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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
srdečně vás všechny zdravíme v tomto roce prostřednictvím prvního čísla Petrovského
zpravodaje. Letošní rok jsme zahájili novoročním přípitkem a menším ohňostrojem. Tuto
sobotu jsme měli možnost pobavit se při Fašaňku. Během měsíců ledna a února jsme se
zúčastňovali výročních členských schůzí místních organizací.
Další kulturní a společenské akce, které nás v tomto roce čekají, jsou uvedeny uvnitř zpravodaje. O těchto akcích budete také včas informováni v průběhu roku hlášením místního
rozhlasu, na vývěsce u obecního úřadu nebo na webových stránkách.
Nyní něco o hospodaření naší obce v loňském roce. Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení základní školy ve výši 1 501 242,- Kč a také
přes MAS Strážnicko dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu 273 735,- Kč
na projekt „Školní ovocná stezka“. Na pracovníky VPP jsme přes Úřad práce v Hodoníně
obdrželi finanční prostředky na mzdy ve výši 608 188,- Kč. Ke dni 31.12.2013 měla obec
stav běžného účtu 660 677,- Kč, stav spořícího účtu 8 233 786,- Kč a úvěr ve výši 8 905
358,- Kč.
V letošním roce bychom chtěli začít se stavbou společenského centra. V současné době
probíhá stavební řízení a zpracování položkového rozpočtu. Dále máme požádáno o dotaci
na Státním fondu životního prostředí na projekt „Sběrný dvůr Petrov“. Výsledek dotace
by měl být znám v průběhu měsíce dubna. Ředitelství vodních cest ČR – investor projektu
„Rekreační přístav na Baťově kanále“ vyhlásil v půlce měsíce února výběrové řízení na
dodavatele této stavby a počítá s tím, že v letošním roce začne s realizací. Obci z toho plyne
povinnost vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k této stavbě, což přestavuje investici v hodnotě cca 300 – 400 tisíc korun.
Na jaře plánujeme vybudovat nové oplocení kolem stávajícího sběrného dvora a údržbové
práce na majetku obce. O dalších záměrech vás budeme včas informovat během roku.
Přejeme vám všem krásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady…
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 557 - 574
z jednání č. 38/2013 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 28.11.2013
557. ZO schvaluje Program jednání.
558. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2013.
559. ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2014, a to: na straně příjmů
částka 12 685 000,- Kč, na straně výdajů částka 12 085 000,- a financování ve výši 600 000,- Kč.
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560. ZO schvaluje Vyřazení majetku z evidence obce Petrov v celkové výši 136 576,60
Kč.
561. ZO schvaluje Účetní převod technického zhodnocení ve výši 2 419 432,- Kč včetně
dotace ve výši 1 501 242,30 Kč.
(zateplení základní školy)
562. ZO schvaluje Projekt „Sběrný dvůr Petrov“ v hodnotě 2 154 768,- Kč.
563. ZO schvaluje Smlouvu č. 13154653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
(zateplení základní školy)
564. ZO schvaluje Darovací smlouvu Jihomoravský kraj.
(předmětem je místní komunikace „Rybáře“)
565. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou obcemi.
(s Městem Hodonín na projednávání přestupků)
566. ZO bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu DSO Strážnicko za rok 2012.
567. ZO schvaluje Plán odpisů na rok 2014 ZŠ a MŠ Petrov, okres Hodonín, příspěvkové
organizace.
568. ZO neschvaluje Prodej akcií VaK Hodonín, a.s. Městu Hodonín.
569. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizaci na obměnu nemocničních lůžek.
570. ZO schvaluje Umístění reklamní cedule paní Mgr. art. Kristýny Pražákové na pozemek p.č. 1026 v k.ú. Petrov u Hodonína.
571. ZO schvaluje Pronájem areálu Plže občanskému sdružení Petrov žije na akci Petrovské chmelobraní 2014 za splnění podmínek pronájmu areálu Plže a za dodržení
Provozního řádu areálu Plže.
572. ZO schvaluje Sjednocení výběru příspěvků na provozní náklady sociálního zařízení
wc Plže od podnikajících vinařů.
573. ZO ukládá Místostarostovi, aby vyzval majitele sklepů, kteří podnikají v Plžích, aby
se podíleli na nákladech za provoz sociálního zařízení wc Plže příspěvkem ve výši
1000,- Kč na kalendářní rok.
574. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.

Usnesení č. 575 - 587
z jednání č. 39/2013 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 18.12.2013
575.
576.
577.
-

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2013.
ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2014:
příjmy 12 685 000,- Kč
výdaje 12 085 000,- Kč
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578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
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financování – 600 000,- Kč se změnami oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu v závazných ukazatelích na straně výdajů na paragrafu 3632 Územní rozvoj snížen o částku
1300,- Kč a na paragrafu 6402 Finanční vypořádání minulých let navýšen o částku
1300,- Kč.
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Petrov na roky 2015 – 2016.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 22746/13/OKH.
ZO schvaluje Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 22255/13/OKH.
ZO schvaluje Smlouvy o dodávkách zemního plynu.
ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí E.ON Energie, a.s..
ZO schvaluje Darovací smlouvu ŘSD ČR.
ZO schvaluje Darovací smlouvu ŘSD ČR.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene EKO-JMP/Petrov u Hodonína/
P481, P505/09/13/N.
ZO schvaluje, aby starostka schválila poslední rozpočtové opatření v roce 2013.
ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.

Usnesení č. 588 - 594
z jednání č. 40/2014 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 10.1.2014
588. ZO schvaluje Program jednání.
589. ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2013.
590. ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č.1 Zlínský kraj.
(informační panel u kostela sv. Václava)
591. ZO schvaluje Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům dle Přílohy č.1 k nařízení
vlády č. 37/2003 Sb.
592. ZO schvaluje Plán odpisů ZŠ a MŠ Petrov na rok 2013, kdy odpisy v tomto roce činí
125 928,- Kč.
593. ZO schvaluje Plán odpisů ZŠ a MŠ Petrov na rok 2014. Odpisy budou činit 157 980,Kč.
594. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.
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Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb.,
č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY
PAR

POL

0000

1111 XXXX Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

ORG Název závazného ukazatele

0000

1112 XXXX Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

0000

1113 XXXX Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

0000

1121 XXXX Daň z příjmů právnických osob

0000

1122 XXXX Daň z příjmů právnických osob za obce

0000

1211 XXXX Daň z přidané hodnoty

0000

1334 XXXX Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

0000

1340 XXXX Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy

0000

1341 XXXX Poplatek ze psů

0000

1342 XXXX Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

0000

1343 XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství

0000

1351 XXXX Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro

0000

1355 XXXX Odvod z výherních hracích přístrojů

0000

1361 XXXX Správní poplatky

20 000,00

0000

1511 XXXX Daň z nemovitostí

700 000,00

0000

2449 XXXX Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně

100 000,00

0000

4112 XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

237 700,00

0000

4116 XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

Kč
2 000 000,00

50 000,00
270 000,00
2 500 000,00
400 000,00
4 500 000,00
10 000,00

472 000,00
27 000,00
1 300,00
6 000,00
10 000,00

1 000 000,00

77 000,00

2144 XXXX XXXX Ostatní služby

5 000,00

3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické

3 000,00

3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize

3 000,00

3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1 000,00

3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

1 000,00

3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství

55 000,00

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví

20 000,00

3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

28 000,00

3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

30 000,00
120 000,00

5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

13 000,00

6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

25 000,00

PŘÍJMY CELKEM

12 685 000,00

Z toho

1/2014

Obec Petrov

								

Schválený rozpočet - závazné ukazatele

rok 2014

strana 7

KEO-W 1.8.83 / Uc19r

zpracováno: 18.12.2013
strana: 2 / 3

VÝDAJE
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

Kč

2144

XXXX XXXX Ostatní služby

2212

XXXX XXXX Silnice

2219

XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy

2310

XXXX XXXX Pitná voda

2321

XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3113

XXXX XXXX Předškolní zařízení

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

75 000,00

3341

XXXX XXXX Rozhlas a televize

80 000,00

3349

XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3412

XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

20 000,00

3429

XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace

300 000,00

3511

XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče

3631

XXXX XXXX Veřejné osvětlení

550 000,00

3632

XXXX XXXX Pohřebnictví

200 000,00

3636

XXXX XXXX Územní rozvoj

3639

XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3721

XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

3725

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3726

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3745

XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5212

XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva

5311

XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

6112

XXXX XXXX Zastupitelstva obcí

1 200 000,00

6171

XXXX XXXX Činnost místní správy

1 200 000,00

6310

XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

530 000,00

6320

XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované

160 000,00

6399

XXXX XXXX Ostatní finanční operace

400 000,00

6402

XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let

6 300,00

6409

XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené

19 000,00

VÝDAJE CELKEM

160 000,00
50 000,00
550 000,00
66 600,00
5 000,00

30 000,00
1 740 000,00

50 000,00
200 000,00

3 000,00

785 300,00
2 500 000,00
60 000,00
600 000,00
60 000,00
150 000,00

12 000,00
40 000,00
100 000,00
32 800,00
150 000,00

12 085 000,00

Z toho
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FINANCOVÁNÍ
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

0000

8124

XXXX Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Z toho

-600 000,00
-600 000,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

12 685 000,00

VÝDAJE

CELKEM

12 085 000,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

-600 000,00

Vyvěšeno: 18.11.2013
Sňato: 11.12.2013
Ve stejném termínu i rozsahu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.
Rozpočet schválil:
Dne: 18.12.2013

PODĚKOVÁNÍ
Od 1. ledna odešel do důchodu obecní zaměstnanec pan František Oselka. Děkujeme mu
za odvedenou práci pro naši obec.
Starostka a místostarosta

r r r
Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a průběhu sobotního fašaňku. Všem maskovaným i nemaskovaným účastníkům…. Vinařům za víno, Romanu Tesařovi za uvaření
polévky a ovaru, hasičům a fotbalistům za pomoc při organizaci a všem ostatním spoluobčanům za pohostinnost.
Starostka a místostarosta

r r r
Obec Petrov děkuje paní Aleně Opavské za její dlouhodobé vedení souboru

Petrovjan, za nelehkou roli, za spoustu jejího volného času, který tímto strávila a souboru a
nám všem obětovala. Děkujeme, že nám s Petrovjanem zpříjemňovala kulturní život v obci
a její práce si srdečně vážíme.
Starostka a místostarosta

1/2014
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Soubor Petrovjan
„Kdo može, dojdite v pondělí do tělocvičny, měli bysme vymyslet program na Kotlík.“
„Děcka, dostali jsme pozvánku na Strážnické vinobraní, musíme sa sejít, abysme sa domlúvili, kdo půjde a co vymyslíme.“
„Sraz v pondělí v tělocvičně, doneste CD s koledama, je potřeba dat dohromady, co sa letos
bude zpívat u kostela.“
Těmito či podobnými slovy se rodilo každé naše vystoupení. Pronášela je samozřejmě
„rejža“ Alena Opavská, dobrá duše všech nejen folklorních akcí Petrovjanu. My jsme chystali kroje či kostýmy, učili se písničky, tanec, scénky... A tak nějak samozřejmě brali skutečnost, že přišla muzika a zahrála nám, na místě vystoupení byly připravené mikrofony,
kulisy či dekorace (náš oblíbený sklep s ornamentem), všechno bylo domluvené s petrovskou či strážnickou starostkou apod. A kdo to zařídil? Většinou Alena.
Nechci bilancovat, ale vím, že budu ráda vzpomínat na všechny oslavy narozenin, na svíce,
soustředění před vánočním zpíváním, na letošní štěpánské koledování „od domu k domu“
přes půlku Petrova…
A taky doufám, že odchodem Alči nekončíme, budeme se scházet dál i s ní, jen si tu „našu
chasu“ vezme na starost někdo jiný.
Aleno, děkujeme! A na zdraví!
Za soubor Petrovjan napsala
Dáša Benovičová
P. S. Děkujeme i Jendovi Opavskému za trpělivost a podporu! A nejeden pohárek vína…


ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis pod pěti kruhy
V úterý 11. února proběhl na naší základní škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok
2014/2015. Jelikož právě probíhají olympijské hry v Soči, rozhodli jsme se celý zápis pojmout jako malou petrovskou olympiádu. Po slavnostním zahájení čekalo na děti celkem pět
stanovišť, na nichž předvedly, jak jsou na první ročník připraveny. Za úspěšné splnění kaž-
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dého úkolu získaly samolepku jednoho sportovce, až postupně zaplnily celé olympijské
kruhy. Přes počáteční nervozitu se každému
předškolákovi podařilo všechny úkoly splnit. Do prvního ročníku tak bylo zapsáno 13
dětí, jež všechny navštěvují naši mateřskou
školu. A protože každý úspěch musí být po
zásluze odměněn, získaly všechny děti za
svoje dovednosti zlatou medaili a krásný
olympijský dort. Děkuji touto cestou všem
pedagogům, kteří se na přípravě zápisu podíleli a paní kuchařce Martině Sečkařové za
krásný a chutný dort!

Stimulačně-edukativní setkání připraví děti na první ročník
Máte-li doma předškoláka, máme pro vás dobrou zprávu! Také v letošním školním roce
jsme se rozhodli usnadnit vašim dětem přechod z mateřské školy na základní. Proto
jsme pro ně připravili cyklus 7 setkání v rámci stimulačně-edukativních skupin. Formou
her bude u dětí rozvíjena jemná motorika (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné
cviky na psaní), vyjadřovací schopnosti, sluchová analýza a syntéza (rozkládání a skládání)
slov, pravolevá orientace, paměť, postřeh, pozornost a soustředěnost. Zkrátka vše, čím se v
první třídě začíná a s čím se leckdy spousta školáků potýká. Děti se budou setkávat v učebně
I. třídy ZŠ Petrov, každý týden za přítomnosti jednoho z rodičů. Setkání povede paní učitelka Mgr. Jitka Vyoralová, která bude ve školním roce 2014/15 třídní učitelkou v prvním
ročníku. Přihlášky si vyzvedněte a odevzdávejte v MŠ (p.uč. Březovská), nejpozději do
7. března 2014. První lekce proběhne v týdnu od 10. do 14. března (předběžně od 16.00
hodin). Cena celého cyklu je 300,- Kč. Peníze budou použity na nákup pomůcek a výtvarných potřeb, které vaše dítě bude potřebovat při edukativních setkáních a při nástupu do 1.
třídy. Platbu za přihlášené děti proveďte prosím přes ekonomku školy, paní Janu Eisovou.
Děkujeme!

1/2014
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Lyžařský kurz v Jeseníkách (2. – 7. února 2014)
Přestože letošní způsob zimy, zdá se nám
možná poněkud podivný, nezabránil nám
zrealizovat - ve spolupráci se ZŠ Hodonín, Vančurova - lyžařský výcvikový
kurz. Toho se z Petrova zúčastnilo osm
dětí chtivých lyžování a pobyt v Jeseníkách na chatě Relaxa ve Staré vsi u Rýmařova si nemohly vynachválit. Protože
většina žáků stála na lyžích již druhým,
či třetím rokem, dokázaly se naše děti
hned od prvního dne prosadit do druhého
a třetího týmu, kde podstupovaly výcvik
společně s žáky sedmých ročníků. Kurz
proběhl přesně podle regulí se striktně
stanoveným programem a obsahem. Děti
dopoledne lyžovaly od 9 do 11:30 hodin
a po obědě a poledním klidu od 14 do 16
hodin. Každý večer zajišťovali instruktoři
pro žáky zajímavý program, který byl doplněn i analýzou videí ze svahů. Děti tak
dostaly okamžitou zpětnou vazbu o tom,
jaké chyby při lyžování dělají, a v dalších
dnech pracovaly společně s instruktory na
jejich odstranění. Třetí den výcviku měli
žáci naordinováno půldenní volno, které
jsme jim vyplnili tradičním výletem do
blízkého Šumperka. Zatímco sedmáci
mohli volné dvě hodiny využít k procházce po městě, petrovské děti jsme vzali na
bazén, kde si užily i vířivku a dokonale
tak zregenerovaly síly na další výcvik.
Celý kurz jsme absolvovali bez vážných
zranění, a když k tomu přidáme i fakt, že
všichni žáci po týdenním výcviku dokázali bezpečně sjet v obloucích sjezdovku,
nezbývá než konstatovat, že akce splnila
svůj účel na 100%! Rád bych touto cestou
poděkoval vedení ZŠ Hodonín, Vančurova, že nám umožnilo jejich lyžařský kurz personálně doplnit! Zároveň děkuji všem našim
žákům za příkladný přístup k výcviku a dochvilnost při odjezdech na svah!
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Karneval roztančil žáky základní školy
V den rozdání pololetního vysvědčení se naší škole konal karnevalový rej, díky němuž jste
na chodbách a v tělocvičně mohli potkat duchy, víly, kovboje, vojáky, fotbalisty nebo také
vodníka! Pro děti jsme připravili diskotéku zpestřenou dovednostními soutěžemi a okořeněnou Zumbou s Bětkou Macháčkovou, která roztančila i ty nejmenší děti z mateřské školy,
které se nejen na své sourozence došly podívat. Mateřskou školu čeká karneval v týdnu před
fašankem, a tak pro mnohé bylo toto setkání inspirací pro výrobu vlastní masky. Na závěr
karnevalu děti předvedly své výtvarné nadání a zvěčnily svoji masku na velkoformátový
plakát. Tradiční karneval uzavřel spolu s rozdáním vysvědčení první pololetí školního roku
2013/2014. Do toho druhého přejeme všem žákům hodně síly, trpělivosti a chuti do učení!
:-)
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pohádkový leden v mateřské škole
Když se řekne leden, každý si pod tímto pojmem představí – měsíc ledu a sněhu. Ale letošní
počasí se jevilo spíš jako podzimní, po ledu a sněhu nebylo ani památky. Abychom tyto
pochmurné dny dětem zpestřily, proměnily jsme ho v měsíc plný pohádek, protože děti svět
pohádek a tajemných bytostí milují.
Četli jsme si pohádky, prohlíželi pohádkové knížky, hráli divadlo, vyráběli korunky a vějíře
pro princezny, kreslili a malovali na toto téma. A nakonec jsme se všichni proměnili v pohádkové bytosti. Do tříd chodili princové a princezny v krásných princeznovských šatech,
rytíři s meči a štíty a nechyběla ani čarodějnice. Myslím, že jsme si leden zpříjemnili i bez
sněhu a ledu a užili si spoustu legrace.
A na co se těšíme v příštích dnech?
26. února – karneval, který bude probíhat po celý den v budově mateřské školy
27. února – hudebně – naučný pořad „Hrajeme si na Afriku, tady nás, v našem triku“
Jedná se o program, který rozvíjí citlivost a jemné vnímání nejen zvukové a hudební, prohlubuje pozorovací a rozlišovací schopnosti dětí, živost a bezprostřednost. Děti se hravou
formou doví spoustu věcí o afrických zvířatech, rostlinách, lidech a hudebních nástrojích.
Zjistí, jaké je to být slonem nebo žirafou a naučí se i africkou písničku.
3. března – nás navštíví paní Lenka Sasínová s loutkovým představením, které se bude
skládat ze dvou pohádek – „ O Smolence“ a „Sekyrková polévka“
12. března – k nám přijede pan Mgr. Břetislav Vojkůvka se svým zábavným hudebním vystoupením pod názvem „Hudební potěšení“.
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Oslava narozenin v mateřské škole
Oslava narozenin s kamarády v mateřské škole patří k příjemným zážitkům. Na tento slavnostní den se každý oslavenec těší a my všichni s ním. Připravíme dort vyrobený s papíru,
na kterém je tolik svíček, kolik má oslavenec roků a současně křeslo, do kterého usedne.
V tento den je oslavenec středem pozornosti. Všichni mu popřejeme a věřte, že některá
přání bývají opravdu úsměvná a neobejdou se i bez polibku. Po písničce dostanou gratulanti
sladkou odměnu.
Marie Březovská, učitelka MŠ

(foto MŠ 1 a 2)

ZE ŽIVOTA OBCE
Zpívání u vánočního stromu
Letos jsme se už osmým rokem potkali u obecního vánočního stromu, kde se mělo konat
zpívání souboru Petrovjan a dětí ze základní školy. Díky silnému větru se zpívání přesunulo
do kostela, což atmosféru Vánoc ještě zpříjemnilo... . Po skončení si mohli občané odnést
do svých domovů Betlémské světlo, popřáli jsme si navzájem pokojné prožití vánočních
svátků a se znějícími tóny koled jsme se rozcházeli do svých domovů čekat na Ježíška... .

Štěpánské koledování
Na Špěpánskou koledu se letos prvním rokem vypravili někteří členové souboru Petrovjan.
Obnovili tak staré tradice a potěšili naše spoluobčany svým zpěvem a návštěvou. Za tento
čin jim patří velký dík.
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Vánoční koncert
Vánoční svátky a atmosféru jsme si prodloužili díky koncertu Varmužovy cimbálové muziky, která se svým vánočním pásmem vystoupila v pátek 27. prosince v kostele sv. Václava.

Novoroční přípitek
V novoroční podvečer jsme se setkali před obecním úřadem, kde jsme si navzájem popřáli
do nového roku a společně si připili na zdraví. Závěrem jsme vypustili do večerní oblohy
malý ohňostroj.
Eva Mlýnková

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Počasí v roce 2013
teplota

1
-0,7

2
1,4

3
2,8

4
11,9

5
16,1

6
20

7
23,5

8
22

9
14,8

10
11,2

11
6,2

12
205

srážky

26

44

37

8

133

103

13

71

91

30

34

13
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V roce 2013 bylo celkem 26 tropických dnů a 10 tropických nocí. Nejvyšší teplota se vyšplhala na 38 °C , bylo to 3.7. kolem 16 hodiny.
Byl to nejteplejší den v roce.
V roce 2013 jsme zaznamenali nejsušší týden za 60. let a to od 15. do 21. července. 26.
dubna vystoupala rtuť teploměru na 26,1 O C, což tento den zařadilo mezi tzv. letní dny.
Byl prvním v řadě dalších letních dnů v období od dubna do poloviny června. Bylo jich
celkem 9.
Začátek roku byl ve znamení zimy s velmi mírnými teplotami kolem nuly. Závěr roku
připomínal z hlediska teplot spíše jaro. Teplota se během dne pohybovala kolem 10° C.
V březnu se ozvala znovu zima 13. a 14. března sněžilo a 14. března byl celodenní mráz.
O Velikonocích 2013 napadlo asi 20 cm sněhu, byl mráz, na Velikonoční pondělí byla ledovka.
Ve Strážnici naměřili meteorologové několik teplotních rekordů. Bylo to 16. února – 4 °C,
28. července 37,6°C, 6. srpna 36,1 °C, 7. srpna 36,7°C, 25. října 19,6°C.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov
č. 22.
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka
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Změny ve složení obyvatelstva v letech 2000 - 2013
Změny
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Přihlášení 16
21
12
13
25
19
15
10
26
22
17
19
28
31
Odhlášení 14
18
17
11
27
14
15
10
32
17
14
28
20
15
Narození
8
6
9
7
8
10
8
4
14
9
15
8
12
9
Úmrtí
21
10
14
15
17
11
19
12
17
19
16
6
14
20
Stěhování
12
3
7
18
11
14
14
10
22
6
23
22
16
10
v obci
Sňatky
7
9
3
5
11
11
11
9
2
4
9
11
3
7
Rozvody
3
1
6
4
2
3
3
4
7
2
3
4
4
3

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Správa o činnosti ZO ČZS za rok 2013
Naše organizace měla v předešlém roce 45 členů, výbor v počtu 12 členů se scházel každý
první čtvrtek v měsíci. Na lednové výroční schůzi jsme si odhlasovali plán práce na rok
2013. Byli určeni členové, kteří se zúčastní výročních schůzí družebních organizací. Naši
delegáti byli také na akcích, které tyto organizace pořádali. Nezúčastnili jsme se jen Zarážení hory ve Strážnici.
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Od začátku roku jsme připravovali družební výstavu vína, jejíž datum konání byl stanoven na 11. května. V únoru jsme se dvakrát sešli v obecním sklepě, kde jsme si překoštovali mladá vína a na druhém sezení i archivní vzorky vín. Smyslem tohoto sezení bylo,
abychom si navzájem vína ohodnotili a popřípadě nedostatky odstranili. Degustace vín na
tuto výstavu jsme provedli v nově vybudovaném sklepním areálu pana Miroslava Svobody.
Díky našim přátelům z družebních organizací a místních vinařů se nám podařilo zajistit
842 vzorků vína. Před degustací nastal problém s účastí přislíbených degustátorů. Někteří
vinaři, kteří slíbili, že se zúčastní a byli určeni jako předsedové komisí, se bez omluvení
nedostavili, museli jsme narychlo měnit sestavy komisí a tím pádem nastal určitý zmatek,
který vyústil tím, že někteří předsedové stolů ani neodevzdali vítězné víno odrůdy do celkového hodnocení. Pro samotnou výstavu, která byla již tradičně na kurtech u Motorestu
Plže jsme se snažili zajistit chladící boxy na víno. Podařilo se nám je zajistit od vinařských
organizací ve Vnorovech a Skalici. Za pomoci obecních pracovníků a dalších dobrovolníků
jsme postavili stany a připravili posezení pro návštěvníky. Této brigády se již tradičně zúčastnilo minimum členů a to ještě jen ti, kteří patří mezi nejstarší. Za 4 roky nás opět čeká
uspořádání této výstavy, a pokud se nezapojí mladší vinaři, nebudeme snad ani schopni tuto
akci uspořádat. Na výstavu nám přišlo 490 platících návštěvníků. K tanci a poslechu nám
hrála cimbálová muzika.
Na dalších výborových schůzích jsme připravovali Den vinařů. K tanci a poslechu jsme si
zajistili DH Túfaranku. Před deseti lety jsme přemýšleli jak tento svátek petrovských vinařů
udělat atraktivnějším. Snažili jsme se rozšířit program a do spodní části areálu jsme zvali
cimbálovou muziku. I přes tuto naši snahu, návštěvnost klesala, a proto jsme v minulém
roce uspořádali Den vinařů jen na kolečku s dechovou hudbou. Přišlo nám 450 návštěvníků,
pro které jsme zajistili dvě víchy a bohatou tombolu. V září jsme se zúčastnili obecní soutěže o nejlepší guláš a začali jsme se připravovat na vinobraní. Ve vinohradech byli nainstalovány plašiče špačků, a jak je již naší tradicí, hlídání vinohradů jsme se vůbec nezaobírali.
Na konci roku jsme si naplánovali posezení a degustaci ve sklepě ZD Žerotín. Překoštovali
jsme vína, která nabízí Žerotín k prodeji a diskutovali jsme o problémech při výrobě vína.
Poslední akcí roku je svěcení mladých vín. Sešli jsme se ve vinárně Motorestu Plže, abychom okoštovali mladá vína a pobavili se o tom, co nám přinesl minulý rok. Před deseti
roky byla účast 65 lidí, teď se nás sešla polovina.
Na pořádání akcí se podílí jen malá část členů naší organizace a vůbec o účast na koštech a akcích, které pořádáme my, nebo družební organizace je stále menší zájem. Nenašli
jsme způsob, jak do této malovinařské činnosti přilákat nové členy, a proto nemá vinařství
v Petrově stoupající úroveň. Na družební výstavě, kterou jsme pořádali, jsme neměli žádného vítěze odrůdy a při pohledu na petrovské vinohrady si uvědomíte, proč to tak je. I
přes to věřím, že tento kolektiv, který je zde, udrží ještě nějaký čas tuto vinařskou činnost v
Petrově na slušné úrovni. Je potřeba poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravách akcí,
které pořádáme.
Přeji vám všem v novém roce hodně štěstí a zdraví a hodně úspěchů ve vinaření.
Stanislav Macalík
jednatel
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Výroční schůze ZO ČSCH – PETROV
Na výroční schůzi ZO ČSCH jsme hodnotili chovatelskou sezonu 2013. Můžeme říct, že
byla sezona úspěšná ve všech oblastech naší práce.Ve zprávě o činnosti jsme zhodnotili
celoroční činnost tak, jak v průběhu roku akce přicházely.
V březnu jsme organizovali očkování králíků proti moru a mixematoze, které provedla
MVDr. Jana Běhalová i pro všechny chovatele králíků v obci.
14. 4. 2013 se konala ,,Okresní soutěž mladých chovatelů“ v Kyjově, které se za doprovodu
pana Oselky zúčastnil Tomáš Horinka. Byl vyhodnocen jako nejlepší, jak v odboru chovu
drůbeže, tak i v odboru chovu exotů. Na základě těchto výsledků dostala ZO ČSCH - PETROV ,,Putovní pohár“ pro vítěze této soutěže. Automaticky Tomáš postoupil do mezinárodního kola 45. olympiády mladých chovatelů, která se konala v Praze.Tady se umístil na
3.místě v odboru chovu drůbeže a na 4. místě v odboru chovu exotů. Byl to velký úspěch, a
je třeba Tomášovi poděkovat za vzornou reprezentaci za naši ZO.
1. 6. 2013 jsme u příležitosti ,,Dne dětí“ uspořádali malou místní výstavku, která byla nakonec přeložena z důvodu nepříznivého počasí až na konec června, kdy pořádal obecní úřad
akci pod názvem ,,Zvířátka a Petrovští „ a my jsme se do této akce novou výstavou zapojili.
7.9. se konala největší akce organizovaná obecním úřadem ,,Petrovský kotlík“. Naše družstvo se aktivně zapojilo do této akce. Guláš chovatelů byl vyhodnocen jako druhý nejlepší,
což je velmi dobrý výsledek. Za vaření guláše odpovídal p.Tománek Václav a za organizaci
p.Oselka. DO soutěží se zapojili také ostatní členové naší ZO.
Podzimem začala sezona výstav. Naši chovatelé vystavovali zvířata na řadě výstav, abychom si ověřili kvalitu našich chovů. O tom, že jsme na tom dobře, svědčí řada čestných
cen a dalších ocenění, která naši chovatelé z výstav přiváželi. Například p. Obrtlík Josef
- přehlídka výletků holuba Německý výstavní v Novém městě na Moravě získal čestnou
cenu a na klubové výstavě v Holicích Čechách - vítěz výstavy,vítěz S5 kolekce, mistr klubu
dvě čestné ceny.
Tomáš Horinka okresní výstava Hodonín - drůbež - Australanka - Pohár vítěze a dvě čestné
ceny, Uherské Hradiště - Velsůnka - čestná cena atd.
Ostatní členové obsadili výstavy: Hodonín, Kyjov, Velká nad Veličkou, Hroznová Lhota,
Rohatec, Strážnice, Uherské hradiště, Dubňany, Knběždub atd.
Na všech výstavách byla účast našich chovatelů ohodnocena velmi dobře.
Je třeba také vzpomenout celoroční práci pana Flašara, jehož ,,ZOO KOUTEK“ navštěvuje
pravidelně řada rodičů s dětmi na procházkách za zdravím. Přispívá to k podvědomíl že
v Petrově existují chovatelé.
Na rok 2014 jsme naplánovali uspořádání místní výstavy, jejichž termín bude určen po domluvě s obecním úřadem. Nadále se budeme zapojovat do akcí obecního úřadu, pracovat na
zlepšení našich chovů a budeme se snažit získat nové členy do naší ZO, abychom rozšířili
naši členskou základnu.
Závěrem jménem výboru děkujeme všem členů naší ZO za práci v roce 2013 a přejeme
hodně úspěchů v roce následujícím.
Za ZO ČSCH Petrov

Oselka Jan

1/2014

								

strana 19

Sbor Dobrovolných hasičů Petrov
Rok 2014 jsme zahájili výroční valnou hromadou, která se konala 11. ledna. Tuto sobotu
jsme zhodnotili uplynulý rok a stanovili si nové cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout
v tomto roce. Mezi akce, kterých se chceme zúčastnit, patří také fašaňk. Naši mniši už
oprašují tradiční basu a těší se, až vyrazí do ulic. A členové zásahové jednotky a soutěžního
družstva pomohou při průběhu a organizaci akce. Dále budeme 12. dubna 2014 pořádat jak
sběr vysloužilého elektrozařízení, tak i sběr šrotu. Tímto bychom chtěli poprosit ty, kteří nás
chtějí podpořit, aby šrot a elektrozařízení dali před svůj dům k silnici.
Naše zásahová jednotka měla tento rok již dva výjezdy. První byl požár v Rohatci, kde hořel
komín. Druhý výjezd byl také do Rohatce, tentokrát na Soboňky, kde hořela louka. Členové
naší zásahové jednotky se v lednu zúčastnili periodického výcviku nositelů dýchací techniky a v únoru se zúčastnili školení v Hodoníně na téma zdravověda, kde jsme si osvěžili
resuscitaci na „Andule“ a postupy ošetření při různých poranění. Také chystáme na jaře pro
děti z MŠ a ZŠ ukázku naší techniky.
Sobota 12. 4. 2014
Sběr šrotu i elektrozařízení
Od 8:30 hod.
Tomáš Sklenák

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Do podzimních bojů fotbalových soutěží vstoupila naše mužstva celkem úspěšně.
Ze začátku nám dělali největší radost muži, kteří dokázali porazit všechny mužstva, která
jsou po podzimu před nimi.Ve Bzenci vyhrál Petrov 2 : 1,Vlkoš jsme doma porazili 2 : 1,
Lipov také 2 : 1 a v Moravském Písku A-mužstvo remizovalo 1 : 1. Tím ovšem výčet plusů
za podzimní sezonu skončil, protože naše mužstvo se chovalo k ostatním soupeřům jak
Jánošík, tzn.bohatým ber a chudým dávej.
Největší předností našeho mužstva v této sezoně je hra obrany, a hlavně gólmana Viliama
Bezděka, který obdržel za celý podzim jen 8 branek, 4 branky v Tv.Lhotě jdou na vrub Pavla Šantavého, ale ten to v podstatě při absenci Bezděka odnesl spíše za katastrofální výkon
celého mužstva se suverénně nejslabším mužstvem TV. Lhotou.
Dalším mínusem našeho mužstva zůstává velmi malá disciplinovanost našich hráčů, kteří
ve vyhrocených situacích neudrží nervy na uzdě a nechají se vyprovokovat k unáhleným
reakcím, o čemž svědčí vyloučení Lončíka v Domaníně/ 7 zápasů za urážku hl. rozhodčího
/ a Hartmana / 3 zápasy za nepochopitelný faul na polovině hřiště v samém závěru zápasu
v Javorníku /. Když k tomu přičteme i vyloučení dorostence Belžíka v posledním zápase
dorostu v Milovicích / 7 zápasů za napadení hlavního rozhodčího /, tak momentálně má
Petrov punc suverénně nejvíc nedisciplinovaného mužstva v okrese Hodonín.
Na jarní sezonu se A-mužstvo začalo připravovat od konce ledna v tělocvičně ve Strážnici
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a přes týden probíhají tréninky v areálu stadionu.
První mistrovský zápas odehraje A-mužstvo doma 30. 3. s Tv. Lhotou.
Bilance A mužstva po podzimu : 5. místo 5 7 2 17 : 12 22 b
Dorost pod vedením Kamila Kříže a asistenta Ospalíka přezimoval na pěkném 5. místě
s bilancí 12 6 1 5 37 : 38 19 b.
Jarní část sezony by měl dohrát v klidu, protože shodně poslední 2 mužstva soutěže Moravany a Lužice mají jen 3b. Suverénem soutěže je dorost Hr. Lhoty, který má bilanci 82 :
16 34 bodu, o čemž svědčí i to, že při zápasu s našim A -mužstvem za muže Hr.Lhoty B
nastoupilo po zápase dorostu 5 hráčů dorostu/ Petrov : Hr.Lhota B 2 : 2 /. Jediným černým
bodem vystoupení dorostu byl zápas s Vracovem 0 : 9, který se hrál ve Vlkoši, kdy byl
vyloučen již v 10. min. nepochopitelně náš obránce David Štencl a kromě tohoto zápasu nás
oslabil ještě i v následujícím, kdy nemohl nastoupit.Celý zápas ovlivnil rozhodčí Drozdy
st., který nás poškodil neoprávněným vyloučením za vymyšlený faul, ale s tím již nic nenaděláme.Otázkou ovšem zůstává, jak budeme pokračovat dál, hlavně v příští sezoně, protože
po odchodu Benoviče do mužů, nám minimálně v následujících 3 ročnících nemá kdo doplnit dorost / ročník 1999 -nikdo / 5 hráčů zanechalo činnost v minulé sezoně /roč.2000-taktéž
nikdo, ročník 2001-zatím 3 hráči v kategorii ml.žáků /.
Družstvo ml.žáku pod vedením dvojice Pavel Konečný a Radoslav Zikmund je v OP ml.
žáků na 7. místě se 6 body a bilancí 2 0 7 29 : 39 6 b
Na nejlepší 3 mužstva této kategorie bohužel nemáme / Vracov, Kyjov, Svatobořice /, ale
jako jediní jsme s nimi drželi celkem krok aspoň v 1. poločasech. Výsledky sice vypadají
nelichotivě 0 : 6,0 : 6 ,0 : 5, ale jsou pro nás celkem přijatelné vzhledem k síle těchto soupeřů.
O to víc nás musí mrzet domácí porážky se soupeři S Hovoran a Uhřic, kdy jsme nastoupili dokonce 2 x s jedním hráčem . Bolestivou stránkou se opět jeví úzký kádr, ale i tady
se začíná vyjasňovat, protože se už začínají zapojovat hráči naší rezervy /roč. 2004-2006/
Vojta Kotásek, Adam Komoň a Štěpán Hudeček.
Více jak výsledky by nás spíše mělo zajímat, abychom ke sportu dokázali zapojit více dětí,
a ty měly ze sportu hlavně radost a dokázaly si do života přenést odpovědnost ke kolektivu
a ke kamarádům.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny naše členy na Valnou hromadu TJ Sokol Petrov,
která se uskuteční v sobotu 22. 3. v 16.00 v Obecním sklepě.
Petr Hlaváč

Z činnosti MS Dolina Petrov
V roce 2013 se členové MS věnovali především péči o zvěř, o rozšíření a údržbu mysliveckých zařízení. Byl dokončen a uzavřen plevník ve Tmících. Do honitby bylo dle možností
vyvezeno dostatečné množství kvalitního pozadku. Zakoupily jsme ječmen a kukuřici pro
zvěř drobnou i spárkatou. Podle potřeby bylo doplňováno seno a kusová sůl do krmelců.
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Pro rozšíření pernaté zvěře v naší honitbě jsme zakoupili 75 ks bažantní zvěře, kteří byli
následně vypuštěni.
Opět jsme uspořádali Den myslivosti pro děti z naší základní školy v areálu přístaviště
Baťova kanálu. Na tomto, pro děti zábavném dnu, se nejen vhodně zviditelníme i pro nemysliveckou veřejnost, ale také dětem vysvětlíme nezastupitelnou úlohu myslivců a přírodě
a seznámíme je se základy ochrany životního prostředí a celé naší přírody v okolí obce. A
tím si také můžeme vychovat myslivecký dorost.
V červnu naše MS zajistilo bufet na Hasičské noci. V červenci jsme uspořádali tradiční závody v brokové střelbě na střelnici Pánov. V září jsme se aktivně účastnili dalšího ročníku
Petrovského kotlíku. Dne 20. září do naší honitby zavítali v rámci Mezinárodních zkoušek
německých krátkosrstých ohařů 2 skupiny po 5-ti psech k vykonání porovnávací zkoušky.
Za umožnění zkoušek nám bylo poděkováno ze strany pořadatelů a klubu NKO.
V hlavní lovecké sezóně proběhly 4 společné hony na drobnou zvěř. Na těchto honech bylo
uloveno 115 zajíců a 21 bažantů. Dále bylo uloveno 30 ks srnčí zvěře. Kromě toho se ulovilo 10 ks dančí zvěře, čímž se projevuje zvyšující se stav této zvěře v naší honitbě. Dále bylo
uloveno 3 ks černé zvěře, 5 kachen, 1 hřivnáč a 10 lišek.
Počet lovecky upotřebitelných psů odpovídá zákonu o myslivosti.
V roce 2014 uspořádáme střelby poprvé na střelnici MS Strážnice v bažantnici dne 7.6.2014.
V červnu – měsíci myslivosti plánujeme uspořádat pro děti ZŠ dětský den s ukázkou myslivecké činnosti a táborákem, který se za poslední léta stal již tradičním.
Závěrem mi dovolte, abych všem myslivcům poděkoval za práci pro MS, myslivost a přírodu.
Děkuji také Obecnímu úřadu Petrov za poskytnuté finanční prostředky na provoz našeho
sdružení.
S pozdravem Myslivosti zdar
František Javornický
předseda MS

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Petrovských mažoretek
Ještě před začátkem nového školního roku jsme vyrazily vystupovat 13. července do Kozojídek na Memoriál Páji Šrahůlka – turnaj v malé kopané. Poté jsme měli až do konce
srpna prázdniny. Začátkem září jsme opět zahájily náš kroužek mažoretek a přišlo k nám
jedenáct nových mažoretek z Petrova i Sudoměřic, dohromady nás teď je 27. Museli jsme
taky pořádně zabrat a vymyslet nové sestavy, jelikož nás čekaly další soutěže a vystoupení.
Hned 7. září holky vystupovaly na domácí půdě na Petrovském kotlíku. Pak už nás čekaly
dva měsíce dřiny, které se nám vyplatily 23. listopadu 2013 v Dubňanech na Mezinárodní
soutěži mažoretek ve formě čtyř postupů do finále naplánovaného na 10. května 2014 taktéž
v Dubňanech. V minulém ročníku zde ve finále 11. května 2013 získaly stříbro Magdaléna
Podrazilová a Silvie Zemánková se svým duem. V zimě nás čekalo několik vystoupení –
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prvním z nich bylo 7. prosince Čertovské dostaveníčko u nás v Petrově, kdy se naše mažoretky ukázaly jako pěkné čertice. V lednu začala plesové sezóna a s ní pokračovala naše
vystoupení ve Strážnici 18. ledna 2014 na Plese ZŠ Školní Strážnice a 8. února hned dvě vystoupení na Školním plese Sudoměřice a Sportovním bále Vnorovy, čímž také ukončujeme
vystoupení na plesech a začínáme pilovat naše sestavy na nadcházející soutěže. První z nich
se uskuteční 26. dubna a bude to Súťaž o cenu mažoretiek Taktik Sobotiště, kde budeme
soutěžit dohromady v šesti disciplínách. O dva týdny později, přesněji 10. května, zavítáme
na již zmiňované finále Mezinárodní soutěže mažoretek do Dubňan.
Tímto také všem děkujeme za podporu a věříme, že i
nadále nám budete přát štěstí.			
		
Silvie Zemánková

Vážení přátelé a příznivci Charity!
Jsme vděčni, že se i letos sešlo tolik ochotných lidí, kteří přispěli k bezproblémovému průběhu Tříkrálové sbírky a k vysokému výtěžku.
Děkujeme těm, kteří finančně prostřednictvím Tříkrálové sbírky podpořili charitní dílo a
nejsou jim lhostejné osudy lidí v nouzi, o které pracovníci i dobrovolníci charity pečují.
Děkuji Vám za spolupráci a posílám přehled o výsledcích.
							
Ing. Marie Jurasová
					
koordinátorka TKS, Charita Strážnice
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Přehled výtěžku koledování Tříkrálové sbírky 2014:
Strážnice
Petrov
Radějov
Rohatec
Sudoměřice
Celkem:

51 skupin
12 skupin
6 skupin
12 skupin
10 skupin
91 skupin

165.868 Kč
47.293 Kč
19.695 Kč
82.581 Kč
53.679 Kč
369.116 Kč
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+ 10,92 €; 5,96zl;10,25USD

+ 2,5 €
+ 30,0 €
+ 1.404 Kč/proměněné valuty/

Celkem 370.520,-- Kč /včetně proměněných eur/
Rozdělení sbírky:
- 58 % farní charita
- 15 % diecézní charita
- 10 % humanitární pomoc
- 10 % režie a sekretariát
- 5 % krizový fond (pomoc charitám v existenční krizi)
- 2 % nouzový fond (pomoc potřebným)

Sběr plastových víček
Na obecním úřadě stále sbíráme plastová víčka pro Dominičku
z Rakvic. Výtěžek rodina použije na léčbu v Klimkovicích a
na doplatek speciální sedačky.
Děkujeme všem občanům Petrova, kteří se podílí na sbírání
víček.
Rodina Palkechová s Dominičkou
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Finanční navigátor
Vážené dámy a pánové,
jmenuji se Martin Gajda a již 18 let se s potěšením zabývám oblastí, která je většinou lidí
opovrhovaná… Debaty na téma peníze jsou většinou tabu. Přitom je to oblast, se kterou
se setkáváme na každém kroku. Peníze nejsou to hlavní v životě člověka, ale bez nich se
stěží obejde. Ve škole se naše děti učí všem možným (i nemožným) předmětům, ale o penězích…? Vědí, jak počítat integrály či derivace. Selský rozum však buď zůstává stát, nebo
utekl do země krále Miroslava. Jedničku z matematiky neovlivní to, že dítě neví, jak lze v
praktickém životě využít informace o „imaginárním čísle“. A pojem „tětiva“ si v dospělosti
vztáhneme spíše do souvislosti s pracovním náčiním Sherwoodského hrdiny Robina Hooda, nebo život na zemi zajišťujícího lučištníka Amora.
Při mé práci (a zábavě zároveň) poskytuji bankovní a majetkové konzultace. Tedy; jakým
způsobem peníze zacílit na řešení reálných majetkových potřeb každého člověka, a to bez
rozdílu příjmu. Nezastupuji žádné bankovní ústavy vůči klientům, ale klienty vůči různým
finančním institucím. U klientů razím heslo a pravidlo: KKD – Každá Koruna Dobrá.
Na základě výše uvedeného bych Vás rád dnes i v budoucnu na těchto stránkách provázel
myšlenkami a situacemi, které každý z nás neustále řeší: Jak si zrealizuju financování mého
bydlení, na co mám peníze a na co už jenom chuť? Vyplatí se mi současný úvěr/hypotéku
splatit prostřednictvím jiné banky? Pokud ano, tak které? Jak se mohu připravit na období,
kdy budu sponzorovat studia mých dětí? Může mi na to přispět stát? Jak? Až budu starší,
postarám se o sebe sám, nechám to na dětech nebo státu? Nakolik by mi klesl můj příjem v
případě nemoci či úrazu? Lze toto náhlé snížení nahradit? Jakpak? Odpovídá moje současné
finanční portfolio mým skutečným potřebám? Rád bych začal podnikat, pro začátek jen při
zaměstnání, nemám však vstupní kapitál. Co mohu dělat? Atd.
Na tyto a celou řadu dalších otázek si budeme postupně odpovídat. Nastíním Vám také
množství zajímavých situací, které jsem v praxi s mými klienty řešil. Na základě těchto
podnětů se budete moci lépe orientovat při výběru variant řešení Vašich životních plánů.
Budete také vědět, co můžete požadovat od Vašeho poradce, na co všechno si dávat pozor,
na čem ušetřit, na čem nešetřit.
V tomto prvním článku chci informovat všechny mladé lidi, kteří plánují podpořit český
národ populační explozí, že o státem placené porodné může v roce 2014 zažádat pouze
rodina, jejíž příjem nepřekračuje 2,4 násobek životního minima. Avšak jiné peníze – nazvěme to např. „soukromé porodné“ – může získat každý. U některých rodin lze tedy obdržet
peníze dvojí. Jak od státu, tak i z privátního sektoru. Výše „soukromého porodného“ závisí
na celé řadě okolností. Každopádně vyžaduje individuální konzultaci ještě před početím…
Těchto možností je na českém trhu ještě méně, než šafránu. Přesto. Když existují, je třeba
jich využít. Využijte je i Vy! Dobrý, kdo dává – neuctivý, kdo nebere
Tolik tedy na úvod. V příštím čísle se budu věnovat oblasti, která čeká všechny rodiče. Jak
řešit financování nákladů na studia našich dětí?
Jsem potěšen Vaším zájmem věnovaným těmto mým řádkům a věřím, že Vám mé informace a zkušenosti budou užitečné. V případě dotazů můžete směřovat Vaše náměty do
redakce. Těším se na setkávání u dalších témat.
Usměvavé dny Vám přeje
Martin Gajda
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci leden a únor:
22.1. Jan Šara
23.1. František Blata
30.1. Květoslava Čmelová
30.1. Božena Obrtlíková
25.2. Anna Javornická
25.2. Zdeňka Šebestová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Anna Mikulková
Jan Stoklas
Anna Obrtlíková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ÚNOR – BŘEZEN
POPELNICE : 3.2., 17.2., 3.3. 17.3., 31.3. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 14.2., 14.3. pátek

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se v naší obci uskuteční ve
středu 30. dubna 2014 v době od 10.00 do 17.00 hodin ve skladě u kolejí. Od
15.00 do 17.00 hodin budou zaměstnanci firmy TESPRA a.s. Hodonín odebírat
nebezpečný odpad.
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