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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
po letošní dlouhé zimě a bohaté sněhové nadílce vás letos poprvé zdravíme prostřednictvím
našeho zpravodaje. V těchto dnech na nás už začíná vykukovat sluníčko a teploty jsou také
už příjemnější. Letos už máme za sebou několik kulturních akcí, jako byly plesy, beseda u
cimbálu a fašaňk a spousta dalších nás samozřejmě čeká.
Pojďme se ještě poohlédnout za rokem minulým. V roce 2016 proběhla řada již tradičních
kulturních a společenských akcí, které jsme uspořádali společně s místními spolky, organizacemi, základní a mateřskou školou a soukromými subjekty. Dále se nám podařila rekonstrukce sociálního zařízení na Baťově kanále, kde jsme použili dotaci ve výši 200 000,- Kč
od Jihomoravského kraje. Od Jihomoravského kraje jsme obdrželi ještě dotaci ve výši 13
200,- Kč na uspořádání Petrovských svatováclavských hodů a také hasiči na dovybavení
zásahové jednotky ve výši 20 000,- Kč. Byli jsme také úspěšní v získání dotace ve výši 20
000,- Kč pro hasiče od spolku Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, za kterou pořídili nové
hadice. Prostřednictvím MAS Strážnicko jsme získali dotaci ve výši 164 000,- Kč na pořízení stojanů na kola, cykloboxů, laviček a odpočívadla, rovněž od Jihomoravského kraje.
Díky Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Hodonín jsme čerpali také finanční prostředky
ve výši 294 000,- Kč z dotačních zdrojů na pracovníky veřejně prospěšných prací, kteří pracovali pro naši obec. V loňském jsme měli 5 takových pracovníků. Dále jsme zrekonstruovali místní hřbitov, budovu „U Labutí“, opravili cestu do vinohradů a hráz podél Baťova
kanálu. Prováděli jsme údržbu veřejného prostranství a obecního majetku.
V oblasti hospodaření obce jsme řádně spláceli úvěry, které obec čerpala na realizaci místních komunikací a stavbu kulturního a společenského centra a snažili jsme se uspořit další
finanční prostředky, které chceme v letošním roce použít na další investiční akce jako budou
pořízení nového obecního rozhlasu (70 % bude financováno z dotace z OPŽP), vybudování
nového dětského hřiště u kulturního centra (na část realizace máme požádáno o dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství) a realizace nové místní komunikace „U Bytovky“ (z vlastního rozpočtu).
Na začátku roku měla obec finanční prostředky na běžném účtu ve výši 312 840,17 Kč, na
spořícím účtu 4 073 416,10 Kč, účet ČNB 4 990,43 Kč a úvěry ve výši 7 421 636,33 Kč
(místní komunikace) a 3 000 000,- Kč (společenské centrum). Stav finančních prostředků
a úvěrů ke dni 31.12.2016 byl následující: běžný účet 511 570,13 Kč, spořící účet 8 289
670,58 Kč, účet ČNB 16 931,88 Kč. Úvěry ve výši 6 627 455,74 Kč (místní komunikace)
a 2 400 000,- Kč (společenské centrum). V roce 2016 se nám podařilo snížit úvěry o částku
1,4 mil. Kč a naspořit finanční prostředky ve výši cca 4,4 mil Kč.
Přejeme si samozřejmě, aby se nám v hospodaření obce vedlo i nadále tak dobře a aby se
nám společně podařily zdárně a úspěšně zrealizovat plány na rok letošní.
Mějte krásné pohodové jarní dny!
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 368 - 382 ze zasedání č. 27 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 14.12.2016
368. ZO schvaluje Program jednání.
369. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2016.
370. ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného majetku ve výši 161 702,30 Kč dle předloženého
seznamu.
371. ZO schvaluje Vyřazení zmařené investice ve výši 196 834,- Kč.
372. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2017 v následujícím složení: Příjmy
14 225 300,- Kč, Výdaje 12 808 300,- Kč a Financování – 1 417 000,- Kč.
373. ZO schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2018 – 2024.
374. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu Město Hodonín. Předmětem smlouvy je, že bude
Město Hodonín prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Obce Petrov
v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to agendu státní správy na úseku řízení o přestupcích.
375. ZO schvaluje Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110 327,- Kč z rozpočtu Obce
Petrov na vybudování turistického zázemí dálkové cyklotrasy č. 46 a Strážnickou vinařskou stezku na Strážnicku v rámci projektu Cykloresort Strážnicko v celkové výši
2 121 130,- Kč za podpory JmK ve výši 60 %.
376. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov MAS
Strážnicko, z.s ve výši 110 327,- Kč.
377. ZO schvaluje Přijetí darů ZŠ a MŠ Petrov ve výši 5 848,- Kč od firmy TESPRA Hodonín za sběr papíru a daru ve výši 11 943,- Kč od rodičů dětí mateřské školy na pořízení
hraček a her.
378. ZO schvaluje Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Petrov ve výši 48 300,- Kč za účelem
platby plaveckého výcviku dětí MŠ a žáků ZŠ ve školním roce 2016/2017.
379. ZO schvaluje Termíny zápisů do ZŠ a MŠ, a to zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok
2017/2018 proběhne dne 4. dubna 2017 a zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018 se
bude konat 3. května 2017.
380. ZO schvaluje Studii rodinného domu manželů Tomáše a Barbory Lončíkových, vypracovanou Ing. Oldřichem Procházkou. Dům bude umístěn na pozemcích p.č. 742, 741/1
a 742/2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
381. ZO schvaluje Revokaci usnesení č. 366 z jednání ZO konaného dne 23.11.2016.
382. ZO schvaluje Uspořádání Valentýnského jarmarku spolkem Petrov žije poprvé v areálu Plží v letošním roce bez poplatku.
ZO bere na vědomí
Žádost manželů Davida a Anny Ilčíkových o předběžný souhlas o vybudování vodovodní
přípojky krajnici místní komunikace k zamýšlené stavbě vinného sklepa na pozemku p.č.
2016 v k.ú. Petrov u Hodonína.
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Usnesení č. 383 - 391 ze zasedání č. 28 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 20.1.2017
383. ZO schvaluje Program jednání.
384. ZO schvaluje Odpisový plán obce Petrov na rok 2017. V tomto roce budou odpisy ve
výši 2 123 244,- Kč. V případě, že se změní stav majetku, výše ročních odpisů se taktéž
bude měnit.
385. ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci ORP/Obec – Město Hodonín/Obec Petrov. Předmětem smlouvy je, že Město Hodonín zajistí územní studii veřejného prostranství pro
vesnickou památkovou rezervaci Plže včetně zajištění výběrového řízení na zhotovitele/zpracovatele studie, podání žádosti o podporu/dotaci z výzvy č. 9 IROP.
386. ZO schvaluje Vypracování projektové dokumentace na akci „Úprava a funkční využití
okolí kulturního domu v Petrově“ paní Ing. Jitkou Schneiderovou za nabídkovou cenu
105 000,- Kč včetně DPH v rozsahu dle předložené nabídky.
387. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství na pořízení
mobiliáře z projektu „Úprava a funkční využití okolí kulturního domu v Petrově“ paní
Ing. Jitkou Schneiderovou za cenu max. 10 000,- Kč.
388. ZO schvaluje Pověření starostky k vypracování Smlouvy o zřízení věcného břemene
s manželi Boškovými, Marií Myslivečkovou a Ing. Kateřinou Lončíkovou a Michalem
Svačinou na stavbu kanalizační přípojky dle předložených geometrických plánů. Jednorázová úplata za břemeno k jedné nemovitosti činí 2 000,- Kč.
389. ZO schvaluje Zakoupení travního traktoru DL 92H se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou za cenu 43 000,- Kč a sekačky PARK PRO 540 IX 4WD za cenu
220 000,- Kč.
390. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč ZO ČSV Strážnice, z.s.
391. ZO neschvaluje Připojení obce Petrov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
ZO bere na vědomí
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2017 ve výši příjmy 156 700,- Kč, výdaje
144 100,- Kč a financování – 12 600,- Kč.
Informace starostky o tom, že je potřeba aktualizovat stávající dokument Strategie obce
Petrov na období 2013 – 2018.
Informace místostarosty, které se týkají výměny tabule na příjezdech do obce, dále aktualizace infotabulí v Plžích a na Baťově kanále a vytvoření nového propagačního materiálu,
kde by se prezentovali i místní podnikatelé, kteří by přispěli na výrobu.
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Něco ze statistiky….
Změny ve složení obyvatelstva obce Petrov v letech 2006 - 2016				
										
Změny
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Přihlášení
15
10
26
22
17
19
28
31
29
21
27
Odhlášení
15
10
32
17
14
28
20
15
23
27
22
Narození
8
4
14
9
15
8
12
9
12
16
17
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Obec Petrov, IČO: 00285218

Rozpočet
obce Petrov na rok
2017
Schválený rozpočet - závazné ukazatele
rok 2017

KEO-W 1.11.17 / Uc19r
zpracováno: 09.02.2017
strana: 1 / 4

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

2 000,00

0000

1343 XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00

0000

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

20 000,00

0000

1355 XXXX Odvod z výherních hracích přístrojů

0000

1361 XXXX Správní poplatky

0000

1511 XXXX Daň z nemovitých věcí

780 000,00

0000

4112 XXXX Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhr.fin.

252 300,00

0000

4116 XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. rozpočtu

126 000,00

2144 XXXX XXXX Ostatní služby

Kč
2 500 000,00

80 000,00
300 000,00
2 900 000,00
300 000,00
5 500 000,00
10 000,00

480 000,00
26 000,00

500 000,00
25 000,00

50 000,00

3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické

3 000,00

3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize

5 000,00

3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1 000,00

3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství

10 000,00
100 000,00

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví

10 000,00

3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

60 000,00

3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171 XXXX XXXX Činnost místní správy
6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

PŘÍJMY CELKEM

30 000,00
120 000,00
5 000,00
20 000,00

14 225 300,00

Z toho

Obec Petrov, IČO: 00285218
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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 Základní školy

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

60 000,00

3341

XXXX XXXX Rozhlas a televize

70 000,00

3349

XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

70 000,00

3392

XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře

50 000,00

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3412

XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

20 000,00

3421

XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže

50 000,00

3511

XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče

3631

XXXX XXXX Veřejné osvětlení

600 000,00

3632

XXXX XXXX Pohřebnictví

100 000,00

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

650 000,00

3723

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

120 000,00

3725

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

150 000,00

3726

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

20 000,00

3745

XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50 000,00

4351

XXXX XXXX Spolufinancování sociálních služeb

5212

XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva

5512

XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

6112

XXXX XXXX Zastupitelstva obcí

1 400 000,00

6171

XXXX XXXX Činnost místní správy

1 400 000,00

6310

XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

220 000,00

6320

XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované

105 000,00

50 000,00
500 000,00
66 600,00
5 000,00

25 000,00
1 450 000,00

250 000,00

3 000,00

316 800,00
3 300 000,00
50 000,00

76 700,00
100 000,00

120 000,00

Obec
IČO:
00285218
6399Petrov,
XXXX
XXXX
Ostatní finanční operace

KEO-W 1.11.17 / Uc19r
300 000,00

6402

XXXX XXXX Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

6409

XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené

Schválený rozpočet - závazné ukazatele

Z toho
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VÝDAJE
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

VÝDAJE CELKEM

Kč

12 808 300,00

Z toho

Obec Petrov, IČO: 00285218
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FINANCOVÁNÍ
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

0000

8124

XXXX Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kč

Z toho

-1 417 000,00
-1 417 000,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

14 225 300,00

VÝDAJE

CELKEM

12 808 300,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

-1 417 000,00

Rozpočet schválil:
Dne: 14.12.2016
ZE
ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Naši žáci nezahálí a i letos se zapojují do různých soutěží a olympiád. Ve škole proběhlo školní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníků, kterého se zúčastnili Nikola
Tomšejová a Adam Březovský. Adamovi se podařilo postoupit do okresního kola, které se
konalo 24. ledna v Hodoníně, kde se umístil na krásném pátém místě. Žáci pátých ročníků
se také zapojili do internetové soutěže Hravě žij zdravě, kde se učili zásady zdravého
životního stylu. V Jihomoravském kraji se
této soutěže zúčastnilo 11 škol a naše škola
se umístila na šestém místě. Projekt Recyklohraní vyhlásil soutěž ve sběru starých
mobilních telefonů, kterých se nám podařilo
vysbírat 90. Za získané body se dětem objednají výtvarné potřeby. Myslivecký spolek
Hodonín vyhlásil X. ročník výtvarné soutěže s názvem „Mé toulky za zvěří“, do které
jsme se všichni s radostí zapojili. Na začátku
března se vydáme na výstavu mysliveckých
trofejí do Kyjova, kde budou výtvarné práce žáků vystaveny. Další výtvarné soutěže s
názvem „Přeměna odpadů na zdroje“ se zúčastnily žákyně páté třídy Natálie Martinková a Nikola Tomšejová. Cílem této soutěže
je vzít věci, které běžně skončí v odpadko-
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vém koši a vytvořit z nich něco užitečného.
Holky se rozhodly z odpadu vytvořit něco,
co je jim velmi blízké – své bydliště, obec
Petrov. Přitom se zaměřily na centrální část
obce, kde se nachází škola, obecní úřad,
pošta, obchod, hasiči, kostel se hřbitovem a
řada domů. Výsledkem jejich práce je prostorový model části obce Petrov. Lze jej
využít jako plánek dané části obce. Tento
model města si můžete prohlédnout v šatně
základní školy, kde je vystaven. Výsledky
této soutěže nebyly zatím zveřejněny.
Mgr. Romana Staňková

Anglicko-české divadlo John and Mary
Angličtinu na naší škole se děti učí od druhého pololetí první třídy. Ve třetím ročníku už
znají základní slovíčka, která jim umožňují porozumět jednoduchým textům.
Cílem anglicko-české pohádky, kterou zhlédli žáci 3. – 5. ročníku ZŠ dne 25. 1. 2017 v kulturním domě Strážničan, je hravou formou obohatit hodiny AJ a motivovat děti k dalšímu
rozvíjení jazykových schopností.
Představení bylo svou gramatickou a komunikační náročností nastaveno tak, aby i nejmladší žáci porozuměli, o co v pohádce jde. Proto se děti celé představení dobře bavily a
z divadla odcházely spokojené.
Mgr. Jitka Vyoralová

Karneval
Pondělí 6. února 2017 bylo pro všechny školáky i školčátka dnem neobyčejným.
Po deváté hodině se v kulturním centru sešla
velká řada nádherných masek. Např. maková panenka, pastelka, černoušek, vojáci, ale
i tank, policista, hasič, Harry Potter, fotbalisti, kostlivci, princezny, anděl, kapitánka
lodi, čarodějnice, pirát, dýněčka, klaun,
Sněhurka, myška, Spider - Man, kovboj,
renesanční dáma, mušketýrka, Mexičan a
mnoho jiných.
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Celý program měl ve své režii herec,
autor dětských představení a folklorních
pořadů, muzikant a speciální pedagog Ivan
Urbánek, jehož program zahrnoval dětské
disco, soutěže, zpěv, průvod masek, vláčky,
tanečky apod. Karnevalové dopoledne bylo
zakončeno bohatou tombolou a každé dítě si
odnášelo kromě zážitku kulturního i dáreček
z tomboly.
Takže příští rok přibližně v tomto čase
si snad můžeme opět s chutí společně říct
tyto rýmy:
Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.
Pojďte rychle všichni dál,
máme tady karneval.
Mgr. Jarmila Flašarová
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pomáháme zvířátkům v zimě
Venku je tuhá zima, celou krajinu pokryla
sněhová peřina a my si v teple mateřské
školy vyprávíme a čteme o volně žijících
zvířátkách.
Zima je pro zvířátka velmi náročným obdobím. Musí snášet nízké teploty a vyrovnat se s nedostatkem potravy. A my jsme
se rozhodli jim v těchto strastech pomoci.
Sypali jsme do krmítka, které máme na zahradě školky, semínka slunečnice, máku a
pšenice, do školky přinášeli pečivo, mrkev
a jablíčka.
Až bylo všechno připravené, naplánovali jsme vycházku k Baťovu kanálu. Nejdřív jsme
nakrmili divoké kachny a pak jsme šli k zásypu, kde jsme zvířátkům nachystali hostinu.
Na vycházce jsme si připadali jako v pohádce. Zimní krajina byla kouzelná a my jsme měli
radost, že jsme alespoň troškou zvířátkům pomohli.
Marie Březovská

Mobilní planetárium
Je těžké si představit vesmír a vše s ním spojené. Proto nám tyto představy přijelo v lednu
přiblížit ,,Mobilní planetárium“. Zde se hravou formou děti dozvěděly spoustu zajímavých
věcí. Děti si lehly na žíněnky a s nadšením pozorovaly příběh krtka, který se promítal na
stropě velké nafukovací kopule.
Příběh Krtka Platóna, který žije se svou krtčí mámou a tátou hluboko v zemi, kam svítí
Slunce jen skrz malý otvor ve skále.
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Tento malý krtek je velmi zvědavý a bystrý. Trápí ho otázka, proč Slunce přes otvor do
jejich krtčí díry někdy svítí a někdy ne. Vrtá mu hlavou, jak asi vypadá svět venku. Chtěl by
přijít na to, jak všechno na světě funguje.
Jednou mu rodiče konečně dovolí, aby vyrazil sám ven, a tak se se svým učitelem Sokratem
a třemi kamarádkami žížalami konečně vydá objevovat nepoznané z podzemí ven na povrch. Tam se učí, proč je na Zemi den a noc, proč Měsíc mění na nebi svůj tvar, a nebo taky
sám díky pokusu objeví, proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy.
Bylo to moc krásné dopoledne.
Monika Úlehlová

ZE ŽIVOTA OBCE
Zpívání u vánočního stromu
I letos na Štědrý den jsme se sešli před kostelem sv. Václava, kde nám soubor Petrovjan
společně s dětmi ze školky a školy zazpívali koledy a navodili do našich srdcí krásnou
pohodovou vánoční atmosféru. Moc vám všem děkujeme, že se můžeme každoročně takto
setkávat a zpříjemňovat si chvilky před štědrodenní večeří a pevně věříme, že se setkáme
i v roce letošním.
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Vánoční koncert
V letošním roce naše pozvání přijala horňácká cimbálová muzika MUSICA FOLKLORICA, která před zaplněným kostelem předvedla své moc hezké vánoční pásmo.
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Novoroční přípitek
I přes velmi mrazivé počasí jsme si i letos na Nový rok připili na zdraví, štěstí, lásku, vzájemnou toleranci a respektování se v tomto roce a do nebe vypustili ohňostroj, který byl
i tentokrát hodně povedený. Děkujeme za novoroční chvíle s vámi .
Eva Mlýnková

Tříkrálová sbírka
V letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla v sobotu 7. ledna, vybrali koledníci v
naší obci částku ve výši 52 894,- Kč a 2
Eura. V loňském roce bylo vybráno 50
225,- Kč a 20,12 Euro. Děkujeme všem
vedoucím skupinek a dětem, díky nimž
se mohla letošní sbírka uskutečnit.http://
www.obec-petrov.cz/index.php?assessment-id=218039&assessment-value=1&id=215599&action=detail&do=assessment-assess&oid=3204495&nid=10674
Charita Strážnice
Petrov
Radějov
Rohatec
Strážnice1
Strážnice2
Sudoměřice

Celkem vybráno v Kč
52. 947
24 811
93. 208
191.513
54. 060
Eva Mlýnková
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Beseda u cimbálu
Druhou lednovou sobotu uspořádala organizace Českého zahrádkářského svazu svou tradiční výroční schůzi, po které následovala beseda u cimbálu s CM Michala Miltáka ze
Strážnice. Vinaři připravili pro své členy a hosty občerstvení a ochutnávku svých vín. Během besedy se zaplnil sál a vládla zde příjemná atmosféra a zábava.
Eva Mlýnková
Promítání filmu Vdovec

Vdovec v Petrově
V sobotu 28. ledna se otevřely dveře kulturního centra v Petrově, aby přivítaly členy skupiny Obrázků ze Strážnice. V jejich podání mohl plný sál sledovat již druhý příběh z jejich
cyklu, Vandrovali hudci s názvem Vdovec. Příjemným zpestřením promítání byl i doprovodný program, živé slovo, rozhovor s hlavním hrdinou povídky Víťou Hořákem a taky
další krátké promítání „film o filmu,“ při kterém jsme se opravdu nasmáli. Po krásném a
dojemném příběhu z přelomu 19. a 20. století následovala beseda u cimbálu s CM Krepina,
a také doprovodný program kroužku Petrovjan, ochutnávka ovocných destilátů.
Mile nás překvapila účast hlavně přespolních návštěvníků.
Večer byl příjemný a veselý. Všichni odcházeli spokojení a nadšení, což bylo cílem této
akce.
Tímto bych chtěla poděkovat členům kroužku za pomoc a podporu při přípravě této akce.
Také všem našim příznivcům a přátelům, kteří nám darovali na „košt“ víc jak sto šedesát
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vzorků ovocných destilátů a macarátů. Děkujeme, díky moc. A také děkuji obci Petrov a
Obrázkům ze Strážnice za hladkou spolupráci a podporu. Budeme se těšit na další díl 
Za kroužek Petrovjan Ivana Klásková

Fašaňk
Poslední sobota před Popeleční středou byla určena k tomu, abychom se ještě veselili, než
pochováme basu a bude následovat doba postní. Tento den bylo krásné jarní počasí a v centru obce se sešlo na padesát masek. Po jejich představení následoval tanec kroužku Petrovjan
„Pod šable“ a poté jsme vyrazili průvodem do petrovských ulic, kde pro nás připravili naši
spoluobčané bohaté občerstvení. Děkujeme všem, kteří se zapojili do fašaňkového veselí
a především také muzikantům Vlaďkovi, Zdeňkovi a Lukášovi. Dík patří také manželům
Vojtkovým za poskytnutí prostor při zakončení fašaňku a Romanu Tesařovi za uvaření výborného ovaru.
Eva Mlýnková
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Vánoční
koncert
ZE
ŽIVOTA
SPOLKŮ V OBCI
Myslivecký spolek
Vážení přátelé, je tu opět nový rok, což pro spolkovou činnost znamená, že je nutné připravit hodnotící členskou schůzi, vyhodnotit uplynulý rok a stanovit si úkoly pro rok nastávající. Čekalo to i náš myslivecký spolek a to na Výroční členské schůzi, která se uskutečnila
11. února tohoto roku.
Kromě hlavních činností, jakými jsou péče o zvěř, přikrmování v zimním období a starost
o myslivecká zařízení v honitbě (zásypy, krmelce, posedy atd.) se naši členové taky zapojují
do společenského dění v obci. Dále do propagace myslivosti a ochrany přírody a rovněž do
kulturního využití v rámci činnosti spolku. V minulém roce, v měsíci březnu, jsem se spolu
s panem Josefem Koštuříkem zúčastnil besedy s žáky petrovské základní školy. Účelem
této besedy bylo seznámit děti s prací našeho spolku, dále se zvěří, kterou mohou spatřit
ve svém okolí a taky s tím, jak se mají v přírodě chovat a být nápomocny při její ochraně.
Dne 15. dubna jsme pro školní děti zabezpečili návštěvu okresní výstavy trofejí v Hodoníně
a 10. června jsme pro ně připravili, u příležitosti Dne dětí, již tradiční zábavné dopoledne.
Tyto akce byly již blíže popsány ve zpravodaji č. 3/2016.
Z oblasti střelectví bych vzpomněl nedělní akci z 24. dubna, kdy bylo možno si na strážnické střelnici ověřit své schopnosti ve střelbě z kulových zbraní, popř. jejich nastřelení.
11. června to byly střelecké závody na asfaltové terče na střelnici v Bažantnici.
V měsíci září se zástupci našeho spolku zúčastnili již tradiční akce „Petrovský kotlík“, kde
se umístnili na 3. místě. V sobotu 26. listopadu jsme připravili ochutnávku mladých vín,
které předcházela degustace a jejich bodové ohodnocení. S tímto nám pomáhají zástupci
petrovských vinařů a patří jim za to poděkování.
Závěrem roku jsme uspořádali tři společné hony, a to především ve vinohradech a okolo komunikací, kde dochází ke střetům zvěře s motorovými vozidly. Po těchto honech se konalo
přátelské posezení a po hlavním honu tradiční Poslední leč.
Pro zimní přikrmování jsme zajistili dostatečné množství pozadku od čističky a taky jadrné
krmivo, a to ječmen a kukuřici. Při této příležitosti bych apeloval na občany, kteří by chtěli
pomoci zvěři v zimním období, aby této zvěři předkládali pouze takové krmení, které tato
zvěř běžně konzumuje. Je zcela nevhodné, abyste do krmících zařízení nebo jejich blízkosti
sypali zbytky smažených ryb, bramborového salátu a cukroví, jak tomu bylo po loňských
Vánocích při cestě do vinohradů. Rád bych poděkoval těm chovatelům psů, kteří jsou dbalí
vyhlášky Obce Petrov a mojí apelace ohledně venčení svých psů. Musím ale s lítostí konstatovat, že ne všichni jsou tomuto vstřícní a stále dochází k porušování vyhlášky a k volnému
pohybu psů na plochách, kde nemají co dělat.
Na závěr svého příspěvku bych taky rád poděkoval Vám všem, kteří chápete nutnost ochrany přírody a jste nám nějakým způsobem nápomocni při naší snaze. Děkuji taky za podporu
obecnímu úřadu a všem ostatním za pochopení a případnou pomoc a do letošního roku Vám
přeji předně zdraví, pohodu a mnoho štěstí.
Za myslivecký spolek Petrov
Vladislav Machálek, myslivecký hospodář
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Sbor dobrovolných hasičů
Nový rok běží v plném proudu, a jak jsme slíbili, začali jsme jej pěkně zostra. Hned první
víkend po Novém roce jsme uspořádali Výroční schůzi, kde jsme zhodnotili uplynulý rok
a naplánovali činnosti na rok letošní. Zvláště jsme se zaměřili na II. hasičský ples, který se
konal za dva týdny. Ten se díky obětavé práci mnoha našich členů vydařil a věřím, že se
hosté dobře bavili a kromě cen z tomboly si odnesli i krásný zážitek.
Dále se s Vámi podělím o radost, kterou nám udělal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Našemu veliteli panu Josefovi Javornickému se podařil husarský kousek, když
domluvil nahrazení naší stávající cisterny LIAZ cisternou MAN, kterou dosud využívala
PS Hodonín, která obdržela do výzbroje nejnovější model vozu Tatra. Tímto omladíme naši
techniku o více jak dvacet let a pomocí ní můžeme zase lépe bdít nad bezpečím v naší obci.
Tato výměna proběhla formou daru s podmínkou, že my na oplátku darujeme naše vozidlo
jinému sboru, který má ještě starší
techniku. Jako námi obdarovaný
sbor, kam poputuje naše cisterna,
jsme vybrali SDH Radějov. Věřím,
že i jim jsme tímto udělali radost a
pomůžeme k jejich rozvoji.
Jen v krátkosti Vás ještě informuji
o plánovaných akcích v první polovině roku. 1. dubna objedeme
Petrov a posbíráme železný a elektro odpad. Poslední květnovou sobotu uspořádáme soutěž pro naše malé hasiče a hasičky.
Naopak první víkend červencový uspořádáme soutěž družstev žen a mužů. Večer po soutěži
se s Vámi rádi uvidíme na zábavě v Plžích.
Krásný konec zimy a brzký příchod jara Vám přeje,
Ing. Petr Zezula,
starosta sboru
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PETROV ŽIJE
Valentýnský jarmark
Letos již po šesté měli místní i přespolní možnost navštívit v sobotu 11. února Valentýnský
jarmark, který se letos konal v malebném prostředí Plží. Lehce zmrzlý a klouzající sníh
neodradil prodejce a především návštěvníky jarmarku, aby nakoupili řemeslné a farmářské
výrobky pro sebe a své blízké.
Návštěvníci si také mohli pochutnat na zabijačkových specialitách, případně si některé
z nich jako jitrnice, jelita, škvarky odnést domů. Dobré jídlo mohli návštěvníci zapít svařeným vínem nebo teplým bezinkovým nápojem a jako zákusek byly k mání třeba valašské
frgále.
Petrov žije z.s.

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po dvouměsíčním odpočinku zahájilo A-mužstvo zimní přípravu na jarní část sezóny
2016/2017. Přípravné zápasy A-mužstva budou následující:
datum
26.2.
4.3.
12.3.
26.3.
2.4.

čas
16:00
14:00
12:00
15:00
15:30

utkání			
Petrov - Vracov		
Petrov - Vrádiště		
Petrov - Unín		
Vacenovice B - Petrov
Petrov - Tvarožná Lhota

poznámka
UT Veselí nad Moravou
sobota, UT Strážnice
UT Strážnice
hřiště Vacenovice
mistrovské utkání

První mistrovské utkání odehraje A-mužstvo na domácím hřišti v neděli 2.4.2017 od 15:30
hod. s mužstvem Tvarožné Lhoty.
Mužstvo mladší přípravky zahájí jarní část sezóny taktéž v neděli 2.4.2017. Rozpis utkání
mužstva mladší přípravky bude ještě upřesněn.
V sobotu 18.2.2016 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v Kulturním centru v Petrově Ples sportovců 2017. Celým večerem nás provázela hudební skupina ORIENT ROCK
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78. Během večera dále vystoupila dívčí taneční skupina. 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.
Děkujeme také všem sponzorům a fanouškům, kteří věnovali ceny do bohaté tomboly.
V neděli 19.3.2016 proběhne od 15:00 hod. v obecním sklepě v areálu vinných sklepů Plže
valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Petrov.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v jarní části sezóny
2016/2017.
Ing. Ladislav Krůtil, ml.

Přípravka TJ Sokol Petrov
V sobotu 11.2.2017 jsme se zúčastnili halového turnaje ve Strážnici.
Naši nejmenší skončili na čtvrtém místě z
pěti učastníků. První zápas výhra ze Strážnicí 3-1 druhy zapas 2-1 prohra s Kenem třetí
zápas 3-3 s Blatnicí a poslední zápas prohra 3-0 s vítězem turnaje Hroznovou Lhotou.
Turnaj měl dobrou úroveň a naši hráči mají
další zkušenost.
Za trenéry Kotásek

ZO Chovatelů
Na výroční schůzi chovatelů, která se konala 4.února 2017 jsme hodnotili výsledky naší
celoroční práce. V únoru jsme zahájili generální opravu voliér. V dílně pana Janečka jsme
opravili 12 kusů voliér a odpracovali 150 brigádnických hodin. Finančně nám pomohla
dotace obce, za což velmi děkujeme. Získali jsme časový náskok, který jsme potřebovali
k práci v našich chovatelských zařízeních a přípravě dalších akcí.
V dubnu proběhlo očkování králíků i pro další chovatele v Petrově, které zajišťovala MVDr.
Jana Neugebauerová. Organizačně jsme připravovali výstavy. Zajišťovali jsme propagaci,
materiálové zabezpečení apod.
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Dne 18.8.2016 jsme uspořádali místní výstavu drobného zvířectva v Plžích. Bylo vystaveno
na 30 králíků, 15 voliér drůbeže, 20 klecí holubů a na 50 kusů exotického ptactva. Výstava
byla hodnocena návštěvníky velmi dobře. Škoda, že Petrovjanů, pro které byla výstava
určena, bylo mezi návštěvníky málo.
Zúčastnili jsme se tradičně obecní akce Petrovský kotlík. I když jsme se zejména vlivem
změny hodnocení guláše neumístnili na prvních místech, přesto jsme měli podle návštěvníků dobrý guláš. Martin Svoboda zvítězil v soutěži, kterou pořádali hasiči. Naše soutěž
„vyhánění špačků ve vinohradě“ byla hodnocena velmi dobře a přispěla k obohacení programu. Rovněž zajištění pokladny u chodu pan Obrtlík Josef a Ospalík Radek ve spolupráci
s myslivci zajistili bezproblémový příchod návštěvníků.
Největší akcí z pohledu přípravy a organizace byla výstava papoušků a drobného exotického ptactva, která se konala 1. a 2.října v kulturním středisku. Vystaveno bylo 80 druhů
exotického ptactva. Zajištěním sortimentu ptáků, zejména od petrovských chovatelů, jsme
se přesvědčili, že jsme schopni uspořádat výstavu, která byla na vysoké úrovni, jak potvrdili návštěvníci z jiných organizací chovatelů. Aktivitou výstavního výboru, ve kterém byli
pan Oselka Jan, Janeček Milan, Janča Martin a Ospalík Radek, podpořenou obětavou prací
všech členů naší organizace jsme zvládli i takto náročnou akci.
Od října začala sezona výstav. Naši členové vystavovali svá zvířata v Hodoníně, Strážnici,
Hroznové Lhotě a Kyjově. Pan Obrtlík Josef vystavoval mimo jiné také v Novém Městě
na Moravě a speciální výstavě Německých výstavních holubů v Holicích v Čechách, kde
získal titul Šampion výstavy v barvě modré pruhové. Zvlášť je třeba vyzvednout mladého
chovatele Marka Režňáka, který přinesl ukázat 4 poháry za první místa na výstavě mladých
chovatelů v Kyjově. Jeho zakrslí králíci byli hodnoceni jako nejlepší. Rovněž vítěznou cenu
pana Milana Janečka na výstavě papoušků v Kněždubě lze hodnotit také velmi vysoko.
Podařilo se nám získat 4 nové členy naší do naší organizace, což svědčí o zájmu petrovských chovatelů udržet naší organizace v obci.
Je třeba poděkovat všem našim členům, příznivcům chovatelství i obecnímu úřadu za podporu v roce 2016 a popřát hodně úspěchů do roku 2017.
Za výbor ZO ČSH
Oselka Jan
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OKÉNKO KRONIKÁŘKY
V roce 2016 zaznamenali 9. února ve Strážnici teplotní rekord platný od roku 1966 a to
14°C. Taktéž jsme 21. a 22. ledna prožili nejchladnější den a noc tohoto roku. Chladná či
spíše mrazivá teplota nás překvapila 20. března, kdy teplota klesla na - 3,4°C ( ve Strážnici
-5°C ). Další mrazivé ráno nás překvapilo 26. dubna, kdy teplota klesla na -2,2° C ( Strážnice -3°C. Letních dnů jsme v roce 2016 zažili celkem 17, tropických dnů 26 z toho 3 v září
a tropických nocí 6. Nejvyšší teplota se vyšplhala na 34,5 °C , bylo to 25. června.
Havrani od nás odletěli 18. března a naopak čápi přiletěli z teplých krajin 30. března. Vlaštovky se vrátily a začaly stavět hnízda od 14. dubna. Na opačnou cestu, do teplých krajů se
čápi vydali 5. září a vlaštovky je následovaly o dva dny ( 7.9.) později. Naopak zpět k nám
na zimu přiletěli havrani a to 14. října.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov
č. 22
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka

2016

1

2

teplota -0,23 5,53
srážky

26

76

3

4

5

6

7

8

9

6,7 11,28 17,06 22,12 23,27 20,33 18,65
27,5

49

43

65

118

41

38

10

11

12

9,4 4,31 -1,06
61

36

9
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UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Očkování psů a koček
Každoroční vakcinace psů a koček proti vzteklině proběhne v sobotu 6.5.2017 od
Očkování
psů a koček
11:00 a v sobotu 13.5.2017 od 14:30 do 16:00 před obecním úřadem.
Očkování vakcinace
vzteklinypsů
je azekoček
zákona
100v sobotu
Kč), hrazeno
Každoroční
protipovinné
vzteklině (cena
proběhne
6.5.2017je
odmajitelem.
9:00 do

11:00 a v sobotu 13.5.2017 od 14:30 do 16:00 před obecním úřadem.
Možnostvztekliny
objednání
akcí Petrovské
svatováclavské
hody a Petrovský kotl
Očkování
je zezáznamu
zákona povinné
(cena 100 Kč),
hrazeno je majitelem.

2016 na DVD
-

rrr

hody

Možnost objednání záznamu akcí Petrovské svatováclavské hody
DVD 200,- Kč/ks
a Petrovský
- kotlík kotlík z roku 2016 na DVD
DVD v papírové pošetce 50,-Kč/ks

hody
plastovém boxu - tištěný barevný obal 150,-Kč/ks
DVDDVD
200,- v
Kč/ks
kotlík
DVD v papírové pošetce 50,-Kč/ks
DVD v plastovém boxu - tištěný barevný obal 150,-Kč/ks
Zájemci si mohou DVD objednat v kanceláři obecního úřadu do 31.března 2017.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhali s úklidem sněhu, a zároveň děkujeme, že
jste pochopili, že zaměstnanci obce jsou také jenom lidé a že v jejich silách nebylo uklidit
všechny ulice najednou a už v 6 hodin ráno, kdy jste vyráželi do svých zaměstnání a obchodů.
Děkujeme také panu Babicovi a paní Effenbergerové, kteří upozornili na černou skládku
na soutoku Radějovky s Baťovým kanálem. Na toto místo byla vyvezena suť, staré obkladačky, kusy sádrokartonu, stará vana a pytel s odpadky. Díky všímavosti paní Effenbergerové, která vytáhla z pytle obálky s adresou původce odpadků, a naší spolupráci s policisty
z obvodního oddělení Strážnice byl pachatel dopaden. Tuto skládku během dne uklidil a
dále s ním bude vedeno přestupkové řízení v Hodoníně. Pachatel je původem z Hodonína a
je vlastníkem nemovitosti ve Strážnici, kterou rekonstruuje. Pevně věříme, že bude patřičně
za tento čin potrestán!

Starostka a místostarosta
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci leden, únor a březen:
Leden:
22.1.
23.1.
30.1.
30.1.
31.1.

Únor:
15.2.
25.2.
25.2.

Jan Šara
František Blata
Květoslava Čmelová
Božena Obrtlíková
Marie Koštuříková
Anna Brydláková
Anna Javornická
Zdeňka Šebestová

Březen:
1.3.
13.3.
13.3.
17.3.
21.3.

Věra Haraštová
Anna Hartmanová
Květoslava Mlýnková
Růžena Šarová
Petr Kotásek

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Ondřej Zajíček
Mikuláš Pálenský
Lukáš Janík

Opustili nás:
Marie Kršová
Marie Obrtlíková
Josef Javornický
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE : 13.3., 27.3., 10.4., 24.4. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.3., 13.4. pátek

Petrovské „SPOLČO“
Nechceš trávit páteční odpoledne sám/sama doma? Přijď za námi! Čeká tě spousta her,
písniček a zážitků. Důležité
ale je, že budeme všichni
spolu a dozvíme se taky něco
nového o Pánu Bohu.
Těšíme se na Tebe každý
pátek v 17:00 hodin na
přístavbě MŠ.
Slibujeme, že se nebudeš
nudit.
Tamča, Helča a Dan
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Beauty salon

NOVĚ OTEVŘENO
Kosmetické služby a poradenství, vizážistika, prodlužování řas
Provozní doba od Po-Pá dle objednávek, objednávat se můžete na:

Andrea Janečková, +420 733 537 636
Petrov 115, okr. Hodonín
Ceník a více informací na www.andysalon.cz
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Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 28. 2. 2017
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice
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K U LT U R N Í
KALENDÁŘ
OBCE PETROV
ROK 2017
29.4.2017 – Den otevřených sklepů Vinařů Strážnicka
Místo: areál Plže

Pořádá: Vinaři Strážnicka

29.4.2017 – Pálení čarodějnic

Pořádá: Hospůdka Na Baťáku

1.5.2017 – Otevírání Baťova kanálu

Pořádá: Obec Petrov a
provozovatelé půjčoven

Místo: Baťův kanál
Místo: Baťův kanál

6.5. 2017 – Výstava vín

Pořádá: ČZS Petrov
Místo: kurty u Motorestu Plže					

14.5.2017 – Zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků
Místo: školní zahrada

Pořádá: Obec Petrov a ZŠ

20.5.2017 – Přehlídka dechových kapel Pořádá: František Kotek
Místo: areál Plže

27.5. 2017 – Dětská hasičská soutěž

Pořádá: SDH Petrov
Místo: areál požární nádrže		
			

27.5.2017 – Senioři 2017

Pořádá: FS a Obec Petrov

4.6.2017 – Den dětí

Pořádá: Obec Petrov a ZŠ

Místo: areál Plže

Místo: areál školkové zahrady
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1.7.2017 - Hasičská soutěž dospělých a Hasičská noc v Plžích
Místo: areál požární nádrže a areál Plže

Pořádá: SDH Petrov

22.7.2017 – Nos sportovců, hraje ORIENT ROCK 78			
Místo: areál Plže

Pořádá: TJ Sokol Petrov

5.8.2017 – Den vinařů

Pořádá: ČZS Petrov

12.8.2017 – Cimbálový festival

Pořádá: František Kotek

19.8.2017 – VI. Chmelobraní

Pořádá: OS Petrov žije

Místo: areál Plže
Místo: areál Plže
Místo: areál Plže

				

25.8.2017 Diskotéka na ukončení prázdnin
Místo: areál Přístav na Baťově kanále

Pořádá: Obec Petrov

2.9.2017 – Petrovský kotlík

Pořádá: Obec Petrov

Místo: areál Plže

28., 29., 30.9. 2017 – Hody sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov
Místo: náves, obec Petrov, kulturní dům a kroužek Petrovjan

5.11.2017 – Výstava drobného ptactva
Místo: kulturní dům

3.12.2017 – Čertovské dostaveníčko

Pořádá: ZO Chovatelů Petrov

Místo: před obecním úřadem

Pořádá: Obec Petrov

Prosinec 2017 – Setkání se seniory

Pořádá: Obec Petrov

Místo: kulturní dům

Prosinec 2017 – Adventní koncert ZUŠ Strážnice			
Místo: kostel sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov,
Farnost Strážnice
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24.12.2017 – Zpívání u vánočního stromu
Místo: u vánočního stromu

27.12.2017 – Vánoční koncert
Místo: kostel sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov
Pořádá: Obec Petrov,
Farnost Strážnice

		

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
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Vývoz odpadů v měsících březen – prosinec
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Březen
popelnice: 13.3., 27.3. pondělí
tříděný odpad: 10.3. pátek
Duben
popelnice: 10.4., 24.4. pondělí
tříděný odpad: 13.4. pátek
Květen
popelnice: 9.5. úterý, 22.5. pondělí
tříděný odpad: 12.5. pátek
Červen
popelnice: 5.6., 19.6. pondělí
tříděný odpad: 9.6. pátek

Červenec
popelnice: 3.7., 17.7., 31.7. pondělí
tříděný odpad: 14.7. pátek
Srpen
popelnice: 14.8., 28.8. pondělí
tříděný odpad: 11.8. pátek
Září
popelnice: 11.9., 25.9. pondělí
tříděný odpad: 8.9. pátek
Říjen
popelnice: 9.10., 23.10. pondělí
tříděný odpad: 13.10. pátek
Listopad
popelnice: 6.11., 20.11. pondělí
tříděný odpad: 10.11. pátek
Prosinec
popelnice: 4.12., 18.12. pondělí
tříděný odpad: 8.12. 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.

