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Nové multifunkční hřiště

Okénko do Pastelky

Z jednání zastupitelstva

Nové dětské hřiště
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›

ÚVODEM

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANÉ,
MILÍ SOUSEDÉ

R

ád bych vás opět informoval o dění
projektové dokumentace na rekonstrukci
v naší obci. Úvodem vám všem děrybníka Brigádník, pořízení nových sběrkuji za dodržování opatření z důných nádob na separovaný odpad (více
vodu šíření nákazy COVID-19. Bohužel
o tom v samostatném sdělení) a dotaci na
ani z pohledu naší obce nebyl konec loňvýsadbu stromů. V rámci podpory Kozel
ského roku a začátek letošního roku jedlidem jsme získali prostředky na rozšíření
noduchý. Jsem velice rád, že se nám dařilo
osvětlení vánočního stromu a jesliček a na
udržet chod mateřské školy do poslední
podporu technického vybavení letního
chvíle a rovněž tak úřední hodiny obeckina (doufáme, že jej budeme moci v létě
ního úřadu. Nemoc si nás
provozovat).
přesto našla a museli jsme Rekonstruovaná
Většinu těchto dotovazavřít jak mateřskou školu dětská hřiště
ných investičních akcí se
tak obecní úřad, ten ovšem
nám podařilo již uskutečnit.
pro
nejmenší
na 14 dní. Mateřská škola
Mezi nejvýznamnější patje nyní otevřena jen pro v Petříkově
ří rekonstrukce víceúčelovépředškoláky.
a v Radimovicích ho hřiště, která je dokončena
Na rozdíl od jarních mě- si děti užívají od
a hřiště by mělo být připrasíců Vám můžme nabídveno na jarní sportovní sezoloňského
roku
nout dezinfekci a jednoránu. Rekonstruovaná dětská
zové roušky. Dezinfekce je
hřiště pro nejmenší v Petřípro zájemce připravena k vyzvednutí na
kově a v Radimovicích si děti užívají od
obecním úřadě hned v přízemí za vstupníloňského roku.
mi dveřmi. Roušky je třeba vyžádat u praDále jsme vybudovali nové oplocení
covníků úřadu, aby mohly být hygienicky
hostince s novým chodníkem k autobusopředány. Jsou zdarma.
vé zastávce. Výjezd z této lokality (místI přes velkou nejistotu ohledně finanní komunikace „Na skále“) na hlavní kocování obcí jsme rok 2020 ukončili s vymunikaci doplnilo nové dopravní zrcadlo
rovnaným rozpočtem, a dokonce jsme
a nová lampa veřejného osvětlení. Ještě
byli úspěšní v několika dotačních prograzbývá na chodník umístit novou autobumech. Konkrétně se nám podařilo získat
sovou čekárnu ve směru na Radimovice
finanční dotaci na rekonstrukci víceúčea můžeme být s touto lokalitou spokojeni.
lového hřiště, revitalizaci dětského hřiště
Pořízení kryté autobusové čekárny bude
v Petříkově a v Radimovicích, vytvoření
realizováno s laskavým přispěním PlzeňMístní zpravodaj | 3

Obec Petříkov / Radimovice

ského Prazdroje a. s. Jsme rádi, že mohlo
dojít k revitalizaci parku u pomníku padlých dle návrhu zahradní architektky. Letos bychom rádi dokončili parkové úpravy
a zázemí autobusové zastávky ve směru na
Velké Popovice včetně stávající čekárny.
V obecní hale u areálu Agra Jesenice
jsme vybudovali novou dílnu technických
služeb vč. hygienického zázemí. V říjnu
a listopadu 2020 proběhla rekonstrukce
kancelářských prostor Obecního úřadu,
jejímž cílem bylo vytvořit důstojnější podmínky pro správu obecní agendy a kontakt s občany. Stále se snažíme přesvědčit
Lesy ČR, aby nám daly souhlas s vybudováním chodníku od mateřské školky Pastelka ke křižovatce v Babím dole. Zatím
bez kladné odezvy. Předpokládáme, že
letos konečně dojde k přeložce vysokého
napětí ze sloupů do země a vybudování
nové trafostanice v lokalitě U Dubu (pod
Nový chodník a oplocení
u místního hostince

AKTUÁLNÍ INFORMACE
VE ZKRATCE:
* i letos proběhne svoz nebezpečného
odpadu a velkoobjemového odpadu
(předpokládaný termín květen)
* cena vodného a stočného pro občany
v roce 2021 zůstane stejná jako v roce
2020. Pouze z důvodu nového počítačového zpracování již nebudeme vystavovat
faktury na kalendářní rok, ale na čtvrtletí.
* kontakty Technické služby Petříkov, s.r.o.,
v případě poruchy kanalizační technologie či
přistavení kontajneru na bioodpad objednávejte na tel. 603 415 739 anebo mail:
tsp@obecpetrikov.cz

rybníkem Brigádník). Období nouzového
stavu bohužel zkomplikovalo a zpomalilo
dokončení nového územního plánu obce.
Pevně věřím, že územní plán bude v průběhu letošního roku dokončen.
Velice mě mrzí, že jsme nemohli realizovat některé pravidelné akce jako promítání cestovatelské kamery, setkání seniorů
nebo adventní setkání. Ale věřím, že si to
letos vynahradíme.
Jak jsem zmínil v úvodu, i mě dostihl Covid-19, a tak se původně plánovaný
termín vydání zpravodaje v půlce měsíce
března posunul až na duben.
Těším se na viděnou na některé
z obecních akcí. Váš starosta

Nové nádoby
do domácností
na separovaný
odpad
Dezinfekce volně k dispozici na obecním úřadě
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›

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

STŘÍPKY
ZE ZASTUPITELSTVA
KVĚTEN – ÚNOR 2021
Zde Vám přinášíme stručný přehled
dění z jednání zastupitelstva v uplynulém roce.
Zasedání zastupitelstva
nespadala do restrikcí
zavedených vládou ČR,
a tak až na výjimku v době
nejtvrdšího lockdownu
v dubnu 2020 zasedalo
zastupitelstvo pravidelně
v měsíčních intervalech
i v této nepříznivé době.
Na jaře 2020 jsme si
vyzkoušeli i online porady,
a to zejména s ohledem
na potřeby aktuálního
řešení problémů vzniklých
v důsledků nečekané epidemie. Pevně však doufáme a věříme, že se k této
formě scházení nebudeme
nuceni znovu vracet.
16/2020, 28.5.2020:
Zastupitelstvo schválilo
nákup multifunkčního malotraktoru Kramer 5055,
a to především za účelem
efektivnější těžby dřeva
s ohledem na kůrovcovou
kalamitu v okolních lesích.
Své uplatnění však najde
i na jiných místech.
■

17/2020, 25.6.2020: Zastupitelstvo obce schválilo
■

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o regulaci
hlučných činností na území
obce Petříkov, kdy byla
na žádost občanů nově
zavedena „klidová doba“
a je nadále zakázáno
v neděli a státem uznávaných svátcích od 12.00 h.
provozovat činnosti spojené
s hlukem a užívat zařízení
a přístroje způsobující hluk.
18/2020, 19.10.2020:
Zastupitelstvo projednávalo nabídku na umístění
Z-boxu firmy Zásilkovna
na území naší obce. Přes
všechny výhody Z-boxu
nabídka byla prozatím obcí
zamítnuta, a to zejména
s ohledem na to, že nebyla
nalezena shoda na konkrétním místě potencionálního umístění Z-boxu.
V případě, že k tomu máte
jakékoli návrhy, neváhejte
nás kontaktovat.
■

20/2020, 10.12.2020:
Zastupitelstvo schválilo
zachování ceny vodného
a stočného pro rok 2021
■

na stejné úrovni jako
v roce předcházejícím.
Stejně tak byl odsouhlasen
účelový příspěvek na stočné trvale bydlícím osobám:
příspěvek na stočné pro
rok 2021 ve výši 1 600,kč na rodinný dům ročně
(u obytných domů se čtyřmi a více zkolaudovanými
bytovými jednotkami ve
vlastnictví uživatelů bytů
(dále jen „obytné domy“)
činí příspěvek na dům
3 200,- Kč ročně). Příspěvek bude vyplacen ve
čtyřech splátkách a bude
poskytnut za předpokladu,
že předmětná osoba splní
současně všechny následující podmínky:
A) k 1. 1. 2021 je vlastníkem objektu ležícího na
území obce Petříkov nebo
Radimovice, okres Praha-východ, který je určen
k trvalému bydlení a je
napojen na kanalizaci,
B) má k 1. 1. 2021 v objektu uvedeném v bodě a)
trvalý pobyt,
C) nemá dluh vůči obci
Petříkov, Obecnímu úřadu
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Petříkov nebo vůči Technickým službám Petříkov s.
r. o. po termínu splatnosti
a ani nevede žádné sporné
řízení s některým z těchto
subjektů,
D) objekt uvedený v bodě
a) nesmí být ani částečně
krátkodobě či dlouhodobě
pronajímán,
E) objekt uvedený v bodě
a) musí být řádně zkolaudován k trvalému bydlení
a užíván v souladu s touto
kolaudací a musí mít číslo
popisné zapsané na katastrálním úřadě,
F) nebude během předchozího kalendářního roku
v prodlení s platbou za
vodné a stočné po dobu
delší než 30 dní, a to opakovaně, tj. více než jedenkrát za kalendářní rok.
Pro poskytnutí příspěvku
se stanoví tyto další podmínky:
A) příspěvek je poskytován
čtvrtletně ve výši 400 Kč
(u obytných domů ve výši
800,- Kč),
B) příspěvek je poskytován
Technickým službám Petříkov s. r. o., které o výši
příspěvku poníží částku
fakturovanou za předchozí
čtvrtletí,
C) pokud je osoba podílovým spoluvlastníkem
objektu, je příspěvek
poskytován v poměru
vlastnického podílu (např.
vlastní-li rodinný dům
osoba A a osoba B, každý
s vlastnickým podílem
1/2 a osoba A splňuje
podmínky na poskytnutí
příspěvku a osoba B tyto
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podmínky nesplňuje, bude
na příslušný rodinný dům
poskytován příspěvek 200
Kč čtvrtletně),
D) vlastnictví ve společném jmění manželů se
posuzuje tak, jako by každý
z manželů měl vlastnický
podíl roven ½,
E) příspěvek na stočné
bude započten vždy za příslušné čtvrtletí roku 2021
(první příspěvek bude započten do faktury za první
čtvrtletí vystavené v dubnu)
a platí po celý rok 2021,
F) výše příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny
dolů.
22/2021, 14.1.2021:
Byla schválena nová
obecní vyhláška o poplatku
za komunální odpad. Po
osmi letech došlo k zvýšení
cen za odvoz komunální odpadu. Jak je popsáno v samostatném článku, který
■

se věnuje problematice
odpadového hospodářství,
je budoucnost ve vyvážení
komunálního odpadu 1x za
14 dní s tím, že separace
odpadu bude umožněna
každému individuálně
doma.
Prakticky celý rok řešíme problematiku obecní
samoobsluhy, a to její
nedostatečné zásobování
i nedostatečnou otevírací
dobu. Nynější nájemce,
společnost Rosa Market,
byla z naší strany již několikrát vyzývána k změnám
a vylepšení, nicméně se
doposud neudálo nic k lepšímu, ba naopak. Proč je
na tom ten samý řetězec
umístěný jen o kilometr dál
o tolik lépe, nám zůstává
prozatím záhadou. Jistě
si říkáte, proč nezměníme
nájemce, ale není to tak
snadné, a tak řešíme dál…
■

Představuje vám nového vlastníka
objektu bývalého JZD

Firma ALFA Container rent s. r. o. nabízí k pronájmu
obytné, sanitární a skladové kontejnery a sestavy
„šité na míru“ podle požadavků zákazníků. Rovněž
nabízí mobilní toalety včetně servisu a mobilní ploty.
Společnost vznikla v roce 2019 rozdělením mateřské
společnosti Pegas container s. r. o., podnikající
v identickém sortimentu. Rovněž i zaměstnanci přešli
pod nově vzniklou společnost. Firma ALFA Container rent s. r. o. se specializuje na zázemí na staveništi,
poskytne dočasnou kancelářskou budovu, ubytovnu
nebo sklad. Rádi vám pomůžou v řešení předmětných
potřeb. Firma ALFA Container rent s. r. o. , využívá
ke své činnosti areál ve vlastnictví společnosti GRD
spol. s r. o., a jejím záměrem je mimojiné i budoucí
rekonstrukce tohoto objektu.

›

KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ
NA ROK 2021
V dnešní pandemické době asi všichni doufáme, že se situace
v následujících měsících začne zlepšovat a my se tak budeme moci
začít setkávat. Kdy to bude, to se můžeme jen dohadovat.
Ale až to situace dovolí,
rádi bychom uskutečnili
akce, které máme již přes
rok připravené, ty s tradicí,
ale i ty zcela nové. Jsou
to akce pro děti i dospělé,
jako třeba slavnostní otevření nového hřiště, dětské
akce, zájezd do divadla,
Expediční kamera, setkání
seniorů apod.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ obdržel
v loňském roce z výzvy
Kozel lidem od Plzeňského
Prazdroje finanční dotaci
na dvě kulturní události,
které měly také původně
proběhnout loni. První
akcí je Letní kino a druhou
Adventní setkání.
■

LETNÍ KINO proběhlo
již loni jedním zkušebním
večerem s nově pořízenou
promítačkou právě z peněz
■

›

od Plzeňského Prazdroje.
Letos by měly proběhnout
tři letní večery s promítáním nějaké letní české
komedie a (pokud se nám
podaří sehnat materiál)
také s filmem sestaveným
z fotografií Petříkova a Radimovic.
ADVENTNÍ SETKÁNÍ by se mělo uskutečnit v sobotu před první
adventní nedělí. Loni byl
z peněz z dotace „doosvětlen“ petříkovský vánoční
strom a letos k tomu snad
proběhne i vánoční bojovka
a dílna pro děti i dospělé.

■

Pro akci LETNÍ KINO
sháníme staré fotografie
Petříkova a Radimovic.
Rádi bychom porovnali
staré snímky s tím,
jak vypadá obec dnes.
Výsledkem by měl být
krátký film, který bude
obyvatelům promítnut
v rámci Letního kina.
Pokud máte doma staré
fotky zachycující obec
a okolí, které byste
nám laskavě zapůjčili,
kontaktujte:
MARKÉTU
ŠTICHOVOU
TEL. 603 545 718

Nyní si můžeme jen přát,
ať se co nejdříve vrátíme
do alespoň trochu normálního života. Všem přejeme
pevné zdraví a těšíme se
co nejdříve na setkání při
kulturní či sportovní akci.

O konkrétních termínech akcí se dozvíte na našich webových a facebookových stránkách:
www.obecpetrikov.cz nebo fb.me/petrikovaradimovice
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DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

V DOTAČNÍCH ŽÁDOSTECH
JSME BYLI V LOŇSKÉM
ROCE ÚŠPĚŠNÍ
VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ
V únoru 2020 jsme podali
žádost o poskytnutí dotace
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
na rekonstrukci víceúčelového hřiště ve výši 2 498
tis. Kč. V červnu nám byla
dotační žádost schválena
a mohli jsme zadat výběrové řízení na dodavatele.
Práce na rekonstrukci
hřiště byly zahájeny na
konci září. V současné
době zbývá dokončit pouze
pár detailů a hřiště bude
připraveno na jarní zahájení provozu.
■

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V květnu 2020 jsme
podali žádost o dotaci
ze Středočeského Fondu
obnovy venkova ve výši
553 tis. Kč na vybavení
dětského hřiště v Petříkově
a Radimovicích novými
herními prvky. V této
žádosti jsme byli úspěšní.
Během letních měsíců
došlo k realizaci a děti již
v loňském roce mohly využívat nové moderní hrací
prvky.
■
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A JAK BUDE HŘIŠTĚ FUNGOVAT
A KDO SE O NĚJ BUDE STARAT?
V současné době se hřiště nachází ve zkušebním provozu. Hřiště je volně přístupné. Nicméně prosíme případné
návštěvníky o dodržování aktuálních epidemiologických
opatření. V případě opakovaného porušování by musel zřizovatel hřiště uzamknout. Jakmile to epidemiologická situace
dovolí, plánujeme oficiální otevření. K dispozici poté budou
i sloupky a sítě na volejbal, nohejbal a tenis.
Otevírací doba hřiště bude mezi 6.00 a 22.00, v noci bude
hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřené. V současné době
připravujme spuštění elektronického rezervační systému,
který umožní si hřiště předem za poplatek rezervovat na
konkrétní den a čas. V ostatních časech je hřiště volně
přístupné. Při vstupu na hřiště se prosím řiďte provozním
řádem. Na hřiště vstupujte pouze v čisté sportovní obuvi.
Povrch hřiště umožňuje provoz všech sportů včetně kol
a kolečkových bruslí. Hřiště bude monitorováno obecním
kamerovým systémem. Případné porušení provozního řádu
či poničení vybavení hřiště bude sankcionováno.
Nejen v souvislosti s multifunkčním hřištěm vzniká v obci
nový spolek „Sportovně-kulturní spolek Petříkov, z. s.“.
Spolek si klade za cíl rozvoj komunitního života v obci
v oblasti sportu a aktivního trávení volného času, zvelebování obce a okolí. Dalším úkolem spolku bude zajištění
provozu a údržby hřiště a získávání prostředků na jeho
provoz a údržbu (zejména z veřejných zdrojů). Spolek bude
také zajišťovat provoz rezervačního systému, kontrolovat
stav hřiště či organizovat brigády za účelem údržby hřiště.
To všechno v úzké spolupráci s obcí jakožto zřizovatelem
a provozovatelem hřiště. Členství ve spolku bude otevřené
každému zájemci, a pokud jste ochotni přiložit ruku k dílu,
ať již fyzicky či svými nápady, prosím, neváhejte a přidejte
se k nám. Jakmile se nám podaří spolek založit, budeme
vás informovat.
Těšíme se na společné sportovní zážitky!

Obec Petříkov / Radimovice

REVITALIZACE
RYBNÍKU BRIGÁDNÍK
V loňském roce proběhla
příprava zajištění projektové dokumentace na revitalizaci rybníku Brigádník.
Dotační program ze Středočeského Fondu podpory
včasné přípravy nám pomohl spolufinancovat vytvoření projektové dokumentace. Získali jsme podporu
ve výši 173 tis. Kč.
■

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Na konci roku 2019 jsme
podali žádost na Ministerstvo životního prostředí
o dotaci na pořízení 240
ks popelnic na plast (240
l) a 240 ks popelnic na
papír (240 l), dále na 6 ks
velkoobjemového kontejneru. Tyto popelnice by byly
distribuovány občanům
naší obce a svoz tříděného odpadu (pouze papír
a plast) by probíhal individuálně. V dotační žádosti
jsme byli úspěšní. Získali
jsme prostředky ve výši
800 tis. Kč a v současné
době probíhá nákup nádob
na separovaný odpad a velkoobjemových kontejnerů.
■

VÝSADBA STROMŮ
V roce 2020 jsme
získali podporu ze Středočeského kraje na obnovu
obecního lesa.
■

HASIČI
V prosinci 2020 jsme podali žádost na dovybavení
SDH Petříkov do programu
Podpora regionů 2020
Nadace ČEZ. Naší žádosti
nebylo vyhověno.
■

Krizová pomoc

Potřebuji se
někomu svěřit
Přemýšlím, že bych
si ublížil
Mám psychické
obtíže, se kterými
si nevím rady
Obrátil se mi
svět naruby
Je mi úzko
Nevím kudy kam

Moje situace se
obrátila k horšímu
a nevím jak dál
Zhroutil se mi svět
Nezvládám to
Opustil mě
partner/partnerka
Trápí mě ztráta
zaměstnání
Uvažuji
o sebevraždě

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

Kontakt:
K Horkám 16/23, Praha 15 – Hostivař, 102 00
telefon: 725 515 934
e-mail: centrum.praha@modredvere.cz
Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany, 251 01
telefon: 725 515 905
e-mail: centrum.ricany@modredvere.cz
Pokud pracovníci telefon nezvedají, právě
konzultují. Zavolají Vám zpět.
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SBĚR
SEPAROVANÉHO
ODPADU

V

průběhu letošního roku dojde ke
tříkova a Radimovic si budou moci zdarzměně sběru separovaného odpama vyzvednout dvě nádoby o objemu 240
du v Petříkově a Radimovicích. Na
l pro sběr papíru a plastů. Popelnice budou
začátku ledna 2021 nabyl účinnosti nový
v černé barvě pouze s barevným rozlišezákon o odpadech, který dává obcím možním víka. Vývoz těchto popelnic od rodinnost financování sběru odpadu třemi vaných domků bude probíhat vždy jednou
riantami :
za měsíc. Současně do konce roku 2021
1. paušální poplatek na osobu,
budou zachována stávající sběrná místa
2. poplatek dle objemu popelnice,
pro separovaný odpad – u obecního úřadu
3. poplatek na nemovitost dle
v Petříkově a u obecního domku v Radiskutečně odevzdaného odpadu v kg.
movicích.
Vzhledem k obrovské administrativní
Od ledna 2022 budou stávající sběrnáročnosti bodu 1 a 3 se naše obec rozná místa tříděného odpadu (u obecního
hodla pro druhou variantu, tedy stanovení
úřadu v Petříkově a u obecního domku
poplatku dle objemu popelnice. Občan má
v Radimovicích) pro papír a plasty zrumožnost výběru popelnice
šena a nahrazena novým sběro objemu 120 l a 240 l v komným místem u „obecní haly“
Od 1. července
binaci s týdenním nebo čtrv Petříkově. U obecního úřadu
2021 dojde ke
náctidenním svozem.
v Petříkově zůstanou zachozměně
systému
Poplatek za svoz popelvány sběrné nádoby pouze na
nic, který obec musí zaplatit sběru papíru
sklo, drobný kov a oleje z dosvozové firmě, by měl po- a plastů.
mácnosti. Pro občany to znakrýt nejen náklady na svoz
mená, že v případě, že se plasty
domácího směsného odpadu, ale také na
nebo papír do nádob u rodinného domsběr separovaného, velkoobjemového odku nevejdou, nebo budou rozměrově
padu a bioodpadu. V současné době poobjemnější (například velké kartonové
platky vybírané od domácností pokrývají
krabice), bude možné odevzdat papír
tyto náklady zhruba z poloviny. Druhá
a plast u obecní haly v Petříkově v předem
polovina nákladů je hrazena z obecního
stanovené době a v podobném režimu,
rozpočtu.
jako nyní probíhá sběr bioodpadu. BioOd 1. července 2021 dojde ke změně
odpad plánujeme také přemístit k „obecsystému sběru papíru a plastů. Občané Pení hale“. Vytvoříme tak centrum sběru
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odpadů, které nebude volně přístupné
komukoliv, ale pouze občanům Petříkova
a Radimovic a bude sloužit i k průběžnému odevzdávání velkoobjemového odpadu a sběru drobného elektra či baterií.
Od této změny si obec slibuje snížení nákladů na sběr odpadů jak komunálních
tak tříděných, neboť máme zkušenosti, že
k obecnímu úřadu v Petříkově a k obecní-

mu domku v Radimovicích se naučili jezdit s odpadem i občané jiných obcí a pracovníci soukromých firem, a tím navyšují
částku, kterou Petříkov musí uhradit za
svoz odpadů. Dále máme za to, že třídění papírových a plastových odpadů přímo
u rodinného domku je pro občany pohodlnější a že papír a plasty neskončí v popelnicích na směsný odpad.

Závěrem pár zásad třídění odpadů.
* Papír: papírové krabice prosím sešlapávejte. Prázdná krabice zabírá místo pro další odpad
a platíme tak „za sběr vzduchu“, plná krabice vhozená do kontejneru vytvoří „špunt“, kvůli
kterému není možné kontejner řádně naplnit. Do modrého kontejneru NEVHAZUJTE obaly od
džusů a mléka. Patří do žlutých kontejnerů.
Také plata a papírové krabičky od vajíček už do modrých kontejnerů NEVHAZUJTE, neboť takový papír se už dále nezpracovává a patří do směsného odpadu (černé popelnice) u domu
nebo do kompostérů.
* Plasty: plastové lahve od nápojů prosím sešlapujte. Vejde se jich do kontejnerů daleko
víc! V opačném případě zase platíme za svoz vzduchu. Pytle s odpadem do kontejnerů
vysypávejte a nevhazujte plné. Platí to samé jako u papírových krabic –plný pytel vytvoří
v kontejneru „špunt“ a už není možné kontejner řádně naplnit. Odpad se pak vyhazuje kolem
kontejnerů a obec platí za takto vyhozené plasty nebo papír nemalé vícenáklady.
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OKÉNKO DO PASTELKY
ANEB JAK SE MAJÍ
NAŠI NEJMENŠÍ

T

eto, a to je dobře, viď, že nemusíme
nosit ve školce ty roušky a repspitátory?!“ „Správně se říká respirátory, Mařenko, ale máš pravdu, je to lepší,
alespoň se na sebe můžeme usmívat a vzájemně si dobře rozumíme. Také máme
velkou výhodu, že můžeme zpívat, cvičit,
hrát si a dobře se nám u toho dýchá a vůbec hodně věcí můžeme ve školkách dělat
bez velkých omezení. To větší děti takové
štěstí nemají.“
„Já vím, teto, můj bráška a sestřička
jsou už hrozně dlouho doma, pořád se
učí u počítače a vůbec nevidí kamarády
ani paní učitelky a rodiče jsou pořád také
doma u počítače, nemají čas, a tak jsem
moc rád, že můžu do školky.“
„Já vím, Tobíku, my jsme také rády, že
tu s vámi můžeme každý den být, tady člověk alespoň na chvilku zapomene, co se
děje venku. Je to těžká doba a tvoji sourozenci i rodiče, podobně jako v jiných rodinách, to mají mnohem složitější, méně
zábavné a více únavné než my tady...“
Milí přátelé a kamarádi,
přesně takové a podobné rozhovory se
objevují v našich ranních komunitních
kroužcích již téměř rok. Je neuvěřitelné,
jak dlouho se téma covidu vtírá i do života
tří až šestiletých dětí, a stejně tak je neuvěřitelné, jak to všechno rychle utíká.
Na jaře loňského roku se zdálo, že to
nebude zdaleka tak náročné, jak se časem
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ukázalo. V období března až května 2020
jsme prošly preventivním uzavřením provozu tak, jako asi každé vzdělávací zařízení pro děti v republice. Kvůli tomu jsme
přišli o kurz plavání a in-line bruslení,
závěrečný celodenní výlet, několik nasmlouvaných vzdělávacích a kulturních
akcí a bohužel, a to nás nejvíce mrzelo,
i o již tradiční Loučení s předškoláčky.
Nedalo se nic dělat, bojovaly jsme statečně, šily roušky, intenzivně uklízely a dezinfikovaly školku, s dětmi pracovaly formou videí i jiných činností online a bylo
až dojemné, jak krásné fotografie, obrázky
a jiné výtvory či výsledky domácích prací
jsme dostávaly zpět.
Upřímně mohu říci, že i zápis do školky
na školní rok 2020-2021 distanční formou
nebyl úplně „můj šálek kávy“, ale všechny
nás posilovaly myšlenky na brzký návrat
k normálu. Ten se však nekonal.
Od začátku letošního školního roku
se neustále potýkáme s těžkostmi, které
přímo s koronavirovou pandemií souvisí.
Mnoho dětí navštěvuje školku jen sporadicky pro obavy z nákazy rodinných příslušníků. Koronavirus ovlivnil samozřejmě i hospodaření organizace, proto jsem
byly opravdu vděčné za vánoční sponzorské dary rodičů i podporu zřizovatele.
Mnoho financí jde nyní namísto na akce
pro děti na dezinfekční a ochranné pomůcky, zakoupeny byly i speciální čističky

Obec Petříkov / Radimovice

Radovánky v lese

vzduchu, snažíme se používat baktericidní
spreje do vzduchu, baktericidní mýdla i rohože, jednorázové materiály apod.
Cyklokurz jsme ještě zvládli a pod vedením p. Mixy byl opět báječný a děti byly
nadšené a moc si ho užily, bohužel žádný
další kurz se již nekonal a konat zřejmě nebude. Je to tedy první školní rok z deseti, co
MŠ funguje, kdy naše děti nejezdily brus-

Cyklo kurz
pod vedením
pana Mixy
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Letošní zimy si děti
parádně užily

lit, nebyly lyžovat a nepůjdou ani plavat
ji, interaktivní tabulí a mnohé další tak,
a ani na in-line brusle. Byly jsme nuceny
jak bývalo i v minulosti zvykem, a nutno
též prvně po deseti letech zrušit podzimříci, že děti z naší školky mají i obrovský
ní drakiádu, podzimní tvoření s rodiči, již
bonus v tom, že jsme malá školka s rotradiční lampiónkový průvod plný světédinnou atmosférou, zasazená do krásné
lek, adventní setkání s dílničkami a besídpřírody, a že děti nepoznaly žádná velká
kou. Jsme sice jedna z mála školek v regiomezení stran školního vzdělávacího proonu, která dosud fungovala
gramu a pobytu venku, kontakKoronavirus
téměř naplno, ale i přesto
tu s lesem, zimních radovánek
to není a nemůže být tak, ovlivnil
na školní zahradě, které si letos
samozřejmě
jako bývalo. Subdodavateldíky nadstandardním mrazům
i
hospodaření
ské programy jsme musely
a sněhové nadílce opravdu užily
omezit na minimum, sna- organizace,
dosyta, postavily iglú, bobovaly
žíme se zachovat alespoň proto jsem byly
apod.
velmi důležitá screenin- opravdu vděčné
V letošním školním roce
gová šetření v oblasti řeči, za vánoční
máme rekordní počet předškoočních vývojových vad, též
láčků, proto mě mrzí, že není
sponzorské dary
důležité a nosné programy
možné pokračovat v již zaběhrodičů
i
podporu
pro předškoláky pro rozvoj
lé formě báječné spolupráce se
jejich školní zralosti a při- zřizovatele
ZŠ ve Velkých Popovicích a že
pravenosti, tj. polytechniccovid měl negativní vliv i na
ké vzdělávání, dopravní výchovu, prekonání schůzky pro rodiče budoucích
ventivní programy a recyklohraní, avšak
předškoláků, školy nanečisto, exkurze do
za dodržení přísných epidemiologických
školy a že zřejmě naše děti opět neprokánařízení a nezbytných opatření. Akce jako
žou svoje dovednosti, schopnosti, znalosti
divadélka, návštěvy hudebníků, zvířátek
a šikovnost v rámci prezenčních zápisů do
a dalších uměleckých nebo jiných skupin
1. třídy, ale i tak musím říci, že budoucí
nejsou bohužel možné. I přesto se snažíme
školáčci jsou velmi šikovní, na školu movlastními silami dětem zajistit pestrý a zátivovaní, připravení a dělají nám radost.
bavný program, tvoření, cvičení, pohádky,
Spolu s ostatními menšími dětmi mohou
zpěv, tanec, kontakt s hudebními nástrostále, i v této situaci, docházet na logope-
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dii, pohybové hry, nadstandardní předškolní přípravu a angličtinu, kteréžto jsme
ponechaly v rámci běžného režimu funkční, neb je zajišťují prověření zaměstnanci.
Bohužel i na mnohé z nás za uplynulou dobu dopadla karanténní opatření, není týdne, kdy bychom nějaká
preventivní neřešily a nakonec, i přesto,
že jsme dlouho odolávaly, došlo i na uzavření našeho zařízení KHS pro covid pozitivitu v kolektivu. Ale i v takových situacích se snažíme poskytovat aktivity buď
distanční formou, nebo jen mírně omezit
otevírací dobu MŠ tak, abychom zajistily
maximální možnou péči. To, jak vše zvládáme, není samozřejmě jen naše zásluha,
byť všechny z nás mají doma děti, které
mnohdy samotně nedokážou být na online výuce a současně si zajišťovat stravování a pečovat o sebe většinu dne, ale je
třeba na tomto místě poděkovat za pomoc
i zřizovateli MŠ a za trpělivost, pochopení
i za spolupráci a zodpovědný přístup rodičům našich dětí. Nebýt opravdu takového přístupu, kdy mnohdy nechávají pro
jistotu doma na pozorování nebo v izolaci
i děti, u kterých by to nebylo legislativně
nezbytné, jistě bychom již patřily mezi organizace, které byly uzavřené opakovaně
a na delší dobu.
Doba je opravdu zvláštní a složitá, informace se každou chvilku mění, mediální masáž nikomu nepřidává a bývá často
velmi náročné vše organizovat, pochopit
a neztratit se, mnohdy již udělanou práci
opět měnit a upravovat. Vše je velmi psychicky i fyzicky náročné pro každého, byť
třeba rozdílně. Nejsme sice zaměstnanci
složek integrovaného záchranného systému, ale myslím si, že do tzv. první linie
patříme, a proto bych ráda na tomto místě
poděkovala personálu celé MŠ za nasazení, mnohdy upřednostnění pracovních
povinností nad vlastními dětmi, rodinami
i rizikovým zdravotním stavem, za to, že

se snaží dětem zpříjemnit den a navodit
pocit bezpečí a pozitivní atmosféry. Díky
tomu mohou naši malí kamarádi, kteří museli mnohdy zbytečně brzy dospět
a vnímat nebo zažívat problémy, které jejich věku nepřísluší, strach a obavy z nemoci rodinných příslušníků, různých sociálních či finančních nejistot, na chvilku
zapomenout, smát se a radovat se, učit se,
hrát si, dovádět i trochu zlobit, bezstarostně si odpočinout a s chutí se najíst a jejich starší sourozenci a rodiče tak mohou
v klidu a nerušeně pracovat doma, třeba
na homeoffice.
Budeme se snažit, aby to tak bylo i nadále, dokud bude třeba, a přejeme nejen
nám, ale i vám všem pevné zdraví, sílu
a pozitivní myšlení a také co nejvíce slunečných dnů a těšíme se, že už se brzy vše
v dobré obrátí a třeba se setkáme na nějaké
společné veřejné akci.

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph.D.
ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov

Projekt „Dětské hřiště Petříkov
a Radimovice“ byl realizován s finančním
přispěním Středočeského kraje

Projekt „Rekonstrukce rybníku
Brigádník“ byl realizován s finančním
přispěním Středočeského kraje

Projekt „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště v obci Petříkov“ byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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NABÍDKA PSYCHOTERAPIE ZDARMA
Současná situace je velmi náročná, prohlubuje existující problémy a přináší nové
situace, kterým musíme čelit. Někdy pomůže naši situaci probrat s někým
„z venku“, vypustit emoce, přetlak a stres, který se v nás často hromadí. Proto
bychom vám rádi nabídli naši pomoc, abyste v této obzvláště náročné době na to
nemuseli být sami.
Naše služby pomáhají uvolnit a ventilovat emoce tak, aby nikomu neublížily
(ani vám, ani druhým). Pomáhají zorientovat se v tom, co se zrovna děje, co
prožíváte. Pomáhají hledat cesty k řešení vaší náročné situace. Společně
zjistíme, co vám pomáhá náročné chvíle překonat, jak a kde najít podporu a
pomoc. A mnoho dalšího.
Jak vám můžeme pomoci?

PSYCHOTERAPIE - pomáhá v řadě životních situacích, překonat těžká období,
přizpůsobit se změně, najít ztracenou stabilitu nebo pojmenovat si své potřeby a
hledat cestu k jejich naplnění. Nabízíme individuální, párovou nebo rodinnou
psychoterapii formou dlouhodobější podpory. Službu poskytujeme nyní i online.
Pokud jste rodič samoživitel, pečujete o závislou osobu, máte zdravotní
hendikep (držitelé OZZ a OZP) nebo se cítíte jakkoliv izolovaní, máte
možnost čerpat u nás psychoterapii zdarma.
Služba je poskytována v našich dvou centrech – vyberte si, které je pro vás lépe
dostupné. Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených číslech.
Centrum v Říčanech:

722 065 156
Centrum v Kostelci n. Č. l.:

721 967 425

Máte-li pocit, že bychom Vám nebo Vaší rodině mohli pomoci nebo chcete získat
bližší informace, zavolejte co nejdříve, tato nabídka je časově omezena.

KRIZOVÁ POMOC je pro chvíle, kdy se nemůžete ani nadechnout nebo spát.
Nebo třeba jen nedokážete přestat myslet na nějakou událost a už jste z toho
úplně vyčerpaní. Služba je bezplatná a anonymní, má krátkodobý charakter a je
určena pro akutní krizové situace. Je poskytována v našem centru v Říčanech u
Prahy. Stačí přijít, lepší je ale předem zavolat a domluvit se.
Krizová pomoc Říčany:

725 515 905
Program realizujeme v rámci Operačního programu
Zaměstnanost s podporou MAS Podlipansko
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011079

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015944

Kdo jsme?
Terapeutické centrum Modré dveře je nestátní nezisková organizace, která
přes deset let pečuje o duševní zdraví obyvatel Středočeského kraje. Více
podrobností na www.modredvere.cz.

Těšíme se na vás!

