Občasník obce Petříkov

Slovo starosty obce
Vážení čtenáři, sousedé, kamarádi ….
Vstoupili jsme do posledního měsíce
v roce 2020. V tomto roce se stalo
mnoho událostí a zážitků – jak veselých,
tak zážitků, na které nebudeme rádi
vzpomínat. Ale takový je život a ten je
třeba brát takový, jaký je a žít na plné
pecky.
Rok 2020 není jednoduchý, ale ukázal,
že i v těchto dobách držíme pospolu
a není nám jedno, co se kolem nás děje
- např. šití roušek, projekt našich hasiček
(kontejner pro Adámka) a jiné akce,
které dokazují, že je-li potřeba, tak
všichni táhneme za jeden provaz a to
nám závidí ne jedna z okolních obcí a já
jsem za to po právu rád.
Zhruba před rokem vypukla pandemie
koronaviru a nikdo nevěděl co to
vlastně je, jak a co máme dělat, jak se
chovat a chránit. A od té doby žijeme
v době
nejistoty,
zákazů,
příkazů
a doporučení. Koronavirus není sranda,
mnoho jsme o něm slyšeli, četli. Někteří
z nás se s ním setkali osobně a důvěrněji,
než bychom chtěli… Za mne? Ne děkuji,
mám dost!!!

A nikomu nepřeji tak blízké setkání s tímto
,,hajzlíkem“, ale dost o koronaviru. Myslím, že
o něm ještě uslyšíme….
Z pohledu obecních akcí je mi moc líto, že
jsme se nemohli scházet tak jako
v předchozích letech. Mnoho obecních, ale
také spolkových akcí se muselo zrušit nebo
velmi omezit, ale akce, které se uskutečnily,
se myslím, povedly. Za to je třeba
poděkovat nejen našim hospodským, ale
také všem lidem, kteří se kolem těchto akcí
pohybují a pomáhají s realizací. Nebudu
jmenovat, protože nechci na někoho
zapomenout :-) a myslím, že lidé, o kterých
píši, se v tomto textu najdou.
Jak jsem již řekl a napsal několikrát, rok 2020
je skoro za námi, a tak mi za celé
zastupitelstvo obce Petříkov dovolte popřát,
pokud možno, klidné svátky vánoční,
bohatého Ježíška a v roce 2021 hodně
zdraví a hlavně pevné nervy :-).
Kraj, ve kterém žiješ, je tak krásný jací v něm
žijí lidé a já jsem přesvědčen, že náš kraj,
naše obce jsou ty nejkrásnější.
Luděk Bína – starosta obce Petříkov

Ze Základní školy Petříkov
Školní rok 2019/2020 v Základní škole Petříkov a Základní škole
a Mateřské škole Petříkov
Letošní rok byl velmi výjimečný. Nejen pro nás v Petříkově, ale pro celé školství v České
republice. I pan učitel Sluka, který je již několik let v důchodu a u nás učí vlastivědy, říká, že
ve školství podobný rok ve svém životě nezažil. Uzavření škol mohl porovnat pouze
s uhelnými prázdninami, na které zavzpomínal.
Když jsem přišel v březnu za panem starostou a řekl mu: „Tak jsem nám zavřel školu…“,
vůbec jsme nevěděli, co to bude znamenat pro výuku. Nevěděl to nikdo. Všichni věděli to,
že potřebujeme děti co nejlépe vzdělávat a zároveň co nejméně zatěžovat rodiče, když
žáci musí zůstat doma. Ještě nebyl ani přesný manuál z ministerstva školství, bylo jasné jen
to, že žáci do škol nesmějí. V tuto chvíli nám bylo líto hlavně dětí, které se do školy opravdu
těší, hlavně prvňáčků a žáků pátých ročníků, kteří se připravují na přechod na druhé
stupně škol a gymnázia. Sami jsme nevěděli, jak dlouho budou školy uzavřené, a snažili
jsme se, aby se žáci učili to samé, jako by se učili ve škole. Samozřejmě dle možností v
rodinách. Stejně jako všechny školy jsme komunikovali s Českou školní inspekcí, která kladla
na srdce, aby výuka probíhala za co nejmenšího zatěžování rodičů a co největším
zaměřením na potřeby vzdělání dítěte. V květnu se žáci mohli vrátit do školy za nepovinné
školní docházky, což nemá obdoby od dob Marie Terezie.
Co bylo přínosem v distančním vzdělávání na jaře? Zjistili jsme, jak se žáci umí učit sami,
umějí si poradit, rozvrhnout si čas, spolupracovat v rodině, používat PC k výuce, vyhledávat
si informace. Negativním faktorem byla nemožnost přímého sociálního kontaktu. To co ke
škole neodmyslitelně patří. Poradit si v kolektivu žáků, poradit si v komunikaci s učiteli, na
chodbě se školnicí a dalšími rodiči, pozdravit, i když se dítě třeba stydí a podobně.
Přes prázdniny se pracovalo na školce. Vše má svůj čas, ale budování školky ho nemělo.
Vše muselo klapnout na dny. A to se povedlo. Pro někoho bezesné noci, komunikace s
mnoha úřady, rodiči dětí, dotace a spousta dalších peněz, které se musely sehnat… Věděli
jsme už na začátku, že zřízení školky bude dřina a byla. Ale o mateřské škole bude jiný
článek.
V tomto školním roce nás opustilo sedm žáků pátých ročníků, z čehož 4 šli na osmiletá
gymnázia, ostatní do škol na Nových Hradech, Trhových Svinech a Českých Budějovicích.
Do prvního ročníku nastoupilo od září deset prvňáčků, mnoho žádostí o přijetí bylo
odmítnuto z kapacitních důvodů školy.
Již v září jsme si užívali toho, že jsme všichni spolu a svět pro nás na prvním stupni byl stejný,
jako dříve. Byli jsme ale poučeni z jara, že zavření škol může být realitou. Proto jsme sehnali
nové vybavení z evropských dotací ve spolupráci s Attavenou o.p.s., kdy jsme již měli
zažádáno o 10 notebooků a multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka a skener), abychom
mohli zapůjčit počítače žákům v případě opětovné distanční výuky. Díky této dotaci jsme
byli schopni půjčit do rodin na období podzimní distanční výuky 16 školních přenosných
počítačů, což vyřešilo potencionální problémy žáků v situaci nařízeného distančního
vzdělávání. Učitelé mají dlouhodobě dobré IT vybavení, navíc jsme dostali další dotaci od
MŠMT na nové dva počítače a softwarové vybavení, které ještě můžeme využít.
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DISTANČNÍ VÝUKA V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE PETŘÍKOV
Ponaučeni po jarním uzavření škol jsme měli jasný plán, jak žáky co nejefektivněji
vzdělávat a co nejméně u toho zatěžovat rodiče. Vycházeli jsme z manuálu,
které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kladení na individuální
přístup k dítěti a malý počet žáků v ročnících nám dovolilo i individuální řešení
distanční výuky. Žákům školy jsme volali přes Skype, Messenger nebo WhatsApp
3 x týdně (český jazyk, matematika, anglický jazyk), zadali jsme úkoly přímo
žákům, jejich práce byla nafocena, námi zkontrolována, v případě potřeby
poslaná zpět a poté při dalším videohovoru vysvětlena ohodnocena a zadána
další. U některých žáků to bylo i efektivnější, než práce ve škole – nikdo je při
učení nerušil. S tímto systémem si poradili i žáci prvních a druhých tříd, u nichž je
největší výzvou udržení pozornosti. Ve čtvrtých a pátých ročnících nebyl
s distanční výukou větší problém.
Vytyčený obsah učiva jsme tímto způsobem společně zvládli probrat, rozvíjet
důležité klíčové kompetence (schopnosti, dovednosti, rozvíjení spolupráce,
samostatnosti apod.) do určité míry také. Hledali jsme způsoby, jak distanční
výuku využít opravdu smysluplně.
My učitelé jsme se na návrat do školy moc těšili. Naše dny byly do té doby
rozděleny po půl hodinách. Dopoledne a část odpoledne jsme komunikovali
s žáky přes videohovory, navečer opravovali jejich práce. Zároveň jsme řešili
přípravy na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.
Domácí výuku žáků jsme řešili, jak nejlépe jsme uměli, stejně tak s nimi
pracujeme i nyní po návratu do škol, kdy si musíme zase všichni zvyknout na
běžný (neběžný) režim, který teď ve školách je nastolen. (roušky, méně
spolupráce mezi ročníky, se školkovými dětmi, absence tělesné a hudební
výchovy, besídky, spolupráce s okolními školami a školkami, se studenty
jihočeské univerzity apod.) Všichni můžeme říci jediné a to, že se těšíme, až
bude svět zase takový, jaký ho známe.
Mgr. Václav Tröstl – ředitel školy
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Ze školky
Velmi nás těší, že můžeme do letošního Zpravodaje psát článek i za mateřskou školu.
Škola zahájila svůj provoz při základní škole v Petříkově 1. září 2020. Do třídy Lištiček chodí
15 dětí, téměř všechny jsou místní. Od začátku cítíme velkou podporu veřejnosti, rodičů
a obce, z čehož máme radost a vážíme si toho. Ať už to byla pomoc při úklidu
a "zabydlování" třídy před samotným zahájením školního roku, koncert Vladimíra Merty
na podporu školky 3. 9., nebo nedávné zapojení maminek do adventního zdobení
školky.
I když základní škola byla kvůli vládním opatřením na čas zavřena, mateřské školy se to
netýkalo. Až na jeden týden, kdy bylo zavřeno kvůli koronaviru, byla MŠ v provozu a stále
je velká návštěvnost, což nás těší.
Děti ze třídy Lištiček jsou velmi šikovné. Již několikrát jsme ve školce pekli (štrůdly, muffiny,
perníčky), děti samy připravovaly také rybičkovou pomazánku. Neustále tvoříme pomocí
nejrůznějších výtvarných technik. Předškoláci vypracovávají pracovní listy a na budoucí
školní povinnosti se připravují také návštěvami přímo nahoře ve škole, kde si jednou za
čas zkouší se učit s prvňáky a pracují s učitelkami ze školy. Často zpíváme s kytarou
a učíme se nové hry. Při vycházkách pozorujeme změny v přírodě. Byli jsme se podívat
na výlovu rybníku Blatec, kde nám pan rybář ukázal různé druhy ryb. Ve školce nás
navštívil pan učitel ze ZUŠ Trhové Sviny s ukázkou hudebních nástrojů a s děti si s ním
zazpívaly. Také máme rádi různá zvířata. Přímo ve třídě děti pečují o třídního šneka
achatinu neboli oblovku obrovskou. Byli jsme se podívat na živého ježka a jedno ráno
jsme měli ve třídě na ukázku mladé králíčky.
Poslední nevšední akcí byla
v mateřské škole návštěva
Mikuláše s andělem a čerty.
Nadílka se dětem líbila
a odnesly si hned dvě
nadílky. Za tu druhou
děkujeme
starostovi
Luďkovi.
Nyní
se
již
těšíme
a připravujeme na Vánoce.
Učíme se koledy, vyrábíme
dárečky, seznamujeme se
s vánočními
zvyky
a nemůžeme se už dočkat
vánočního dne ve školce,
kdy k nám přijde Ježíšek
a něco nám nadělí.
Přejeme
i
vám
všem
poklidné a radostné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2021.
Za mateřskou školu Lenka Nováčková a Lenka Notová.
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Myslivecký spolek Petříkov - Těšínov

Myslivecký
spolek
PetříkovTěšínov, je v letošním roce
omezen v činnosti z důvodů nám
všem známým, ale i tak se naši
členové podíleli na akcích, které
se mohly uskutečnit. Petříkovské
veselení se stánky a expozice
s mysliveckou tématikou měla
kladné ohlasy v široké veřejnosti.
Naši členové se podílí i na práci
v jiných organizacích. Činnost se
zúžila na konání jedné schůze, na
které jsme přijali dva mladé
myslivce za členy MS.
Jako jedním z mála se nám daří
omlazovat členskou základnu.
Jak z názvu vyplívá náš spolek se
zabývá
především
chovem,
ochranou, lovem zvěře a péčí
o krajinu.
K
tomuto
účelu
budujeme myslivecká zařízení
(jesle, zásypy, krmeliště a posedy).
Lovem černé zvěře se snažíme
omezit škody na zemědělských
kulturách. V současné době má
náš spolek 16 členů a jednoho
adepta.
Na závěr nám dovolte popřát
všem obyvatelům obce vše
dobré v novém roce a hodně
zdraví.
Myslivecký
Těšínov.

spolek

Petříkov-

Bohumil Reichenauer
člen Mysliveckého spolku
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Rybářský spolek Čerňák

Šíření viru COVID-19 přinutilo i rybářský
spolek Čerňák k zrušení společenských
akcí. Proto se nekonaly tradiční dětské
rybářské závody a činnost spolku byla
omezena pouze na údržbu zeleně
okolo rybníka. Naštěstí uvolnění
hygienických
opatření
umožnilo
konání 6. ročníku rybářských závodů
pro dospělé. Počasí nám přálo a ryby
byly při chuti. Rybářského klání se
zúčastnilo 28 rybářů, kteří nachytali
ryby v celkové délce 13,22m. Vítězem
se stal Petr Novotný s nejdelší rybou
amurem o délce 59cm. Společně
s bezkonkurenčním
občerstvením
zajištěným rodinou Šlapáků, byly tyto
závody akcí, kterou si mohl užít každý
bez rozdílu, zda rybaří či nikoliv. Tímto
bych chtěl za náš spolek poděkovat
všem, kteří nás podporují. Zejména
starostovi obce Luďkovi Bínovi, rodině
Šlapáků a všem členům spolku za
pomoc
při
realizaci
rybářských
závodů. Přejeme i Vám všem poklidné
a radostné prožití vánočních svátků
a spoustu radosti a úspěchů do
nového roku 2021.
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SDH Petříkov

Ohlédnutí za rokem 2020 očima starosty Sboru dobrovolných
hasičů Petříkova a Těšínova
Vzhledem k situaci, která nyní panuje, není možné, aby se letos konala valná hromada
našeho sboru, a tak mi dovolte, abych Vás – členy SDH, ale i nečleny stručně
informoval o činnosti sboru v roce 2020.
Nejdříve, ale moc děkuji všem členkám i členům SDH, kteří se podíleli při akcích našeho
sboru nebo společných akcích pořádaných s místním Obecním úřadem. Rok 2020
začal jako každý jiný, nebo dokonce lépe, protože hned 8. ledna jsme se starostou
obce a jednatelem sboru jeli do Prahy převzít nové hasičské auto – upravený Ford
Tranzit pro 9 osob, které jsme získali jen díky usilovnému jednání starosty obce.
24. ledna se konal tradiční hasičský ples, kde nám hrála jako v roce 2019 Mladá muzika
– ples se jako vždy vydařil, sál byl zaplněn do posledního místa, a to možná i díky velmi
bohaté tombole.
Tímto děkuji všem, kteří jakkoli do tomboly přispěli a děvčatům
hasičkám za její organizaci a provedení.
Další akcí, které jsme se účastnili, byl pyžamový bál 1. února, kterou pořádala Obec
Petříkov. Pak následoval tradiční Petříkovský masopust 22. až 25. února. Před tím
samozřejmě byla spousta práce s přípravou, vyplítáním a zdobením klobouků pro
koledníky a také masky musely připravit svůj tradiční vozík, ale hlavně vymyslet převleky,
které pobaví a rozesmějí. Myslím si, že se to letos obzvlášť vydařilo. Zábavy večer
v neděli a úterý odehráli jako už několik let předtím FLAMENDŘI.
Do této chvíle byl rok jako každý jiný, ale od půlky
března se i u nás začal šířit strach z epidemie
a začalo se mluvit o nošení roušek, které ale
najednou nikde nebyly. A tak naše členky zasedly
k šicím strojům, sehnaly látky, gumy a roušky začaly
vyrábět samy. Potom sek nim přidaly i další šičky,
obec sehnala materiál na výrobu, a když začalo
platit vládní nařízení o povinném nošení roušek, tak
u nás v obci už jsme byli zásobení a roušku si mohl
každý zdarma vyzvednout na obci, nebo v obchodě.
Další akcí našich členek byl sběr papíru. Byla to akce
na pomoc Adámkovi Chramostovi, který je postižený
vážným onemocněním (SMA) a výtěžek ze sběru
papíru přispěl na nákladnou léčbu této nemoci.
20. 6. pořádala obec již tradiční Petříkovské veselení,
kde jsme se jako hasiči také velkou měrou podíleli.
Jak na přípravě parketu, podia, ale i zajištění
občerstvení, prodeji upomínkových předmětů,
ukázce techniky apod. Při této příležitosti jsme pozvali
pátera Andreje z Trhových Svinů a on nám posvětil
naše nové auto.
Stránka 7

Petříkovské roušky
Petříkovské šití roušek zaujalo
veřejnost natolik, že se o nich
mluvilo i v rádiu.
17. 3. 2020 byla oslovena Pavla
Tomandlová rádiem Proglas
s prosbou o krátký rozhovor, ve
kterém se zmiňuje o tom, jak šití
v obci probíhá, a že má výroba
roušek velkou podporu starosty
Luďka Bíny, který právě místním
švadlenkám shání další těžko
dostupný materiál.
Naše obec tak byla o pár kroků
napřed a po vzoru našeho
starosty začali i starostové
okolních obcí organizovat šití
roušek a zajišťovat tak jejich
dostupnost svým obyvatelům.
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V srpnu 8. 8. 2020 byl jako každý rok Petříkovský triatlon pořádaný obcí, ale i zde jsme se
aktivně podíleli na jeho průběhu.
Dne 29. 8. 2020 jsme se s Věrou Dvořákovou Kocinovou zúčastnili shromáždění SDH okresu
České Budějovice, které bylo přesunuto z jarního termínu. Na tomto shromáždění se volil
starosta a další členové OSH pro volební období 2020–2025. Starostou OSH byl zvolen Mgr.
Jiří Žižka. Pro nás z tohoto shromáždění vyplívá především to, že se zvedá členský příspěvek
ze 100 Kč na 130 Kč. Mimo jiné pan Žižka poděkoval všem dobrovolným hasičům za
dobrou práci ve sborech.
Kvůli pandemii se letos nekonaly okresní hasičské soutěže. Naši muži do 35 let se zúčastnili
alespoň soutěže konané v obci Olešnice.
2. 11. 2020 nás všechny zasáhla smutná zpráva, že náhle zemřel dlouholetý člen našeho
sboru a kamarád Franta Bečků. Jako hasiči, i další kdo jsme ho znali, jsme se s ním 7. 11.
důstojně rozloučili v místí kapličce. Na jeho poslední cestě ho doprovodila kapela
Podhoranka, jejíž byl jedním ze zakládajících členů. Čest jeho památce.
Po hasičské stránce byl letos vcelku klid, zásah k požáru nebyl žádný, jen byl několikrát
výjezd k likvidaci padlých stromů přes komunikace do našich obcí. Samozřejmě proběhla
příprava techniky na letní provoz a před zimou na provoz zimní.
Životní jubileum v letošním roce oslavili: 85 let Košíček Jan, dále pak 65 let Kocina Václav
a 60 let Bína Václav. Do dalších let Vám přeji za celý sbor hodně zdraví a spokojenosti.
Co dodat na závěr… doufejme, že se v roce 2021 vrátíme do normálního života bez
roušek a bez toho, aby každých čtrnáct dní nám nějaký vládní PES určoval, kam můžeme
chodit a kam ne.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti v roce
2021.
Josef Kocábek – starosta SDH Petříkov
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Kontejner pro Adámka

Jarní vyhlášení nouzového stavu
a různá omezení pro nás byla
nepříjemností a nikdo nevěděl, co nás
čeká, ale paradoxně tato doba
přispěla i k přínosným událostem, ke
kterým by v „normálním provozu“
nebyl nejspíš prostor ani čas. Když za
mnou 20. 4. 2020 přišla Martina
Bečková a Eva Míčková s nápadem
nasbírat
kontejner
papíru,
který
pomůže
chlapečkovi
jménem
Adámek Chramosta sehnat účinný lék
na zákeřnou nemoc SMA, byla jsem
hned ochotná se zapojit a začal se
rodit plán, jak celý projekt zrealizovat.
Vše muselo jít rychle, protože lék se
může podat do druhých narozenin
nemocného (což byla v Adámkově
případě již polovina června) a do té
doby potřebovali rodiče Adámka mít
nejen peníze, ale zároveň vyřízeny
všechny žádosti a další administrativní
úkony. Byl to doslova závod s časem.
Napadlo nás oslovit okolní sbory
dobrovolných
hasičů
s žádostí
opomoc. Každá z nás obvolala několik známých, vytvořila jsem plakáty,
facebookové stránky Naplňme kontejner pro Adámka a speciální email a vše se
začalo realizovat. Připojily se k nám další členky SDH Petříkov: Lenka Nováčková,
Jitka Tröstlová, Věrka Dvořáková Kocinová a Věrka Bečková, a vše začalo běhat
jako po drátkách.
Z okolních obcí k nám hasiči i jiní dobrovolníci sváželi papír, který jsme třídily
a skládaly do
kontejneru.
Dokonce
se
nám ozvala ZŠ
Besednice, že
pro nás mají
cca
3 tuny
papíru,
protože kvůli
uzavření škol
byl
sběr
papíru zrušen.
To pro nás
byla opravdu
vydatná
pomoc,
ke
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které už ale bylo potřeba i mužské síly, a tak nám ochotně přišli na pomoc Jan Ertl,
Pavel Fesl a Josef Kocábek, kteří přispěli jak svou silou, tak poskytnutím aut ke svozu
a Míra Tomandl a Josef Kocábek nám moc pomohli i s velkým nákladem papíru ze
Svinů. Díky patří i Milanovi Taschnerovi za převážení kontejnerů. Sbory, které se do
našeho projektu zapojily byly: SDH Čížkrajice, členové SDH Olešnice a další
dobrovolníci, SDH Ledenice, SDH Hluboká u Borovan a hasiči z Trhových Svinů ve
spolupráci s městem.
Spolupráce se všemi byla úžasná, papír mnohdy těžký, času poměrně málo, ale za
to radost z každého balíku papíru veliká. S kontejnerem jsme prožili krásný měsíc
a celý projekt se podařilo zdárně dotáhnout až do konce. Nakonec se nasbíralo
15 590 kg papíru, za které jsme pro Adámka dostali krásných 43 652 Kč od firmy
Benny recycling – velké díky tedy především Petrovi Benešovi z Těšínova, že tento
projekt vůbec umožnil.
28. 5. byl Adámkovi Chramostovi aplikován lék Zolgensma v Nemocnici Motole,
který mu nakonec díky dobrým lidem, šíření a propagování, zaplatila pojišťovna.
Peníze vybrané díky sběru papíru poslouží Adámkovi na další terapie, cvičení,
rehabilitace a speciální pomůcky a pomohou mu tak zpříjemnit život
s onemocněním SMA, které se sice dá zpomalit či zastavit, ale ne zcela vyléčit.
Děkujeme tak všem, kteří s námi spolupracovali, šířili Adámkův příběh a jakkoliv se
do tohoto projektu zapojili.
I když nakonec lék proplatila pojišťovna, věříme, že je to právě i díky podobným
akcím, jako byla ta naše, při kterých se dostal Adámkův příběh do povědomí širší
veřejnosti a vytvořil se tak určitý tlak, pod kterým se pojišťovny nakonec rozhodly lék
proplatit.
Pavla Tomandlová – členka SDH Petříkov

Poděkování od Adámkova tatínka Samuela Chramosty: "Dobrý den... Je
to super, ano vím že jsme to řešili a je to fakt super. Částka je úžasná a rozhodně
Adámkovi pomůže na různé pomůcky a rehabilitace. Jste naprosto úžasní.
Kdybyste chtěli někdy třeba akci opakovat, tak mám pro vás pár tipů na jiné děti
nebo osoby, které to potřebují stejně jako Adámek, samozřejmě i my můžeme
podpořit jiné osoby s SMA..."
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Kulturní akce roku 2020
V letošním roce se kvůli epidemii koronaviru nekonalo několik tradičních akcí. Pojďme
ale zavzpomínat na některé, které se naštěstí uskutečnily a myslím si, že se i povedly.
V lednu a únoru byly pořádány dva plesy – ples hasičský a pyžamový bál. Na
hasičském plese byla hojná účast a nechyběla ani napínavá dražba o hlavní cenu.
Na pyžamovém bále byla účast menší, přesto to byla milá akce, při které bylo patrné,
že naše srdce bijí pro Petříkov.

Další velmi povedenou akcí byl únorový masopust. Masky šly společně za kočující
cikány, nechyběla pojízdná maringotka a kupa dětí. Koledníkům slušely čerstvě
udělané klobouky a počasí se také vydařilo. Při úterním pohřbívání Masopusta bylo
letos po delší pauze i více masek – domov důchodců a opět cikáni. Večer zpestřil
i tanec ala Slunce, seno. Následovala první vlna omezení, která se začala rozvolňovat
až před létem.
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20. června se v blízkosti základní školy konalo Petříkovské veselení. Na akci se připravovaly
všechny místní spolky a sdružení i žáci školy. Všichni se snažili, aby se akce vydařila. A to se
i přes upršené počasí povedlo. Zahrály dvě kapely – místní Petříkovská pětka a S.A.M. Žáci
s učiteli připravili školní kavárnu, tvořivé dílny a především krásné divadelní představení.
Myslivci měli připraven stánek s ukázkou zbraní a trofejí, hasiči vystavili techniku a auta,
nové hasičské auto posvětil páter Andrej. O zábavu pro děti se postarala místní mládež,
která si pro děti připravila různá stanoviště od střílení z luku až po výrobu budek. Na akci
byla i ukázka a možnost vyzkoušení čtyřkolek. O hladové a žíznivé krky se postaraly místní
hasičky, Adéla a Láďa Pickovi a rodina Koderů. Překvapením byly i pohádky amatérského
divadelního spolu Dno pytle. Na podporu mateřské školy, která se tou dobou plánovala
a stavební práce byly v počátku, zde byl stánek s upomínkovými předměty. Díky všem
návštěvníkům i těm, kteří se zapojili do příprav!
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8. srpna si závodníci přišli na své na jubilejním třicátém ročníku petříkovského
triatlonu. Před polednem probíhal zápis účastníků, start dětí byl ve 12:00 hod
a dospělí startovali ve 13:00 hod. I díky vydařenému počasí byl letos rekordní počet
závodníků – zvláště v dětském závodě takovou účast nepamatujeme. Stejně jako
před třiceti lety byl start u rybníku Čerňák. Den jsme zakončili taneční zábavou
v sále. Čím dál víc družstev závodí v kategorii štafety. Jsme rádi za všechny férové
závodníky, kteří si přijdou zasportovat. Letošní účast nás potěšila a doufáme, že
i příští rok bude situace pro závod příznivá.
3. září se konal v obecním sále koncert Vladimíra Merty na podporu mateřské školy.
S písničkářem vystoupil i fenomenální houslista Jan Hrubý, jehož kouzelná hra na
housle byla nezapomenutelná. Stejně tak jako souzvuk keltské harfy, kterou mistrně
ovládal Sean Barry. Celý večer byl velmi příjemný a jsme poctěni návštěvou tak
významných muzikantů, které k nám pozvali Miroslav Židlický (s Vladimírem Mertou si
také zahrál na příčnou flétnu) a Karel Špatenka. Velmi si vážíme této podpory naší
školy. Byla to nakonec poslední větší kulturní akce. Další plánované se již konat
nesměly.

V letošním roce se bohužel neuskutečnilo ani vítání občánků, na které ale myslíme
a věříme, že se v příštím roce konat bude.

Lenka Nováčková – zastupitelka obce Petříkov
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Petříkovské fenomény
V „domečku“ u Základní školy Petříkov byla v letošním roce dokončena expozice
Petříkovské fenomény, která byla vytvořena v rámci projektu „Grenzenlos Radfahren am
Grünen Band Europa“. V minulém roce byla výstava přístupná při oslavách 70. výročí ZŠ
Petříkov a 85. výročí SDH Petříkov, kdy jste si mohli prohlédnout nástěnné tabule
s fotografiemi Petříkova a Těšínova v proměnách několika let. Fotografie z kronik
přefotografovala a k tomu nové snímky pořídila Pavla Tomandlová a spolu s Jitkou
Tröstlovou, Lenkou Nováčkovou a starostou Luďkem Bínou dali výstavu dohromady.
V letošním roce přibyly stojany s tabulemi, které obsahují informace o místních mlýnech,
o řece Stropnici, rybníkách, Jiříkovo Údolí apod. K této výstavě vznikla i brožura Petříkovské
fenomény, jejímž autorem je Milan Koželuh a mohli jste si ji zakoupit při letošním
Petříkovském veselení. Nyní je k doptání na Obecním úřadě Petříkov.

Aktuální dění
V těchto
dnech
probíhá
výstavba dětského hřiště před ZŠ
a MŠ Petříkov. Děti se mohou těšit
na nový vláček, klouzačku a další
herní prvky.
Dále se realizuje stavba pergol
a posezení
na
několika
zajímavých místech v obci. Bude
např.
obnovena
Hubertova
stezka a již teď se těšíme na
konečný výsledek.
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Přehled akcí a dotací od roku 2008 do roku 2020
DOTACE

CELKEM

5 944 000,00
167 373,00

11 162 740,00
376 503,00

105 469,00
130 000,00

115 900,00
260 000,00

57 539,00

57 539,00

150 984,00
150 000,00
189 553,00

167 760,00
302 014,00
189 553,00

78 382,00
50 000,00

92 214,00
85 000,00

zastávka
POV - oprava KD

61 597,00
160 000,00

87 996,00
301 860,00

ROK 2012
kaplička
oprava MK Petříkov - Jakule

50 400,00
150 000,00

72 000,00
300 048,00

povodně
hasiči povodně

566 496,00
66 000,00

566 496,00
66 000,00

oprava hasičárny
oprava MK Těšínov
oprava veřejného osvětlení
oprava stříkačky

35 000,00
50 000,00
100 000,00
0,00

67 827,00
100 000,00
200 000,00
318 230,00

ROK 2008
vodovod
územní plán
ROK 2009
výsadba stromků
oprava fasády školy
czech point
ROK 2010
výsadba stromků
oprava veřejného osvětlení
Avia pro hasiče - dar
ROK 2011
výsadba stromků
vybavení pro hasiče

ROK 2013

komunikace Těšínov
ROK 2014
odbahnění Čerňáku
tělocvična ZŠ
vybavení hasiči
ústřední topení KD
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2 338 284,00 dar

2 233 059,00

3 190 085,00

200 000,00
10 000,00
120 000,00

252 000,00
14 300,00
201 500,00
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ROK 2015
propustky silnice Jakule
návrat ptačích druhů
oprava střechy kotelny
hasiči

405 069,00
35 000,00
110 000,00
4 800,00

476 552,00
54 294,00
277 396,00
5 020,00

ROK 2016
obnova MK Petříkov - Těšínov
oprava MK Petříkov
garážová vrata hasiči

351 325,00
210 000,00
40 000,00

702 651,00
425 000,00
65 085,00

obnova MK Petříkov
vybavení pro hasiče

412 373,00
39 216,00

824 746,00
64 903,00

oprava MK Petříkov

215 000,00

431 200,00

1 424 810,00
65 000,00
350 000,00
148 200,00
0,00

2 587 117,00
110 600,00
436 631,00
148 200,00
1 090 540,00

ROK 2019
DA pro hasiče
vybavení pro hasiče

750 000,00
37 505,00

1 056 733,00
62 734,00

oprava KD

150 000,00

276 480,00

ROK 2020
stavební úpravy MŠ

756 264,00

817 990,00

vybavení hasiči
přenosná motorová stříkačka

36 886,00
145 000,00

53 164,00
209 935,00

zahradní traktůrek a nosič kontejnerů
dětské hřiště MŠ

230 000,00
388 500,00

556 030,00
470 690,00

1 580 205,00
9 573 957,00

1 593 918,00
13 500 000,00

ROK 2017

ROK 2018
jazyková učebna ZŠ
oprava podlahy v KD Petříkov
dětské hřiště
obnova liniové zeleně
rekonstrukce ZŠ

ROK 2021 - PLÁNOVANÉ INVESTICE
odpočinková stanoviště
změna dokončené stavby 25 na obecní byty
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Všem

našim

a přátelům
důvěru,

zákazníkům
děkujeme

kterou

projevovali

v tomto

jste

za
nám

nelehkém

roce. Do nového roku 2021
Vám

přejeme

hodně

zdraví,

štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na další setkávání.
Mirka a Pepík Kocábkovi

