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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
v tomto roce vás všechny zdravíme prostřednictvím prvního letošního čísla zpravodaje.
Teprve byli Vánoce a ani jsme se nenadáli, je tady březen. Bývá zvykem, že v prvním čísle
rekapitulujeme rok minulý.
V roce 2015 se nám podařilo uspořádat spolu s místními organizacemi, spolky, školou,
školkou a dalšími organizátory spoustu kulturních akcí.
Petrov byl obohacen o dvě velmi významné stavby – společenské centrum a přístav na
Baťově kanále.
V oblasti financí jsme si vedli následovně. Na začátku roku jsme měli stav běžného účtu
2 520 104,84 Kč, stav spořícího účtu 11 003 746,83 Kč, na účtu ČNB byla částka 3 930,73
Kč a úvěr ve výši 8 193 612,69 Kč (na místní komunikace).
Stav k 31.12.2015 byl na běžném účtě 312 840,17 Kč, stav spořícího účtu 4 073 416,10
Kč, účet ČNB 4 990,43 Kč a úvěry ve výši 7 421 363,33 Kč (na místní komunikace)
a 3 000 000,- Kč (na výstavbu společenského centra).
V letošním roce již pracujeme na rozšíření kapacity sociálního zázemí na Baťově kanále,
kde jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 200 000,- Kč a stejnou částkou
budeme práce dofinancovávat z obecního rozpočtu. Zde přibudou dvě sprchy a jedno wc,
dále bude nainstalována fotovoltaická elektrárna a venkovní pult na mytí nádobí.
Další prioritou je vybudování nového obecního rozhlasu s poplachovým protipovodňovým
zařízením. Tato akce se však odvíjí od toho, zda nám bude přidělena dotace ze Státního
fondu životního prostředí. Rozpočet projektu činí cca 2,8 mil. Kč. Dále necháme vypracovat projektovou dokumentaci na komunikaci kolem domů u Baťova kanálu a projektovou
dokumentaci na sítě v ulici „Lázeňská“. Budeme také pokračovat v udržování veřejných
ploch a obecního majetku. Architekti nám vypracovali studii na obnovu areálu Plže, která
je v současné době před projednáním s památkáři a Odborem územního plánování v Hodoníně.
V únoru jsme také zaslali tři žádosti o dotace na Jihomoravský kraj, a to na hasiče, dále
do programu Zdravé obce a přes MAS Strážnicko na cyklistiku – CykloResort Strážnicko.
Během měsíce dubna se dozvíme, zda jsme byli úspěšní.
V letošním roce se už uspořádala také řada kulturních akcí. Srdečně děkujeme všem organizátorům i těm, kteří jste se zapojili, za vaši energii, čas a dobrou náladu. Díky vám všem
opravdu PETROV ŽIJE!!!
V tomto měsíci oslavíme svátky jara VELIKONOCE, přejeme vám, abyste je strávili
v klidu a pohodě se svými nejbližšími.
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 174 - 192 z jednání č. 14/2015
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.11.2015
174.
175.
176.
177.

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

186.
187.
188.
189.

190.
191.
192.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2015.
ZO schvaluje Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace.
ZO schvaluje Plán odpisů ZŠ a MŠ Petrov na rok 2016. Pokud během roku 2016
nedojde k pořízení nebo vyřazení investičního majetku, budou odpisy činit 163 800,Kč. Zůstatková cena majetku by pak k 31.12.2016 byla 10 098 532,80 Kč.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2024.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2024.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 033386/15/OKH.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 034029/15/OKH.
ZO schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor MUDr. Marie Karasová, s.r.o.
ZO schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor MUDr. Jiří Hořák.
ZO revokuje své usnesení č. 109/2015 ze dne 28.5.2015.
ZO schvaluje V návaznosti na § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst.
5 a § 55 odst. 2 stavebního zákona ukončení procesu pořízení Změny č. 3 ÚPO Petrov
na základě výsledků projednání návrhu zadání změny (z důvodu střetu navrhované
plochy s koridory dopravní a technické infrastruktury).
ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na projekt „Zahájení automatizace Obecní
knihovny Petrov z rozpočtu Ministerstva kultury.
ZO schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 1036/5 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře
7 m2.
ZO schvaluje Záměr směny části obecního pozemku p.č. 1463/1 (cca 282 m2) za pozemek p.č. 665/2 o výměře 282 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Souhlas s projektem „Obnova Kravína, Petrov“ pana Rostislava Svobody. Zároveň obec Petrov souhlasí, že umožní na části pozemku p.č. 1403/1 v k.ú.
Petrov u Hodonína po dobu 10-ti let od ukončení projektu realizátorovi provádět následnou péči a údržbu opratření.
ZO neschvaluje Poskytnutí finančního daru na zřízení nového babyboxu v Břeclavi.
ZO neschvaluje Spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků, s.r.o. při akci Filmové
léto 2016.
ZO neschvaluje propagaci obce Petrov v katalogu Moravia magazín 2016.
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Usnesení č. 193 - 202 z jednání č. 15/2015
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 17.12.2015
193. ZO schvaluje Program jednání.
194. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2015.
195. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2016 v následujícím složení: Příjmy
13 841 700,- Kč, Výdaje 12 441 700,- Kč a Financování -1 400 000,- Kč.
196. ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Petrov na roky 2017 – 2024.
197. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o místních poplatcích.
198. ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného obecního majetku ve výši 243 341,- Kč dle navrženého seznamu.
199. ZO schvaluje Kupní smlouvu Alena Koštuříková. Předmětem smlouvy je prodej pozemků p.č. 1036/5 o výměře 7 m2 a p.č. 1036/6 o výměře 29 m2 zapsané na LV pro
obec Petrov za ujednanou kupní cenu 1800,- Kč. Kupující uhradí vypracování kupní
smlouvy a náklady spojené s vkladem do KN.
200. ZO schvaluje Pronájem části obecního pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 25 m2. Roční nájem činí 1000,- Kč.
201. ZO schvaluje Stanovy Svazku obcí Obce pro Baťův kanál.
202. ZO schvaluje Pořízení 7 kusů jevištní podesty od firmy CZ PODIUM za celkovou
cenu 76 423,24 Kč.

Usnesení č. 203 - 212 z jednání č. 16/2016
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 22.1.2016
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

210.
211.
212.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2016.
ZO schvaluje Odpisový plán obce Petrov na rok 2016.
ZO schvaluje Záměr směny obecního pozemku p.č. 3340/78 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 962 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za: část pozemku p.č. 1305/7, pozemek p.č.
1425/21, p.č. 1525/23, p.č. 1425/25 a pozemek p.č. 1425/28 o celkové výměře 931,3 m2.
ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 627 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 1068 a 1069 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje, aby Starostka vyzvala paní a pana Bederkovi, aby do 30.3.2016 odstranili vzrostlé tůje z obecního pozemku p.č. 806/1, který dlouhodobě užívají a v dřívější
době sem tyto tůje zasadili. Důvodem je nepřehledná a nebezpečná situace na křižovatce místních komunikací, která je v současné době velmi frekventovaná.
ZO neschvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1376/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Finanční dar ve výši 5000,- Kč Nemocnici TGM Hodonín na zakoupení
sanitního vozu.
ZO neschvaluje Připojení se naší obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
teplota 2015
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V roce 2015 napadlo celkem cca 25 cm sněhu a celkový srážkový úhrn byl 426 l. Nejchladnějším ránem byl 5. únor, kdy teplota klesla na -8,4° C .
16. dubna vystoupala rtuť teploměru až na 26,8 stupňů Celsia, což tento den zařadilo mezi
tzv. letní dny. Byl prvním v řadě dalších letních dnů v období od května do poloviny června. Bylo jich celkem 15. Za jaro 2015 bylo 15 letních dnů, 3 tropické dny a 1 tropická noc.
V létě bylo 22 tropických nocí a 37 tropických dní. V září jsme zažili ještě jeden tropický
den a to 17.9., kdy teplota vystoupala na 30,4° C.
Ve Strážnici naměřili meteorologové několik teplotních rekordů. Bylo to 6. července
36,5°C, 21. července 35,6° C, 22. července 37,8 ° C
Vlaštovky přiletěly z teplých krajin 8. dubna a zpět do teplých krajin odletěly 15. září. 26.3.
přiletěli čápi a do teplých krajin odletěli 31. srpna.
20.3.2015 v 10.45 bylo zatmění slunce a 28.9 mezi 3. a 6. hodinou ranní proběhlo zatmění
Měsíce, viděli jsme tzv. krvavý měsíc.
První mráz roku 2015 byl 13. října a to -1,5 ° C , ve Strážnici naměřili -2 ° C a dva dny nato
nás poctili návštěvou havrani.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov
č. 22.
Mgr. Jana Trojancová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Hudební výchova v MŠ
V mateřské škole jsou děti seznamovány s hudebními nástroji, učí se říkanky, básničky
a písničky. Písničky často doprovázejí dětskými hudebními nástroji, jako jsou triangly, činely, bubínky aj.
Nácvik písničky souvisí s udržením pozornosti dětí. Dětskou pozornost můžeme udržet
nejen rozličnou motivací, ale i hudebními činnostmi. Jde např. o vhodnou kombinaci zpěvu
s nástrojovým doprovodem, střídání zpěvu celého kolektivu s jednotlivci. K udržení dětské
pozornosti slouží změna a obohacení činností. Ke zpěvu známé písničky si proto můžeme
zatančit, můžeme ji doprovodit hrou na tělo, pochodem či ji zdramatizovat.
Aby se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji, pozvali jsme do školky paní Smaženkovou, která si připravila pohádku „O princezně Flétničce“. Hravou formou přestavovala různé nástroje, které si děti mohly vyzkoušet.
Program byl velmi zajímavý, paní Smaženkové moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Marie Březovská, učitelka MŠ
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KOUMÁCI
Zajímá vás jak přelít vodu z jedné nádoby do druhé a nedotknout se přitom sklenice? Jak
si vyrobit domácí modelínu? Jak nechat roztančit kancelářské sponky? Jak si vyrobit škrábací obrázek? Nás ano! Kroužek Koumák je dětmi velmi oblíbený. Pomocí jednoduchých
pokusů a zajímavých úkolů dětem přibližuje fungování fyzických a přírodních zákonitostí.
Ukazuje svět kolem nás z jiného úhlu pohledu. 						
Koumáci se v letošním školním roce zapojili do projektu Recyklohraní a zhostili se úkolu
vytvořit telefon pomocí plastových kelímků. Jaké bylo překvapení, když jsme zjistili, že
telefon na určitou vzdálenost skutečně funguje! A protože jsme šikulové, přihlásila nás paní
učitelka do pořadu České televize ŠIKULOVÉ. Scénáristům pořadu se naše pozvánka moc
líbila a dne 24. 2. k nám přijedou natáčet. Všichni se už moc těšíme na nápady a výrobky,
které nás naučí.
							
Mgr. Romana Staňková

Výuka angličtiny v naší škole
V dnešním globalizovaném světě se bez znalosti cizích jazyků obejde jen málokdo. V českých školách se v minulosti vyučovala latina, němčina, ruština a dnes je v popředí zájmu
angličtina. S angličtinou se setkáváme téměř na každém kroku. Denně slyšíme anglické
písničky v rádiích a čteme anglické názvy či slogany. Angličtinou hovoří přibližně 350 miliónů rodilých mluvčích ve 35 zemích světa a přibližně 1 miliarda lidí považuje angličtinu
jako svoji druhou řeč.
Proto na naší základní škole začínáme s výukou angličtiny už od první třídy. Nejmladší děti
se učí anglicky od druhého pololetí formou nepovinného předmětu jednu hodinu týdně. Výuka je vedena neformální a přátelskou formou, většinou na koberci, využívány jsou loutky,
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kartičky s obrázky, plakáty, poslechová i obrazová CD, interaktivní hry a pod.
V dalších ročnících se žáci učí podle učebních plánů tři hodiny týdně. Slovíčka a gramatiku
se učí z učebnic řady „Happy House“ a „Happy Street“. Výuka je prokládána poslechem
anglických příběhů, komiksů, básniček a písniček, k názorným ukázkám je aktivně využívána interaktivní tabule. Žáci pátého ročníků používají učebnice řady „Project“, se kterou
pokračují na vyšším stupni, či na gymnáziu. Učivo je upevňováno formou projektů na různá
témata. U žáků jsou oblíbené a výsledky jejich prací zdobí stěny naší školy.

DĚTSKÝ KARNEVAL 2016

Mgr. Jitka Vyoralová

V neděli 7. února se naším kulturním centrem proháněly roztodivné masky a klauni…
Bylo tam veselo, smíchu a křiku, tance a soutěží také hodně …

Dobré odpoledne!
To nám popřáli klauni
z agentury BIANCA, která
moderovala celý nedělní
karneval pro děti.

Už to sviští, už to
pádí klauni s námi
karnevalového hada
ladí…
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Chvilka napětí a čekání,
co pro nás klauni
připravili za soutěž.

Klaun už nechtěl být na
pódiu sám, tak si nás tam
také pár s sebou vzal,
abychom mu s tím
moderováním pomohli.
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Jsme ve víru tance
a soutěží …

A už je tady tanec
rodičů s dětmi.
To byla zábava…
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Představte si, že i z nafukovacích balónků můžeme poskládat
zvířátka…

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA TÉMA „PANÍ ZIMA“
Letošní zápis dětí do 1. ročníku proběhl na naší škole v úterý 9. února 2016 ve dvou skupinách. Rodiče se zúčastnili přímo zápisu svého dítěte, kde mohli sledovat jeho dovednosti.
Zápis proběhl v tiché a klidné atmosféře u stolečků ve třídách, kde měly paní učitelky
pro děti připraveny jednotlivé
úkoly.
Za zvládnuté úkoly byly děti
odměněny obřími sněhuláky,
které si pro ně připravili jejich
starší spolužáci. Děti ze školní
družiny vyrobily s paní vychovatelkou zápichy se zimní tématikou. To nejsladší překvapení
dětem připravila paní kuchařka
Sečkařová, která byla tak laskavá a upekla dětem velký zimní
dort s malými sněhuláky.
Nakonec se všichni budoucí prvňáci společně
vyfotili a doufám, že spokojeni odcházeli domů.
Mgr. Renata Svobodová
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MALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI
Něco málo z naší tvorby :
Zasněný sněhulák
Hana Marečková, 5. ročník

Kamarád ze sněhu
K.M. Pivoňka, 4. ročník

Snížek bílý,
pořád sílí
a mezitím sněhulák sní o tom,
jak by byl rád,
kdyby viděl sluníčko,
která pálí maličko.
A možná, že se to i splní,
když jej dám do lednice,
kde se neroztopí.

Oranžový nos,
knoflíky a oči z uhlí
stojí tam celý den ztuhlý.
Barevný hrnec má na hlavě,
bojím se, že roztaje.
Koště to má taky,
aby zahnal syčáky.

Sněhulák
Adam Březovský, 4. ročník

Sněhulák a kos
Ondřej Machala, 4. ročník

Sněhulák stojí,
tři koule ho pojí.
Líbí se nám velice,
chybí mu jen čepice.
Na sluníčku roztaje,
protože sníh teplem taje.
Sněhuláku, místo sněhu
dopřejeme ti příště něhu!

Sněhulák má oranžový nos,
letí k němu kos.
Kos má žlutý nos,
závidí mu moc!
Kos si chce obarvit svůj žlutý nos,
protože má toho všeho dost!

ZAMYŠLENÍ DĚTÍ NAD OTÁZKAMI:
ČÍM BY CHTĚLY BÝT, KDYBY MĚLY MOŽNOST STÁT SE JEDEN DEN
VĚCÍ, JINOU OSOBOU, ZVÍŘETEM
Adam Březovský:
MOBIL, protože na mobilu se můžou hrát hry, pouštět hudba…je to zábavné a lidi si přitom odpočinou
KOSMONAUT, podívá se do vesmíru a může přistát na Měsíci
MYŠ, protože je malá, hbitá, přespává v teple a skoro každého vyděsí
Nikol Janečková:
POČÍTAČ, protože bych mohla sloužit vědcům jako pomůcka, ale i pouštět videa, hry atd.
VĚDKYNĚ, protože bych chtěla, aby mé vynálezy sloužily lidem
PES, protože bych mohla kamarádit s lidmi
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Karolína Konečná:
RAKETA, protože bych letěla do vesmíru a tam není gravitace
KLUKEM, protože bych chtěla poznat, jaký je život kluka, jejich záliby
KOČIČKA, protože ji každý hladí
Ondřej Machala:
MOTORKA, protože je na vychvalování
SPOLUŽÁK ADAM BŘEZOVSKÝ, protože je chytrý
PES, protože dobře běhá a také chrání lidi
Hana Marečková:
MIKROFON, protože by si se mnou povídali lidi
MOJE MÁMA, protože bych potřebovala zjistit, čím ji zlobím a jak bych ji mohla potěšit
DELFÍN, protože jsou to inteligentní zvířata a dokážou ochránit člověka, kdyby je ohrožoval žralok
Mgr. Jarmila Flašarová

ZE ŽIVOTA OBCE
Zpívání u vánočního stromu
I letošní rok jsme se sešli na Štědrý den a zazpívali si společně s členy souboru Petrovjan
a dětmi ze základní školy koledy u obecního vánočního stromu. Děkujeme všem zúčastněným za krásné chvíle, kdy si všichni společně popřejeme.

Vánoční koncert
Koncertování o těchto Vánocích jsme nechali
na mládeži ze Strážnicka a Horňácka. Tento
počin se určitě vyplatil a plný kostel sv. Václava byl tomu důkazem. Je nám ctí, že jsme
mezi účinkujícími měli také naše petrovské
kluky Šťastné, kteří velmi vynikali.
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Novoroční přípitek
I přes to, že někteří byli unaveni po silvestrovských oslavách, potkali jsme se na Nový rok
před obecním úřadem abychom si zrekapitulovali uplynulý rok a připili se na ten další.
Víno na přípitek nám věnovala rodina Paulik, za což jim patří velký dík!

Tříkrálová sbírka
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka v sobotu 9. ledna. Do ulic se vypravily skupinky
dětí se svým doprovodem a vybraly do pokladniček částku 50 225,- Kč a 20,12 Euro. Jen
pro srovnání, v loňském roce bylo vybráno 52 455,- Kč a 3 Eura.
Děkujeme organizárorům, všem koledníkům a také všem, kteří přispěli.
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Fašaňk
Tento rok připadl Fašaňk už na první únorovou sobotu. Obvykle bychom čekali mrazivý
den, ale počasí nás překvalipo. Bylo krásně slunečno a teplo. Sešlo se přes 50 masek, které
prošly průvodem obcí. Zakončení bylo v hospůdce na Baťově kanále. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili i všem občanům, kteří fašaňkáře po cestě občerstvili .

Zimní radovánky
I když jsme si letošní zimy moc neužili, tak
na pár dnů napadl sníh a zamrzly místní
toky. Mohli jsme si tak zabruslit a děti zasáňkovat či zabobovat. Dospěláci si dokonce zahráli hokej na „baťáku“.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
PRVNÍ MEDAJLE!! Mladší přípravka TJ SOKOL PETROV se zůčastnila turnaje MEMORIÁL FR.TOMÁNKA ve Stážnici v sálové kopané za účasti Ken Veselí , Uh.Ostroh ,
Petrov a domácí Strážnice. Naše nejmladší naděje stáli úplně poprvé až na nějakou výjimku
na hřišti proti soupeři. Hrálo se systémem každý s každým. První zápas jsme prohráli s
domácí Strážnicí 3-0 druhé utkání opět prohra s Kenem vysoko 5-0 a poslední zápas jsme
museli vyhrát s Uh.Ostrohem, aby naši borci získali vytoužené medajle.Ostrohu stačila
remiza,celý zapas jsme prohrávali 1-0, ale po našem závěrečném tlaku jsme zápas otočili
a zvítězili jsme 2-1. To bylo radosti!!!! Vítězem turnaje byl Ken Veselí, druhá Strážnice,
třetí PETROV a čtvrtý Uh.Ostroh. Bylo vyhodnocení individualit..... nejlepší brankář PÍŽA
Š. STRÁŽNICE…. nejlepší střelec ZELINKA M. KEN a nejlepší hráč turnaje KOTÁSEK
VOJTA PETROV.
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Všem patří velká gratulace,všechna mužstva hrají soutěže, naše děti to teprve čeká, tak o
to je to pěknější.
za TJ. SOKOL PETROV trenéři Vladimír Kotásek - Marek Konečný
PODĚKOVÁNÍ!!!
TJ Sokol Petrov děkuje všem sponzorům a dárcům za věnování cen do tombole na večírek
sportovců.
Dále děkuje našim třem fanynkám za krásnou výzdobu sálu.
Vladimír Kotásek

Po téměř dvouměsíčním odpočinku zahájilo A-mužstvo pod vedením p. Rudolfa Buzaye
zimní přípravu na jarní část sezóny 2015/2016. Přípravné zápasy A-mužstva budou následující:
datum
čas
utkání
poznámka
28.2.
6.3.
13.3.
27.3.

10:00
12:00
10:00
15:00

Petrov - Mikulčice B
Petrov - Čejč
Dubňany B - Petrov
Petrov - Žeravice

UT Strážnice
UT Strážnice
UT Dubňany
mistrovské utkání

První mistrovské utkání odehraje A-mužstvo na domácím hřišti v neděli 27.3.2015 od 15:00
hod. s mužstvem Žeravic.
Žáci zahájí jarní část sezóny až v neděli 10.4.2015 od 13:00 utkáním se Žeravicemi.
V sobotu 20.2.2016 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v Kulturním centru v Petrově Večírek sportovců 2016. Celým večerem nás provázela hudební skupina ORIENT
ROCK 78. Během večera dále vystoupily ve třech vstupech orientální tanečnice. Pro účastníky večírku byla připravena bohatá tombola. Občerstvení zajištovala Hospůdka na Baťově
kanále – manželé Vojtkovi. Všem účastníkům a organizátorům bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi zdařilou akci.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v jarní části sezóny
2015/2016.
Ing. Ladislav Krůtil, ml.
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Myslivecký spolek Dolina Petrov
Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a jsme zase v období konání výročních členských
schůzí, tedy v období, kdy se hodnotí činnost v uplynulém roce a taky plánuje to, co by se
mělo vykonat či uskutečnit v roce nastávajícím.
Posláním a taky povinností všech členů našeho mysliveckého spolku je v rámci výkonu
práva myslivosti, především péče o zvěř, která se v honitbě vyskytuje. Dalším, neméně
důležitým úkolem je starost o všechna myslivecká zařízení v honitbě, jejich údržbu a zhotovování nových, pokud ta stávající dosloužila. Při těchto činnostech tráví členové mnoho
volného času a patří jim za to poděkování.
Dále se zaměřujeme na výchovu a propagaci myslivosti u školních dětí. Tak jako v roce
minulém, tak i letos připravujeme v měsíci červnu myslivecký den pro děti místní školy.
Tato akce je ukázkou naší činnosti a různé soutěže v jejím rámci pořádané se u dětí setkávají
s příznivým ohlasem. Kromě tohoto, po dohodě s vedením školy, bychom chtěli připravit
přednášku zaměřenou na ochranu přírody.
Členové mysliveckého spolku se rovněž zúčastnili společenských akcí v obci, jakými jsou
Fašaňk, slavnostní otevření spol. centra, kde zajišťovali občerstvení,
a taky tradiční soutěže o nejlepší guláš Petrovský kotlík.
K dalším aktivitám členů patří účast na členských schůzích a taky kulturních akcích, mezi
které patří společenský večer konaný
po výroční členské schůzi, dále návštěva okresní výstavy trofejí, střelecké soutěže, ochutnávka mladých
vín, přátelská posezení po společných
honech a rovněž tradiční Poslední leč.
Vyvrcholením celoroční práce bývá
účast na společných honech. V minulém roce se uskutečnily celkem čtyři a
to hlavně ve vinicích a v blízkosti komunikací, kde je výskyt zvěře méně
žádoucí.
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Vánoční koncert

Ke konci roku jsme se rovněž zabývali přípravou transformace mysliveckého sdružení.
V souladu s novým legislativním nařízením pokračujeme, a to počínaje letošním rokem, v
činnosti a to pod novým názvem Myslivecký spolek Dolina Petrov.
Na závěr mojí zprávy bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí
na práci našeho spolku. Poděkování patří také naším ženám za pomoc a trpělivost a v neposlední řadě také obecnímu úřadu. Jménem výboru Mysliveckého spolku Dolina Petrov Vám
všem přeji do letošního roku předně pevné zdraví, mnoho štěstí, klidu a pohody.
Myslivosti zdar!
Vladislav Machálek
myslivecký hospodář

Petrov žije
Stromkobraní
Podvečer 16. ledna se již po třetí
nesl v duchu stromečkového táboráku a špekáčků s vůní jehličí.
Na opečení špekáčků jsme použili
„vysloužilé“ vánoční stromečky,
které jsme sesbírali při Stromkobraní. Stromečků různých velikostí i druhů bylo celkem 60, což je
vyšší počet než v loňském roce.
Strávili jsme příjemný čas se všemi, kteří přišli na kus řeči a svařák.
Díky všem za Váš stromeček.
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Valentýnský jarmark
Letošní předvalentýnská sobota vypadala zpočátku spíše uplakaně. Valentýna jsme letos
již po páté oslavili jarmarkem řemeslných a ručních výrobků, milých drobností, pochutin a
zabíjačkových specialit. Návštěvníci si mohli odnést různé druhy koření, ochutnat bezinkový sirup, či sider z různých jablečných odrůd, svařák , tyčinky s různými příchutěmi ( stále
vedou oškvarkové) , potěšit sebe a své blízké nějakou drobností. K dobré chuti si mohli zakousnout ovaru nebo opékané jitrnice a jelita. Na závěr na nás z mraků vykouklo i sluníčko.
Mgr. Jana Trojancová

Sbor dobrovolných hasičů
Nový rok 2016 běží v plném proudu, a jak jsme avizovali, začali jsme jej pěkně zostra.
Máme za sebou již tři akce. Rok jsme začali tradiční Výroční valnou hromadou, na které
jsme zhodnotili uplynulý rok a vytýčili si opět ne malé cíle na rok letošní.
Hned po ní jsme se vrhli na přípravu 1. hasičského plesu v novém KD. Práce s přípravami
bylo hodně, ale vyplatila se. Reakce návštěvníků plesu byly jen a jen kladné, což nás velmi
potěšilo a dodalo nám to hodně pozitivní energie pro další práci. Taktéž je to pro nás signál,
že příští rok můžeme čekat minimálně podobně velký zájem o ples a zároveň závazek, abychom udrželi úroveň plesu a pokusili se ji posunout zase o kousek výše. Rád bych poděko-
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val všem členům, kteří se do příprav zapojili.
Ne na dlouho poslední akcí, které jsme se zúčastnili, byl Fašaňk, kdy z hasičské zbrojnice
vyšli mniši a další masky. Zároveň zásahová jednotka zajistila bezpečnost průvodu. I tady
patří dík zúčastněným.
Na závěr bych Vás ještě rád informoval, že na sobotu 12. března plánujeme sběr kovového
a elektro odpadu. Budeme velmi rádi, pokud nám tento odpad věnujete.
S přáním pěkného konce zimy,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Informace z Úřadu práce Hodonín
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také
v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.7.2015 do 31.12.2015 bylo v Obci Petrov, v rámci projektu podpořeno 6
pracovních míst na VPP částkou 461.913,00 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek
z Evropského sociálního fondu.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání,
dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená
pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí
města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.
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Nezaměstnanost v obcích ORP Hodonín, prosinec 2015 (1.12.2015 - 31.12
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Nezaměstnanost v obcích ORP Hodonín, prosinec 2015 (1.12.2015 - 31.12.2015),
Úřad práce ČR, KoP Hodonín
Obec

Občané ve věku 15-64 let

Čejč
Čejkovice
Dolní Bojanovice
Dubňany
Hodonín
Josefov
Karlín
Lužice
Mikulčice
Mutěnice
Nový Poddvorov
Petrov
Prušánky
Ratíškovice
Rohatec
Starý Poddvorov
Sudoměřice
Terezín

884
1708
2009
4369
17215
305
156
1980
1369
2570
136
953
1485
2824
2424
659
831
275

UoZ
celkem

Z toho
žen

62
131
184
529
1826
25
15
182
153
289
13
98
150
258
227
85
53
20

28
59
84
251
848
10
7
86
88
131
6
44
68
111
106
50
25
7

Podíl nezaměstnaných osob
z dosažitelných uchazečů

Něco ze statistiky….
V roce 2015 proběhly v naší obci tyto změny ve složení obyvatelstva:
přihlášení 21 osob
odhlášení 27 osob
úmrtí 14 osob
narození 16 osob
K 31.12.2015 měla naše obec 1330 obyvatel.

7,0
7,6
9,1
12,0
10,5
8,2
9,6
9,0
11,1
11,1
9,6
10,2
10,0
9,1
9,4
12,6
6,1
7,3

žen

10,4
10,2
9,7
9,5
7,9
9,0
14,9
5,8
5,0

31.12.2015 měla naše obec 1330 obyvatel.
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Filmařský tým Obrázky ze Strážnice s radostí oznamuje, že v sobotu 5. 3. 2016 v 18:00 bude v Petrově na KD promítnut první díl
cyklu Vandrovali hudci s názvem Kača.
A kdo vlastně jsme, jak a proč jsme vznikli a co děláme? Tým Obrázky ze Strážnice (OZS)
tvoří parta mladých lidí milujících svůj rodný kraj a jeho tradice, kteří by chtěli úctu a
lásku k němu vyjádřit i jinak než “jen” působením ve folklórním souboru nebo cimbálové
muzice.
Vše začalo zcela nevinně. Na klasickém pozkouškovém posezení u Můčků pár členů FS
Demižón přemýšlelo, jak nejlépe zpropagovat hody, které náš soubor v roce 2013 pořádal.
A protože se Demižón vyznačuje vysokou koncentrací vášnivých fotografů mezi souboráky, byl od fotek jen malinký krůček k obrázkům pohyblivým. Slovo dalo slovo, hned
druhý den odpoledne byla humorná videopozvánka natočená a třetí den už se vesele šířila
Facebookem a sbírala další a další zhlédnutí na Youtube.
Práce na videu všechny nadchla natolik, že jsme prakticky ihned začali vymýšlet demižónský vánoční videovinš. Krásně poetické vánoční přání natočené ve Skanzenu rychle nasbíralo přes 9000 zhlédnutí a bylo brzy následováno humornou videopozvánkou na 15. výročí
souboru ve stylu talentových show (casting na zbojníky).
V té době nám již bylo jasné, že jsme kouzlu filmařství podlehli zcela a že se mu budeme
chtít věnovat v budoucnu intenzivněji. Museli jsme určit směr naší další činnosti - jestli
se budeme věnovat komerčním projektům, pozvánkám na akce, klipům k lidovým písním
nebo něčemu úplně jinému. Jednoznačně zvítězila myšlenka natáčet krátké filmy (do 30
minut) ze staré Strážnice a okolí, které by na sebe volně navazovaly a co nejvěrněji by znázorňovaly každodenní život a problémy našich předků. Doufáme, že historicky věrné, ale
moderně a technicky velmi kvalitně zpracované dílo by mohlo oslovit širší okruh diváků,
než jaký si získávají klasická souborová vystoupení. Naším cílem je také povzbudit zájem
veřejnosti o lidové umění a přiblížit zejména mladému publiku oblast Slovácka s jeho tradicemi a historií.
Než jsme se na začátku roku 2015 dali do práce, bylo třeba v rámci týmu rozdělit úkoly.
Těch nebylo zrovna málo (scénář, kamera, režie, zvuk, světla, produkce, rekvizity, práce s herci a nespočet dalších). Proto nás velmi potěšilo, že i několika „nedemižóňákům“
naše dosavadní činnost učarovala a projevili přání přiložit coby členové OZS ruku k dílu.
Aktuálně tým Obrázky ze Strážnice funguje ve složení: Barbora a Michal Adamcovi, Vojtěch Berčík, Miroslav Buzrla, Jana Kolenc, Tomáš Kolomazník, Miroslav Král, Filip Stanislav a Jakub a Lukáš Tomšejovi. Velkou podporu nám však poskytují také ostatní členové
FS Demižón, CM Ohnica a mnozí další přátelé (např. Anton Pavčo, manželé Gazárkovi,
manželé Kláskovi) i instituce (JMK, NÚLK, KD Strážničan).

26

strana

1/2016

Na jaře 2015 již šlo opravdu do tuhého a na konci dubna se ozvala první klapka projektu Vandrovali hudci, který zobrazuje osudy tří muzikantů putujících různými slováckými
vesnicemi na přelomu 19. a 20. století. V každém díle se hudci dostanou do jiné vesnice a
připletou se k nějakému příběhu. V některých dílech budou děj pouze zpovzdálí sledovat,
v jiných aktivně přispějí k rozuzlení zápletky.
Natáčecí práce probíhaly podle plánu, a tak již za pár týdnů budete mít příležitost zhlédnout
první díl série s názvem Kača. Jde o humorný, napínavý a zároveň poetický příběh o lásce
a vztahu dvou novomanželů. Každý z nich vstupuje do manželství s různými očekáváními.
Již brzy po svatbě však na sebe rozdílné povahy a očekávání narazí a mladé manžele čeká
nelehký střet s realitou. Celým dějem se proplétají jako pozorovatelé tři hudci vnášející do
příběhu vtip a hudební obohacení. Natáčení probíhalo mimo jiné i v petrovských Plžích.
Přijďte se podívat, jak toto novomanželské drama dopadne, a také jak se filmařští a
folklorní nadšenci poprali s nelehkým úkolem! 5. 3. v 18:00 se na Vás na KD v Petrově
budeme těšit.
Na tomto místě bychom ještě chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
natáčení a podporovali nás. Pevně doufáme, že nezklameme Vaši důvěru, a že se vám bude
naše první dílo líbit. Pokud Vás náš projekt zaujal, můžete se na naši tvorbu podívat na Youtube (kanál Obrázky ze Strážnice) a sledovat aktuální dění v OZS na facebookové stránce:
www.facebook.com/obrazkyzestraznice.
Za tým Obrázky ze Strážnice
Ing. Jana Kolenc

Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE : 14.3. pondělí 29.3. úterý
11.4., 25.4. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.3., 8.4. pátek

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

proběhne ve dnech 13. a 14. dubna v době od 8.00 do 17.00 hodin na sběrném dvoře.
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci leden, únor a březen:
Leden
22.1. Jan Šara
23.1. František Blata
30.1. Květoslava Čmelová
30.1. Božena Obrtlíková
31.1. Marie Koštuříková
Únor
15.2. Anna Brydláková
25.2. Anna Javornická
25.2. Zdeňka Šebestová
Březen
1.3. Věra Haraštová
13.3. Anna Hartmanová
13.3. Květoslava Mlýnková
17.3. Růžena Šarová
18.3. Josef Zůbek
26.3. Miroslav Stoklas
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Amálie Komoňová
Vojtěch Jiránek
Vojtěch Říha
Karel Holiš
Klaudie Cíchová

Zemřeli:
Růžena Floriánová
Anna Sasínová
Josef Teplý
Josef Svoboda
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15:30

15:30

16:00

3.4.

10.4.

17.4.

čas

13:00
10:00

Sokol Petrov – Moravský Písek
Vlkoš - Sokol Petrov

Vnorovy A - Sokol Petrov		

Sokol Petrov – Žeravice		

III. B třída – Muži

16:30

1.5.

13:30
10:00

Suchov - Sokol Petrov
Sokol Petrov – Ježov

16:30

16:30

22.5.

Radějov - Sokol Petrov

14:15

Sokol Petrov – Lipov		

16:30

5.6.

14:00
16:00

Sokol Petrov – Hroznová Lhota B
Domanín - Sokol Petrov

16:30

Sokol Petrov - Žádovice

14:00

Sokol Petrov – Veselí nad Mor. B

Hroznová Lhota - Sokol Petrov
(sobota 4.6.)

Sokol Petrov - Vnorovy

Lipov – Sokol Petrov
(sobota 21.5.)

VOLNO

strana

12.6.

					

16:30

29.5.

Blatnice - Sokol Petrov
(sobota 30.4.)

Sokol Petrov – KEN Veselí

Strážnice - Sokol Petrov
(sobota 16.4.)

Sokol Petrov - Žeravice

VOLNO

---

OS – st. žáci sk. B (7+1)

Rohatec B - Sokol Petrov
16:30
Kněždub - Sokol Petrov
(sobota 7.5.)		 (sobota 7.5.)

					

16:30

15.5.

			

8.5.

					

16:00

24.4.

					

15:00

čas

27.3.

datum

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro jarní část sezóny 2015/2016
28
1/2016

1/2016
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A N D E R S E N E M,

v pátek 8. dubna 2016 od 19.00 hodin

která se bude konat v tělocvičně ZŠ

S

strana

Občerstvení pro děti zajišťují
kuchařky ze školní kuchyně

N O C

zvou děti na

Obecní úřad spolu se Základní školou v Petrově

30
1/2016

Eva Menšíková
Tel: 606 551 262

Michaela Režňáková
Tel: 723 712 883

 Dámské, pánské, dětské
 Stříhání, barvení, foukání
 Společenské a svatební účasy

Květná 25,
Rohatec

Více informací na:
FB Kadeřnictví Eva Menšíková

Noemi Olszarová
Tel: 774 678 695

 K zakoupení dárkové poukazy

 Manikúra
 Pedikúra
 P.shine, Shellac...

 Barvení, úprava obočí a řas
 Čištění pleti dle typu
 Masáže obličeje, dekoltu, zad....
 Líčení, poradenství
 Depilace voskem a cukrovou pastou...

1/2016
strana
31

32

strana

1/2016

VETERINÁRNÍ ORDINACE STRÁŽNICE
MVDr. Jana Neugebauerová (Běhalová)

Náměstí 17. Listopadu 1545, Strážnice (zdr. středisko)

Změna ordinačních hodin:

Telefon: 731 069 563

Únor:

Zkrácení ordinační doby do 17:30

Březen:

Po
9:00 – 10:00
Út
St
9:00 – 11:00
Čt
Pá dopoledne zavřeno
So 9:00 – 11:00

14:00 – 17:15
14:00 – 17:15
14:00 – 17:15
14:00 – 16:00

Duben:

Do 10.4.2016:
Po 9:00 – 10:00
Út
St 9:00 – 10:00
Čt
Pá
So 9:00 – 11:00

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 15:00

11.4. – 15.5.2016 Zavřeno

Květen, červen:
Od 16.5.2016
Po 9:00 – 10:00
Út
St 9:00 – 10:00
Čt
Pá
So 9:00 – 10:30

každý den po 16 hod na objednání

14:00 – 15:00 každý den po 15:00 a mimo ord.dobu na objednání
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00

Od července:

Po, st, pá, so 9:00 – 10:30
Po, út, čt, pá 14:00 – 17:30

Každoroční vakcinace psů a koček:
Petrov:

Před obecním úřadem
14.5.2016 (so) 9:00 – 11:00
18.5.2016 (st) 15:00 – 16:30
Možná změna vyhrazena

Děkuji za pochopení

1/2016
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LEVNÌJŠÍ

PLYN�a�ELEKTØINA
sní�íme�Vaše�výdaje�za�plyn�a�elektøinu
vyøídíme�za�Vás�pøepis�energií�na�jinou�osobu
pomù�eme�Vám�se�smlouvou�podepsanou
podomnímu�prodejci
zákaznické�kontaktní�místo�-�Centrum�úspor

Štefánikova�10,�Hodonín
Otevírací�doba�:
Po�-�Èt:�9:00�-�17:00,��Pá�:�9:00�-�15:00
tel.�720�757�310

www.centrum-uspor.cz
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VEČÍREK ŠKOLA

VEČÍREK HASIČI
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VEČÍREK SPORTOVCI

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 29. 2. 2016
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice
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K U LT U R N Í
KALENDÁŘ
OBCE PETROV
ROK 2016
23. a 24. 4. 2016 – Festival otevřených sklepů - Jaro na Strážnicku
Místo: areál Plže

Pořádá: Nadace partner-		
ství a petrovští vinaři

30. 4. 2016 – Pálení čarodějnic na Baťově kanále			

Hraje: skupina PS Band

Pořádá: Půjčovna loděk

1. 5. 2016 – Otevírání Baťova kanálu

Pořádá: Obec Petrov a
provozovatelé půjčoven

Místo: Baťův kanál

7. 5. 2016 – Výstava vín

Místo: kurty u Motorestu Plže

Pořádá: ČZS Petrov

8. 5. 2016 – Zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků
Místo: školní zahrada

Pořádá: Obec Petrov a ZŠ

14. 5. 2016 – Přehlídka dechových kapel Pořádá: František Kotek

Místo: areál Plže

22. 5. 2016 – Dětská hasičská soutěž
Místo: areál požární nádrže

Pořádá: SDH Petrov

28. 5. 2016 – Senioři

Pořádá: FS a Obec Petrov

Místo: areál Plže

1/2016
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4. 6. 2016 – Den otevřených sklepů vinařů Strážnicka		
Místo: areál Plže

Pořádá: OS Vinaři Strážnicka

2. 7. 2016 - Hasičská soutěž dospělých a Hasičská noc v Plžích
Místo: areál požární nádrže a areál Plže, hraje skupina FOTŘI
Pořádá: SDH Petrov

9. 7. 2016 – Noc sportovců, hraje skupina ARTEMIS

Místo: areál Plže

Pořádá: TJ Sokol Petrov

6. 8. 2016 – Den vinařů, hraje DH Vacenovjáci
Místo: areál Plže

Pořádá: ČZS Petrov

13. 8. 2016 – 4. ročník cimbálového festivalu			
Místo: areál Plže

Pořádá: František Kotek

20. 8. 2016 – V. Chmelobraní					
Místo: areál Plže

Pořádá: OS Petrov žije

26. 8. 2016 – Diskotéka na ukončení prázdnin
Místo: areál Plže

Pořádá: Obec Petrov

3. 9. 2016 – Petrovský kotlík

Pořádá: Obec Petrov

24. 9. 2016 – Hody sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov
a kroužek Petrovjan

Místo: areál Plže

Místo: náves, obec Petrov, kulturní dům

28. 9. 2016 – Hodová mše svatá
4. 12. 2016 – Čertovské dostaveníčko
Místo: před obecním úřadem

Pořádá: Obec Petrov

24. 12. 2016 – Zpívání u vánočního stromu
Místo: u vánočního stromu

49

Pořádá: Obec Petrov

50
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27. 12. 2016 – Vánoční koncert

1/2016

Místo: kostel sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov

27. 12. 2016 – Svěcení vína

Pořádá: Farní úřad Strážnnice
a ČZS Petrov

Místo: kostel sv. Václava

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HLÁŠENÍ PORUCH
Voda
Plyn
Elektrický proud

800 800 825
1239
800 225 577

OBECNÍ INSTITUCE
Obecní úřad
Obecní úřad
Starostka
Místostarosta
Základní a mateřská škola
Pošta

518 335 620
518 335 079
602 615 157
724 162 289
518 335 622
518 335 629

1/2016
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Vývoz odpadů v měsících březen – prosinec

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
-

Březen
- popelnice: 14.3. pondělí, 29,3, úterý
- tříděný odpad: 11.3. pátek
Duben
- popelnice: 11.4., 25.4. pondělí
- tříděný odpad: 8.4. pátek
Květen
- popelnice: 9.5., 23.5. pondělí
- tříděný odpad: 13.5. pondělí
Červen
- popelnice: 6.6., 22.6. pondělí
- tříděný odpad: 10.6. pátek
popelnice: 4.7. úterý, 18.7. pondělí
tříděný odpad: 8.7. pátek
popelnice: 1.8., 15.8., 29.8. pondělí
tříděný odpad: 12.8. pátek
popelnice: 12.9. pondělí, 26.9. úterý
tříděný odpad: 9.9. pátek
popelnice: 10.10., 24.10. pondělí
tříděný odpad: 14.10. pátek
popelnice: 7.11., 21.11. pondělí
tříděný odpad: 11.11. pátek
popelnice: 5.12., 19.12. pondělí
tříděný odpad: 9.12. pátek

Poplatek za domovní odpad za 1. pololetí a za psa je splatný do konce měsíce
května a za 2. pololetí do konce měsíce října.

