili
pokračovat v započaté práci a dali

Na zimní téma
Na to, jak má vypadat pravá
česká zima se už zase nikdo nemusí
jezdit dívat jen na obrázky pana
Lady do nedalekých Hrusic. Zaváté
cesty, domy schoulené pod sněhem, na střechách rampouchy jako
píšťaly od varhan. Tohle vše máme
už od loňského listopadu takřka
denně přímo před očima.
A podobně jako na obrázcích,
které Josef Lada namaloval téměř
před sto lety, si na každém i sebemenším kopečku děti užívají všechny zimní radovánky, staví sněhuláky
a z bruslení na rybníce se domů vracejí s tvářemi červenými mrazem.
Z tohoto pohledu nemá zima
opravdu žádnou chybu. Je taková,
jaká by asi měla být. Počasí jsme
přeci měli vždycky za zlé, když byly
Vánoce na blátě a o ledové klouzačce jsme si mohli nechat jenom zdát.
To pak přišlo na řadu aspoň listová-

nám šanci dotáhnout ke zdárnému
konci projekty, které jsou pro další
rozvoj naší obce víc než důležité.
Vaší důvěry si vážím o to víc, že
jako bývalý sportovec z vlastní zkušenosti vím, že obhajoba úspěchu bývá
o hodně těžší, než první vítězství.
ní knížkami s těmi kouzelnými
obrázky z minula, třeba i v místní
knihovně.
A když nám paní Zima nechala
okusit vše ze svých půvabů, zdá se,
že její sněhová peřina už je pro nás
jaksi na obtíž. Ztrácí své kouzlo
v okamžiku, kdy nás nutí vstávat
o hodinu dříve, protože se skrze ni
musíme prokousat blíž k civilizaci.
Přivádí nás k zoufalství, protože nás
zastaví na cestě do práce. Je pro
zlost, protože nebere ohledy
na dnešní rychlé tempo a tisíce lidských povinností.
A přitom právě poslední dny byly
téměř takové, jak na ně Lada vzpomíná v Kronice mého života: „Než
jsme se nadáli, zapadl kraj sněhem.
Někdy jsme jím byli překvapeni ráno,
když jsme při vstávání vyhlédli okénkem ven. Ale jindy se počal sníh
sypat pomalu mezi dnem, a tu jsme
ho vítali radostným zpěvem: Chumelí se, chumelí, paní Zima jede!“

První sníh, kterým se zima velmi
nekompromisně přihlásila o svá
práva, jsem si tedy opět neužil tak,
jako kdysi, kdy jsem měl tohle roční
období docela rád. Od chvíle, co
jsem se stal starostou, totiž vidím
zimu úplně jinýma očima. Znamená
řadu starostí a nepříjemností. Její
silný úder se nám tentokrát dařilo
odvracet především s pomocí nové
sněhové frézy, díky níž jsme i při
kalamitním stavu dokázali udržovat
schůdné chodníky, a také díky zdokonalené sněhové radlici. Z centra obce
jsme museli odvézt tuny sněhu, jinak
by se v ulicích nedalo již ani dál
prohrnovat.
Velkou zásluhu na tom, že Petříkov
a Radimovice nezapadly do závějí,
však máte také vy, občané. Když bylo
zle, "chodníkový zákon" šel stranou.
Kdo mohl, vzal do ruky hrablo či
lopatu a pomáhal s odklízením
sněhu. I za to je třeba poděkovat.
Myslím, že pokud lidé neváhají
pomoci obci, pak snad vědí, že obec
se snaží, aby se jim tady žilo dobře.
O to nám opravdu jde.

Miloš Kačírek ml.
V čem je to tedy dnes jiné?
Právě v tom rychlém tempu,
shonu a stresu. V tom, že to jinak
neumíme.
Jestli tedy začne chumelit nanovo, zkusme to brát tak, že se nám
právě sněhem a mrazem pokusilo
počasí naznačit, že bychom měli
třeba trochu přibrzdit. Nejen
na kluzké silnici, ale vůbec v životě
a jeho stylu.
A pokud by snad někdo stál
i o další podobné rady, stačí zajet
do hrusického památníku a prohlédnout si tam všechny ty idylické
obrázky, ze kterých dýchá klid
a pohoda. Cestou domů pak možná
uvidí, že sněhová čepice sluší stromům stejně jako kdysi, sněhuláci se
podobají svým o mnoho starším
kolegům a koulovačka má taky něco
do sebe.
Letošní zima je zkrátka taková,
jaká má být. Tak jí to nevyčítejme.
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N ov é v edení obce
Dne 12. listopadu 2010 se na veřejné ustavující schůzi sešli nově zvolení zástupci
obce, aby se dohodli na podobě zastupitelstva, které bude v Petříkově a Radimovicích
pracovat další čtyři roky. S ohledem na volební výsledky jde o zastupitelstvo staronové.
Většina členů bývalého vedení ve svých funkcích díky důvěře občanů pokračuje.
STAROSTA
MÍSTOSTAROSTKA
ZASTUPITELÉ

Miloš Kačírek ml.
Ing. Irena Filikarová
Markéta Štichová
Stanislava Pašková
Věra Luxová
Jiří Roubíček
Milan Matějka

Všechny zastupitele jistě dobře
znáte, potkáváte je jako své sousedy. Zpravodaj U nás v Petříkově
a Radimovicích jim však položil
i několik otázek, díky nimž se
o nich třeba dozvíte i něco víc.
Nechtěli jsme znát jejich názor
na žádnou „velkou politiku“. Zajímaly
nás obyčejné a lidské věci.
1. Proč máte rádi místo, kde žijet e ?
2. Co v Petříkově a Radimovicích
postrádáte nebo co Vám vadí ?
3. Co pro vás, jako zastupitele, bude
prioritou ?
4. .Jaké je vaše osobní krédo ?

Miloš Kačírek:
1. V Petříkově žiju od narození
s malou přestávkou spojenou se
smutnou událostí v rodině. Ale
i v tomto období jsem veškerou volnou chvilku trávil v Petříkově, který
pro mě znamenal a stále znamená
rodné místo. Do budoucna na tom
nechci nic měnit.
2. Bohužel se vytrácí někdejší
vzájemná soudržnost. S novou
výstavbou se do obce často stěhují
lidé, kteří se ani nepřihlásí k trvalému pobytu. K Petříkovu nemají žádný
vztah. Přehnaně horliví jsou však
v nejrůznějších stížnostech.
3. Zdárné dokončení velkých
investičních akcí (vodovod a kanalizace, mateřská škola).
4. Co nejvíce občanů hrdých na to,
že žijí V Petříkově a Radimovicích.

Irena Filikarová
1. Jako zdejší rodačka tady mám
spoustu míst spojených s krásnými
vzpomínkami na dětství i na milé
lidi, kteří tu již s námi nejsou.
2. Postrádám ochotu některých

kontrolní výbor
výbor kulturní a sociální
výbor životního prostředí
finanční výbor
výbor technického zabezpečení

lidí pomáhat při zajištění pořádku
a pěkného vzhledu obce. Vadí mi
vandalové a špatné mezilidské vztahy, které se bohužel někdy předávají
i dalším generacím.
3. Poctivá práce pro zvelebení
obce a zachování rázu okolní krajiny.
4. Slušnost a poctivost.

Markéta Štichová
1. V Petříkově jsem se narodila
a žiju zde celý svůj život. Mám to
tady opravdu ráda a vůbec si nedokážu představit, že bych měla žít
jinde. V poslední době mě děsí nová
výstavba v obcích kolem Petříkova.
Přijde mi neuvážená, je za ní vidět
spíš osobní než veřejný zájem. Doufám, že si lidé konečně uvědomí, že
když všechno zastaví, nebude kde žít.
2. To důležité, kanalizace, vodovod a mateřská školka, se staví, takže
mi vlastně nic nechybí. Hodně mi
však vadí letní pálení odpadu
na zahradách a zimní topení „vším
možným i nemožným“ v kotlích.
Na vsi by měl být vzduch daleko
čistší než ve městě. Opak je někdy
pravdou.
3. Obec, kde se lidem příjemně
žije a nechybí žádná občanská vybavenost. Zároveň ale není daleko
do lesa, k rybníku nebo na louku.
4. Stále je co vylepšovat (v životě,
profesi i koníčcích).

Stanislava Pašková
1. Jsem patriot, s Petříkovem jsou
spojeny mé vzpomínky na dětství
a blízké, kteří tu již nejsou.
2. Postrádám čisté koupaliště, vadí
mi čtyřkolkáři a motorkáři na cestách
a v lesích.
3. Kanalizace, vodovod, školka,
nové cesty.

4. Nikdy neudělat nic proti svému
svědomí.

Věra Luxová
1. V Petříkově se mi moc líbí, stala
jsem se místním patriotem. Jinam už
bych se stěhovat nechtěla, i kdyby
k tomu byla příležitost.
2. Přimlouvám se ještě za jednu
autobusovou zastávku mezi návsí
a Babím dolem.
3. Spokojenost lidí, kteří tu žijí. Pak
jistě budou mít snahu něco udělat
i pro obec.
4. Neprahnout po materiálních
statcích, ale mít rád lidi kolem sebe.

Jiří Roubíček
1. Žiji zde od narození, mám tu
své zázemí a rodinu. Je tady nádherná příroda a do hlavního města
Prahy to máme jen pár kilometrů.
2. V tuto chvíli mě nic zásadního
nenapadá.
3. Rozhodně dokončení kanalizace a vodovodu s následnou úpravou
místních komunikací.
4. Když se člověk rozhodne něco
udělat, čas si vždycky nějak najde.

Milan Matějka
1. Protože jsem se zde narodil
a žiji zde celý život.
2. Po dostavbě MŠ a dokončení
kanalizace s vodovodem nepostrádám nic zásadního. Vadí mi stav
místních komunikací, konečně i státní komunikace, ale to je předmětem
našeho dalšího programu.
3. Udržet stylový ráz obce (bez
velkoskladů, satelitní výstavby apod.).
4. Pokud chci hodnotit druhé,
zametu si nejprve před „vlastním
prahem“.
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Úřad informuje
Obecní úřad přeje všem občanům Petříkova
a Radimovic hodně štěstí, zdraví, úspěchu i pohody
a spokojenosti do nového roku 2011.
Věříme, že právě letos se v obci podaří dokončit
všechny dlouho plánované projekty
a že také zůstaneme dobrými sousedy,
kterým záleží na místech, kde žijí.
Vaši zastupitelé

Pozemek pod koupalištěm
je Petříkova
Po vleklých jednáních s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových byl 9. listopadu 2010
konečně úspěšně dokončen bezúplatný převod pozemku pod petříkovským koupalištěm. Obec se tak
stala vlastníkem tohoto pozemku.
Pokud to rozpočet dovolí, bude
tedy konečně možné plánovat
změny a opravy, které naše koupaliště již nutně potřebuje a po nichž
řada občanů již delší dobu volá.

marketům v okolí samozřejmě
nemůžeme konkurovat, i když naše
ceny se až tolik neliší. Na rozdíl od
nich si však zakládáme na lidském
a sousedském přístupu, jaký kdysi
patřil ke každému vesnickému
krámku,“ říká vedoucí prodejny Jaroslava Duchková. Těší ji, že hned první
nakupující chválili rozšířenou prodejní plochu o samostatný prostor pro
nápoje.
Zákazníky, kteří dojíždějí za prací
mimo Petříkov, jistě potěší i prodejní
doba. Od pondělí do pátku je
v Míšence otevřeno až do 19 hodin,
v sobotu dopoledne od půl osmé
do 11 a v neděli odpoledne od 13
do 16 hodin.

Na řidiče už mávat
nemusíte

Pro pohodlné nákupy
Sympatickým názvem Míšenka
opatřil nový provozovatel místní prodejnu na petříkovské návsi.
Podobně sympaticky působí
i nově upravený interiér prodejny,
kde mají nyní zákazníci možnost
vybírat z podstatně bohatšího sortimentu zboží. „Snažíme se, aby
v regálech a na pultě Míšenky byly
základní věci, bez nichž se žádná
domácnost neobejde, a věříme, že
to zákazníci ocení. Mnoha super-

Od 3. ledna 2011 došlo ke změně
způsobu zastavování v zastávkách
s charakterem "na znamení"
a následně k rozšíření jejich počtu.
Nový systém, který úspěšně funguje
také v okolních evropských zemích,
má zvýšit plynulost a rychlost dopravy a současně také zlepšit tepelnou
pohodu v autobusech v zimních
měsících. Cestující na těchto zastávkách již také nemusí na řidiče mávat.
Přinášíme proto praktické rady
jak se chovat na zastávkách
na znamení.

Chci nastupovat:
nemusím na řidiče mávat, stačí
stát na zastávce tak, aby mě
viděl (řidič je povinen zastavit
v zastávce vždy, nachází-li se v jejím

prostoru viditelně jedna nebo více
osob, zároveň musí zastavit, pokud
již v zastávce zastavil jiný autobus a
cestující by tak mohl být přehlédnut)

Chci vystupovat:
stisknu tlačítko „znamení
k řidiči“ umístěné na přidržovacích
tyčích dostatečně včas, aby řidič stihl
bezpečně zastavit (před každou
zastávkou na znamení na ni upozorňuje akustický hlásič, v případě, že
hlášení zastávek z nějakého důvodu
nefunguje, je řidič vždy povinen
zastavit)
Úplný seznam nových zastávek
„na znamení“ najdete na webu

www.ropid.cz

Zásady pohybu se psy
Třebaže volné pobíhání psů v Petříkově i Radimovicích již od dubna
roku 2009 upravuje Obecně závazná vyhláška, množí se případy, kdy
nejsou tato pravidla dodržována.
Upozorňujeme proto všechny
majitele psů, že na veřejných pro-

stranstvích v zastavěné části
obce se psi mohou pohybovat
pouze s průvodcem a na vodítku. Jejich volný pohyb je možný
jen v přírodě, avšak vždy pod
dozorem majitele či průvodce.
Ti jsou také povinni odstranit
veškeré exkrementy, které po
sobě jejich čtyřnohý miláček při
venčení zanechá v ulicích i ve
volné přírodě.
Psům všech plemen je zcela
zakázán vstup do prostoru oddychového centra u obecního úřadu
a na dětské hřiště u domku u rybníčku v Radimovicích.
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Úřad informuje
Nové ceny jízdného PID
Společnost Ropid, která je regionálním organizátorem Pražské
integrované dopravy, upravila od
1. ledna letošního roku některé tarify plnocenného jízdného. Nově je
také pro cestující zavedena celodenní přestupní jízdenka pro
všechna pásma v rámci PID, která
stojí 150 korun.
Podrobné informace o změnách
a nových cenách jízdného je možné
získat na tel. číslech 234 704 511
a 296 191 817 nebo na webových
stránkách www.ropid.cz

Kdy kácet stromy
Obecní úřad Petříkov upozorňuje
všechny občany, že kácení starých
a nemocných stromů rostoucích
mimo les je nutno provést v období
vegetačního klidu, tedy od 1. listo-

padu do 31. března.

utáhnout nedokážeme. Obzvlášť
poslední dvě zimy jsou skutečně
nad naše síly,“ vysvětluje rozhodnutí
předsedkyně centra Michaela Hupcejová. Sponzora či partnera, který
by byl ochotný přispět Lodičce
na provoz, se bohužel sehnat nepodařilo. Nájemní smlouvu ukončí
MC Lodička výpovědní dohodou
k 31. lednu tohoto roku a prostory
domku tak budou volné pro další
případné zájemce.
Maminky by však v činnosti velmi
rády dále pokračovaly. Za dobu své
existence získalo mateřské centrum
početný okruh stálých členů
a návštěvníků.
Nejnavštěvovanější akcí byl zvířátkový pochod z Velkých Popovic přes
Petříkov a Lodičku, jehož se zúčastnilo kolem 60 dětí. Také loňský
masopust s petříkovskými hasiči byl
velmi úspěšný. A hojně navštěvované byly nejen tvořivé večery, ale
i Mikulášská v Lodičce.
Pokud by maminkám dokázal
kdokoliv poradit ohledně nových
prostor či jinak pomoci, budou velmi
vděčné.
Kontakt:
Michaela Hupcejová
Mateřské centrum Lodička
e-mail: mc.lodicka@seznam.cz
http://xp.me.cz/lodicka

Změna v místní knihovně
MC Lodička hledá nový
přístav
Mateřské centrum Lodička pozastavilo od 1. ledna 2011 svou činnost v obecním domku u rybníčku
v Radimovicích, kde sídlilo téměř
čtyři roky. Maminky teď pro své pravidelné schůzky, kurzy i další akce
pro děti a jejich rodiče hledají nové
zázemí.
„Díky vstřícnosti obecního úřadu
v Petříkově jsme za zdejší prostory
platily jen symbolickou jednu korunu. Moc za to děkujeme. Celoroční
provoz domu, kde se topí elektřinou,
však z našich skromných příjmů

Od ledna letošního roku se čtenáři i další návštěvníci místní knihovny v Petříkově budou setkávat
s novou knihovnicí. Starost o veškeré služby převzala paní Anna Žáková.
Na rozsahu služeb se nic nemění,
kromě půjčování a bezplatného
rezervování knih a časopisů je zde
zdarma k dispozici počítač s přístupem na internet a bez poplatku je
možné použít kopírku, scanner, tiskárnu či vypalovací zařízení. Stejná
zůstává i provozní doba, tedy pondělí od 16 do 20 hodin.

Povedená mikulášská
obchůzka
Také loni chodil Petříkovem
a Radimovicemi Mikuláš v doprovodu anděla a tří čertů. Okolnosti sice
složení party místních nadšenců
pod vedením Jana Laciny tentokrát
značně pozměnily, záměr však
nezhatily.
Mikulášova družina, která Petříkov
a Radimovice obchází již několik
roků, vycházela jako obyvkle z hostince U Petržílků. Právě tam si
na dlouhou cestu vesnicí pro jistotu
dala něco pro zahřátí. Není divu,
v mrazivém počasí mohla na teplý
kožich spoléhat jen čertovská trojice.
Všechny však mohl zahřát i pocit, že
v domácnostech s malými dětmi
udělali se svou nadílkou hodně
radosti.

Už teď ůžete plánovat
léto svých dětí
Do prázdnin zbývá sice ještě
spousta času, ale již nyní můžete
začít uvažovat, jak by letšní léto
mohly strávit vaše děti.
Na webových stránkách naší
obce (ww.obecpetrikov.cz) najdete
aktuální nabídku prázdninových
táborů vzdělávací agentury Descartes, která se specializuje na tematické pobyty pro děti..
Ani v letošním roce nebudou chybět tradiční tábory s výukou anglického jazyka. Novinkou jsou letní
tábory CHIC+FIT pro dívky a Military
camp pro chlapce.

CENY ZA SVOZ POPELNIC ZŮSTÁVAJÍ I V ROCE 2011
STEJNÉ JAKO LONI.
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Výstavbu kanalizace zastavilo počasí
Podle očekávání zasáhla zima i do výstavby kanalizace a vodovodu v obci. Veškerá stavební činnost byla ukončena k 12. prosinci 2010. Navzdory tomu je projekt v mírném předstihu
proti plánovanému harmonogramu.
Konkrétně bylo již do země uloženo 4361,9 m hlavního kanalizačního
řadu a 3034,4 m vodovodních řadů.
Generální dodavatel stavby, Sdružení
Petříkov, na tyto práce odčerpal z celkového rozpočtu zhruba 16,5 mil.
korun. (Celkové náklady na výstavbu
budou činit téměř 50 milionů.)
Navzdory charakteru i rozsahu
prací proběhla první část výstavby
bez větších problémů. Z důvodu většího rozsahu výstavby vodovodu
a kanalizace oproti původnímu
záměru však dojde k navýšení celkové ceny díla. Obec tento finanční
schodek vyrovná prodejem stavebních pozemků ve svém vlastnictví.
Podmínky prodeje byly projednány
a schváleny na řádném zasedání
zastupitelstva 20. 12. 2010. Cena
za m2 činí 1950,- Kč.
Zpracována je už také projektová
dokumentace pro kanalizaci v Radimovicích. Veškeré podklady má
k dispozici stavební úřad ve Velkých
Popovicích, jemuž přísluší rozhodnout o územním rozhodnutí k umístění stavby. Následně pak naše

obce, do níž Petříkov vloží základní
kapitál ve výši 200 tisíc korun.

Mějte, prosím, na paměti

obec může podat žádost o stavební
povolení na Vodoprávním úřadě MÚ
v Říčanech. Předpokládáme, že by
se tak mohlo stát v polovině února.
V současné době stále hledáme
vhodný dotační titul, díky němuž by
se i tento projekt podařilo zdárně
zafinancovat. Pravděpodobně se již
letos na jaře obrátíme na Státní fond
životního prostředí.
Dořešena je i otázka provozování
vodovodu a kanalizace. Aby obec
zajistila pro občany co možná nejnižší ceny vodného a stočného, rozhodla se obě sítě spravovat a provozovat sama. Z tohoto důvodu
vznikne společnost Technické služby
Petříkov, s.r.o. se stoprocentní účastí

Důležitá je včasná připravenost
elektrického připojení čerpací stanice. V případě zájmu o odbornou
pomoc s přípravou elektrického
připojení se můžete s důvěrou obrátit na Milana Bartáka z Velkých
Popovic tel.: 602 294 447 nebo
na Bohuslava Hlaváčka z Kunic
tel.: 602 204 995, kteří všechny tyto
práce po dohodě provedou.
Platba příspěvku od občanů:
1) bankovním převodem:
číslo účtu: 43-7828880257/0100
variabilní symbol: 800
specifický symbol: číslo popisné,
číslo evidenční (začínající 0),
číslo pozemku
2) hotově: v úředních hodinách
na obecním úřadě
Termín zaplacení: do 31. 3. 2011
Kontakt:
Tel., Fax: 323 665 114
Mobil: 724 191 865
Email:milos.kacirek@obecpetrikov.cz

PŘÍSPĚVEK OBČANŮ - VODOVOD A KANALIZACE
Fyzické osoby
majitelé nemovitostí označených číslem popisným
s trvalým pobytem v obci k 31. 12. 2009
majitelé nemovitostí označených číslem popisným
- bez trvalého pobytu v obci, majitelé nemovitostí
označených číslem evidenčním, majitelé pozemků
s pravomocným stavebním povolením na rod. dům,
rozestavěné rod. domy, majitelé volných pozemků
(týká se pouze pozemků dle ÚP určených k výstavbě)

Poznámka

Vodovod

Kanalizace

Celkem

vodovod a kanalizace
pouze kanalizace

8 000,-

17 000,25 000,-

25 000,25 000,-

vodovod a kanalizace

15 000,-

25 000,-

40 000,-

40 000,-

40 000,-

17 000,25 000,25 000,40 000,-

25 000,25 000,40 000,40 000,-

35 000,-

60 000,-

pouze kanalizace

Provozovny, právnické osoby
sídlo firmy v obci
sídlo firmy mimo obec

vodovod a kanalizace
pouze kanalizace
vodovod a kanalizace
pouze kanalizace

8 000,15 000,-

Dodatečné připojení po realizaci výstavby
bez omezení

25 000,-

V poplatku je zahrnuto: vyřízení stavebního povolení a kolaudace včetně projektu, geodetické zaměření skutečného provedení přípojky, veřejná část přípojky, vodoměr, přečerpávací šachta včetně čerpadla
a veřejné přípojky k šachtě. Netýká se dodatečného připojení po realizaci výstavby vodovodu a kanalizace
v obci. Splatnost příspěvku občanů: do 31. 3. 2011.
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Předškoláci už se můžou těšit na školku
Stavbaři kamenické firmy PROPOS, kteří mají za úkol postavit u nás v Petříkově do 1. září
letošního roku novou mateřskou školu, vstoupili do nového roku s čistým štítem. Do Vánoc,
přesněji do 20. prosince 2010, kdy práce na projektu na dva týdny přerušili, se jim navzdory
klimatickým podmínkám skutečně podařilo dokončit hrubou stavbu budovy a zakrýt ji střechou.

Stavbařům se podařlo objekt školky schovat pod střechu. Práce uvnitř mohou tedy i v zimě
plynule pokračovat.

Stavební ruch se zde naplno rozběhl hned po prvním lednu. Po kontrole střešních fólií a zalaťování začali
dělníci připravovat pokládku krytiny,
aby střechu objektu definitivně uzavřeli nejpozději do konce ledna.
Uvnitř se dozdívají příčky.
„Díky tomu, že je stavba pod střechou, můžeme ve všech vnitřních
prostorách přitápět. Požadovaných
5° C, aby byla dodržena technologie
zdění, si tu dokážeme vytvořit i v mrazivém počasí. Do konce ledna budou
už osazena všechna okna a dveře,
takže v uzavřeném objektu můžeme
rozjet veškeré práce na instalacích,“
říká hlavní stavbyvedoucí Štěpán Švajčík. Je rád, že může svou partu
na stavbě vesměs chválit. Uznání prý
chlapi zaslouží hlavně za práci, kterou
odvedli při vztyčování krovů. Mrazivé
a větrné počasí této etapě výstavby
vůbec nepřálo. Horší podmínky si
snad ani nešlo představit.
S postupem prací na stavbě mateřské školy je spokojena i projektantka
Ing. Zlatuše Buzická ze společnosti
Arkus. Žádné výhrady nemá ani ke
kvalitě provedených prací ani k tomu,
jak probíhá komunikace s vedením
stavby. „S panem Švajčíkem jsme
v neustálém kontaktu. Na stavbě se
scházíme každý týden a pokud vznik-

nou nějaké nejasnosti, řeší se vše za
pochodu. Je to tak, jak by to mělo
být,“ konstatuje projektantka.
Po úvodních komplikacích, kdy
bylo třeba kvůli skalnímu podloží
nově řešit osazení přečerpávací jímky
pro kanalizaci, již k žádným dalším
zásadním změnám v projektu nedošlo. Jen při dokončování hrubé stavby
se projektantka rozhodla ještě více
sjednotit dispozice oken. Na výkresech a plánech je hotová i nová varianta obslužnosti mateřské školy, která
řeší příjezd do objektu přímo z hlavní
komunikace a podstatně zvyšuje
možnost parkování. Ve schvalovacím
řízení už se jen čeká na vyjádření
všech kompetentních míst.
Starosta obce věří, že proti navrženému řešení nebude mít žádná
z institucí vážnější výhrady. Spolu se
školkou by se tak podařilo vyřešit
i další letitý problém Petříkova – chodník podél hlavní místní komunikace.
„Šlo by o první etapu, kdy bychom
měli zajištěnu bezpečnou cestu pro
pěší až k lesu. O prodloužení chodníku přes les k hlavní silnici jednáme už
několik let s Lesy České republiky.
Zatím jsme však nebyli moc úspěšní.
Pokud bude chodník dovedený až
k lesu, byl by to snad další argument
na naší straně,“ říká starosta Kačírek.

Svižné tempo výstavby stanovilo již
v závěru loňského roku naší obci
i nové priority: Získat od Středočeského kraje další finanční prostředky
na dostavbu II. etapy, která je realizována spolu s první etapou, a začít připravovat vše potřebné pro to, aby se
mohly 1. září 2011 dveře školky skutečně otevřít.
„Žádost o zhruba 2,2 mil. korun
z prostředků FROM 2011 máme
podanou a věříme, že budeme
úspěšní. Na Odboru školství Středočeského kraje už jsem také začal řešit
nezbytné administrativní kroky. Bude
třeba vypsat výběrové řízení na ředitelku MŠ a spolu s ní zajistit další personální obsazení a určit termíny zápisu. Tyto i mnohé další provozní otázky jsou však závislé na pravomocném
kolaudačním rozhodnutí. Dokud
nebude objekt zkolaudován, nemáme

možnost cokoliv oficiálně vyhlásit.
Chceme však mít vše připravené tak,
abychom pak zbytečně neztratili ani
jediný den. Rádi bychom samozřejmě
finální práce na školce již konzultovali
s jejím budoucím vedením, které
bude mít o praktickém chodu zařízení
jistě mnohem jasnější představy. Termíny zápisu sdělíme rodičům hned,
jak bude jistý termín kolaudace.
Reálné je to zřejmě začátkem prázdnin,“ uvádí starosta Petříkova Miloš
Kačírek.

9
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Možná je tak neznáte
Komu karta v ruce šustí...
Už několik let se scházejí v hospodě U Petržílků u jednoho stolu. Stejně jako kdysi i jejich tátové, dědové, možná i pradědové, ti mohli zajít taky Na růžek. To bývala další hospoda, ve které se
v Petříkově pravidelně hrával mariáš. Jsou další generací petříkovských mariášníků. Dost možná,
že generací poslední. Nad mariášem, obzvlášť tím halířovým, dnes mladí spíš ohrnují nos.
Neděli co neděli má většina
z nich s úderem páté odpolední
jasný program - partičku mariáše.
Někdy jich přijde všech osm. Jindy
polovina. Přesně do licitovaného
mariáše. Jen co paní hostinská
vysype na stůl svou železnou zásobu historických haléřových mincí,
rozdají karty a už to jede.
Hlášky jsou sice dnes možná trochu jiné, než jaké bývaly slyšet
někdy před sto lety, ale jinak se
na hře nic nezměnilo. I pro dnešní
petříkovské karbaníky je mariáš
srdeční záležitostí. Hrají pro radost
a prý je to taky skvělá relaxace.
Pánové Václav Klacek, Pavel
Lacek, Miloš Kačírek ml., Petr Makula, Jaroslav Vorel, Luboš Žák a Josef
a Bohumil Kutinovi si skutečně
neděli bez karet nedokážou představit už od svých klukovských let.
I když tenkrát na to, jak se hraje,
koukali jen z povzdálí. „K Petržílkům
jsem chodíval už jako šestnáctiletý
kluk. Moc se mi líbilo, jakou atmosféru mariáš měl a jak tu hru všichni u stolu prožívali,“ vzpomíná současný petříkovský starosta Miloš
Kačírek. Karty ho chytly natolik, že
už téměř 15 let každoročně pořádá
pro místní i přespolní karetní turnaje. Neodradí ho ani to, že občas od
chlapů v žertu zaslechne, že to dělá
hlavně pro sebe. Například poslední mariášnický turnaj o Kozlův flek
loni před Vánoci totiž vyhrál.
Všichni petříkovští karbaníci se
shodují, že mariáš ve svých začátcích nejdřív odkoukali. Hlášky
„mazáků“ postupně poslouchali ze
stále menšího odstupu, až začali
hráčům koukat do karet. Tu a tam si
dovolili vznést i nějaký dotaz. „Nejdřív jsem byl samozřejmě hodně
dlouho za toho tichého kibice,

nechtěl jsem říct žádnou hloupost.
Pak se ale občas stávalo, že se
najednou některý z těch chlapů
zeptal: Mladej, jak bys to teď hrál?
No a když měli dojem, že už
nejsem úplný zelenáč, dostalo se
mi té cti, že mi někdo předal své
karty, když si musel odskočit. Dodneška vidím, jak se mi klepaly ruce,
když se to stalo poprvé. Seděl jsem
tam a bál se vynést jakoukoliv
kartu, abych něco nepokazil. No
a pak už to šlo tak nějak samo,“
vzpomíná Miloš Kačírek.
Když dnes jejich partička zasedne U Petržílků ke stolu, stojí to taky

za to. Na první pohled je jasné, že
je ukrutně baví najít fintu, kterou
své spoluhráče nějak nachytají
nebo přelstí. Prý je skutečně výhoda, když se u stolu hráči dobře znají
– víte co od koho čekat a můžete si
tipnout, co by naopak nikdy neudělal. A pak přijde moment překvapení a o to větší je to slast.
I když mají něco „nahráno“ a turnaje mariáše i Lory, při níž se soutěží v kombinaci různých karetních
her, mají velmi dobrou úroveň,
do mistrovských soutěží je to
netáhne. „Je to mariáš z jiného
soudku. Je v něm víc soupeřivosti,
honby za body a méně radosti
a půvabu,“ tvrdí Miloš Kačírek.
A ještě jedno mají tihle chlapi
společné. I když mají jejich polovičky pro karbanickou vášeň pochopení, stále si nezvykly, že s sebou ti
jejich karbaníci pokaždé domů nosí
„kus hospody“. Jenže mariáš bez
piva a cigárka by nebyl ten pravý.
O tom by vám mohli vyprávět.

Hlášky, které při mariáši v hospodě U Petržílků dnes padají, jsou možná trochu jiné, než
někdy před sto lety, ale jinak se na hře nic nezměnilo. Navíc jde o srdeční záležitost.

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ
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Myslivost pomáhá najít skutečné hodnoty
Myslivost patří k vesnickému životu již odpradávna, kdy se vlastníci pozemků sdružovali do
mysliveckých spolků. Bylo to zcela přirozené a dnes by se odborně dalo říct, že zemědělská
činnost a vztah lidí k přírodě byly v souladu s udržitelným rozvojem.

V minulosti byla ve zdejší honitbě převážně drobná zvěr (koroptve,
bažanti, zajíci) a spárkatá byla
zastoupena pouze zvěří srnčí.
Zatímco dříve kopírovaly myslivecké
spolky katastry obcí (byla např.
možná i výměra honitby menší než
500 ha), postupně se změnou
zákona tyto spolky slučovaly, aby
splnily zákonem stanovenou minimální výměru.
Myslivecké sdružení v Petříkově
se tak nejprve sloučilo se sdružením
v Radimovicích. V 80. letech minulého století došlo k dalšímu spojení se
sdruženími v Dobřejovicích, Modleticích a v Popovičkách pod názvem
Družba Dobřejovice. Toto myslivecké sdružení je uživatelem honitby
dodnes. Má celkem 50 členů a je
organizačně rozděleno na tři úseky Petříkov, Modletice a Dobřejovice.
Každý úsek v dané části honitby
pečuje celoročně o zvěř a spravuje
všechny posedy, krmelce či zásypy.
Lov se týká celé honitby.

V úseku Petříkova pracuje ve
sdružení celkem 11 členů, kteří jsou
převážně obyvateli naší obce. Bez
rozdílu nás k této práci i koníčku přivedla láska k přírodě. Byť dnes převládají různé názory, snahou myslivců je skutečně co možná nejvíc
zmírnit nepříznivé dopady civilizace
na přírodu, udržet v krajině vhodné
prostředí pro zvěř a zachovat tak její
veškeré druhy ve volné přírodě pro
další generace.
Snažíme se i o vzájemnou spolupráci s obecním úřadem, vysazujeme nové stromky a pravidelně lesy
čistíme od náletové zeleně. Po větrné kalamitě jsme vyčistili část lesa,
který je ve vlastnictví obce a k naší
pravidelné práci patří i sběr odpadků
a dalšího nepořádku. Jen na cestě
do Radimovic jsme při poslední akci
shromáždili podobného odpadu
celý kontejner. Bohužel!
V sousedství lesů zakládáme
a udržujeme také tzv. myslivecká
políčka, kde má zvěř po celý rok

dostatek potravy a nachází zde
i potřebný úkryt. Zejména v zimních
měsících se staráme o to, aby se
do krmelců a zásypů dostala také
medikovaná krmiva, obilí a seno.
Máme velkou radost, že se nám
podařilo v honitbě udržet několik
hejnek koroptví, které již v mnoha
revírech patří ke vzácnostem. Drobné i větší radosti zažíváme vlastně
při každé procházce přírodou, protože stále objevujeme její nevšední
krásy a uvědomujeme si, jak velký
je to dar. Moc bych si přál, aby to,
co nás obklopuje, dokázalo vnímat
víc lidí. Myslím, že je to jedna z cest
ke skutečným hodnotám života.
Bohužel se však v poslední době
často setkáváme s opačným přístupem, kdy se z přírody stává „adrenalin“. Zejména v době, kdy zvěř
strádá nebo klade mláďata, jsou
pro ni třeba motorkáři a čtyřkolkáři
hotovou pohromou. Velké nebezpečí představují i volně pobíhající
psi. Ti by v lese měli být na vodítku
a pod dozorem.
Luboš Pašek

Nové stromky nestačí jen vysadit, zejména
v prvních letech je o ně třeba pečovat.
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Historická mozaika
Jak souvisí Petříkov s Vodičkovou ulicí v Praze
Někdy za vlády krále Vladislava II.
Jagellonského získalo ves Petříkov
Nové Město pražské a připojilo ji ke
svému statku Kamenice. V roce
1498 novoměstský šestipanský
úřad, spravující majetek města, prodal poplužní (panský) dvůr s příkopem a pozemky v Petříkově blíže
neznámému Janu, synovi jakéhosi
Václava, za 50 kop míšeňských
grošů. Jan, který od té doby používal
přídomek „z Petrkova“, se zavázal, že
z nově nabytého majetku bude
Novému Městu odvádět každoroční
plat (tzv. úrok) ve výši 4 kop grošů.

do začátku 20. století, kdy byl
v jeho místech postaven secesní
palác U Nováků nazvaný podle
objednavatele stavby Josefa Nováka. Palác sloužil jako obchodní
dům, jeden z nejmodernějších
v rakousko-uherské monarchii.
V době první republiky v něm sídlilo Osvobozené divadlo, kde působili Voskovec a Werich, nyní zde
sídlí i divadlo ABC.
Vraťme se však k roku 1518.
Vodička za nově získaný majetek
tehdy zaplatil 32 kop míšeňských
grošů a zároveň se zavázal, že obci

O dvacet let později máme doloženou existenci rybníčku a panské
hospody v naší obci. Tehdy totiž
Novoměstští od Jana z Petrkova
vykoupili zpět dvůr s pozemky,
které však brzy prodali. Novým držitelem dvora s poli a loukami se stal
řezník Martin Vodička s manželkou
Annou, zároveň majitel selského
gruntu v Radimovicích.
Řezník Vodička byl zámožný
novoměstský měšťan. Jeho předek
Jan Vodička koupil v roce 1451
dům na Novém Městě pražském
a v roce 1467 k němu přikoupil
druhý, vedlejší. Oba domy spojené
v jeden byly největším domem
v ulici, která od 2. poloviny 15. století nese jméno „Vodičkova“. Dům
U Štajgrů, později nazývaný
U Vodičků, stával ve Vodičkově ulici

Nového Města bude odvádět každoroční plat 4 kopy míšeňských grošů
a dále 1 kopu vajec a 4 kury (tj. slepice) v naturáliích. Novoměstští si ze
svého majetku v obci ponechali
pouze rybníček – o příkopu se již
nepíše, zdá se tedy, že rybníček, jako
důležitá zásobárna vody, byl vytvořen někdy v době, kdy v Petříkově
hospodařil Jan z Petrkova.
V roce 1518 Vodička přikoupil
také petříkovskou krčmu s loukou
od jakéhosi Trčky, a to za 36 kop
míšeňských grošů a každoroční
úrok ve výši 2 kop a 8 grošů, 4 slepic a 1 kopy vajec. Panská krčma
tedy byla ceněna výše, než vrchnostenský dvůr s poli a loukami. Je
doložená i v následujícím století,
kdy v důsledku pustošení za třicetileté války Petříkov skoro zanikl. Jedi-

nou funkční stavbou v naší vsi za
války a ještě dlouho po jejím ukončení totiž zůstala jen krčma. Dvůr
i selské grunty tehdy zanikly.
Není jasné, jak dlouho Martin
Vodička vlastnil majetky v Petříkově.
Další zpráva o naší vsi pochází až
z roku 1531, kdy dvůr získal jakýsi
Matouš, syn Jana z Radimovic. Už
v roce 1543 však ves znovu patřila
Novému Městu pražskému.
V roce 1547 opoziční činnost
proti absolutistickým snahám krále
Ferdinanda I. přerostla v tzv. první
stavovské povstání, do něhož se
vedle mnohých šlechticů zapojila
i většina královských měst, mezi
nimi i pražská města. Po krachu
odboje následovaly tvrdé tresty.
Zatímco vůči šlechticům byl král
milostivý, pro královská města neuznával žádné polehčující okolnosti.
Majetek Nového Města pražského
i ostatních provinilců byl zkonfiskován. Odbojná města tak ztratila svá
hospodářská zázemí a zároveň definitivně přestala hrát významnou roli
v politickém životě země.
Již v roce 1548 král Ferdinand
z konfiskovaného novoměstského
majetku prodal Petříkov německému zemanu Jiříku Kreštejnovi
z Kreštejnu (německy Georg von
Krostin). Spolu s Petříkovem tehdy
byly prodány i Velké Popovice, Todice, Horní Lomnice a díl Vidovic
a Křížkového Újezdce. Vzniklo tak
nové panství, statek Popovice.
Existoval do konce feudální doby,
do roku 1848. Třebaže prodělal
různé změny, naše ves Petříkov
zůstala jeho trvalou součástí.
Michal Klacek
kronikář obce
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Paragrafy mezi ploty

Dobrý plot je takový, který odděluje náš pozemek od ostatních a chrání náš majetek, přitom
však nerozděluje lidi mezi sebou. Často se stává předmětem sousedských sporů.
Plot je doplňkovou, poměrně jednoduchou stavbou na hranici území
různých vlastníků, tedy různých zájmů.
Z hlediska stavebně-právního je s ní
však spojeno mnohem více problémů, než by se na první pohled mohlo
zdát. Stavební zákon stanoví jen
v hrubých obrysech, jakým způsobem
mají postupovat stavební úřady, proto
se jejich praxe liší podle místních
podmínek, zvyklostí a potřeb. Přitom
jsou tyto postupy někde upraveny
obecními vyhláškami, jinde nikoliv.

Komu patří plot?
Dříve platilo, že vlastník pozemku
odpovídá za postavení plotu po pravé
straně při pohledu od veřejné komunikace a tento mu patří. V současné
době takové obecné ustanovení
neplatí, stavební zákon otázku vlastnictví neřeší. Jsou tedy v zásadě tři
možnosti. Buď po vzájemné dohodě
mezi sousedy není žádný plot, obvykle to bývá mezi pozemky mimo
zástavbu v obci. Druhou možností je,
že sousední pozemky odděluje jeden
plot. Vlastníkem je pak jeden ze sousedů, nejčastěji ten, který ho postavil,
mohou ho však vlastnit společně.
V tom případě je důležitá dohoda
o jeho údržbě. V krajním případě lze
vedle sebe postavit i ploty dva.

Plot ano, či ne?
Zákon až na výjimečné případy
oplocení pozemku nikomu nenařizuje. Přesto může stavební úřad nařídit
postavení plotu, a to většinou
na základě podnětu třetí osoby. Jde
zejména o případy, kdy provoz nebo
život na neoploceném pozemku
obtěžuje sousedy či jinak omezuje
jejich užívací práva k pozemkům vlastním. V sousedských vztazích bývají
často předmětem sporu zvířata, která
zabíhají na vedlejší pozemek a jeho
vlastník se proti tomu bouří. Svým
plotem nesmíme omezovat přístup

jiných vlastníků na jejich pozemky.
Podle toho, jak vypadají ulice
našich měst a obcí, možná poněkud
překvapí, že oddělit pozemek plotem
není zákonem nařízeno ani od veřejné komunikace. Ploty stavíme většinou kvůli vlastnímu bezpečí a soukromí. Pokud se však plot postavit rozhodneme, stavební úřad výstavbu
plotu sleduje a vyjadřuje se k ní. Provedení plotu musí odpovídat územnímu plánu, ve kterém mohou být
uplatněny místní podmínky a tradice.
Stavební úřad si může klást požadavky na jeho výšku, průhlednost, aby
nebránil rozhledu automobilistům
především na nárožích či v zatáčkách.
Spory kolem plotů mohou být až
pitoreskní, proto je již od samého
počátku dobré se sousedem komunikovat a nestavět ho před hotovou věc.

přímo vyžadovaly. Za první republiky
bylo nařízeno umožnit kolemjdoucím
libý pohled. Dnes mají někteří tendenci koncipovat průčelí ryze účelově
bez ohledu na tvář domu obrácenou
do ulice. Můj dům, můj nedobytný
hrad, můj plot, má zeď. Jistě, jde
i o bezpečnost. Ale nesvědčí to
i o našich mezilidských vztazích?

Doporučený postup při
stavbě plotu

. Ověřit si hrance svého pozemku
katastrálním úřadě
.na Zajít
za sousedem seznámit ho se
svým záměrem
. Zjistit podmínky pro výstavbu plotu
ulice – předpisy, zvyklosti apod.
.dozajít
na stavební úřad s dobře ujasněným záměrem: přesné vymezení
místa, skica…
Pracovník úřadu poradí, co všechno
je třeba předložit k vydání územního
souhlasu podle ust. § 96 odst. 1 stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu) obvykle technický popis či
nákres, souhlas souseda, prostupy přípojek, vyjádření správců dotčených
inženýrských sítí a Policie ČR a v některých případech i souhlas památkářů
Se sousedem si ujasněte, jak bude
vypadat plot směrem na jeho pozemek, zavedená praxe je, že líc plotu
(hezčí strana) se orientuje k sousedovi
podat žádost o územní souhlas
s vyžadovanou dokumentací, kterou
nemusí vypracovat oprávněná osoba,
stavební úřad by měl do 30 dnů
vydat sdělení o územním souhlasu
po jeho doručení vám vzniká právo
začít s realizací plotu, práce je nutné
zahájit do 12 měsíců od vydání územního souhlasu, pak ztrácí platnost
nejpozději nyní se se sousedem
dohodnout o údržbě plotu, především o přístupu na jeho pozemek za
tímto účelem, nejlépe písemně

.

.

Soukromí nade vše?
V současné době přibývá plotů,
které tvoří hradbu neproniknutelnou
i lidskému pohledu. Přitom plné ploty
mají opodstatnění jen tehdy, když
chrání nemovitosti proti nepřípustně
vysokému hluku. Mít ničím nerušené
soukromí je sice lákavé, ale nahlédneme-li na svůj plot i z druhé strany,
musíme si uvědomit, že by jednou
mohly ulice vypadat jako průchody
mezi nekonečnými zdmi, kdyby každý
uvažoval tímto způsobem. Dříve bývalo dobrým zvykem pochlubit se
úhlednou předzahrádkou i větší částí
zahrady. Dokonce to některé obce

.
.
.

Převzato z časopisu
Pěkné bydlení, kráceno
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