Zpravodaj obce Petříkov

Komín v ZŠ Petříkov

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Z mého pohledu byly roky 2017 a 2018
jedny z nejlepších. Výrazně se zlepšilo
se financování obce, což je hned
veselejší. Současné zastupitelstvo se
projevilo jako velmi dobrá a plně
pracující sehraná parta, která se vždy
dokázala domluvit na podstatných
a pro obec přínosných věcech. Tímto
všem zastupitelům děkuji.
Jsem rád, že se v obci stále nachází
dost
nadšenců,
kteří
neváhají
a obětují svůj volný čas při pořádání
nejrůznějších
akcí
pro
své
spoluobčany. Ať už je to parta okolo
obecního úřadu, hasičů, rybářů,
myslivců, našich hospodských, nebo

naší školy. Všem těmto tahounům
vyslovuji veliký dík a přeji jim, ať se

nenechají
odradit
od
některých
„chytráků“, kteří by vše udělali lépe.
Čas letí mílovými kroky, a tak se blíží nejen
konec roku 2018, ale jsou tu jedny
z mnoha voleb, a to volby do obecního
zastupitelstva, kde máte možnost nám
dát najevo vaši případnou podporu.
Velká většina současného zastupitelstva
s mou maličkostí v čele je na obci od
r. 2002, kdy přišel tehdejší starosta Jan
Husa, a řekl: „Já končím, je třeba někoho
mladšího…“. Napsal nás na kandidátku a
někteří z nás jsme na obci jako zastupitelé
už 16 let. Je to dlouhá doba, a tak jsme v
našem Zpravodaji udělali takovou malou
rekapitulaci, co se z naší strany povedlo,
ale i nepovedlo.
Závěrem Vám všem přeji krásný zbytek
roku
Luděk Bína – starosta obce ☺

Nově přistavený štít

Úvodem
V současné době je v obcích Petříkov, Těšínov a Jiříkovo Údolí 293 obyvatel.
Jsme rádi, že tu žijí a stěhují se sem mladé rodiny a že tu je nyní nemálo dětí,
které jsou pro obec budoucností. Svědčí o tom i spousta akcí určených
právě pro děti, jako je vítání občánků, dětské dny, burzy Hasičky maminkám,
Drakiáda, apod. V tomto Petříkovském zpravodaji, který je 4. číslem,
zavzpomínáme na roky 2017 a 2018, neboť poslední číslo vyšlo v roce 2016.
Příjemné čtení přejí
Lenka Nováčková a Pavla Tomandlová

Nový krov

Ze Základní školy Petříkov
V loňském školním roce 2017/2018 jsme
v ZŠ Petříkov přivítali vzácnou návštěvu.
Do školy na první školní den zavítali
nejen naši prvňáčci, žáčci vyšších
ročníků, rodiče, učitelé, přátelé školy,
ale i paní hejtmanka Jihočeského kraje
Mgr. Ivana Stráská a televizní štáb.
Do první třídy jsme uvítali loni 7 nových
prvňáčků a celkem jsme se rozrostli na
30 dětí. V červnu jsme se stali fakultní
školou Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity, očekáváme tedy ještě větší
spolupráci, než byla doposud. Jsme
celoročně otevřeni nápadům ze strany
rodičů i ostatních přátel školy, kterým
bychom touto cestou chtěli poděkovat
za
báječné
akce
pro
děti!

Letošní školní rok 2018/2019 jsme zahájili 3. září
ve škole. Přestože se budova přistavuje a některé
části se opravují, sešli se děti v dolní třídě, která
byla
již
krásně
připravena,
vymalována
a vybavena novým linem. Do první třídy
nastoupilo 5 žáků, v současnosti chodí do ZŠ
Petříkov 31 žáků.

Letošní novinkou je kromě přístavby nové třídy i nový školní vzdělávací program. Změny se týkají
především hodnocení žáků, kdy větší prostor získalo kromě klasických známek i slovní hodnocení
a sebehodnocení dětí. Hlavním mottem nadále zůstává, aby se děti cítily šťastně a aby bylo ve škole
všem dobře. Škola má za úkol vytvářet prostředí příjemné, podnětné k vnitřní motivaci k učení, k prožitku,
vlastnímu pokroku a zdokonalení. Snažíme se o co nejméně vzájemné soutěživosti a porovnávání,
Z toho obohacení. Opět se můžeme těšit na zpestření
naopak se učíme toleranci k jinakosti a vzájemnému
4 jsou z Petříkova,
výuky studenty.
z Těšínova,
Reportáž o ZŠ Petříkov vyšla 5. 9. 2018 v časopisu2Instinkt.
6 z Borovan,
4 z Mladošovic,
Počet žáků v jednotlivých ročnících:
2 z Nových Hradů,
1. ročník 5 žáků
3. ročník 6 žáků 1 z Horní Stropnice
2. ročník 9 žáků
4. ročník 7 žáků a 1 z Byňova.
5. ročník 4 žáci

Oprava školy
V
současné
době
probíhá
rekonstrukce
a přístavba Základní školy Petříkov. Obec získala
dotaci
95%
z integrovaného
regionálního
operačního programu - IROP. Nad původní
tělocvičnou se přistavuje učebna, v patře budou
také nové záchody. Při bourání se přišlo na špatný
stav stropu na chodbě, proto byl vybudován
nový.

Dole jsou nyní nově zbudovány WC, ve
třídě je položeno nové lino. Starou
střechu a zdi, které bylo potřeba zbořit,
bourali bývalí žáci, letos v létě
brigádníci Vojta Maroušek, Adéla
Bínová,
Markéta
Bínová,
Lýdie
Farkotová a Víťa Koranda. Naopak
stavebních prací se účastní další bývalí
žáci Petr Lajvr a Zdeněk Bína. Díky
šikovným
řemeslníkům,
převážně
místním, práce rychle ubývají a ačkoli
se začalo na škole pracovat v červenci,
koncem října by mělo být vše hotové.
Žáci se zatím učí pilně každý den v sále
a podle pana ředitele se díky tomu
utužil skvěle kolektiv a děti se rychle
sžily.
Ze školy obrazem – původní WC při bourání a již obložené

Nová přístavba školy je již zastřešena, střešní krytina položena.

Akce v roce 2018
•

9. 2. 2018 Dětská
masopustní koleda

•

10. 2. 2018 Masopust na
Těšínově

•

11. 2. 2018 Masopust
v Petříkově, večer
taneční zábava

•

13. 2. 2018 Pohřbívání
Masopustu v sále od
20:00 hod

•

10. 3. 2018 Pyžamový bál

•

7. 4. 2018 Dětský
karneval

•

Hasičská soutěž ve Slavči

•

9.6. Dětský den

•

16. 6. Petříkovské

Připomenutí několika posledních akcí minulého roku
Masopust
K Petříkovu neodmyslitelně patří tradiční Masopustní koleda, na kterou se těší
nejen místní, ale i lidé z širšího okolí. Termín Masopustu je pohyblivý a odvíjí se od
Velikonoc. Masopust končí masopustním úterým s půlnočním pohřbíváním
Masopusta – popeleční středa je pak prvním ze čtyřiceti postních dní před
Velikonocemi.
Přípravy na Masopust začínají již několik týdnů předem, kdy je potřeba ozdobit
klobouky koledníků – několik večerů se proto scházejí místní ženy a dívky na
vyplítání, při kterém pošívají klobouky jalovcem a vyrábějí růžičky, kterými
klobouky zdobí. Každý rok má koleda klobouky nově ozdobené. Poctivě se
připravují i masky chodící za koledou, aby pobavili a možná i trochu potrápili.
V Petříkově Masopust začíná již v pátek dětskou koledou, kterou v obci zavedl
v roce 1998 ředitel místní základní školy pan Ladislav Bednář, a která je od té
doby již tradiční součástí petříkovské koledy. V sobotu obchází mládenecká
koleda Těšínov a v neděli Petříkov. Neděle je tradičně zakončena zábavou.
Masopust u nás vrcholí v úterý zábavou, na které jsou vítány především masky,
a úterní půlnoc každoročně patří pohřbívání Masopusta.
Masopust je pro místní důležitou tradicí během roku a také příjemným
zpestřením delšího zimního období.

veselení
•

30. 6. 2018 Rybářské
závody – dětské

•

1. 8. Divadlo Julie & spol.

•

11.8. Petříkovský triatlon

•

18. 8. Rybářské závody

•

13. 10. Drakiáda

•

15. 12. Zpívání pod
vánočním stromem

Spolky v obci
V Petříkově má dlouholetou tradici Sbor dobrovolných hasičů
Petříkov. Dobrovolní hasiči každoročně pořádají v místním sále
ples a v květnu se několik družstev mužů i žen účastní obvodové
soutěže. Od podzimu 2017 pořádají hasičky – maminky burzu
oblečení a dětských potřeb. Po první úspěšné akci v hasičárně
byly burzy přesunuty do sálu, kde se v září letošního roku konala
burza již po čtvrté a účastní se jí maminky i z okolních obcí.
V obci je také aktivní Myslivecký spolek Petříkov – Těšínov, který
pořádá ples jednou za dva roky a ve spolupráci s hasiči
organizují dětský den. Rybářský spolek Čerňák pořádá
každoročně v červnu dětské rybářské závody a v srpnu rybářské
závody pro dospělé. Všechny spolky se pravidelně scházejí na
svých členských schůzích a téměř každý rok se rozrůstají o nové
členy.
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Vítání občánků
V roce 2016 i v roce 2017
jsme v Petříkově přivítali
nové občánky. Slavnostní
odpoledne zahájily děti
z místní školy hudebním
vystoupením.
Starosta
obce
Luděk
Bína
jednotlivě přivítal nové
občánky, kteří dostali od
obce
krásné
dárky
a pamětní
minci
Petříkova. 19. 3. 2016 byly
přivítány děti narozené
v letech 2013 až 2015
a bylo jich 10. Následující
rok se
konalo vítání
občánků 22. 10. 2017
a přivítali jsme celkem
12 nových občánků.

Dětský karneval
Dětský karneval se konal 7. dubna v místním
kulturním sále a pořádali ho rodiče dětí ze
Základní školy Petříkov za podpory školy a
obce. Novinkou bylo, že celá akce se nesla
v jednom tématu - pro letošek to byl vodní
svět. Žáci ze ZŠ vybarvili plakáty, které zvaly
všechny vodní bytosti (vodní víly, piráty
a námořníky...) a všechny vodní živočichy
(rybky, kraby, žabky, chobotnice....), a s paní
učitelkou tvořili i výzdobu. V sále to pak
opravdu vypadalo jako v moři. Všude byla
spousta rybiček a medúz, obrázky moře,
nad pódiem loď a chobotnice, od stropu
visely modré balónky. Maminky připravily
štěstíčka s drobnými hračkami a zábava
mohla začít. O reprodukovanou hudbu se

postaral Rosťa Vochozka.
Karneval moderovaly mořské panny Lenka
Nováčková a Pavla Tomandlová, které zvaly

děti na jednotlivé soutěže. Ty
se nesly také ve vodním
duchu.
Všechny
organizátorky,
a
sice
Veronika Bínová, Bohunka
Taschnerová,
Vlasta
Marešová,
Alena
Heřmanová, byly rovněž v
kostýmech. Kromě štěstíček
se
prodávaly
zákusky,
chlebíčky a marcipánoví
kapři a sumci. O to, aby
nikdo netrpěl žízní, se starali
Šlapákovi. Vedle pódia si
mohli rodiče své děti vyfotit v
mořském fotokoutku.
Konal se také průvod masek při písničce Pod hladinou a byla to
opravdu krásná přehlídka. Karneval se velmi vydařil. Na příští rok
se opět těší pořadatelé.

Dětský den
9. 6. 2018 se v Petříkově u Hasičárny konal dětský den.
Pořádali ho stejně jako v minulém roce místní hasiči a
myslivci. Pro děti bylo připraveno spoustu sladkých
odměn, které získávaly na jednotlivých stanovištích.
Letos si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na terče,
prohlédnout si u myslivců výstavku zbraní a paroží.
Vyzkoušet mohly i různé vábničky a podívat se do
dalekohledu. U myslivců třídily obrázky zvířat na lesní a
domácí. Hasiči vystavili hasičské auto se stříkačkou,
které si děti prohlédly. Hasičky si pro děti připravily
několik her a soutěží. Střílelo se z luku, děti hlídaly balanc
pingpongového míčku na lžíci během slalomu, skákaly v
pytlích, trefovaly se míčkem do koše a kopaly góly do
branky. Během odpoledne si také mohly vyzkoušet
všechny atrakce na novém dětském hřišti, které bylo při
této příležitosti veřejně otevřeno. O hřiště byl mezi
nejmenšími velký zájem. Nakonec si všichni přítomní
opekli buřty na ohni a kdo se potřeboval schladit, mohl
si koupit nanuka. Dětský den se velmi vydařil. Díky obci
Petříkov za buřtíky, sladkosti a podporu a myslivcům a
hasičům za jejich čas!

Nové hřiště
V loňském roce přibyl v parku kolotoč, který
zrenovoval Josef Macho starší.
V roce letošním se mohly děti před prázdninami
radovat ze zbrusu nového hřiště vpravo za
hasičárnou. Obec Petříkov získala dotaci na tzv.
Oranžové hřiště z nadace ČEZ. Starosta Luděk
Bína vybral herní prvky, které upevnila firma, plot
pak vybudoval Milan Taschner spolu se starostou
a obecními zaměstnanci. Hřiště je krásné a je
hojně využíváno dětmi.

Petříkovské veselení
Petříkovské veselení je již tradiční akcí. Loni i letos jsme měli
štěstí na krásné počasí, pro děti byly připraveny pouťové
atrakce - autodrom, houpačky, střelnice, dětský vláček a
kolotoč, zdarma pak skákací hrad. Petříkovské veselení se
koná v prostoru před školou a před hospůdkou U Bečků. V
roce 2017 byly před hospodou vystaveny VW brouci, které si
přítomní rádi prohlédli. Ve velkém stanu hrála letos k poslechu
a později i k tanci Petříkovská kapela. O výborné občerstvení
v letošním roce se nově postarala rodina Koderů z Petříkova.
Nejmenší z dětí si užily i dětské dřevěné herní prvky, které jsou
celoročně vedle hospody. I přesto, že nakonec z důvodu
nemoci nedorazila rocková skupina do sálu, jsme se všichni
velmi poveselili a akci si užili.

Další novinky v obci
•
•
•
•

•
•

Vodovod v obci Těšínov
Nové venkovní posezení
v parku u hasičárny
Nový kotel v sále, nyní se
dělá nové lino
Oplocení u kontejnerů,
Bude zbudováno nové místo na
tříděný odpad a
přidány další kontejnery na plasty,
papír a sklo.
Nové silnice – v Petříkově u
chat,
v Těšínově na kopci směrem
od Vochozků.
Výsadba ovocných stromů
se žáky ZŠ Petříkov (viz foto)

jkl

•

Byla slavnostně vysazena lípa
ke 100. výročí republiky studenty
TF JČU a žáky ZŠ Petříkov

Poslední klenba v Petříkově – před opravou
petříkovské cesty byla kanalizace svedena do rour.

¨

Nové oplocení nohejbalového hřiště
Oplocení nohejbalového hřiště si vzali na starost Eva,
Miroslav a Tomáš Míčkovi z Těšínova. Začali rozmístěním
sloupků kolem celého hřiště, s kamarády napnuli pletivo.
Spodní část oplocení hřiště je z prken – momentálně je
nejlépe uzpůsobeno na fotbal, ale využít se dá k různým
dalším sportům.

1.8. 2018 jsme měli v obci
vzácnou návštěvu – z daleka
k nám
připutovalo
kočovné
divadlo Julie & spol. Divadlo má
dlouholetou
tradici
–
bylo
založeno
již
v roce
1975.
Pravidelně vystupuje po celé
České republice a do stejné
oblasti se dostane za cca 15 let.
Na
představení
byla
nad
očekávání hojná účast, ke které
dopomohly mimo jiné děti
z letního tábora od rybníku
Smutný.
V okamžiku
třetího
zvonění přijel nečekaně navíc
autobus
s dětmi
z tábora
z Bukové
a
improvizované
hlediště se muselo na poslední
chvíli
ještě
přizpůsobit.
Při
představení o Červené Karkulce
v netradičním
podání
s autorskými písněmi se pobavili
dospělí i děti. Po představení se
všech deset členů přesunulo do
Hospůdky u Bečků, kde bavili
přítomné
svými
písněmi
a scénkami až do pozdních
nočních hodin.

Petříkovský triatlon – ohlédnutí za 28. ročníkem
Již po 28. se v Petříkově druhou srpnovou sobotu uskutečnil tradiční
triatlon. V letošním roce se změnila trasa závodu – startovalo se
u rybníku Smrčku. Po několika velmi horkých letních dnech se
umoudřilo i počasí a přilákalo k závodu celkem 71 závodníků.
Z toho 26 dětí, 2 ženy, 18 mužů, 7 tříčlenných štafet a 2 dvoukola.
Takto hojná účast nás velice potěšila a všem závodníkům patří náš
obdiv a velké díky.
Z hlediska organizace je triatlon nejnáročnější pravidelnou akcí,
kterou v obci pořádáme, a tak jsme vždy rádi, když závod hladce
proběhne a obejde se bez zranění. Děkujeme tedy všem, kteří
jakýmkoliv způsobem přiloží ruku k dílu – od vytvoření plakátu,
zajištění cen, sponzorské dary, přípravy tratě, přes odebírání jízdních
kol, občerstvení, vyhodnocování výsledků, vyhlašování vítězů až po
závěrečný úklid v sále… Jména lidí, kterým je potřeba poděkovat,
by vytvořila celkem slušný seznam.
Přesto nemohu alespoň dvě jména nezmínit – díky starostovi Luďkovi Bínovi, že celou akci podporuje
a zastřešuje a obrovské díky patří i rodině Šlapáků, kteří se o nás bez přestávky profesionálně starají po
celý den, celou noc až do bílého rána. K samotnému závodu patří neodmyslitelně také taneční
zábava. Celým večerem nás provázela naše oblíbená kapela Brusný kotouče a tančilo se opět až
do rána. Kapela i všichni zúčastnění v sále předvedli skvělý výkon – hrálo se, zpívalo, tančilo i popíjelo
na 100% a na samotných účastnících triatlonu jakoby se ani nepodepsala únava z odběhnutého
závodu. V den triatlonu jedou zkrátka všichni na plný plyn.

Plány do budoucna
Obec Petříkov koupila budovu bývalé hospody Pod kaštanem, ze které má v budoucnu být komunitní dům.
V něm jsou plánovány 3x3 byty. Ač jde o velkou investici, opět je na toto dotace s velkou návratností výdajů.
Zároveň je v jednání koupě budovy železniční zastávky a čekárny, navíc části okolního pozemku.

Právě probíhá stavba mostu „U Tří mostů“. Most propojí Trasu ptačích budek se silnicí Jakule – Petříkov.
Trasa ptačích budek stále není zcela hotová, v roce 2016 byly rozmístěny samotné budky i informační cedule,
v následujícím roce byla značena trasa, malovány hravé úkoly pro děti, loni pomohli žáci místní školy vytvořit
„kameniště“.

Budeme rádi za nabídku pomoci při rozšiřování stezky, jakékoli nápady a opět za další nové originální ptačí
budky, které můžete nosit na obecní úřad.
Příští rok budou osazeny úvodní cedule a Trasa ptačích budek Petříkov by měla být slavnostně otevřena.

Co se nepovedlo…
Ne vždy se však podaří zrealizovat vše přesně tak, jak bychom chtěli.
Příkladem je stavba sloupu u železniční zastávky. Téměř třicetimetrový
betonový stožár slouží jako základnová stanice na šíření mobilního
signálu GSM-R. Jde o komunikační systém mezi řízením provozu, tedy
výpravčím a strojvůdcem ve vlaku. Systém využívá vyhrazené stožáry
základnových stanic umístěné blízko železnice. Vzdálenost mezi
dvěma stanicemi je 7 - 15 km. Navzdory připomínkování a
snaze starosty posunout stožár mimo střed obce, byl sloup společností
SŽDC postaven.

Zajímavost – svatby v obci
Loni proběhla historicky první svatba v obci, kdy byl samotným oddávajícím
starosta Luděk Bína.
29. dubna 2017 byli oddáni Eva Benešová a Miroslav Míčka. Manželé Míčkovi měli
svatbu v Petříkově před kapličkou. Protože jsou oba členové SDH Petříkov, v parku
je pak čekal i hasičský zásah.
Další svatba se konala 1. července 2018 na Těšínově, kdy byly Luďkem Bínou
oddáni manželé Kubatovi pod starobylým kaštanem přímo před vlastní chalupou.

Pozvánky
•

V sobotu 13. října se koná od 14 hodin na louce u Ertlů Drakiáda. Zveme malé
i velké.

•

15. prosince nás čeká Zpívání pod vánočním stromem. Přijďte načerpat předvánoční
atmosféru, zahřát se punčem a zazpívat si koledy. Před Zpíváním bývá besídka ZŠ
Petříkov v sále.

•

V příštím roce chystáme slavnosti k 70. výročí Základní školy Petříkov – zváni jsou všichni
bývalí i současní žáci, obyvatelé a přátelé obce. Akce se bude konat v červnu 2019
a termín bude upřesněn.

Výzva
Žádosti o změnu územního plánu předkládejte na OÚ Petříkov do konce tohoto kalendářního roku.

oddělení státního

Zastupitelstvo obce Petříkov
Děkujeme za Vaši přízeň v minulém volebním období.
Budeme rádi, pokud nám sdělíte osobně na OÚ či na internetové stránce www.petrikov-obec.cz své
nápady a názory. Na Vaše podněty se těší starosta obce a zastupitelé. Předem děkujeme!
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