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na bilancování dochází zpravidla
vždy koncem roku, ale v Petříkově i
Radimovicích  k tomu máme už
nyní hned několik důvodů. V závěru
léta jsme v obci dokončili dva
významné projekty, díky nimž nám
všem ubude spousta starostí a pro-
blémů. Výstavba vodovodu a kana-
lizace i obecní mateřské školy nás
stála nemálo energie, sil i nervů.
Dnes už ale můžeme říct, že úsilí,
které jsme vynaložili, stálo za to. V
obci máme to, co bylo dlouhá léta
pouhým snem.

Hned v úvodu místního zpravo-
daje bych tedy velmi rád poděkoval
všem, díky nimž se podařilo sny pro-
měnit v realitu - Středočeskému
kraji, z jehož Fondu rozvoje obcí a
měst jsme financovali výstavbu
školky, a Ministerstvu ....... za dotaci
na výstavbu vodovodu a kanalizace.

Děkuji také stavbařům i dalším
dodavatelům, že v případě obou
projektů dokázali dodržet termíny,
které se zdály být po mnoha strán-
kách nereálné. 

Děkuji také vám všem za toleran-
ci, vstřícnost a pochopení. Téměř
celá ves se na několik měsíců změ-
nila ve velké staveniště. Výstavba se
opravdu dotkla úplně každého z nás
a v mnohém nám taky pořádně
zkomplikovala život. Ale říká se, že
skutečný charakter lidí se pozná
právě v náročných situacích. Je na
tom hodně pravdy a je to i pro mě
osobně cenná zkušenost. Některé

reakce z okolních obcí mě totiž při-
nejmenším zarazily. Zažil jsem i
mnohá osobní zklamání. Jsem zvy-
klý jednat na rovinu a věřím tomu,
že když se něco řekne, tak to také
platí. Své zásady rozhodně měnit
nehodlám. Pozměnil jsem však svůj
názor na některé lidi, byť to bylo
třeba i docela bolestivé.  

O to víc si vážím podpory, kterou
jste různým způsobem dávali vede-
ní obce najevo. Za sebe musím říct,
že byly chvíle, kdy jsem tuto morální
pomoc velmi ocenil.

Za námi jsou dva velké úkoly, ale
těch dalších zůstává celá řada -
nové komunikace a opravy silnic i
chodníků, veřejné osvětlení, dokon-
čení územního plánu, rekonstrukce
koupaliště... Zahálet zkrátka nebu-
deme. 

Přesto se přimlouvám, abychom
nezapomínali třeba i na takové
věci, jako jsou procházky v přírodě.
Je to nejen skvělá relaxace, ale taky
ten nejlepší způsob jak dospět k
závěru, že žijeme skutečně na nád-
herném místě a stojí za to pro něj
něco udělat.

Miloš Kačírek ml.
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Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,

Na fotografii jsme si tentokrát dovolili trochu
nadsázky. Po hektickém období je jistě na
místě.

Poděkováním sponzorům

Hájský spolek pro obnovu o. s. 
EGMONT ČR, s. r. o. 
ČSOP - ochránci přírody 
Alltoys spol. s r. o. 
Moravská ústředna Brno 
BESIP MD ČR 
Komunitní síť Mnichovicka 
Agro Jesenice 
GASTRO TECHNIK 

Vodafone 
ALKOM 
Terasport 



Svoz popelnic
Od října letošního roku dochází k
některým změnám při svozu
směsného komunálního odpadu.
V případě svozu přihlášeného na
každý týden (modrá známka)
budou popelnice vyvážené každý
čtvrtek.

Svoz jednou za čtrnáct dnů (zele-
ná známka) bude vždy v lichý čtvr-
tek a sezónní svoz (oranžová znám-
ka) bude v období od 1. října 2011
do 30. dubna 2012 také vždy ve
čtvrtek. První svoz popelnic s oran-
žovou známkou bude organizován
6. října letošního roku.

Rychlejší cesta k dálnici
Nový nájezdu na 8. kilometru

dálnice D1 podstatně zlepšil
dopravní obslužnost našich obcí.
Výhodu odbočení z dálnice u
Dobřejovic už jistě ocenila řada
řidičů, obzvlášť nyní, kdy se stále
pracuje na stavbě nového mostu
do Říčan a na dálnici se stále
tvoří dlouhé kolony.

Plně využit je tak konečně most z
čestlické obchodní zóny k místní
střelnici, na jehož obou stranách
byly kvůli bezpečnosti provozu
postaveny kruhové objezdy. Připra-
vený prozatím slepý výjezd u střelni-
ce dává tušit, že se i zde počítá s
novou výstavbou. 

Řidiče však upozorňujeme na
měření rychlosti v celém úseku
mezi Popovičkami a Chomutovice-
mi, kde je povolena maximální rych-
lost 40 km/hodinu a jsou zde nově

instalovány radary, které nechalo
instalovat vedení obce Popovičky
kvůli zvýšení bezpečnosti.

Radary měří nejen okamžitou
rychlost, ale vyhodnotí i průměrnou
rychlost s jakou jelo vozidlo v
daném úseku.

Kácení stromů
Obecní úřad upozorňuje všechny
občany, že kácení starých a
nemocných stromů rostoucích
mimo les je nutno v souladu s
platnou legislativou provést
výhradně v období vegetačního
klidu, tedy od 1. listopadu do 31.
března. 

Pro kácení dřevin, jejichž kmen
má nad zemí objem větší než 130
cm, a mohutných keřů je třeba mít
platné povolení.

Žádost o povolení ve formátu
PDF najdete na webu obce
(www.obdecpetrikov.cz)

Zapisování dětí do cestov-
ních dokladů
Od 1. července letošního roku již
není možné zapisovat děti do
cestovních dokladů rodičů. 

Tento postup zavedla Česká
republika v souladu s evropskou
legislativou o normách pro bezpeč-
nostní a biometrické prvky v cestov-
ních pasech a v cestovních dokla-
dech. Jestliže nyní občan požádá o
vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s
biometrickými údaji, musí stejný
doklad nechat vystavit i pro své dítě,
pokud s ním chce vycestovat.

Stávající zápisy dětí v cestovních
dokladech rodičů zůstávají v plat-

nosti pouze do 26. června 2012. Od
tohoto data budou muset mít děti
vlastní cestovní pas. 

Pravidla pro hlášení trva-
lého pobytu
Kdo ohlašuje místo pobytu: 

✓ občan České republiky starší
15 let nebo jím pověřený zmocně-
nec na základě ověřené plné moci

✓ zákonný zástupce za občana
mladšího 15 let, popřípadě pěs-
toun

✓ zákonný zástupce za občana
zbaveného způsobilosti k právním
úkonům

Občan hlásí místo svého trvalé-
ho pobytu na ohlašovně v místě
nového trvalého pobytu, tj.

✓ na obecním úřadu

Při ohlášení změny místa trvalého
pobytu je občan povinen:

✓ vyplnit a podepsat přihlašo-
vací lístek k trvalému pobytu,
který je k dispozici na každé ohla-
šovně 

✓ předložit platný občanský prů-
kaz, u něhož není v důsledku jiné
změny místa trvalého pobytu oddě-
lena jeho vyznačená část; občan po
ukončení pobytu v cizině předkládá
cestovní pas, občan po nabytí stát-
ního občanství České republiky
předkládá doklad o nabytí státního
občanství

✓ předložit doklad opravňující
užívat byt nebo dům (např. výpis z
katastru nemovitostí, nájemní
smlouvu), anebo pokud doklad
nevlastní, úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby o sou-
hlasu s ohlášením změny místa
trvalého pobytu

Za ohlášení změny místa trvalého
pobytu se platí správní poplatek ve
výši 50,- Kč.

Děti mladší 15 let jsou od
správního poplatku osvobozeny.
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OBEC PETŘÍKOV

Když se ztratí pes
V posledních měsících řešil obecní
úřad Petříkov hned dvakrát situaci
kolem ztracených psů. V jednom
případě musel zatoulané zvíře
nechat na vlastní náklady odchytit.
Z obecní pokladny tak ubylo něko-
lik tisíc korun. Ve druhém případě
se nakonec podařilo najít majitele
zvířete.

Pokud v obci či na svém pozem-
ku najdete neznámého psa bez
dozoru, pokuste se nejprve identifi-
kovat jeho majitele. Zeptejte se
například sousedů či dalších obyva-
tel, kteří by mohli zvíře i jeho pána
znát. V případě, že takové pátrání
nebude úspěšné, kontaktujte ihned
některého z místních zastupitelů.

Pokud je pes viditelně zraněn,
doporučujeme zavolat veterináře
(např. MVDr. Šimra, tel. 604 216
409).

Jestliže se zvíře chová nebezpeč-
né a ohrožuje na životě či zdraví Vás
nebo někoho jiného a nedaří se
rychle zkontaktovat zastupitele,
volejte přímo odchytovou službu
záchytných kotců MP Říčany (Vlasti-
mil Kniha tel. 608 832 424).

Jestliže se domácí miláček ztratí
vám, například na vycházce, je nej-
lepší zůstat na místě a snažit se ho
přivolat. Většinou se vrátí zpět.
Pokud ne oznamte jeho ztrátu na
policii a na obecním úřadě a infor-
mujte se také u myslivců. (Pokud
má pes na obojku jmenovku s adre-
sou a telefonním číslem či čipem, je
hledání snazší.)

V oblasti, kde se pes zaběhl, obe-

jděte domy a oznamte to místním.
Kde je to možné, vyvěste letáčky,
nejlépe s fotografií. 

Na internetu je pro tyto případy i
webová stránka: www.nalezenci.cz. 

Psi odchycení v naší obci jsou
umístěni do útulku v Lysé nad
Labem (telefon: 602 664 839,
www.pejscilysa.wz.cz. 

Pro lepší identifikaci místních zví-
řat žádáme občany, aby ve vlastním
zájmu zaslali emailem (nebo přine-
sli k naskenování) fotografii svého
psa a případně nahlásili OÚ číslo
jeho čipu, tetování či jiné poznávací
znamení.

Nebezpeční v přírodě
Také v katastru naší obce se letos
v létě vyskytl bolševník velkolepý a
křídlatka japonská– tedy dva
nebezpečné a značně invazní
druhy plevelů. Jejich plošná asa-
nace nebude vzhledem k ojedině-
lému výskytu prozatím zřejmě
nutná. Na výskyt plevelů jsme však
upozornili nejen okolní obce, ale
také Odbor životního prostředí
říčanské radnice. 

Bolševník velkolepý je impozant-
ní rostlina pocházející z Kavkazu.
Dorůstá až do výšky pěti metrů a její
květenství může dosahovat i půl
metru v průměru. V současné době
je bolševník velkolepý v mnoha
zemích severní polokoule, včetně
ČR, veden jako nebezpečný invazní
druh, který je schopen ničit původní
ekosystémy na daném území. Rost-
lina navíc obsahuje látky, které dráž-
dí lidskou pokožku a mohou způso-
bit nejen vyrážku, ale také bolestivé
puchýře. 

České legislativa ukládá majiteli
pozemku postarat se o to, aby se
tato rostlina dále nešířila. 

Křídlatka japonská je u nás také
nepůvodním druhem, který se stále
více rozšiřuje především podél řek,
potoků i komunikací. Velice obtížně
se odstraňuje a vytlačuje původní
rostliny.

Poděkování za dětské
úsměvy
V sobotu 4. června uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci
s obcí na dětském hřišti u budovy
obecního úřadu Dětský den. Mezi-
národní svátek mohli přijít oslavit
také rodiče a strávit tak se svými
dětmi příjemné odpoledne.

Pro kluky i děvčata byl připraven
program se spoustou nejrůznějších
atrakcí a soutěží a ceny i medaile se
rozdávaly ve velkém. Příjemné bylo,
že si v rámci některých soutěžních
disciplín mohli na své dětství
zavzpomínat i dospělí, takže byly
nezřídka k vidění i netradiční gene-
rační souboje.

Také při závěrečné diskotéce se
na věk moc nehledělo a při taneč-
ních kreacích se bavili malí i velcí
bez rozdílu.

Při petříkovské oslavě Dětské dne
si přišly na své i chuťové buňky.
Ostatně právě vůní grilovaných
pochoutek se nechávali na místní
hřiště vést mnozí opozdilci.

Rodinná akce se skutečně vydaři-
la a není divu, že se všichni účastní-
ci v závěru chtěli dozvědět, zda se
mohou těšit na něco podobného i
za rok.
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Po velikém boji je to zatím utkání
vítězné. Během výstavby se sice
objevily problémy, ale vše se dopo-
sud zvládlo. Byť mnohdy s nasaze-
ním všech sil. Do poslední kolaudač-
ní etapy ale vstupujeme posilněni
vírou, že stavební a legislativní kolo-
toč skončí a z kohoutků našich
domácností poteče čistá a nezávad-
ná voda. Navíc nebude nutné myslet
ani na neustálé vyvážení jímek.

Vlastní kolaudace by měla proběh-
nout 4. října a co jí předcházelo,
popisuje starosta obce Miloš Kačírek.
„Máme za sebou další razítkové
období. Kdo stavěl, jistě ví, o čem
mluvím. Pro kolaudaci bylo třeba  zís-
kat spoustu nejrůznějších potvrzení.
Probíhají také jednání o uzavření
smluv. V případě vodovodu jednáme
s obcí Kamenice o cenách předané
vody (bez této smlouvy není možné
spustit vodovod). Vyjednávání jsou
značně složitá. Představy o ceně za
předaný kubík jsou na obou stranách
rozdílné. V případě kanalizace je pro
nás hlavním partnerem pivovar ve
Velkých Popovicích.Tady jsou jednání
o něco dál. Finální cena bude pro
Petříkov stejná jako pro obec Velké
Popovice,“ říká starosta. 

Pokud vše dopadne podle plánu a
při vyjednávání i vlastní kolaudaci se
nevyskytnou nepředvídané události,
je reálné zahájit provoz vodovodu i
kanalizace již v polovině října letošní-

ho roku. Do této doby bude muset
být uzavřena smlouva mezi vlastníky
nemovitostí a provozovatelem kanali-
zace a vodovodu, jímž jsou Technic-
ké služby Petříkov, s.r.o. I ze strany
občanů to pochopitelně vyžaduje
splnění konkrétních požadavků.  

KANALIZACE
V zabudovaných přečerpávacích

šachtách již musí mít  odpovídající
technologie. Toto je podmínka pro
závěrečnou kolaudace. Předpokláda-
ná cena stočného činí 1 280,- Kč na
osobu a rok. Cena bude platná do
konce roku 2011 o cenách pro další
rok budou občané včas informováni. 

VODOVOD
Tady je situace obdobná. Pro

napojení jednotlivých domácností na
obecní vodovod je opět nutná celko-
vá úspěšná kolaudace. Každý vlastník
nemovitosti také musí mít o odběru
vody uzavřenu platnou smlouvu s
Technickými službami Petříkov, s.r.o.
Jednou z podmínek pro její uzavření
je i osazení vodoměrné sestavy (dle
níže uvedeného  obrázku). Pokud
vlastníci nemovitostí nedoloží tuto
připravenost, nebude možné osazo-
vat vodoměry.  

V tomto případě nabízí obec
možnost zajištění kompletní vodo-
měrné sestavy od firmy HAWLE,
včetně uchycující konzole (viz sché-
ma) za celkovou cenu 1750 korun.
V případě zájmu o vodoměrnou

sestavu nebo o šachty se obracejte
již přímo na Technické služby Pet-
říkov, tel.: 724 191 865.

Po zajištění této připravenosti
bude v každé připojované nemovi-
tosti osazen vodoměr (Sensus 420
020 Qn 2.5 R3/4" - 165 mm), který
dodává obec. Odbornou montáž pro-
vede pověřený pracovník Technickým
služeb. Tento vodoměr dodává obec.

Předpokládaná cena vodného je
35,- Kč za 1m3. Rovněž tato cena
bude platná do konce roku 2011.

KONTAKTY
Podobně jako v případě kanaliza-

ce, kde obec pro odborné elektro-
práce předjednala spolupráci s
některými místními dodavateli, nabí-
zíme nyní provedení instalatérských
prací s garancí veškerých požadova-
ných parametrů pro místní vodovod.
(Napojení vodovodu, montáž vodo-
měrné sestavy, napojení domovní
kanalizační přípojky na přečerpávací
šachtu.)
Karel Černohorský
Velké Popovice, mob.: 728 119 094
Jan Filip
Petříkov, mob.: 723 263 234
Radek Medřický
Velké Popovice, mob.: 602 314 252
Jiří Petržílek
Petříkov, mob.: 602 288 585
RYCHLÉ TEPLO, s.r.o.
Kunice, mob.: 739 649 025

VODOMĚRNÁ SESTAVA
PRO VODOMĚR DN 20 (2,5m3/h)

Sensus 420 020 Qn 2.5 R3/4" - 165 mm

Výstavba vodovodu a kanalizace ve „třetí třetině“
Od poloviny loňského srpna je stavíme v Petříkově obecní kanalizaci a vodovod. Třebaže
jsou stavební práce na hlavním řadu i všech přípojkách hotové, nedá se říct, že je vše za
námi. Řečeno hokejovou terminologií - máme za sebou dvě třetiny z celého zápasu. Čeká
nás ta třetí, neméně náročná. Kolaudace.
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Hodinu před polednem napocho-
dovaly totiž za zvuku dechovky
na prostranství před mateřskou ško-
lou nejmenší kamenické Hraběnky,
tedy děvčátka z tamního tanečního
klubu mažoretek. Moc jim to slušelo
a za úvodní vystoupení sklidily
zasloužený potlesk.

Ten se pak ozýval ještě několikrát.
Nejprve po slovech našeho starosty
Miloše Kačírka, který za všechny
občany poděkoval Středočeskému
kraji za dotaci, bez níž by se mateřin-
ku nepodařilo postavit, natož pak
v tak krátkém termínu. Mateřská
škola vyrostla za pouhý jeden rok.
Díky téměř osmi miliónům, které
obec od kraje získala, nebylo nako-

nec třeba projekt dělit na dvě etapy,
byť se s tím, kvůli financím, původně
počítalo. 

Starosta poděkoval také všem
dodavatelům a neskrýval radost, že
se z mnohých nakonec stali také
sponzoři. Nečekané vícenáklady se
některé firmy rozhodly pokrýt z vlast-
ních zdrojů. Případně poskytly
na odvedené práce velkorysé slevy
a nebo pořídily do školky vybavení,
na něž by již obec neměla peníze. 

Se stejným pochopením se hned
při rozjezdu Pastelky setkala i ředitel-
ka naší mateřské školy PhDr. Gabrie-
la Strýčková. Neopomenula to zmínit
ve svém úvodním slově, které věno-
vala především budoucímu provozu.

„Já i všichni další zaměstnanci školky
jsme se na tento okamžik opravdu
moc těšili. Nerada bych na někoho
z těch, kteří nám nejrůznějším způso-
bem vyšli vstříc, zapomněla, nebudu
tedy raděj jmenovat. Za všechny
finanční i věcné dary jsme ale oprav-
du velmi vděční. Prostředí, které se tu
podařilo připravit zejména díky paní
projektantce Ing. Zlatuši Buzické
a stavební společnosti PROPOS, je
moc hezké a my se budeme snažit,
aby bylo také přátelské. Zpočátku si
samozřejmě musíme všichni
na sebe zvyknout. Přejeme si, aby se
zde dětem líbilo a aby to viděli i jejich
rodiče. Projekt pamatoval i na míst-
nost pro mimoškolní aktivity, takže
máme nadstandardní zázemí také
pro nejrůznější kroužky a další čin-
nosti,“ zmínila mimo jiné ředitelka
MŠ Gabriela Strýčková.

Přátelskou atmosféru, téměř
domácké prostředí a vysoce profesi-
onální přístup k realizaci stavby i veš-
kerým záměrům v oblasti výchovy
dětí a provozu školky ocenil středo-
český radní pro oblast školství, mlá-
deže a tělovýchovy PaeDr. Milan
Němec. Příjemně ho překvapil i origi-
nální dárek, obří dřevěná pastelka,
kterou naše obec nechala pro Stře-
dočeský kraj u příležitosti slavnostní-
ho otevření školky vyrobit. 

MŠ Pastelka začala psát svou historii s velkou parádou
V pátek 16. září zažil Petříkov okamžik, který byl po dlouhá léta marným snem mnoha místních
rodičů. Obec slavnostně otevřela svou Mateřskou školu Pastelka. Vzhledem k tomu, že pro
výstavbu byly využity především finance z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje,
nechyběli v Petříkově v tento den „D“ ani jeho zástupci. Třebaže hejtman MUDr. David Rath
musel nakonec původně plánovanou návštěvu zrušit, slavnostní otevření bylo velkolepé. Nema-
lý podíl na tom měly především děti.  

Se slavnostním přestřižením pásky pomáhaly mažoretky z kamenického klubu Hraběnky.

Radní Němec měl z obří pastelky radost. Kamenickým Hraběnkám to moc slušelo. Mezi návštěvníky nechyběli oba Komárkové.
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Pastelku navíc radní Němec pře-
vzal z rukou Honzíka Komárka z Radi-
movic, jehož otec, akademický
sochař Jan Komárek, navrhl pro MŠ
nejen logo, ale také originální
emblém v průčelí budovy. 

Za asistence dětí se uskutečnilo
i slavnostní přestřižení pásky
a v zápětí zažila petříkovská Pastelka
patrně největší nápor návštěvníků,
který několikanásobně převýšil její
kapacitu. Namísto 52 dětí, které sem
budou pravidelně docházet, si
v rámci slavnostního otevření
a následného Dne otevřených dveří
prohlédly její prostory téměř dvě
stovky návštěvníků. 

Podívat se přišly hlavně rodiče
a většina z nich byla potěšena, že
jejich děti budou trávit čas v tak hez-
kém prostředí. „Jsem strašně ráda, že
naši tříletou Nelinku do této školky
vzali. Bydlíme ve Velkých Popovicích.
Dostat dítě do tamní mateřinky není
šance. Staršího chlapce máme v sou-
kromé školce, rodinný rozpočet tím
dost trpí. Prostředí je tady krásné,
školka bude otevřená už od sedmi
ráno. I to nám hodně pomůže.
O vyzvedávání do půl páté odpoled-
ne se s manželem jistě nějak podělí-
me. Nela tu je jako doma, co sem
vstoupila. Hned se vrhla na hračky.
Na děti je zvyklá, tak se jí tu určitě
bude líbit,“ svěřila se paní Frydrycho-
vá, která patřila k prvním návštěvní-
kům Dne otevřených dveří v petří-
kovské Pastelce.

V pondělí 19. září se sice první
den ve školce neobešel bez dětských
slziček. Ale to se prý dalo čekat. Vět-
šina dětí je hodně malá. Na nové
prostředí si ale začaly rychle zvykat.
Až se za nimi v příštím zpravodaji
vypravíme, už budou v Pastelce jistě
jako doma.

Spolu s paní ředitelkou i dalšími
učitelkami prý také budou pravidelně
připravovat do časopisu alespoň
jednu stranu. Máme se tedy na co
těšit. Svět viděný dětskýma očima
bývá vždy o mnoho upřímnější a taky
o něco hezčí.    

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Mateřská škola Pastelka Petříkov,
příspěvková organizace 
Petříkov č. p. 174
IČO: 725 47 413
tel: 323 604 555, 
mobil: 777 692 921, 
mobil ředitelka: 731 115 116
email: info@mspetrikov.cz
www: mspetrikov.cz
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., 
ČÚ: 107-266890207/0100
zřizovatel: Obec Petříkov
ředitelka: 
PhDr. Gabriela Strýčková, Ph.D.
zastupující učitelka: 
Ing. arch. Veronika Tomanová-Třebická
učitelky: Anna Žáková a Marie Šti-
chová, provozní zaměstnanci: 
Eva Zderadíčková a Jitka Kopejtková

MŠ Pastelka začala psát svou historii s velkou parádou

Co znamenají písmenka
ve slově Pastelka:

PPPP Partnerství a přátelství 
v Petříkově (partnerský 
přístup k dětem, rodičůmi
ostatním)

AAAA Aktivity v přírodě (zdravý
životní styl a otužování)

SSSS

Spolupráce a respekt 
(Obecní úřad Petříkov, SDH
Petříkov, farma Zdebuzeves,
BESIP MV ČR a Policie ČR,
zdravotnické-osvětové 
organizace, kulturní organiza-
ce, fotografové, kynologické
organizace, Horse Academy
Radimovice,ochránci přírody,
MŠ Sulice aj.) 

TTTT Tvoření, objevování, interakce
(výtvarný kroužek, keramika,
kroužek pro děti v posledním
roce předškolního vzdělávání
- PŘEDŠKOLNÍČEK)

EEEE Emoce, zábava a motivace
(maškarní bály, besídky, 
jarmark, oslavy MDD, výlety,
ozdravné pobyty) 

LLLL Lektorování v Pastelce (logo-
pedický screening a interven-
ce, kroužek hry na flétnu Pís-
klata, hudba, tanec, v zimě
solná jeskyně, angličtina atd.) 

KKKK Kamarádi se zdravými zoub-
ky (rehabilitační a relaxační
prvky, prevence civilizačních
problémů)

AAAA Aktivity pohybové a sportovní
(poznávání okolí, kultura)
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Petříkovské obecní mateřské
škole Pastelka bylo při zrodu
do vínku dáno víc než svižné
tempo. Objekt vyrostl za jediný
rok. Veškeré legislativní kroky
spojené se zahájením provozu
musela obec také řešit doslova
v poklusu, jinak by nebylo možné
školku otevřít již v polovině září.
Rovněž veškeré vybavení interié-
rů bylo nutno instalovat během
několika týdnů. Do „gala“ se pak
školka hodila doslova přes noc.
Velkou zásluhu na tom mělo
nejen vedení obce, ale i celý tým
pracovníků pod vedením ředitel-
ky PhDr. Gabriely Strýčkové, Ph.D. 

Také Vy jste zřejmě musela díky
nové práci hodně zvýšit pracovní
tempo a možná nohé upravit i ve
svém rodinném životě.

Závěr letošního léta byl pro mě
skutečně hodně rušný, ale nelituji.
Tohoto rizika jsem si ostatně byla
vědoma již v okamžiku, kdy jsem se
přihlásila do výběrového řízení. Bez
adrenalinu i hektiky se asi neobejde
rozjezd žádného zcela nového pro-
jektu. Na druhé straně je úžasné,
když člověk může být právě u samot-
ného začátku. Přijít s vizí, zvolit
postup, jak se má uskutečňovat
a vybírat si pro to spolupracovníky.
V případě Pastelky měly ale věci

opravdu hodně rychlý spád. Zvyk-
nout jsem si musela nejen já, ale
celá moje rodina. Mám tři malé děti,
takže se ani doma nenudím. 

Vy jste prý ale trochu „svižněji“
pojala už i výběrového řízení. 

Ve výběrovém řízení jsem skonči-
la druhá a když jsem se to dozvě-
děla, tak jsem rovnou jela domů. Že
by se mohlo na pořadí něco změ-
nit, jsem vůbec nedoufala. Telefonát
pana starosty Kačírka, mě zastihl už
na cestě do Mirošovic, kde bydlíme.
Byla  jsem samozřejmě ráda, když
mi sdělil, že se nakonec rozhodli
pro mě. O práci v petříkovské

Představujeme ředitelku MŠ Pastelka

Při podpisu smlouvy se společností PROPOS
existovala Pastelka jen na papíře.

Do základů stavby začaly téct první kubíky
betonu hned v říjnu 2010.

Před loňskými Vánocemi byla dokončená
hrubá stavba schována pod střechou.

Od ledna 2011 pokračovaly stavební práce
nepřetržitě uvnitř budovy.

Hned jak to počasí dovolilo začali stavbaři
zateplovat fasádu celého objektu.

Do roka a do dne...
Když 1. září 2010 zopakoval starosta Petříkova Miloš Kačírek památnou větu: „Do roka a do
dne“, byl si vědom, že říká slova, která nebude možné vzít zpátky. Pokud chtěla naše obec
pro stavbu mateřské školy využít osmimiliónovou dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Stře-
dočeského kraje, musela bezpodmínečně dodržet termín září 2011. O tom, že se to může
podařit, přitom mnozí pochybovali. Fotografické ohlédnutí je ostatně také dost výmluvné.
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mateřské škole jsem měla velký
zájem a přípravě na výběrové řízení
jsem věnovala hodně času. Potěšilo
mě, že výběrovou komisi zaujala
moje představa o tom, jak by měla
práce s dětmi vypadat. Vycházela
jsem totiž především z vlastních
praktických a rodičovských zkuše-
ností a do konceptu zapracovala to,
co jsem v jiných  školkách postrá-
dala a nebo se mi naopak velmi
líbilo. Jako lektorka se již pět let
věnuji i volnočasovým aktivitám
dětí. Vím, že se s nimi dají dělat
úžasné věci. Jen je člověk musí
umět zpočátku nadchnout a získat
pro věc. Těším se, že v Pastelce zač-
neme skutečně s dětmi pracovat
i v nejrůznějších kroužcích - hudeb-
ních, výtvarných, pohybových
a podobně. Byli bychom rádi, kdyby
po tzv. "záběhu", řekněme od nové-
ho kalendářního roku, začala školka
sloužit i širší veřejnosti. Po zavírací
době by mohla nabízet program
i školákům, rodičům a seniorům.
Uvažujeme o přednáškách či večer-
ních kurzech. Samozřejmě se těší-
me i na spolupráci s obcí a místní-
mi spolky. Rádi jim budeme pomá-
hat i s akcemi, díky nimž se všichni
víc navzájem poznáme a petříkov-
ské děti budou mít nač vzpomínat.

Váš koncept ale počítá i s tím, že
se s dětmi budete hodně pohy-
bovat i mimo mateřskou školu.

Okolí Petříkova a Radimovic je
ideální pro různé procházky a kratší
pěší výlety. Určitě budeme tuto
možnost využívat především do té
doby, než na naší školní zahradě
vyroste tráva a další zeleň. Rádi
bychom navázali spolupráci s radi-
movickou Horse Academy, ale urči-
tě budeme s dětmi cestovat i dál.
Díky své lektorské činnosti mám
spoustu kolegů a přátel, kteří se
programům pro děti věnují. Sama
také vím, že je dobře, když děti zač-
nou objevovat a vnímat svět kolem
sebe co nejdříve. Přirozeně se tak
začínají rozvíjet jejich zdravé sociál-
ní návyky. V prvních týdnech si
samozřejmě musí především zvyk-
nout na nové prostředí i kolektiv
v mateřské škole. Ostatně i my

dospělí jsme na tom stejně. I pro
nás je to nové.

Jak jste vybírala své spolupracov-
níky?

Musím předeslat, že jsem nevy-
bírala pouze já. Provozní personál
jsme společně s vedením obce
záměrně vybírali z uchazeček s trva-
lým pobytem v Petříkově a Radimo-
vicích. Na místa učitelek bylo vypsá-
no řádné výběrové řízení. U všech
pedagogických pracovníků byl kla-
den důraz na jejich dosavadní zku-
šenosti, ochotu dále se vzdělávat
a průběžně si doplňovat znalosti
na akreditovaných kurzech. V nepo-
slední řadě šlo i o flexibilitu, která je
v případě práce s dětmi také
nesmírně důležitá. Z prvních dnů
společné práce mám dobrý pocit.
Na všech kolegyních je vidět, že se
do práce těšily. Zejména před zahá-
jením provozu dělaly mnohem víc,
než byla jejich povinnost. Za to jim
moc děkuji. 

Vaše plány a představy o práci 
s dětmi jsou velmi sympatické,
Neobáváte se toho, že budete
muset slevovat třeba kvůli finan-
cím?

Naše školka je příspěvkovou
organizací, takže objem peněz
na provoz je skutečně do jisté míry
limitován. Mám radost, že se od
prvních dnů setkáváme s velkým
pochopením u mnoha rodičů, kteří
mají zájem naší mateřince všemož-

ně pomáhat. Díky nim hned od
počátku šetříme peníze například za
webové stránky, telefony, počítače
a řadu dalších věcí. Za jakoukoliv
pomoc jsme pochopitelně nesmír-
ně vděční. Počítáme i s tím, že Pas-
telku co nejdříve přihlásíme do růz-
ných projektů v oblasti environmen-
tální výchovy, zdravotnické osvěty,
výchovy apod., čímž rozšíříme naše
šance na získání grantů a dalších
dotačních titulů. Věříme, že se tak
podaří získat prostředky nejen pro
průběžné zdokonalování a dovyba-
vování prostor mateřské školy, ale
třeba i na ty části projektu, které se
nepodařilo řešit v rámci výstavby.
Na mysli mám zejména naše ven-
kovní hřiště a další mobiliář zahrady
s umělým svahem pro sáňkování.

Vzhledem k tomu, že jste před
dvěma roky sama napsala
pohádkovou knížku, v Pastelce
určitě dojde i na pohádky.

Rozhodně ano a nejen na ty
z Maličkých mirošovických pohádek,
které jsem psala hlavně pro své děti
a jejich kamarády z Mirošovic, kde
žijeme. Právě formou pohádkového
vyprávění jsem se v nich snažila pro-
budit zájem o místo, kde jsou doma.
Snad se mi to docela povedlo.
O knížku byl značný zájem. Sama
jsem na pohádkách jako dítě taky
vyrůstala. Myslím, že knížky jsou
velmi důležité. Jsou inspirativní
a podněcují fantazii a představivost.
Určitě budeme moc rádi spolupraco-
vat s místní knihovnou, která se
v poslední době snaží přivést ke
knížkám zejména malé čtenáře.
Právě při čtení knih by se také mohli
setkávat děti a senioři. Nabízí se řada
možností.

Jaké je teď Vaše největší přání?
Přála bych si, aby nám tady všem

bylo dobře a věřím, že se nám poda-
ří vytvořit takové zařízení, které
nabídne dětem i jejich rodičům
maximum. Taky doufám, že se poda-
ří co nejdříve "vychytat" všechny
drobné nedostatky začínajícího pro-
vozu. O co složitější a těžší budou
začátky, o to hladší a jednodušší
bude určitě chod mateřinky po další
desetiletí. 
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Po Janově smrti došlo k soudním
sporům, z nichž vyšel vítězně právě
Jindřich Michal. Napomohla tomu i
skutečnost, že paní Zuzana se po
manželově smrti skutečně podruhé
vdala, a to za Jošta Hozlaura z Hoz-
lau. Zemřela zřejmě v roce 1609 ve
svém měšťanském domě v Praze na
Dobytčím trhu (dnešním Karlově
náměstí).

Jindřich Michal Hýzrle z Chodů
(1575-1665) byl synem Kryštofa
Hýzrleho, pána na Hodkově (okr.
Kutná Hora) a Zálezlech (okr. Pra-
chatice) a Ludmily Robmhápové ze
Suché. Ve svých deseti letech se
Jindřich Michal stal pážetem arcivé-
vody Arnošta Habsburského, bratra
císaře Rudolfa II. Na jeho dvoře ve
Vídni se s dalšími chlapci z pážecí
družiny naučil všemu, co měl jako
dokonalý kavalír znát - literatuře,
dvorské etiketě, tanci, jízdě na koni,
šermu a cizím jazykům. Jinak řečeno,
Jindřich si osvojil pravidla dvorského
chování a pronikl do tajů vojenského
umění. Svého pána v roce 1593
doprovázel do Bruselu, kde arcivévo-
da působil jako místodržící Španěl-
ského Nizozemí (dnešní Belgie). 

Pobyt na bruselském dvoře v
Hýzrlovi probudil ctižádost. Protože
však pocházel z nevýznamného
rodu, hledal uplatnění ve vojenské
službě. Jedině jako žoldnéř v císař-
ských službách měl totiž naději na
slávu i bohatství. Právě z tohoto
důvodu se nechal naverbovat do
armády, která tehdy bojovala v
Uhrách s Turky. Jako důstojnický
čekatel v žoldnéřském pluku Viléma
Trčky z Lípy se v roce 1596 poprvé
zúčastnil vítězných bojů s Turky a
následného kořistění. Právě na
bojišti ho také v roce 1597zastihla
zpráva o smrti jeho strýce Jana. Ve
svých pamětech o tom napsal: „Tu
jest mě psaní od paní máteře mý

stěžně na poště přišlo, v němž mi
oznamujíc, že jesti Pán Bůh všemo-
houcí prostředkem časné smrti
strejce mého, urozeného a stateč-
ného rytíře Jana Hýzrly z Chodův
na Cholupicích, Kundraticích a
Popovicích z tohoto světa povolati
ráčil. A mně že statek všecek svůj
odkázal. Však že mi v tom přátelé
moji někdeří velikou překážkou sou-
dem činiti chtějí. Protož chci-li
svýmu dobrýmu a nechci-li sobě
takového nápadu zmrhati, abych se
od rejementu vyprosil a stěžně
domů přijel a exekucí právní vedle
způsobu práva, nedada 6 nedělím
projíti, odporné straně zastavil.“

Hýzrle jen nerad opustil turecko-
uherskou frontu a odjel do Prahy
uplatnit svůj nárok na dědictví. Zís-
kal tak pro sebe další rodová sídla
(vedle tvrzi v Zálezlech), která však
při svém nezájmu o hospodaření
dlouho neudržel. Ještě v roce 1597
všechny zděděné statky, tedy i
Popovice s Petříkovem, rozprodal. 

Po roce 1597 vojenská kariéra
Jindřicha Michala Hýzrleho pokračo-
vala. V letech 1603-1605 se jako ryt-
mistr opět zúčastnil bojů v Uhrách,
tentokrát nejenom s Turky, ale také s
protihabsburskými povstalci. V
letech 1607-1608 vykonal kavalír-

skou cestu po části Evropy a pozdě-
ji vstoupil do služeb pasovského a
štrasburského biskupa Leopolda
Habsburského, jehož vojska v roce
1611 vpadla do Čech. Pro podezření
ze zrady byl Hýzrle s rodinou dva
měsíce internován, nicméně císař
Rudolf, zainteresovaný na vpádu
Pasovských, ho z rytířského stavu
povýšil do stavu říšských svobod-
ných pánů. V době stavovského
povstání (1618-1620) Hýzrle stál na
straně Habsburků, tedy na straně
vítězů. Při obléhání Nových Zámků
na uherském bojišti v roce 1621
ochrnul a poté v hodnosti císařské-
ho plukovníka ukončil svou vojen-
skou kariéru. 

Za věrnost císaři Ferdinandu II.
později dostal možnost obohatit se
některými konfiskáty a byl povýšen
mezi příslušníky panského stavu v
Čechách. O rok později za pomoci
násilí organizoval rekatolizaci podda-
ných v Prácheňském a sousedním
Bechyňském kraji. V době vpádu
Sasů do Čech v letech 1631-1632
byl jmenován velitelem posádky v
Českých Budějovicích. Zbytek života
pak strávil na svém zámku ve Lčovi-
cích na Prachaticku.

Zatímco v mládí na svých cestách
obdivoval krásu karnevalů, her a
voliér s cizokrajnými ptáky i vůni
okrasných květin a keřů ve francouz-
ských zahradách, v posledních
letech svého života se obklopil mari-
ánskými obrazy a dával přednost
klidu, vzpomínkám a zbožnému roz-
jímání. Zemřel v roce 1665 ve věku
91 let. Byl třikrát ženatý, poslední
dítě se mu narodilo v jeho 73
letech. O svém životě sepsal zajíma-
vé paměti, které byly vydány tiskem
až v roce 1979 pod názvem „Příbě-
hy Jindřicha Hýzrla z Chodů“.

Michal Klacek
kronikář obce

Jindřich Michal Hýzrle z Chodů
V minulém zpravodaji jsme slíbili představit muže, který má s historií naší vsi hodně co
do činění - Jindřicha Michala Hýzrleho z Chodů. Právě tomu měly dle závěti předposled-
ního vlastníka Jana Hýzrleho Petříkov i popovický statek připadnout tehdy, pokud by se
snad jeho manžela Zuzana ze Schönfeldu a Encovan znovu provdala nebo zemřela. 
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Mrázková s.r.o.
Petříkov 126

tel: 323 664 664  
603 827 890

www.mrazkova.cz

jednoduché i podvojné
včetně zpracování mezd
zpracování daňových přiznání
a daňové evidence

Ú Č E T N I C T V Í AUTODOPRAVA MIROSLAV ŠTICHA
TATRA + UNC (BOBÍK)

Odvoz písku, zeminy, suti a kamane
Terénní a povrchové úpravy
Nakládka a vykládka zeminy 

a stavebního materiálu

M I R O S L A V  Š T I C H A
Petříkov 36

tel: 732 845 692 e-mail:mirek.sticha@seznam.cz

Placená inzerce

C h o v a t e l s k È  p o t ¯ e b yC h o v a t e l s k È  p o t ¯ e b y
potřeby pro psy, kočky, hlodavce, exoty a rybičky
e-shop - z pohodlí domova za internetové ceny
prodej veterinárních obojků a spot-onů
doprava zdarma - při nákupu nad 1500,- Kč 
nákup možný po domluvě na adrese Petříkov 29
pokud nemáte přístup na internet, zavolejte www.zoo-pet.cz

Kontakty: Markéta Štichová, Petříkov 29, Tel.: 603 545 718 nebo 323 665 379 (večer), E-mail: info@zoo-pet.cz




