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S LOV O STA R OST Y
Vážení spoluobčané, milí sousedé,

dostává se vám do rukou další
číslo místního zpravodaje, s jehož
vydáním jsme si záměrně poněkud
pospíšili. Chtěli jsme, abyste na jeho
stránkách našli všechny potřebné
informace o tom, jak budou u nás
v Petříkově a Radimovicích probíhat
15. a 16. října komunální volby.
Od vydání historicky prvního zpravodaje naší obce skutečně uplynula
poměrně krátká doba, nemůžeme
si však stěžovat na to, že by nebylo
o čem psát. Spíš naopak. Mimochodem zpravodaj se setkal s příznivou
odezvou. Většina z vás bulletin považuje za užitečný a mnozí z místních
podnikatelů už se dokonce zajímali
o možnost inzerce. Právě z tohoto
důvodu přinášíme na straně 11 předběžný ceník a další informace o podmínkách prezentace ve zpravodaji
U nás v Petříkově a Radimovicích.
Pokud i jeho druhé číslo vzbudí
podobný ohlas, hodláme ve vydávání pokračovat - prozatím čtyřikrát
do roka.
V odpovědích na anketní otázky také někteří z vás uváděli, že se
zpravodajem budou rádi spolupracovat. Tuto nabídku samozřejmě
redakce vítá a stejně tak i náměty
pro jednotlivé příspěvky. Proto jsme

zřídili i vlastní e-mailovou adresu:
zpravodaj@obecpetrikov.cz. a nevylučujeme ani klasickou poštovní korespondenci. Cestu na obecní úřad
jistě všichni místní občané taky velmi dobře znají.
Články do druhého vydání jsme
prozatím připravili sami a věřím, že
hlavní témata budou většinu občanů
skutečně zajímat. Týkají se výstavby
kanalizace, vodovodu a mateřské
školy. Že se práce na těchto stavbách
rozjely svižným tempem, ostatně
může potvrdit většina z vás. Obou
projektů si nelze nevšinout. Se zvýšeným stavebním ruchem bohužel
souvisí i řada nepříjemných věcí. Proto bych chtěl i touto cestou požádat
o pochopení a toleranci. Dnešní přechodné útrapy nám jistě dokončené
projekty plně vynahradí.
Druhé číslo místního zpravodaje si dovolím využít i k tomu, abych
za všechny současné zastupitele
obce „složil účty“ a podělil se o věci,
které nám v uplynulých dnech udělaly opravdovou radost.
Že na poslední veřejnou schůzi
přijde tolik lidí a budou se tak živě
a věcně zajímat o současné dění, nikdo z nás opravdu nečekal. Z doslechu víme, že podobná jednání se jin-

de změnila doslova v „bitevní pole“.
U nás proběhlo vše v klidu a veškeré
diskuse byly konstruktivní. Opravdu si
toho velmi vážíme.
Současně chci tímto znovu poděkovat paní Petržílkové za to, že velký sál pohostinství pro toto jednání
i následnou zábavu připravila. Dík jí
patří i za péči, kterou věnovala všem
hostům až do brzkých ranních hodin.
Obsluha skutečně neměla chybičku!
Jistě hovořím i za všechny přítomné,
že si podobnou akci U Petržílků zase
rádi zopakujeme.
A nyní ke „skládání účtů“. Myslím,
že za vedení obce hovoří činy, a tak
to má být. Vrátil bych se snad jen
k tomu, co v tomto volebním období všichni zaznamenali - k několika
změnám ve funkci starosty. V žádném případě k nim nedošlo na základě nějakých intrik nebo kvůli neschopnosti lidí. Sám jsem si ověřil, že
množství úkolů, které je třeba denně
řešit, a také náročná administrativa
spojená s výkonem funkce starosty nejde spojit s civilním povoláním.
Proto jsem pracoval jako tzv. „uvolněný“.
Úkoly, se kterými zastupitelé v Petříkově před čtyřmi roky do voleb
šli, byly opravdu náročné. I pokud
se týká časové stránky. Jen jednání
o dotacích na výstavbu vodovodu
a kanalizace zabrala stovky hodin.
Velký kus práce na tomto projektu
přitom odvedli již naši předchůdci,
kterým se podařilo získat pro stavbu
potřebná povolení.
Za všechny zastupitele mohu prohlásit, že nám šlo o společnou věc
a měli jsme společný cíl, ke kterému
jsou teď blíž i všichni občané naší
obce.
Rád bych poděkoval všem, kteří nás po čtyři roky podpořili a svůj
vztah k Petříkovu a Radimovicím dali
najevo zájmem o místní dění.
Každá obec se totiž může dál
rozvíjet jen tehdy, pokud tento rozvoj
podporují sami občané.
Miloš Kačírek ml.
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ÚŘAD INFORMUJE
Na schůzi našich zastupitelů
se stála fronta
Více než stovka obyvatel Petříkova
a Radimovic využila v pátek 27. srpna
od 18 hodin možnost zúčastnit se veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
Zájem o schůzi, na níž ve večerních
hodinách navázala taneční zábava,
předčil očekávání. Skupinky lidí postávaly před sálem již několik minut
před zahájením akce.
Historicky poprvé se jednání uskutečnilo v sále místní restaurace U Petržílků, kam skutečně vyrazili zástupci každé
z místních rodin. Na taneční zábavu pak
dorazily zpravidla ještě „posily“.

„Byli jsme mile překvapeni nejen účastí, ale také zájmem lidí o vše,
o čem se jednalo. Dokonce i pozvaní
hosté ze Sdružení Petříkov, které v obci
staví kanalizaci a vodovod, konstatovali,
že takto konstruktivní a vstřícné jednání
snad ještě nikde nezažili,“ poznamenal
starosta Miloš Kačírek.
Právě otázky spojené s výstavbou
kanalizace a vodovodu patřily k hlavním
bodům jednání. Každý, kdo měl zájem,
si zde mohl prohlédnout i přečerpávací šachtu, která již zanedlouho umožní
napojení zdejších domů na kanalizaci.
Přímo na místě také zastupitelé i odborníci ze stavebních společností lidem
odpovídali na všechny otázky, které se
výstavby týkají. (Přehled nejčastějších
dotazů přinášíme na str. 6 a 7.)
Také během taneční zábavy, která
na jednání posléze navázala, se ještě
místy debatovalo o věcech, které zazněly během oficiálního jednání. Brzy
se však hovor stočil na docela jiná témata - běžné sousedské a přátelské
debaty. Oficiální rámec akce se vytratil.

Většina účastníků, z nichž mnozí opouštěli sál až nad ránem, se shodla, že by
bylo dobré podobná setkání opakovat.
Záměr spojit příjemné s užitečným
se totiž v tomto případě podařilo v Petříkově zrealizovat skutečně naplno.

akcím Petříkova se skutečně jednalo
o finance, které by zastupitelé v rozpočtu jen velmi těžko hledali.

Do Radimovic opět
krásně po rovině
Obecní úřad děkuje společnosti
TORAFLEISCH, s.r.o., která na vlastní náklady zrekonstruovala vozovku
od odbočky do Radimovic až na tamní
náves.
Ke značnému poškození jediné příjezdové komunikace do části naší obce
došlo během loňské zimy. Vlivem prudkých výkyvů teplot zůstaly v povrchu vozovky desítky hlubokých děr a výmolů.
Mnohé z nich mohly na projíždějících
vozidlech způsobit i vážná poškození.
Zejména pokud by řidiči nebyli obeznámeni se stavem silnice.
Není obvyklé, že podobnou situaci, na níž není schopna obec okamžitě najít finanční prostředky, vyřeší
soukromý subjekt. V tomto případě by
totiž obec musela ze svého rozpočtu vyčlenit nemalou finanční částku.
Vzhledem k současným investičním

Řešení, které nezištně nabídla
společnost TORAFLEISCH, si velmi
vážíme. I tímto způsobem dala firma najevo, že jí není lhostejný osud
místa, které zvolila pro své podnikaní.

Bezdrátový internet
Obyvatelé Petříkova mají nyní
možnost připojení k vysokorychlostnímu bezdrátovému internetu pomocí
sítě „cheapernet“. Po obci je vysílán
signál v pásmu 2,4 GHz zobrazující
se jako „cheapernet+G“.
V případě zájmu o ceny a podrobnější informace se můžete obrátit na provozovatele této služby
na www.cheapernet.cz nebo na telefonním čísle 274 811 859.

Odvoz splaškových vod
Do doby zprovoznění nově budované kanalizační sítě nezbývá našim občanům nic jiného, než pravidelně vyvážet jímky. Ve spolupráci
s Plzeňským Prazdrojem se však podařilo zajistit odvoz splaškových
vod a vyřešit také distribuci kuponů pro tyto služby. Smluvně je nastavena cena 40,- Kč za m3. Obyvatelé Petříkova a Radimovic tak
mají garantovanou také kvalitu veškerých služeb od okruhu níže
uvedených dodavatelů.
Seznam dodavatelů s cenami pro obce Petříkov a Radimovice
Firma

Kontakt

V. Novák

602 504 174

Objem (m3) Délka hadice (m) Cena doprava Cena kup. Celkem
5

20

580

200

8

20

650

320

970

602 933 951

10

25

800

400

1 200

S. Lupoměský 776 795 294

10

32

700

400

1 100

5

30

580

200

780

323 665 370

5

20

670

200

870

606 924 499

5

25

580

200

780

8

25

650

320

970

Z. Vávra

Drobná

780

provozovna
F. Adámek
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Informace o způsobu hlasování v komunálních volbách
Komunální volby se uskuteční ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14 hodin do
22 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8 hodin do 14 hodin. Pro Petříkov a Radimovice je
stanoven jeden volební okrsek, místem voleb je zasedací síň Obecního úřadu (Petříkov č. 61).
Volební komise bude pracovat jako šestičlenná.
Do Zastupitelstva Obce Petříkov volíme 7 členů.

Kdo může volit?
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o občana ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

ni na společném hlasovacím lístku
v pořadí, které jim přísluší na základě rozlosování. Hlasovací lístky budou
distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (12. října 2010).
V případě, že dojde k poškození nebo
ztrátě hlasovacího lístku, může volič
ve volební místnosti požádat okrskovou
volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací
lístek označený nápisem “vzor”, případné prohlášení kandidáta, který by
se své kandidatury vzdal do 48 hodin
před zahájením voleb (při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku
s uvedením správného údaje.

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Poté obdrží prázdnou šedou úřední obálku opatřenou
příslušným razítkem.

Hlasovací lístek
V záhlaví každého hlasovacího
lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva obce, který má
být zvolen. Všichni kandidáti do zastupitelstva naší obce budou uvede-

V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vyznačí volič na hlasovacím lístku křížkem ty kandidáty,
jimž se rozhodne udělit hlas. Pokud by
tímto způsobem označil více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Po úpravě vloží volič
hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo
jej přetrhne, je jeho hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje
volič tak, že úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do volební
schránky. Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.

Hlasování do přenosné
volební schránky

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně nového hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
může volič požádat o hlasování mimo volební místnost. Před datem voleb se může obrátit
na obecní úřad. Ve dnech voleb pak na okrskovou
volební komisi. Také při tomto způsobu hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována jeho tajnost.

Seznam kandidátů do Zastupitelstva obce Petříkov
kandidát

věk

navrhující polit. přísl. povolání
strana

bydliště

Pašková Stanislava
Makulová Petra
Luxová Věra
Sedlák Martin
Zderadičková Eva
Roubíček Jiří

49
33
61
32
54
32

NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP

Radimovice
Petříkov
Petříkov
Radimovice
Petříkov

Štichová Markéta
Kačírek Miloš
Kocián Petr
Filikarová Irena Ing.
Matějka Milan

41
47
54
50
34

NK
NK
NK
NK
NK

BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP

recepční
adm. pracovnice
zdravotní sestra
vedoucí účtárny
personalista
technik přenosové
techniky
ekonomka provozu
starosta obce
soukr. podnikatel
admin. pracovnice
technik likvidace

Petříkov
Petříkov
Petříkov
Petříkov
Radimovice
Petříkov
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Výstavba kanalizace a vodovodu v plném proudu
V těchto dnech již v Petříkově naplno běží práce také na výstavbě obecní kanalizace a vodovodu.
Budování kanalizace bylo zahájeno u Pivovarského rybníka směrem do obce. Zároveň začali stavbaři pracovat i na státní silnici od lesa Babák směrem na Radimovice.
Také tyto práce pokračují bez větších obtíží a oproti harmonogramu jsou
prozatím dokonce v mírném předstihu.
Do mnoha míst Petříkova však vnesly
značný pracovní ruch a vyžádaly si četná dopravní omezení.
„Třebaže se obě dodavatelské firmy ze Sdružení Petříkov snaží, aby jejich činnost narušila běžný život v obci
co nejméně, realizace tak rozsáhlého
projektu se našich občanů samozřejmě značně dotýká. Ať už jde o hluk,
prašnost či zvýšený provoz nákladních
vozů,“ říká starosta Miloš Kačírek. „Tímto bych tedy rád poprosil všechny obyvatele o trpělivost a pochopení. Myslím, že budoucí pohodlí nám všechny
dočasné komplikace plně vynahradí,“
dodává starosta.
Zastupitelé samozřejmě dál pracují
i na přípravě projektu, který by podobně
řešil také otázku kanalizace i vodovodu
v Radimovicích. Veškerá projektová
dokumentace je již připravena a jsou
obesílány dotčené orgány k vyjádření
pro potřeby zahájení stavebního řízení.
Obec nyní monitoruje možnosti výběru
vhodného dotačního titulu.
Věřme, že se podaří získat potřebné
finanční prostředky i na tento projekt.
O vývoji situace vás budeme i ve zpravodaji samozřejmě informovat.
Kolem výstavby vodovodu a kanalizace v Petříkově se však i po zahájení
prací stále objevuje množství otázek.
Zdá se, že lidem ještě není vše zcela
jasné. Proto také uvádíme okruh nejčastějších otázek i odpovědí.

Proč mám platit za připojení?
Z celkového finančního objemu
potřebného k úplnému dokončení
výstavby kanalizace a vodovodu obec
obdržela dotaci ve výši 73%. Zbývající
část, tedy 27% , musí Petříkov uhradit sám. Jde o tzv. finanční spoluúčast
obce na projektu. Oněch 27% znamená v našem případě částku přesa-

hující 16 milionů korun! Spoluúčast
občanů je tedy nezbytná. Každý tak
přispívá na realizaci celého projektu.
(Termín „připojovací poplatek“, který
byl uveden v minulém čísle zpravodaje byl možná poněkud zavádějící.)

Komu příspěvek platím?
Příspěvek je hrazen v plné výši obci.

Mohu si zaplatit pouze kanalizaci?
Z důvodu velkého rozsahu výstavby, zejména prováděných výkopových prací, je výše příspěvku nastavena tak, aby bylo výhodné napojit
nemovitost na kanalizaci a vodovod
současně. Zároveň tím chceme předejít zbytečným dalším zásahům
do místních komunikací.
Nemovitost tedy sice pouze
na kanalizaci připojit lze, ale příspěvek
zůstává stejný.

Co když nemám zájem o kanalizaci ani vodovod?
Napojení na kanalizaci je ze zákona povinné pro majitele nemovitostí označených číslem popisným
a číslem evidenčním, kteří objekt celoročně užívají. V případě vodovodu
je připojení na rozhodnutí každého
jednotlivého vlastníka nemovitosti.

Co vše je zahrnuto v zaplaceném příspěvku?
Jak jsme uvedli již v minulém čísle zpravodaje, v příspěvku je zahrnuto
vyřízení stavebního povolení a následná kolaudace. Dále pak projekt
přípojky, geodetické zaměření skutečného provedení přípojky (u vodovodu pouze veřejná část), přečerpávací šachta včetně čerpadla a veřejné
přípojky k šachtě a vodoměr. Ve výjimečných případech i vodoměrná šachta (pokud nelze vodoměr
umístit v domě, nebo je připojovaná
nemovitost vzdálena více než 10 m
od hranice pozemku).

Nejsem si jistý, do které kolonky v tabulce patřím.
Co mám dělat?
Obraťte se na starostu obce Miloše Kačírka (tel.: 724 191 865, e-mail:
milos.kacirek@obecpetrikov.cz).

Mám pozemek určený
k výstavbě. Musím zaplatit
i v tomto případě?
Důležité je, zda lze takový pozemek v současné době napojit na budované hlavní kanalizační a vodovodní řady. Pokud ano, je další rozhodnutí
na každém vlastníkovi. Doporučujeme zvážit, v jakém časovém horizontu bude pozemek využit k výstavbě.
Je také nutno počítat s tím, že napojení budoucího rodinného domu
na kanalizaci bude povinné a bude
dražší (viz tabulka).
Postup je tedy následující:
1) Příspěvek 40 000,- Kč uhradím. V tomto případě musím s obcí
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene (týká se
uložení kanalizační přípojky a přečerpávací šachty, která bude v majetku
obce, na váš pozemek) a poté uzavřít
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d) jednoduché schéma celého systému
s obcí smlouvu, v níž bude garantováno, že za uhrazený příspěvek v budoucnu při zahájení vlastní výstavby
rodinného domu pro vás obec dodatečně zajistí geodetické zaměření skutečného provedení přípojky, přečerpávací šachtu včetně čerpadla a veřejné
přípojky k šachtě a vodoměr.
2) Příspěvek hradit nebudu.
V tomto případě je třeba počítat,
že při zahájení následné výstavby
na pozemku zaplatím 60 000,- Kč
a kanalizační přípojku s přečerpávací
šachtou i čerpadlem budu hradit ze
Přívody NN, otvory pro skříně
svého.
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budou tyto údaje upřesněny indiviJakým
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Jak vysoké bude vodné
a stočné?

Na tuto otázku nemohli zastupitelé odpovědět v den konání veřejné
schůze. Vše totiž záleželo na strategickém rozhodnutí ve věci budoucího
provozovatele. V úvahu přicházely celkem tři varianty:
1) Provozovatelem
vodovodu
a kanalizace by byl soukromý subjekt.
2) Provozovatelem vodovodu by
byl soukromý subjekt a kanalizaci by
spravovala obec.
7) Gravitační přípojku - zajistí
3) Provozovatelem vodovodu i kavlastník nemovitosti. Na pokyn
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včetněbude
likvidace
jeho
dovodu
i kanalizace
tedy obec.
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Příspěvek občanů - vodovod a kanalizace
Fyzické osoby
majitelé nemovitostí označených číslem popisným
s trvalým pobytem v obci k 31. 12. 2009
majitelé nemovitostí označených číslem popisným
- bez trvalého pobytu v obci, majitelé nemovitostí,
označených číslem evidenčním, majitelé pozemků
s pravomocným stavebním povolením na rod. dům,
rozestavěné rod. domy, majitelé volných pozemků
(týká se pouze pozemků dle ÚP určených k výstavbě)

Poznámka

Vodovod

Kanalizace

Celkem

vodovod a kanalizace
pouze kanalizace

8 000,-

17 000,25 000,-

25 000,25 000,-

vodovod a kanalizace

15 000,-

25 000,-

40 000,-

40 000,-

40 000,-

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

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

35 000,-

60 000,

pouze kanalizace

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

vodovod a kanalizace
pouze kanalizace
vodovod a kanalizace
pouze kanalizace

8 000,15 000,-

Dodatečné připojení po realizaci výstavby
bez omezení

25 000,-

V poplatku je zahrnuto: vyřízení stavebního povolení a kolaudace včetně projektu, geodetické zaměření skutečného provedení přípojky, veřejná část přípojky, vodoměr, přečerpávací šachta včetně čerpadla
a veřejné přípojky k šachtě. Netýká se dodatečného připojení po realizaci výstavby vodovodu a kanalizace
v obci. Splatnost připojovacích poplatků: do 31. 3. 2011.
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PETŘÍKOVSKÝ
S L O V O S PETRŮV
T A R O S TZDAR
Y
Rybářů v Petříkově sice není mnoho, jejich organizace čítá pouze 15
členů. Po celý rok je však za nimi vidět pěkný kus práce. Místní rybáři
totiž
nevysedávají
jen s prutem
prázdniny
sice vstoupily
do dru- u vody, jak si mnozí myslí. Potvrzuje
to
i
příspěvek
Víta
Bardona.
hého poločasu, ale doba dovolených a dětských letních táborů
ještě zdaleka nekončí. Podvědomě
se tedy většina z nás snaží alespoň
mírně zvolnit tempo. Ostatně
nepřímo nám tak zavelelo i počasí,
které v červencových dnech udělalo z Česka tropy.
Věřím, že si právě v tuto prázdninovou dobu uděláte chvíli času
a přečtete si stránky tohoto zpravodaje. Rádi bychom podobný informační bulletin vydávali častěji,
třeba i pravidelně. Tím spíš, že by
obec nic nestál - v rámci smlouvy
blém. Řada z vás by o tom jistě
by veškeré náklady spojené s přímohla dlouze vyprávět.
pravou a výrobou zpravodaje hraByl bych samozřejmě rád, kdyby
dila společnost Info Gate.
se na stránkách zpravodaje objeVěcí, které byste se jako občani
vovaly především takové informaa sousedé měli dozvídat, je
Zmnoho.
úlovků mají
vždy
radost
malí
i
velcí.
Škoda,
že
to
neníkteré
dostatečná
motivace, pročžebýtserybářem.
ce,
by dokazovaly,
Každý den přináší nové
u nás
nezastavil
čas, že
se zde
události.
Zvlášťstarostí
nyní, kdy
se konečvečera.
Když jeden
skončil,
po pár
Naší hlavní
a vlastně
i ko- do
lidem
dobře
žije
a
váží
si
ně
rozjíždí
projekt
vodovodu
a
tladalší. Ceníčkem je chov a krmení ryb a péče hodinách musel nastoupit dobrých
sousedských
kové
kanalizace,
na který
se nám
o
rybníky,
které jsou
v našem
revíru lou
zimu jsmevztahů.
se skutečně měli co
Bohužel
ale životprořezáním
v naší obci ledu
podařiločtyři.
získat
dotaci
z evropských
celkem
Kolem
nich
je třeba pra- ohánět. Samotným
není práce
jen o dobrých
zprávách.
videlně
dřeviny, totiž
u vody zdaleka
nekončí.
fondů a prořezávat
z dotačníhonáletové
titulu Státního
čistit
od padlých
stromů,Celková
ošetřovat ZA díry
se musí
nejprve tohoto
všechen
led
potvrzují
to i stránky
zprafondujeŽivotního
prostředí.
jejich
dno i břehy.
vyházet
ven informujeme
a potom je třeba
lopavodaje, kde
o černých
výše přiznané
dotace činí více než
bohužel často tami
pod ahladinu
nahnat
vzduch
skládkách
úmyslném
podpálení
44 Hodně
miliony práce
korunnám
a smlouva
přidělávají
i
lidé,
kteří
do
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i
kolem
a
rybník
co
nejlépe
provzdušnit.
Pokontejneru na tříděný odpad. Když
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ní
bezohledně
pohazují
nejrůznější
kud
se
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třeba
jen
jednou
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nebo
ošidí, hrozí,
věci dějí,
můžeme
na ně že
býtryby
lépezapozději do 30. 9. 2011.
funkční domácí spotřebiče nebo vraky mrznou. Po úhynu jednoho či dvou
připraveni.
Hned poté, co budou uloženy
automobilů. Lidská bezohlednost sku- kusů může řetězovou reakcí nakonec
Důležité je, že lidé v Petříkově
sítě, bychom
chtěli začít s opravavyhynout i celý rybník.
tečně
nemá meze.
lhostejní.
mi Někdy
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Co nejdříve
Když se nás nejsou
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a sousemíváme všichni
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to
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začneme
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jsme
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z toho mám
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máme totiž
nejen
druhu
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bezmocní.
když
je třeba,
tak jako
pěkných
výlovů
a úlovků,
alepaní
taky
Nejtvrdší
práce
nás pak
pravidel- zpomoc,
radost,
protože
chybějící
mateřská
minimálního
v ní
našich
ně
čeká
v zimě,
kdy nejen
musíme
rybám zJana
Pavlíková. úhynu
Jen díky
nelehlrybškola
dělala
starosti
obecníTěšípopelem
nás i to,celý
že les
kolem
vody
zajistit
pod ledem
dostatek desítkám
kyslíku. Při nících.
nedávno
Štěrbovmu úřadu,
ale především
se pohybují
lidé,
velkých
mrazech,
jako
Za to patří
můj velký
díkkteří
jí rádi
rodičů, kteří
museli
protřeba
své loni,
děti bylo aka.rybaření
nutné
všech
rybnících
prosekávat přiloží
a vám ruku
všem.k dílu, když je potřeba.
hledat na
místo
v jiných
školkách.
Skvělou
atmosféru také mívají i praviaVzhledem
prořezávatk ledy
až
desetkrát
denně.
tomu, že i v sousedTéto práci se mohli plně věnovat pou- delné závody, které pořádáme každoHezký zbytek léta přeje
ních obcích stále přibývá mladých
ze tři z nás. Střídali jsme tedy od rána ročně při zahájení každé nové sezóny.
váš starosta
rodin, s umístěním dětí v předškolMiloš Kačírek ml.
ních zařízeních je stále větší pro-

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Mrzí nás však to, že si mnozí lidé
pletou rybníky se sběrným dvorem,
obecního
kamKomplexní
správněrekonstrukce
patří většina
odpadu,
domku v Radimovicích, kdy ve spolupráci
který
lovíme
z
rybníků.
A
taky
nezájem
s Plzeňským Prazdrojem, a.s. a jeho dotačdětí
rybaření
a vše,
co sbylo
ním
souvisí.
ního otitulu
„Prazdroj
lidem“
investováVirtuálně
počítače
by si možná
zaryno cca 160u 000,Kč (dotace
Plzeňského
Prazdroje
96 000,bařily,
alečinila
do přírody
je Kč).
to moc neláká.
chodníku
- „Růžek“směr
DřívRekonstrukce
to bývalo jinak.
S dědou
nebo
táKřížkový
Újezdec
v
celkové
ceně
tou vyráželi k vodě už malí kluci a hol145 000,- Kč (dotace z prostředků
ky.
Získávali tak
úplně
přirozeně
Středočeského
kraje
123 000,Kč). vztah
k tomuto
koníčku
i
přírodě
Dotace na technické vybavení obecně.
obecní
Aknihovny
jako samozřejmost
i fyzickou
ve výši 20 000vnímali
Kč.
práci,
která
k rybaření
patří.Czech POINT
Zřízení
místního
pracoviště
(investice
217,-čele
Kč, z toho
MinisVrásky83na
námdotace
samozřejterstva
vnitra
ČR
70
734,Kč).
mě dělají i pytláci, kteří loví bez
Nutné rekonstrukce
vznikajících
povolení
a klidně i nově
v chovných
rybkomunikací v celkové ceně 95 000,- Kč.
nících, kde jim nad hlavou visí
Zajištění a distribuce kuponů na odvoz
cedule
sevod,
zákazem
chytání cena
ryb.
splaškových
smluvně nastavena
Myslím,
místníchs Plzeňským
lidí si ani
(ve spolupráci
40,- Kč zaže
m3 řada
Prazdrojem, a. s.).jaká krása a jaké boneuvědomuje,
I. etapa
výstavbypod
veřejného
osvětlení
hatství
se skrývá
hladinou
našich
v nově vznikající
obce
rybníků
i kolemčásti
nich.
Nášv celkové
revír je skuhodnotě 135 000,- Kč.
tečně
plný nádherných a zdravých
Oprava hráze vodní nádrže v Radimoviryb,
což
dnes není ani zdaleka samocích poškozené vyvrácením stromu
zřejmé.
při vichřici v roce 2008 - 55 000,- Kč.
Potvrzují nám
tokomunikace
mnozí hosté,
co
Bezúplatný
převod
naproti
domům
do vlastnictví obce.
sibytovým
přijedou
do petříkovského
revíru užít
chytání. Pochvalují si nádhernou přírodu, pohodu a klid, který si tady opravdu
Vyřešení vlastnických práv ke komunivychutnávají.
Úlovek je prý pro ně až
kaci K Pokutníku a vyřízení stavebního
ona
pověstná
„třešnička“
na závěr.
povolení
na místní
komunikace
v celé Nevadí
že vážili
novějim,
vznikající
částicestu
obce. mnoha
Následnédesítek
podání žádosti o dotaci na realizaci výstavby.
kilometrů.
Odkoupení
u rybníka
Dvorák
Ale ono užpozemků
to tak bývá,
že když
má
od Lesů ČR a jejich následná úprava.
člověk cokoliv za humny, bere to jako
Odvodnění státní komunikace 00320
normální
a obyčejnou věc.
v místě před pohostinstvím. V současné

Co
. se podařilo

.
.
.
.
.
.
.
.

Co nás čeká

.
.
.

době je zpracován projekt a probíhají jedVít obcí,
Bardon
nání o vzájemné spolupráci mezi
SÚS
Kutná Hora a Středočeským
krajem.
Rybáři
Petříkov
Zpracování projektové dokumentace
a následné vyřízení stavebního povolení
na výstavbu chodníku Růžek - Babí důl.
Přeložka sloupu VN v místě budoucí
místní komunikace. Probíhají jednání
s ČEZ o výši investice obce (požadavek
ČEZ je 1 mil. korun bez DPH).
Dokončení výstavby veřejného osvětlení v části obce K Pokutníku.
Zpracování nového územního plánu
s termínem zahájení leden 2011.
Úprava cesty pro pěší podél lesa
Čihadla směrem do Velkých Popovic,
včetně osvětlení (po výstavbě kanalizace).
Zrestaurování kamenné sochy sv. Jana
Nepomuckého v Radimovicích (pouze v případě získání většiny finančních prostředků
z dotací na obnovu kulturních památek).

.
.
.
.
.
.
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Lodička už
Ú opět
Ř A pluje
D Inaplno
N F O R M UCoJ Edál s čekárnou?

Po prázdninovém volnějším tempu nasadilo naše MC Lodička už opět plné tempo. Na zajímavý program se tedy v opraProsba
o zasílání
veném domku
nad rybníčkem mohou těšit nejen maminky
kontaktních
údajů
a jejich děti, ale také
všichni ostatní, kteří budou mít zájem se
Obecní
úřad
žádá
všechny
občaněčemu zajímavému přiučit.

ny a majitele pozemků v katastru
obce o zaslání aktuálních kontaktních údajů (telefon, mobil a zejména
e-mailová adresa) pro lepší, rychlejší
a v neposlední řadě také levnější
vzájemnou komunikaci.
Požadované údaje můžete sdělit
osobně či telefonicky v úředních
hodinách (pondělí a středa 10:30 19:00), případně je zaslat poštou
nebo e-mailem.
Díky aktuální databázi se určitě
podaří zajistit dobrou komunikaci
i v případě plánované výstavby kanalizace a vodovodu.
Současně žádáme občany o sdělení, zda využívají spoje autobusové
461října
(a které
UvítálinkyOd
totiž konkrétně).
mateřské centrum
me
také
návrhy
potřebných
změn
pořádá nejen pravidelný středečvníjízdním
řádu
autobusové
linky
program určený především363.
pro
Předem
zaslané konnejmenší děkujeme
občánky za
Petříkova,
Raditakty
i zaale
vaše
názory aobcí.
dalšíStále
podněty.
movic
i okolích
větší
oblibu získávají i nejrůznější výtvarné
Obecní úřad Petříkov č. 61,
a tvořivé kurzy určené celým rodinám
251 69 Velké Popovice,
a seniorům.
tel: 323 665 114,
Hned první den měsíce října se
e-mail: obec.petrikov@seznam.cz
celé odpoledne v centru pilně paličkovalo (v hojném
počtu přišly holčičJasno
kolem
ky, maminky i babičky). Většina z nich
koupaliště
se těší, že s krajkářkou Barčou bude
byla úspěšně
ukon-již
s Začátkem
herdulí a léta
paličkami
pokračovat
čena
několik
let
trvající
jednání
na další lekci. Žádnou obavu však nesmusí
Úřadem
proúplné
zastupování
státu ve
mít ani
začátečnice.
věcech
majetkových
o
bezúplatném
Základní vybavení pro paličkovápřevodu
pozemku,
kterémpřímo
se
ní mohou
krajkářky na
zakoupit
nachází
naše
koupaliště.
Zatímco
na akci. Místo v kurzu je však dobré si
koupaliště
je majetkem obce, pozepředem zarezervovat.
mek,Totéž
kde platí
bylo i postaveno,
je majetpro další program
Lokem
státu.
dičky, který stále získává na popularitě.
Tento
fakt13.bohužel
vyšel najevo
Středa
10. 18 hodin
Šperky
až
dlouho
poté,
co
občané
z Cernitu (nebo Fimo). Petříkova
a Radimovic
silami
Kateřina z areál
Tehovavlastními
ukáže všem
závybudovali.
jemcům o výrobu originálních šperků,
zápis do katastjakPodpis
na to. smlouvy
Cernit je apolymerová
hmoruta,nemovitostí
je
otázkou
barvy se dají navzájemtýdnů,
mísit. než
Cerproběhnou
veškeré administrativní
nit se dá kombinovat
i s dalšími mazáležitosti.
teriály, které snesou teplotu 110°C.
břemene
nejistoty
ohledně
PoBez
vypečení
v troubě
je výrobek
hotovlastnictví
pozemku
může
tedy
obec
vý a dá se použít nejen jako šperk,
ale
začít plánovat změny, které by koupališti jistě prospěly.

Komu vadily
kontejnery?

Dosud neznámý žhář zapálil
v noci ze 13. na 14. července jeden
z kontejnerů na tříděný odpad
na návsi v Petříkově.
I přes rychlý zásah hasičů bohužel
plameny sežehly a značně poškodily
také vzrostlou lípu v těsném sousedství tohoto místa sběru tříděného
odpadu.
i pro
rukojeťnež
lžičky,
potažení
Nezbývá
doufat,
že sekrabiček,
strom
spony do
vlasů, rámečky
dokáže
s následky
požáruatd.
vyrovnat.
Zvány jsou
i úplné
V opačném
případě
by začátečnice.
totiž obec
Vstupo150
Kč. ze svých zelených klepřišla
jeden
Neděle
10. 15 hodin
notů.
Nově 24.
zasazený
strom Straby
šidýlkový
Halloween
nejmenší
do
podobných
rozměrůpro
dorostl
nejděti do
10 let. let.
dříve
za padesát
Místo konání není
Štiřínská
stodolajejíž
(reZanedbatelná
ani škoda,
staurace
ve policisté
Štiříně). na 8 000 korun.
výši
odhadli
Štiřínská stodola bude tajemná
a promění se v doupátko všech možných strašidýlek a strašidel. Pro každého bubáka, čarodějnici či lesního
skřítka budou připraveny nejrůznější soutěže a za ně sladká odměna.
Účastníci se mohou těšit i na malou
bojovku. Každý si přineste svou dýničku s sebou! Pomůžeme vám ji vyzdobit. Příspěvek 60 Kč.
Informace na: www.xp.me.cz/lodicka

Černé skládky

Nikomu se nelíbí, ale stejně jich
v okolí naší obce stále přibývá.
Řeč je o černých skládkách, pro
něž si lidé vybírají nejrůznější kouty
přírody.
Pohled na změť odpadků, v níž
nechybí ani skleněné a plastové

Není žádným tajemstvím,
že
bývalá
autobusová
čekárna
lahve, kartony,
kusy nábytku,
pneuna
petříkovské
návsi
již
delší
matiky, a dokonce i vraky automobinaší žeobci
vůbec
lů,dobu
je o tonedělá
smutnější,
nepotřebné
žádnou
čest.
Spíš
naopak.
věci je dnes možné zdarma odložit
V objektu
se a schází
místní
ve sběrném
dvoře
do kontejnerů,
mládež,
která
si
s
pořádkem
které jsou přistaveny 2x ročně. nedělá
žádné
čekár„Nechce
se problémy.
mi věřit, žeZ by
tohle
ny
je
třeba
každý
týden
odklidit
dělal někdo z místních. Myslím, že
množství
nedovětšině
lidí prázdných
v Petříkovělahví,
a Radimovipalků
a
dalších
odpadků.
I
přících záleží na tom, aby tu bylv pořápadě
krajně
nepříznivého
počadek. Stejně tak ale nerozumím tomu,
tentonaloží
nevábný
a zapáchající
žesíněkdo
harampádí
do auta
prostor
raději
nikdo
z místních
a odveze je do lesa. Vždyť
úplně
nevyužívá.
stejnou
námahu vynaloží, kdy zajede
„Čekárna
je majetkem
obce
někam
do sběrného
dvora,“
říká
a
rádi
bychom
ji
využili
tak,
místostarostka Irena Filikarová. aby
přinášela užitek co největšímu
množství lidí v Petříkově. Sám
mám v živé paměti, že jsme tady
jako mladí kdysi mívali klubovnu.
Obec Petříkov
Pravidelně
se tuprodává
scházeli palivové
skoro
dřevo
(smrkové)
z kterým
obecních
lesů.
všichni
v Petříkově,
nebylo
Podmínky
byly
projednány
ani moc aprodeje
ani málo.
Měli
jsme tu
a i schváleny
nastůl.
řádném
pingpongový
Bylo tozasedání
místo,
zastupitelstva
obcedocela
dne 6.příjemně
5. 2010
kde jsme mohli
a trávit
na úřední
descečas.
zveřejněny
svůj volný
Taky jsmeod
31.tady
5. 2010
do většinu
15. 6. 2010.
plánovali
akcí, kterými
Stanovená
prodejní
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zájemcům
31.12. 2010.
navrhnou možnosti řešení takových
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Prodej palivového
dřeva

Bezplatná právní
poradna
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Šlapeme si po dlouhé historii
Místa, kde žijeme, a celý region Jílovska a Říčanska byly osídleny už v době pravěku. Dokládají to
mnohé archeologické nálezy. První písemné záznamy pak pocházejí ze středověku, a to zejména
z období vlády prvních králů z dynastie Lucemburků (1310 – 1419).

osídické
ěku,
cem-

Pokud jde o Petříkov byl založen
snad někdy ve 14. století. Do roku
1854 byl název obce přepisován
v neustálené podobě jako Petrkov,
Petřkov a dokonce také Petrškov. Jelikož název Petříkov (Petrkov) znamená doslova „Petříkův“ (dvůr, majetek),
pak lze říci, že zakladatelem naší vsi
byl blíže neznámý Petr.
V letech 1405 až 1410, tedy
v období krátce před začátkem husitských válek, byl prvním historicky doloženým vlastníkem naší vsi Heřman
z Petrkova. Šlechtický rod s přídomkem z Petrkova je považován za větev
rodu pánů z Říčan, o nichž se ví, že
jejich předci, doložení už ve 13. století, pocházeli ze vsi Všechromy.
Z roku 1405 je dochována listina,
z níž vyplývá, že Zdeněk Kostka z Postupic, příslušník významného panského rodu, prodal se svolením krále
Václava IV. svůj plat v Nespekách klášteru sv. Jakuba v Praze. Pro nás je důležité, že jako jeden z ručitelů na zmíněné listině je uveden také Heřman
z Petrkova. Rok 1405 je tedy datem
první písemné zmínky o naší obci.
V 15. století jsou doložení také
další členové rodu, vystupující obvykle jako ručitelé na různých listinách,
které se týkají majetkových převodů

šlechty v okolí Petříkova. Výjimkou je
rok 1437, kdy tehdejší majitel obce
Štěch z Petrkova byl omylem pokládán za mrtvého a jeho majetek - tvrz,
poplužní dvůr a kmetcí (tj. selské)
dvory - byl v Benešově a Jílovém
prohlášen za odumřelý. Prokázalo se
však, že Štěch nezemřel, i nadále tedy
zůstal právoplatným držitelem vsi.
Právě z roku 1437 pochází první
písemná zmínka přímo o naší obci.
V Petříkově tehdy stávala tvrz, jejíž
nepatrné zbytky a příkop se dodnes
dochovaly v lese Čertovka. V blízkosti tvrze byl poplužní (neboli vrchostenský, panský) dvůr, k němuž
patřily pozemky v režii vrchnosti (tzv.
dominikál). Naopak k selským dvorům náležela dědičně pronajatá půda
poddaných, zvaná rustikál. Majitelem
dominikálu i rustikálu byla tedy vrchnost, poddaní jí za „ochranu“ museli
odvádět dávky (tzv. platy) v penězích
nebo naturáliích, popřípadě také robotovat na panských pozemcích.
Štěch z Petrkova je doložen ještě
v roce 1440, kdy se zúčastnil sněmu
šlechty v Čáslavi. Na něm byl ustanoven takzvaný landfrýd, tj. spolek 4
krajů k ochraně před všemi narušiteli
zemského míru - vrahy, lupiči, žháři
a padělateli mincí. Důvodem vzniku

spolku bylo bezvládí v zemi, které
nabízelo české kališnické i katolické
šlechtě možnost upevnit své mocenské pozice na úkor panovnické moci.
V Čechách byla obnovena válka a je
pravděpodobné, že jejím účastníkem
byl také Štěch z Petrkova, neboť i on
se stal členem zmíněného landfrýdu. Patřil tedy mezi stoupence tzv.
kališnické strany v Čechách, která se
nakonec dostala k moci. Jejím nejvýznamnějším reprezentantem byl Jiří
z Poděbrad, budoucí správce království a nakonec český král.
V době poděbradské byla válka
obnovena. Není vyloučeno, že právě
tehdy zanikla petříkovská tvrz. Hlavním
protivníkem Jiřího z Poděbrad byl totiž
významný katolický šlechtic Zdeněk ze
Šternberka, majitel velkého konopišťského panství. Ví se, že boje mezi oběma tábory probíhaly i v oblasti Říčanska
a Jílovska. V listině z roku 1498 se o tvrzi už nepíše, zmíněn je pouze poplužní
dvůr s příkopem, jehož význam spočíval pravděpodobně ve skutečnosti, že
byl zásobárnou vody pro budovy dvora
a přilehlé pozemky.
Členové rodu z Petrkova se nejpozději za vlády Jiříkova nástupce krále
Vladislava II. z regionu odstěhovali a působili jinde. V roce 1480 je zmiňován
např. Machna z Petrkova jako vlastník
jednoho z pražských domů. Víme také,
že o 8 let později koupil Bernard z Petrkova statek Chroustovice ve východních
Čechách. Žil ještě v následujícim roce,
kdy byl hejtmanem (tj. správcem) lanškrounsko-lanšperského panství ve službách rodu Kostků z Postupic.
Petříkov někdy před rokem 1498
získalo blíže neznámým způsobem
Nové Město pražské, které obec přičlenilo ke kamenickému statku. Od té
doby tvořil Petříkov spolu s dalšími
obcemi až do roku 1547 hospodářské zázemí hlavního města království.
Michal Klacek
kronikář obce

OBEC
PETŘÍKOV
OBEC PETŘÍKOV
RADIMOVICE
RADIMOVICE
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Vážení čtenáři,

ÚŘAD INFORMUJE

těší nás, že se historicky první číslo zpravodaje U nás
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žádávyplývá,
všechny
Z vašich úřad
odpovědí
že občabyste další vydávání zpravo- cz. Na všechny vaše tipy,
náměty
i
příspěvky
opravdu odložit
těšíme.
věci je dnes možnésezdarma
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kteří mají
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jiným,a historické
„Nechce se mi věřit, že by tohle
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pro lepší,
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většině lidí v Petříkově a Radimovivzájemnou
komunikaci.
ním úřadě, letáčkem atd.).
nebo
životního
stylu.
cích záleží na tom, aby tu byl pořáPožadované
údaje jsme
můžete
sdělit
V mnoha ohledech
máme
o koncepci
zpravodaje tomu,
U nás
Pro některé náměty
vytvořili
prostor již v podzimním
dek.
Stejně
tak ale nerozumím
osobnězpravodaje.
či telefonicky
v určitě
úředních
jasno.
To
další
podstatné
je
však
vydání
Na další
budeme myslet příště – v Petříkově a Radimovicích
že někdo naloží harampádí do auta
hodinách
středa 10:30
- podobný
na vás
a nazapálil
vašem zájmu.
tedy
pokud(pondělí
i toto čísloazpravodaje
vzbudí
ohlas.neznámý
Dosud
žhář
a odveze je do lesa. Vždyť úplně
19:00), případně je zaslat poštou v noci ze 13. na 14. července jeden
stejnou námahu vynaloží, kdy zajede
nebo e-mailem.
z kontejnerů na tříděný odpad někam do sběrného dvora,“ říká
●
Díky aktuální databázi se určitě na návsi v Petříkově.
místostarostka Irena Filikarová.
podaří zajistit dobrou komunikaci
I přes rychlý zásah hasičů bohužel
i v případě plánované výstavby kana- plameny sežehly a značně poškodily
● CENA ZA INZERCE ZÁVISÍ NA VELIKOSTI (ploše inzerátu na stránce) a počtu opakování
lizace a vodovodu.
● CENÍK JEDNORÁZOVÉ INZERCE také vzrostlou lípu v těsném sousedSoučasně žádáme občany o sdě- ství tohoto místa sběru tříděného
◗ 1/1 (celá strana)
1000 Kč + 20% DPH = 1200 Kč
lení, zda využívají spoje autobusové odpadu.
Obec Petříkov prodává palivové
◗ 1/2 (polovina strany)
575 Kč + 20% DPH = 690 Kč
linky 461 (a které konkrétně). Uvítádřevo
(smrkové) z obecních lesů.
Nezbývá
než
doufat,
že
se
strom
◗ 1/4 (čtvrtina strany)
390 Kč + 20% DPH = 470 Kč
me také návrhy potřebných změn dokáže s následky požáru vyrovnat. Podmínky prodeje byly projednány
◗ 1/8 (osmina strany)
145 Kč + 20% DPH = 175 Kč
v jízdním řádu autobusové linky 363. V opačném případě by totiž obec a schváleny na řádném zasedání
Předem děkujeme za zaslané kon- přišla o jeden ze svých zelených kle- zastupitelstva obce dne 6. 5. 2010
● CENÍK OPAKOVANÉ INZERCE: při otištění inzerátu ve stejném znění a stejné grafické úpravě
takty i za vaše názory a další podněty. notů. Nově zasazený strom by a na úřední desce zveřejněny od
ve všech 4 číslech zpravodaje (cena za jedno zveřejnění)
do900
podobných
rozměrů dorostl nej- 31. 5. 2010 do 15. 6. 2010.
1/1 750 č.
Kč61,
+ 20% DPH =
Kč
Obecní úřad◗ Petříkov
Stanovená prodejní cena za jeden
dříve
za
padesát
let.
◗ 1/2
430 Kč + 20% DPH = 515 Kč
251 69 Velké
Popovice,
prostorový
metr je 600,- Kč včetně
Zanedbatelná
není
ani
škoda,
jejíž
1/4 320 Kč + 20% DPH = 385 Kč
tel: 323 665◗ 114,
DPH.
Prostorovým
metrem se rozumí
výši
odhadli
policisté
na
8
000
korun.
◗ 1/8 110 Kč + 20% DPH = 130 Kč
e-mail: obec.petrikov@seznam.cz
množství dřeva narovnaného do objemu jednoho metru krychlového.
● VKLÁDÁNÍ VOLNÉ INZERCE MEZI LISTY 1kus/2 Kč
Podrobnější informace na telefonROZMĚRY INZERÁTŮ
ním
čísle: 724 191 865 (starosta)
1/1byla
OBÁLKA
A4 ukonŠířka 210 mm x výška 297 mm
Začátkem ◗léta
úspěšně
◗ 1/1
Šířka 194 mm x výška 277 mm
čena několik
let DOVNITŘ
trvající jednání
◗
1/2
Šířka
196
mm
výška 135 mm
s Úřadem pro zastupování státu xve
◗
1/4
Šířka
94,5
mm
x
věcech majetkových o bezúplatnémvýška 135 mm
◗ 1/8 Šířka
mm se
x výška 65 mm
Rozvod, svěření dítěte do péče
převodu pozemku,
na 94,5
kterém
jednoho z rodičů, zanedbávání či
nachází naše koupaliště. Zatímco
TERMÍN
PRO PŘÍJEM
ZPRAVODAJE.
týrání dětí,
dětská kriminalita, případkoupaliště
je UZÁVĚRKY
majetkem obce,
poze- INZERCE BUDE AVIZOVÁN V TIRÁŽI KAŽDÉHO
ně
exekuční
mek,Podklady
kde
bylo
postaveno,
je
majetodklady přijímáme v elektronické podobě na adrese zpravodaj@obecpetrikov.cz řízení, které by ohrozilo
chod domácnosti. To je jen stručný
kemFotografie
státu.
a loga prosíme dodávat v tiskové kvalitě (300 DPI) ve formátu pdf.
výčet toho, co může, bohužel, potkat
Tento fakt bohužel vyšel najevo
z nás.
až dlouho
poté,
co
občané
Petříkova
Objednávka inzerce – Požadované informace od inzerenta v případě zájmu každého
o zveřejnění
inzerce
Pro
ty,
kteří se ocitnou v podoba Radimovic
areál
vlastními
silami
ve zpravodaji U NÁS V PETŘÍKOVĚ A RADIMOVICÍCH nám laskavě sdělte.
ných nesnázích, existuje bezplatná
vybudovali.
1. Jméno a příjmení zadavatele
právní linka: 777 800 002 „Právní
Podpis
smlouvy
a
zápis
do
katast2. Kontaktní a telefonní číslo, adresa + e-mailová adresa
Nikomu
se
nelíbí,
ale
stejně
jich
pomoc
pro rodiny s dětmi v těžké
ru nemovitostí
je
otázkou
týdnů,
než
3. Ttitulek a znění inzerátů (včetně fotografií a loga)
v
okolí
naší
obce
stále
přibývá.
krizové
situaci“.
proběhnou
veškeré
administrativní
4. Zvolenou velikost inzerce
je opakování)
o černých skládkách, pro
Zkušení právníci zde každou střezáležitosti.
5. Termín zvěřejnění (do kterého čísla aŘeč
počet
něž
si
lidé
vybírají
nejrůznější
kouty
du
od 14IČ,doDIČ)
18 hodin zájemcům
Bez
břemene
nejistoty
ohledně
6. Formu úhrady (u fakturace - fakturační údaje, název společnosti, fakturační adresa,
navrhnou možnosti řešení takových
vlastnictví pozemku může tedy obec přírody.
Pohled na změť odpadků, v níž situací a poradí, kam a na koho se
začít plánovat změny, které by kounechybí ani skleněné a plastové obrátit i jak se zachovat.
pališti jistě prospěly.

Prosba o zasílání
kontaktních údajů

Komu vadily
kontejnery?

CENÍK INZERCE ve zpravodaji U nás v Petříkově a Radimovicích

Prodej palivového
dřeva

Jasno kolem
koupaliště

Bezplatná právní
poradna

Černé skládky

VÍTE, CO KAM PATŘÍ?
Ke kontejnerům na tříděný odpad už si
zvykla docházet většina obyvatel Petříkova
i Radimovic. Někteří to přitom mají podstatně
dál než 113 metrů, což je prý průměrná vzdálenost, jakou musí lidé v Česku ujít k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
V zelených, modrých a žlutých kontejnerech však mnohdy skončí i to, co do nich
nepatří. Recyklaci odpadu to pak značně komplikuje či dokonce znemožňuje. Na kontejnerech jsou sice nálepky popisující, co kam patří

a co ne, pokud však odpad špatně roztřídíme
už doma, zpravidla se nám nechce u „popelnic“ vše znovu přebírat.
S naší nápovědou se vám už nic podobného nestane. Připravili jsme pro vás štítky se
stručným přehledem odpadu, který lze ukládat do kontejnerů s označením SKLO, PLAST,
PAPÍR. Vystřihněte si je a nalepte buď přímo
na nádoby, do nichž doma odpad shromažďujete, nebo na místo, které máte při třídění
odpadu stále na očích.

Zelený kontejner - SKLO
ANO

Sklo - lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit!

NE

Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo
drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu!

Žlutý kontejner - PLASTY
ANO

Fólie, sáčky, plastové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků (bez
hliníkových víček, mírné znečištění nevadí), balící fólie od spotř.
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren - vhazovat v menších kusech! V některých případech
i nápojové kartony (nutno sledovat nálepky na kontejnerech).
Všechny obaly před vyhozením sešlápnout!

NE

Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od zubní pasty, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, molitan, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner – PAPÍR
ANO

Časopisy, noviny, sešity, složené krabice, knihy
(pouze bez desek), papírové obaly, cokoliv z lepenky, obálky s fóliovými okénky, skartovaný papír, papír
s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky - pouze bez plastového vnitřku!

NE

Celé svazky knih (ve větším počtu patří do sběrného
dvora), uhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, kartony od vajíček, dětské pleny. Roztříděný
papír vykupují i ve sběrných surovinách.

Třiďte odpad. Má to smysl!
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