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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
jsme blíže k Vánocům a konci kalendářního roku. Ukrajujeme z posledního měsíce
roku 2011 a chystáme se prožít požehnané svátky vánoční.
Toto období je také obdobím hodnocení a bilancování toho, co jsme v tom letošním roce
odvedli ve prospěch svých nejbližších, společnosti ve které žijeme ale také sami pro sebe.
Hodnocení to může být pro někoho radostné pro jiného méně. Vždy je ale důležitý pocit
toho, že cokoliv jsme udělali, udělali jsme v dobré víře.
Celý rok 2011 jsme Vám psali, že tento rok bude rokem oslav. Také to tak bylo. Ale určitě
život v naší obci nebyl jen o slavení. Snažili jsme se také o získání finančních prostředků
do našeho rozpočtu. Požádali jsme o několik dotací. Jako první jsme žádali Jihomoravský
kraj o dotaci pro zásahovou jednotku SDH ve výši 100 000,- Kč na její dovybavení. Tuto
dotaci hasiči již vyčerpali. Byly pořízeny dýchací přístroje a ochranné obleky. Další žádost
jsme posílali na Státní fond životního prostředí na projekty „Komunitní kompostárna Petrov“ a „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“. Tento projekt se týká
pořízení nové techniky – traktoru s příslušenstvím, nákladního automobilu s kontejnery a
dále také 300 kusů kompostérů. Rozpočet obou projektů je cca 4 mil. Kč. V měsíci listopadu jsme se dozvěděli, že nám tato dotace byla schválena. Prostřednictvím Mikroregionu
Strážnicko jsme také požádali o dotaci 48 000,- Kč na Jihomoravský kraj na opravu zvonice. Tuto dotaci jsme také obdrželi. Díky existenci Místní akční skupiny Strážnicko jsme
mohli požádat Státní zemědělský intervenční fond o dotaci na projekt „Procházka Petrovem
– aneb od vody k vínu“. Tento projekt zahrnuje pořízení a umístnění informačních tabulí
po obci, obnovu interiéru obecního úřadu, opravu povrchu „kolečka“ v Plžích a revitalizaci
travnatých ploch a vzrostlé zeleně kolem hřbitova. Rozpočet projektu je 576 tis. Kč. Rada
MAS Strážnicko tento projekt schválila, teď čekáme na schválení na SZIF v Brně. Mimo
tyto dotace jsme obdrželi finanční dar od JmK ve výši 30 000,- Kč, jako ocenění v soutěži
Vesnice roku, a také finanční příspěvek ve výši 16 600,- Kč na provozuschopnost zásahové
jednotky SDH.
V letošním roce jsme se nepouštěli do žádných větších investičních akcí, ale přesto jsme
společně se základní školou provedli výměnu oken, zrekonstruovali záchody s umývárnou
v jedné třídě, vyměnili část radiátorů a nainstalovali termohlavice. Společnými silami se
členy „Sokola“ se nám podařila oprava „klubovky“ na fotbalovém hřišti. U „likusáku“ jsme
vybudovali nové sociální zařízení a upravili prostředí. Mimo to jsme prováděli celoroční
údržbu veřejných prostranství, upravili cesty ve vinohradech a udržovali obecní majetek.
Letos jsme ukrojili z našeho dlouhodobého úvěru částku 1 117 000,- Kč. Zbývá doplatit
částka 10 169 000,- Kč.
Přesto, že do obecního rozpočtu přitéká méně finančních prostředků, než v minulých letech,
podařilo se nám díky úspornému hospodaření během roku uspořit cca 3 mil. Kč, které chceme využít v příštích letech na další projekty.
Na poli kulturního a společenského dění naší obce jsme také nezaháleli a společně s Vámi
jsme se celoročně setkávali na různých akcích. Většina z nich se pomalu, ale jistě stává
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tradičními. Jsme moc rádi, že se jich účastníte, ať již jako organizátoři nebo hosté.
Chceme poděkovat Vám všem spoluobčanům, zastupitelům, obecním zaměstnancům, pracovníkům veřejné služby, základní a mateřské škole a všem místním spolkům a organizacím za spolupráci.
Milí a Vážení občané Petrova, přejeme Vám požehnané vánoční svátky plné pohody, rodinné spokojenosti a celkového klidu. K vánočním svátkům patří teplo domova, vůně cukroví
a u nás na Moravě, vůně svařeného vína. Přejeme Vám všem voňavé Vánoce, naplnění
Vašich představ o Vánocích, pod stromečkem, zejména dětem, hodně krásných dárků. Nám
všem krásnou zimu a hodně veselých a otevřených lidí. A nejenom o Vánocích. Do nového
roku 2012 Vám přejeme hlavně hodně zdraví, rodinné pohody, vzájemného porozumění
a vzájemné úcty. Přejeme nám všem, abychom se společně za rok mohli setkat a opět si
zavinšovat do dalšího roku.
Eva Mlýnková, starostka
Ing. Ladislav Krůtil, místostarosta

Znovuzrození Krista Pána…
Sice bez sněhu a mrazu, ale už jsou tady, už klepou na dveře a okna…VÁNOCE…
Jak každým rokem, tak i letos, Adventem, jsme začali přípravu na Vánoce… Přípravu, ale
čeho…?! Z křesťanského hlediska se jedná o přípravu vlastního srdce, o obrácení, o změnu
způsobu života, jednání a chovaní. Pokud si vážíme Boha, víry, života svého a bližního,
mělo by nám záležet na nějaké změně…
Narození dítěte v rodině vyžaduje spoustu změn. Nachystání pokojíku, nový kočárek, plenky, oblečení, ale také pozorujeme změnu na rodičích. Mají více lásky k sobě, je větší porozumění, vzájemná snaha. Ale neobejde se také bez nervů, strachu… to všechno patří k
životu. My také najednou se úplně nezměníme. Ale každý dokáže dávat více dobra než zla,
více lásky než zloby.
Spoustu akcí máme už za sebou. Třeba Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu, Petrovský kotlík, Petrovské krojové hody, Kateřinské posezení, Čertovské dostaveníčko atd.
To všechno nás zajímalo a tím jsme žili.
Teď se každý svým způsobem připravuje na svátky. Vánoce jsou vnímány jako svátky rodinné. Každý je chce prožít v kruhu svých nejbližších. Ale také nesmíme zapomenout na
lidi, kteří už nemají nikoho, a pro které Vánoce jsou bohužel časem pláče, nostalgie, samoty… Uvědomujeme si, že v těch posledních dnech máme spoustu práce, povinností a nevíme co první… ale o kolik Vánoce budou krásnější, jestli uzříme úsměv na tváři nemocného,
chudého a opuštěného…
Kristus se narodí pro každého!!! Bez ohledu na to, zda je věřící nebo ne! Přejeme si hodně
zdraví, štěstí, peněz, božího požehnání… My Vám přejeme hodně živé víry, aby Kristus,
s Vaší pomocí a otevřeností, měnil Váš život na lepší, abychom byli pro sebe navzájem jako
sestry a bratři
P. Jacek a spolubratři ze Strážnice
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ROK 2012 - rok oslav 600 let
Rok 2012 je už za rohem a pro naši obec bude velmi významný. Připomeneme si
600 let od první písemné zmínky o existenci naší obce. Neznáme přesné založení obce
Petrov, víme, že ji založil Petr z Kravař, majitel strážnického panství a v roce 1928 se
sloučila obec Petrov a Zvolenov. Tím dokumentem z roku 1412 je první písemná zmínka o Petrově, kterou byla udělena tzv. odúmrť. Tato umožňuje dědění majetku v rodině,
do té doby majetek po zesnulém nevolníkovi připadl majitelům panství.
Tuto událost si chceme důstojně připomenout a věříme, že posílíme i náš vztah k obci.
Způsob a průběh oslav asi od poloviny tohoto roku připravuje pracovní skupina, které
patří velký dík.
S oslavami začneme hned první den roku 2012, kdy Vás všechny zveme na slavnostní
přípitek a ohňostroj před obecní úřad.
Na obou vjezdech do Petrova vás přivítá velký poutač, který všechny upozorní na
tuto událost.
Nově vzniklé logo použijeme už na letošních novoročenkách, vidíte ho ve zpravodaji
a mělo by se objevit na většině dokumentů obce.
Kolektiv autorů pod vedením paní Miloslavy Dekařové dokončuje novou knihu
o historii a současnosti naší obce, kterou příští rok vydáme.
Zároveň pro Vás připravíme nové pohlednice a pro turisty nové letáky.
Budou probíhat všechny tradiční akce, na kterých se obec podílí a vždycky si buď
tématicky, nebo alespoň logem toto výročí připomeneme.
Chceme připravit výstavku k historii a současnosti obce. Tady bychom Vás ještě jednou rádi poprosili o zapůjčení starých fotografií a dokumentů, jak z dob nejstarších, tak i
z doby nedávné ze života naší obce (brigády, oslavy apod.)
Hlavní oslavy proběhnou 30.června 2012. Začneme slavnostní mší, kde by jsme rádi
ukázali krásu všech našich krojů, přesuneme se do Plží, kde bude probíhat hlavní program.
Na třech scénách bude vyhrávat dechovka, cimbálka a něco moderního pro mladší.
Své vystoupení si připravují děti ze školy a školky, Petrovjan a další organizace. Ochutnáme petrovská vína a mnoho dobrého jídla. Bude to den nás - Petrovjanů.
Neorganizujeme sjezd rodáků, ale všichni, kteří víte o svých blízkých a vzdálených
příbuzných, rodácích z Petrova je pozvěte na naše oslavy. Pro tento účel Vám dáme do
některého dalšího zpravodaje nové pohledy jako pozvánky .
Zapište si toto datum do svých kalendářů a všechny Vás srdečně zveme na nadcházející oslavy .
Eva Mlýnková, starostka obce
Ing.Ladislav Krůtil, místostarosta obce
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Usnesení č. 173 - 189

z jednání č. 13/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 13.10. 2011
173. ZO schvaluje Program jednání ZO.
174. ZO schvaluje Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvková organizace o částku
85 800,- Kč na mzdy z důvodu souběhu platů Mgr. Martina Fialy a Mgr. Heleny
Tomšejové.
175. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2011.
176. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
9419/11/OKH. (dotace na pořízení výzbroje a výstroje JSDH).
177. ZO schvaluje Darovací smlouvu Jihomoravský kraj.
(dar obci za mimořádné ocenění v soutěži Vesnice roku).
178. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2011_127216.
(udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl českých a zahraničních autorů při reprodukci hudebních děl ze zvukové záznamu za pomoci technického přístroje
– obecní rozhlas).
179. ZO bere na vědomí Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce č. PM-2011ZSM/
Nov a stanovisko paní JUDr. Hany Koudelové k tomuto návrhu.
(předmětem je budoucí stavba „Rekreační přístav Petrov“).
180. ZO ukládá starostce, aby zadala JUDr. Haně Koudelové zapracovat navržené stanovisko do návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce č. PM-2011ZSM/Nov.
181. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene VaK Hodonín, a.s.
(předmětem je stavba „Střední Pomoraví Hodonínsko, Petrov – odkanalizování
obce“).
182. ZO schvaluje Kupní smlouvu č. 19/11.
(pozemek p.č. 2012/2 v k.ú. Petrov u Hodonína, 149 m2 – kupující Žerotín, a.s.)
183. ZO schvaluje Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1464/241 a 1440/4 v k.ú. Petrov u
Hodonína od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Petrov.
184. ZO bere na vědomí informace starostky o projektu „Procházka Petrovem, aneb od
vody k vínu“ – schválení realizace projektu Radou MAS Strážnicko.
185. ZO bere na vědomí informace o provozních nákladech na přístavišti Baťova kanálu za
sezónu 2011.
186. ZO bere na vědomí informace o stavu nových internetových stránkách obce Petrov.
187. ZO schvaluje umístnění dodatkové tabulky „Mimo majitele sklepů“ pod značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“ před areálem Plží.
188. ZO ukládá místostarostovi, aby zajistil umístnění dodatkové tabulky „Mimo majitele
sklepů“ pod značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“ před areálem Plží.
189. ZO ukládá panu Richardu Koštuříkovi, aby zjistil výrobce a cenu označení s číslem
evidenčním, které by bylo vhodné pro všechny majitele vinných sklepů.
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Usnesení č. 190 - 201

z jednání č. 14/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 24.11. 2011
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

ZO schvaluje Program jednání ZO.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2011.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2012 ZŠ a MŠ Petrov.
ZO pověřuje starostku a paní účetní, aby prověřily skutečné čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ
Petrov, příspěvkové organizace v letošním roce.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2012.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK.
(dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši 16 633,- Kč)
ZO bereme na vědomí informace o přidělení dotace na projekty „Komunitní kompostárna Petrov“ a „Rozšíření biologických odpadů v obci Petrov“.
ZO schvaluje vybudování kompostárny na části pozemku p.č. 1401/14 v k.ú. Petrov
u Hodonína.
ZO bere na vědomí náměty a připomínky paní Marie Martinkové.
ZO ukládá starostce odpovědět paní Marii Martinkové na její náměty a připomínky.
ZO bere na vědomí žádost pana Rostislava Svobody o nabytí části pozemků na farmě.
ZO ukládá členům zastupitelstva prošetření situace na místní farmě.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
OD 27. 12. 2011 – 30.12. 2011
Pátek
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23.12.2011
27.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
30.12.2011

8.00 – 12.00
neúřaduje se
8.00 – 12.00
neúřaduje se
neúřaduje se

Roráty
K adventní době neodmyslitelně patří také rorátní mše svaté. Čím jsou tak specifické?
Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který
začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby
vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se
připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.
Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy se
u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech
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farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve
druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají
snahy o obnovu této tradice.
/text použit z webu Tiskové středisko české biskupské konference/
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Recyklohraní nás baví!

daňového přiznání je třeba postupovat podle Pokynů, které je možno vyzvednout spolu s aktuálním daňovým
přiznáním na podatelně nejbližšího finančního úřadu a takto vypočíst celkovou daňovou povinnost na příslušný rok. Je
možné využít i elektronické podání daňového přiznání na internetových stránkách české daňové správy
(http://cds.mfcr.cz), kde jsou sazby jednotlivých nemovitostí i výpočet daně za jednotlivé nemovitostí i celková daň
vypočtena automaticky, včetně průběžného upozorňování na případné nedostatky nutné k doplnění: Vyplněné daňové
přiznání je možno vytisknout a podepsané zaslat na finanční úřad, nebo ho zaslat elektronicky buď prostřednictvím
daňového portálu nebo datové schránky.

V průběhu měsíce října se naše škola zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Tento projekt funguje pod záštitou MŠMT České republiky a jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci každého kola plní
Eva Mlýnková
školy různé ekologické úkoly, za něž pak získávají body do republikového žebříčku. Díky
účasti na projektu obdržela naše škola dvě sběrné nádoby na drobná elektrozařízení, které
jsou umístěny u bočních vchodů do budovy ZŠ, respektive před vchodem do školní jídelny.
Tyto nádoby může samozřejmě využít i veřejnost, přičemž velikost drobných elektrozařízení jeseparace
určenabiologických
otvorem ve
víku vnádoby.
Projekty „Komunitní kompostárna“ a „Rozšíření
odpadů
obci
Petrov“
Prvním úkolem, do kterého se naši žáci pustili, bylo výtvarné ztvárnění sběrného dvora.
Protože jsme chtěli, aby děti získaly skutečnou představu, jak to na sběrném dvoře chodí,
uspořádali jsme pro ně ve středu 16. listopadu exkurzi do areálu firmy Kovosteel, s.r.o. ve
Starém Městě u Uherského Hradiště. Obohaceni poznatky o třídění a dalším využití odpadu
se pak všichni pustili pod vedením paní vychovatelky Jitky Běťákové do práce. A tak školní
chodby postupně začaly zdobit majáky, které jsou symbolem firmy, ale především velkoforEvropská unie
OPŽP
mátové plakáty s barevnými kontejnery a různými druhy odpadu. Ti odvážnější se dokonce
pustili do výroby 3D modelu sběrného dvora.
A protože do projektu je zapojena jak naše základní, tak i mateřská škola, uspořádaly paní
učitelky pro naše nejmenší projektový týden enviromentální výchovy také v MŠ. Děti se
celý týden od 21. do 25. listopadu učily o tom, co se děje s odpadky na naší planetě, proč
a jak se třídí. Sledovaly společně s Kostkáčkem cestu recyklace papíru i plastových lahví,
co všechno se dá z tohoto odpadu opět vyrobit. Úterý patřilo tělocvičně ZŠ a praktické
ukázce třídění odpadu. Děti společně nabarvily kontejnery, které následně využily v dalších
úkolech, při nichž měly za úkol roztřídit kupu odpadu. Celý týden byl úžasný, náročný přinejmenším jako cvičení hasičů, ale na jeho konci měla nejméně polovina dětí úplně jasno
fotosoutěž:
ve výběru povolání na celý život. „Budu popelář.“ 

I u nás v Petrově se po celou dobu adventní konaly roráty. Děti vždy po mších svatých
chodily k „zahrádkářům“, kde pro ně ochotné babičky a maminky připravovaly snídaně

FOTOSOUTĚŽ
Obec Petrov vyhlašuje

1. kategorie „Petrov objektivem Petrojvanů“
2. kategorie „Petrov objektivem přespolních“
Soutěž začíná 1. ledna a končí 31. srpna.
Vyhodnocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“
v sobotu 1. září 2012. V každé kategorii budou odměněny 3 nejhezčí fotografie.
Fotografie Petrova můžete zasílat buď elektronicky nebo přinést na obecní úřad.

Těšíme se na Vaše nápadité pohledy na naši obec.
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Aranžování adventních věnců

V pátek 25. 11., na svatou Kateřinu, těsně před začátkem adventu, jsme se sešli v prostorách
naší tělocvičny a pod vedením paní Podrazilové se pustili do aranžování adventních věnců.
Děti s rodiči za zvuku vánočních koled nazdobili korpusy tak krásně, až oči přecházely a
všichni jsme už pomaličku začali vyhlížet Vánoce…

Školou chodí Mikuláš

Proč se vyplatí být celý rok hodný, poznaly
některé děti v pondělí 5. prosince, kdy školou
i školkou chodil Mikuláš v doprovodu krásného anděla a rohatého čerta. Kdo měl svědomí
čisté, ten si převzal svůj balíček plný dobrot
klidně i od pekelníka. Kdo ale zlobil, ten se
musel hodně snažit, aby si odměnu zasloužil
alespoň zazpíváním písničky nebo přednesem
básničky. Na základní škole se dokonce našli
i tací, které čert odnesl v pytli ze třídy pryč…a tehdy se i z uličníků stali svatoušci, kteří
s respektem k peklu a staženým hrdlem odrecitovali alespoň jednu sloku.

„Vraťte mi mé kruhy!“

Protože čertovské dny přežily ve zdraví všechny děti, mohli jsme se společně sejít ve středu
7. prosince v naší tělocvičně a podívat se na
„Vánoční kouzlení“. Nepřijel k nám sice pan
Mrázek, slavný malíř a eskamotér z Obecné
školy, ale pan kouzelník až od Olomouce. A
tak v tajemné atmosféře plné nechápavých a
současně obdivných pohledů mizely a zase
se vynořovaly před našimi zraky nejrůznější předměty. Pan kouzelník nás přesvědčil o
tom, že žonglování nepatří pouze do cirkusu a
že při troše snahy si člověk může zpoza ucha vyčarovat například golfový míček. Nezbývá,
než doufat, že při příštím představení rozpůlí a zase spojí v bedně i svoji pomocnici… 

Vánoce přicházejí

Tradiční předzvěstí Vánoc je v naší škole již dlouhé roky besídka. Letos jsme na četná přání
rodičů mladších dětí rozdělili akci na dvě samostatné – besídku MŠ a Klubíčka a projektový den na ZŠ s názvem „Vánoce přicházejí“.
První zmíněná akce proběhla ve čtvrtek 15. prosince. Program v zaplněné tělocvičně zahájily maminky se svými dětmi, které navštěvují Mateřské centrum Klubíčko. Miminka
přestrojená za sněhuláky, andílky a hvězdičky byla roztomilá, a tak všichni sklidili za-
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sloužený aplaus. Následovala pohádka „Žil,
byl jeden král“, kterou nacvičily starší děti
pod vedením paní učitelky Jany Hanákové a
poté čertovské říkanky v podání menších dětí
a paní učitelky Moniky Úlehlové. A protože
všechny děti byly moc hodné, mohly se po
programu vrhnout na kupu dárků, které pro ně
byly nachystány pod vánočním stromečkem.
Touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval
všem rodičům, kteří finančně přispěli dětem
na vánoční dárky a pomohli nám tak ještě
zvětšit jejich radost. Na nákup dárků jsme
současně použili výtěžek z dražby vín, která proběhla na Petrovském kotlíku.
Svoji předvánoční akci prožili v příjemné atmosféře také žáci naší základní školy. V pondělí
19. prosince se svými rodiči procházeli vánočními dílnami rozmístěnými po škole, vyráběli
přáníčka, tradiční dekorace z ovoce, navlékali korálky a pekli perníčky. Vzduchem se nesla
vůně cukroví, koření a vánočního punče. Na závěr projektového dne jsme se pak všichni
sešli v tělocvičně a shlédli představení, které nacvičily děti v dramatickém kroužku pod vedením paní Zelinkové a Marečkové. Den jsme uzavřeli společným zpíváním koled a domů
jsme odcházeli s toužebným očekáváním Vánoc.
PF 2012
Vážení rodiče, milí kolegové, Petrovjané, dovolte mi, abych Vám touto cestou co nejsrdečněji poděkoval za podporu, přízeň a nasazení, se kterým jste v uplynulém roce pomáhali naší škole a věnovali se dětem. Zároveň Vám přeji, ať jsou pro vás všechny letošní
vánoční svátky plné pohody, radosti a štěstí a ať je prožijete v okruhu vašich nejbližších.
Do nového roku 2012 vstupte pravou nohou, ať je plný úspěchů a radostných událostí!
Štastné a veselé svátky přeje
Mgr. Martin Fiala
Ředitel školy

ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
Zafoukalo, zafičelo a rázem bylo po létě…
Spolu se začátkem školního roku se opět otevřely i dveře našeho mateřského centra Klubíčko.
A letos se nás sešlo opravdu hodně. A protože jsme se začali scházet i s těmi nejmenšími
dětmi od půl roku věku, rozhodli jsme se zavést opět dva dny pro naše setkávání.
Ve středu od 9 do 11 hodin chodí větší děti a ve čtvrtek v tentýž čas ty menší.
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To, že při každém našem setkání říkáme básničky, tancujeme a vyrábíme si různé drobné předměty, což je i smyslem Klubíčka, už
všichni víte. Ale už nejspíš netušíte, co se
za zavřenými dveřmi děje dál. Proto bych
Vám ráda prozradila, co všechno jsme s těmi
našimi „drobečky“ za poslední čtyři měsíce
zvládli.
Sotva nastal nový školní rok, už tu byl listopad, na jehož začátku jsme se spolu s dětmi
ze ZŠ a MŠ zúčastnili „uspávání broučků“.
Je to krásná nová tradice, kterou navštěvuje
rok od roku stále více „broučků“. Děti byly
nadšené ze spousty světýlek a ze závěrečného vypouštění „balónků štěstí“ se jim tajil
dech. Nebylo divu, že je náročný pochod
uspal.
Hned po Dušičkách jsme začali vyrábět
předměty s vánoční tematikou. Ne proto, že
bychom se nemohli dočkat Vánoc, ale proto,
že nás do svátků čekala ještě spousta náročných úkolů.
Prvním z nich byla výroba adventních věnců, která se stala v Klubíčku vítanou tradicí.
Pak přišel na řadu sv. Mikuláš. Uspořádat
pro děti překvapení s nadílkou se jevilo
jako jednoduchý úkol, ale bylo to náročné.
Nakonec se však všechno podařilo a 5. 12.
za námi zavítala trojice známých postav, sv.
Mikuláš, andělíček a čert. Děti byly šikovné,
skoro ani neplakaly a většina z nich si přišla pro balíček ke sv. Mikuláši úplně sama.
Někteří po čtyřech, jiní po dvou a někteří v
náruči nejbezpečnější – maminčině.
Touto cestou bych chtěla poděkovat třem lidičkám, kteří obětovali svůj volný čas a tohle milé zpestření nám i dětem umožnili. Mé
osobní „děkuji“ patří Ivanu Šarovi, Miladce
Martínkové a Radku Kláskovi za to, že byli
milí a ochotní. (Díky, děcka  )
Další dva úkoly šly ruku v ruce s besídkou
MŠ, která se konala 15. 12. v tělocvičně
školy. Jelikož jsme budoucí „školkaři“, chtě-
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Tímto bych chtěla poděkovat maminkám za trpělivost, vzornou přípravu a výrobu krásných
kostýmů pro děti. Hlavně Míši Macháčkové za ušití hezkých sukýnek a za spolupráci s
vedením Klubíčka. Velké díky. 
Poslední akcí v letošním roce bude Vánoční setkání. Na něm si pochutnáme na báječném
domácím cukroví od nás maminek a počkáme, jestli třeba nepřijde i Ježíšek… Přivítáme
mezi námi také představitele naší obce, kterým chci taktéž poděkovat za stálou podporu
MC.
Omlouvám se za stálé děkování, ale myslím, že slovíčko „díky“ ještě nikomu neublížilo.
A navíc - všichni jmenovaní i ti nejmenovaní si to zaslouží.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem a hlavně našim dětem, pro které tohle všechno děláme, popřála šťastné a veselé svátky vánoční a do nového roku 2012 hlavně zdraví, štěstí
a pohodu.
A přijďte se za námi podívat…
Za MC Klubíčko Ivana Klásková

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Vánoční strom

li jsme i my přispět naší troškou do mlýna
nějakým vystoupením. Takže děkuji paním
učitelkám ze školky a panu řediteli za to, že
nás mezi sebe s radostí přijali. Snažili jsme
se s dětmi připravit něco krátkého, ale milého, aby je to bavilo a měly z toho radost.
Vy, kteří jste nás viděli a potleskem podpořili, můžete posoudit, jak se nám letos
vystoupení sněhových vloček a sněhuláčků
povedlo.

Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci.
Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. V Česku nemá vánoční
stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro
své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století
v bohatých pražských měšťanských rodinách. Na
vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu
nebo tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili
příliš veliký zájem. Více se ujaly živé stromečky,
smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým
pečivem, perníkem a především ovocem – jablky
nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě
roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
Na náměstí ve městech se často umísťují velké vánoční stromy. Poprvé tento byl Strom
republiky postaven na brněnském Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v bílovickém
lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích v roce 1924
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rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním
uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným
dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk
z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999
vatikánské Svatopetrské náměstí.
I Petrov má svůj vánoční strom. Stojí před
kostelem sv. Václava. Je tady stavěn od roku
2006.
Mgr. Jana Trojancová
Kronikář

UPOZORNĚNÍ
Nové internetové stránky Obce Petrov
V těchto dnech byly spuštěny nové internetové stránky naší obce. Adresa zůstává stejná
www.obec-petrov.cz. Staré stránky byly již zastaralé, proto jsme vytvořili nové. Nabízíme rozesílání zpráv na e-mailové adresy. Svoji adresu můžete zaregistrovat přímo na
stránkách, mailem nebo na obecním úřadě.

Omezení vyřizování žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních
pasů na konci roku 2011
Změna pro naše občany!!!!!!
Od 1.1.2012 občané Petrova mohou žádat o vydání občanských průkazů a cestovních pasů
pouze na Městském úřadě v Hodoníně. Matriky v Rohatci a ve Strážnici nebudou žádosti
na vystavení dokladů už ani přijímat.
Od 1. ledna 2012 nabývá účinnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Po tomto datu se budou vydávat nové typy občanských průkazů, a to občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji, tzv. e-OP. Zavádění nového systému způsobí dočasná omezení a odstávky
nejen na úseku občanských průkazů, ale i cestovních dokladů.
Agenda občanských průkazů
V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání OP bez
strojově čitelných údajů (typ „blesk“) s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán
správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání OP se strojově čitelnými údaji.
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Agenda cestovních dokladů
V období od 27. prosince 2011 do 1. ledna 2012 bude odstávka systému CDBP. V době odstávky nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu a předávat
vyhotovené e-pasy občanům. Odstávka se netýká vydávání cestovních pasů bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (typ „blesk“ s dobou platnosti 6
měsíců).
Provoz na úseku občanských průkazů i úseku cestovních dokladů bude plně obnoven 2.
ledna 2012.

Upozornění – informace Finančního úřadu v Hodoníně
Jako každoročně je povinností vlastníků nemovitostí sdělit v průběhu měsíce ledna formou
daňového přiznání veškeré změny ve vlastnictví nemovitostí, ve výměrách nemovitostí, v
účelu užívání nemovitostí nebo jiném číselném označení nemovitostí..., ke kterým došlo v
předchozím
roce a nejsou uvedeny v posledním na finanční úřad podaném daňovém přidaňového přiznání je třeba postupovat podle Pokynů, které je možno vyzvednout spolu s aktuálním daňovým
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třeba postupovat podle Pokynů, které je možno vyzvednout spolu s aktuálním daňovým
přiznáním na podatelně nejbližšího finančního úřadu a takto vypočíst celkovou daňovou
povinnost na příslušný rok. Je možné využít i elektronické podání daňového přiznání na
internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz), kde jsou sazby jednotlivých nemovitostí i výpočet daně za jednotlivé nemovitostí i celková daň vypočtena automaticky, včetně průběžného upozorňování na případné nedostatky nutné k doplnění: Vyplněné
daňové přiznání je možno vytisknout a podepsané zaslat na finanční úřad, nebo ho zaslat
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a „Rozšíření
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daňového
portáluseparace
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Petrov“

Projekty „Komunitní kompostárna“ a „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“

Evropská unie

OPŽP

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, již delší dobu se společně se zastupiteli naší obce snažíme najít správnou cestu
pro zkvalitnění řešení nakládání s odpady v naší obci. Situace je stále složitější, odpadů
přibývá a za jejich svoz, popřípadě uložení na skládku musí obec vynakládat stále větší
finanční prostředky.
V letošním roce 2011 jsme ve spolupráci s externí Zlínskou firmou připravili dva projekty

Eva Mlýnková
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s názvy „Komunitní kompostárna Petrov“ a „Rozšíření separace biologických odpadů
v obci Petrov“. Pro oba projekty se nám podařilo získat dotační podporu z Operačního
programu životní prostředí, a to v celkové výši 90 % připravované investice.
Cílem těchto projektů je zřízení komunitní kompostárny v naší obci včetně potřebné mechanizace k výrobě kompostu a pořízení nové techniky ke svozu biomasy na kompostárnu.
Do spolurealizace projektu máte možnost se zapojit aktivně i Vy, občané naší obce. V rámci
tohoto projektu pořídí obec do svého vlastnictví kompostovací sila o objemu 900 litrů, které
budou na jaře pro zájemce o jejich umístění v rámci vlastních pozemků a zahrad připraveny
zdarma k dlouhodobému zapůjčení. Součástí zpravodaje je i závazná přihláška pro zájemce
o tyto kompostéry, kterou prosím odevzdávejte průběžně do konce měsíce února 2012 na
obecním úřadě. Podmínkou je, aby občané v kompostérech kompostovali výhradně odpady
rostlinného původu a s kompostéry šetrně zacházeli. Po 5 letech povinného monitorovacího
období projektu se stane kompostér majetkem občanů, kteří si o něj na úřadě požádají a
bude jim přidělen.
Za dotační peníze (poměr dotace je 90 % dotace, 10 % vlastní obecní zdroje) si obec
Petrov pořídí během prvního čtvrtletí nový traktor s čelním nakladačem, překopávač
kompostu, štěpkovač dřevěného ořezu , prosévací síto včetně elektrocentrály a kompostovaní sila pro občany. Dále zakoupíme nový nákladní automobil s kontejnerovým
nosičem a novými kontejnery pro obsluhu komunitní kompostárny. Tato vznikne na
obecním pozemku v rámci farmy Žerotín a prostor pro uložení zeleně a dřevěného
ořezu bude volně přístupný. Tam s pomocí nakoupené mechanizace z této biomasy
vznikne kvalitní kompost, který Vám bude za odměnu zdarma k dispozici.
Realizací projektu v praxi snížíme narůstající náklady za ukládání odpadů na skládky, jelikož nebudete muset vhazovat zeleň do komunálního odpadu ve svých popelnicích. Připravíme se tím jako obec na chystanou novelu Zákona o odpadech, která
třídění zeleného odpadu ustanoví jako povinnost. Podle tohoto zákona bychom museli
stejně realizovat opatření obdobného charakteru, ale samozřejmě za vlastní prostředky bez dotace.
Jedině ve spolupráci s Vámi, občany naší obce lze dosáhnout účinného, efektivního a bezproblémového fungování obou projektů, prostřednictvím kterých získá obec Petrov z dotací
téměř 4 milióny korun. Spolupodíl obce na realizaci těchto projektů je 400 tis. Kč – což je
10 %. Jsme rádi, že se nám podařilo tuto dotaci v roce 2011 získat a že se naše obec stala
úspěšným žadatelem o dotace také v rámci Operačního programu životní prostředí.
Starostka a místostarosta

PODĚKOVÁNÍ

• Letošní krásný vánoční strom obci daroval náš zaměstnanec pan František Oselka, za
což mu moc děkujeme.
• Vánoční stromek do školky a větve na výzdobu obce darovala rodina Kláskova. Děkujeme.
• Poděkování patří také panu Janu Svobodovi, který daroval balíky a jeho manželce
Marii, která darovala ručně vyrobené ozdoby na vánoční strom.
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OVÉ OZNÁMENÍ
CCEENN O
VÉ OZNÁMENÍ
V o d o v o d y a k a n a l i z a c e H o d o n í n, a.s.
V o d o v o d y a k a n a l i z a c e H o d o n í n, a.s.
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností

od
od1.1.ledna
ledna2012
2012
VODNÉ

STOČNÉ

POHYBLIVÁ SLOŽKA (Kč/m³)
21,58
Fakturační vodoměry
Qn (m3/hod)
1,5; 2,5; 3,5
1,5; 2,5; 3,5
6
7
10
15
20
25
30
35
40
50
60
75
80

27,94

PEVNÁ SLOŽKA (Kč/ks/rok)
Rodinné domy
450
Ostatní
450
4 473
5 893
10 227
17 627
25 189
32 873
40 656
48 522
56 461
72 521
88 787
113 506
121 819

Cena Cena
za odpadní
vodyvody
z jiných
voda)
30,62
Kč/m³.
za odpadní
z jinýchzdrojů
zdrojů (srážková
(srážková voda)
30,62
Kč/m³.
Ceny Ceny
jsou uvedeny
v Kč
bez
DPH.
DPHdle
dleplatné
platné
sazby.
jsou uvedeny
v Kč
bez
DPH.Výše
Výše DPH
sazby.

300
300
5 224
7 075
12 982
23 752
35 410
47 776
60 737
74 214
88 151
117 229
147 706
195 657
212 170

Pozn.:
Pozn.:
UU stávajících
stávajícíchodběrných
odběrných
jsou vodoměry
evidovány
v kategorii
míst míst
jsou vodoměry
velikosti Qnvelikosti
5 evidoványQn5
v kategorii
1,5;2,5;3,5.
U nově
důvodu zrušení
jejich
vznikajících U
odběrných
míst nebudou
vodoměrymíst
velikosti
Qn5 instalovány
1,5;2,5;3,5.
nově vznikajících
odběrných
nebudou
vodoměry zvelikosti
Qn5 instalovýroby.
vány
z důvodu zrušení jejich výroby.
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ZE ŽIVOTA OBCE
Čertovské dostaveníčko, aneb možná přijde i Mikuláš
V nedělní podvečer 4. prosince se před obecním úřadem objevila spousta čertíků, sem tam
nějaký andílek a přišel i sv. Mikuláš. Obecní úřad společně se základní a mateřskou školou
připravili pro děti čertovské úkoly, za které děti dostávaly sladké odměny. Od Mikuláše
dostaly malý červený polštářek, který se jim moc líbil. Paní kuchařky ze školky připravily
pečené brambory a čaj. Hasiči uvařili výborný svařák. Na dostaveníčko se sešlo mnoho
našich občanů, ale také přijeli nahlédnout i přespolní. Doufáme, že se Vám tato, pro nás
velmi vydařená akce, líbila a děkujeme Vám všem za příjemnou atmosféru. Také moc
děkujeme těm, kteří pomáhali s organizací. Zastupitelům děkujeme za víno, které darovali
na svařák.
Eva Mlýnková

Společenská kronika
Jubilanti v měsících prosinec a leden:
4.12. Jan Koštuřík
21.12. Anna Martinková
23.1. František Blata
30.1. Božena Obrtlíková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Claudie Neumajerová (matka Alexandra Kujová)
Claudii i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:
Jaroslava Svačinová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví
a štěstí
v novém roce 2012
Vám přejí členové
Mysliveckého
sdružení
DOLINA Petrov
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Krásné prožití svátků
vánočních,
v novém roce hodně štěstí,
zdraví a samé vítězství
přeje
TJ SOKOL PETROV.
TJ SOKOL PETROV
pořádá dne

Děkujeme všem zákaznicím
za projevenou přízeň
v roce 2011.
Přejeme Vám klidné prožití
Vánočních svátků
a do roku 2012 hodně zdraví a štěstí.
Kosmetický salon „B“
Broňa Paulik, Petrov

Kosmetika Terezka
Veselí nad Moravou

11. února 2012
tradiční

PLES SPORTOVCŮ.
Začátek je ve 20.00 hodin

v Motorestu Plže.

K tanci a poslechu bude hrát hudba:

-vinárna – DUO OZON
- restaurace – CM KREPINA.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Termíny svozu odpadů:
Evropská unie

OPŽP

PROSINEC – LEDEN - ÚNOR

POPELNICE : 27.12. úterý
9.1., 23.1., 6.2., 20.2. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 17.1., 14.2. pátek

o o o

Světlo z opravdového Betléma
K vánocům patří také BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Několik dnů před
svátky se rozváží oheň, který hoří v Betlémě, na místě narození Ježíše Krista, do celého světa. Tento plamínek nás spojuje s těmi, kteří
také slaví Vánoce. Protože oheň není něco mrtvého, ale je zdrojem tepla a světla,
může nám Betlémské světlo napomoci, aby o Vánocích byla i v našich domovech
skutečně pravá vánoční atmosféra lásky a pokoje.
V naší obci si můžete Betlémské světlo odnést do svých domovů
24. prosince – ze Zpívání u Vánočního stromu.

o o o

Tříkrálová sbírka v Petrově
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu
7. ledna 2010 od 13.00 hodin. Do ulic vyrazí
skupinky koledníků s doprovodem dospělé osoby a se zapečetěnou pokladničkou.
Tuto akci organizuje Charita Strážnice
– v naší obci dobrovolná pracovnice paní Anna
Obrtlíková.
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Pozvánka na vánoční akce v Petrově
Obecní úřad spolu se ZŠ Petrov a souborem Petrovjan
srdečně zvou na
Zpívání u Vánočního stromu
v sobotu 24. prosince u kostela sv. Václava
ve 13.00 hodin.
Půlnoční mše svatá
24. prosince ve 21.00 hodin
Mše svatá na Hod Boží vánoční
25. prosince v 9.00 hodin
Mše svatá na sv. Štěpána
26. prosince v 9.00 hodin
mše svatá a svěcení vína
v kostele sv. Václava
27. prosince v 17.00 hodin
Vánoční koncert
28. prosince v kostele sv. Václava
v 17.00 hodin
Novoroční přípitek a zahájení roku oslav 600 let obce Petrov
1.ledna 2012
v 17.00 hodin před obecním úřadem
s ohňostrojem
Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 16. 12. 2011
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice
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