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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
vykročili jsme do roku 2011. V tomto čísle Vás chceme seznámit s tím, co nás letos čeká.
Zastupitelstvo obce schválilo jednomyslně rozpočet na tento rok, který je zatížen splátkami
dlouhodobého úvěru na místní komunikace. Odměnou nám však je lepší životní prostředí a
nové asfaltové povrchy v obci.
Víme, že na nějaké velké investice letos nebudeme mít, ale i přesto nechceme s rozvojem
naší obce skončit. V tomto měsíci jsme podali žádost o dotaci do MAS Strážnicko na projekt “Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“. Součástí tohoto projektu je vybudování
značení pro turisty (aby věděli kudy se dostanou z „Baťáku“ do Plží a naopak), omlazení
zeleně kolem hřbitova, výsadba živého plotu mezi hřbitovem a kostelem a menší rekonstrukce obecního úřadu (výměna podlahové krytiny, výměna dveří a výmalování). Dále
máme přichystané podklady na projekt „Komunitní kompostárna“, na který ještě nebyla
vypsána výzva z programu OPŽP. Měla by být vypsána koncem února. Spolu s obcemi Mikroregionu Strážnicko jsme podali žádost o dotaci na opravu sakrálních staveb na Krajský
úřad JmK. Do této žádosti jsme zahrnuli opravu zvonice v Rybářích.
Skutečnost, že kulturní život v Petrově je čím dál bohatší, ale chybí nám společenský
sál, který by nastartoval kulturu v podobě plesů, koncertů , různých vystoupení a zároveň
bychom sem mohli přesunout akce v době nepříznivého počasí , je nám známa. Máme
připravený projekt, ale bohužel v současné době není vypsán žádný vhodný dotační titul,
ze kterého bychom mohli získat alespoň polovinu potřebných financí. Rozpočet tohoto projektu je cca 7 mil. Kč. Stále hledáme možnosti financování.
Jak už jsme Vás několikrát informovali, v tomto roce oslavíme 80. výročí založení petrovského fotbalu a 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů. Při příležitosti těchto oslav pomáháme organizacím s přípravami. Na fotbalovém hřišti probíhá rekonstrukce „klubovky“
a zároveň začínáme s úpravami okolí „Likusáku“, kde se budou odehrávat oslavy hasičů.
Vybudujeme tady malé a jednoduché (splachovací) záchody, abychom nemuseli pronajímat a platit služby TOI-TOI. O těchto oslavách Vás budeme podrobněji informovat v
příštím čísle.
Tento měsíc jsme začali pracovat na přípravách oslav 600. výročí první písemné zmínky o naší obci, které oslavíme v příštím roce. Oslavy se nebudou odehrávat pouze jeden
den, ale chceme je rozložit po celý příští rok. Zároveň se chystáme vydat publikaci o naší
obci. Při této příležitosti Vás chceme oslovit a poprosit o spolupráci už teď. Chceme shromáždit nové materiály z historie naší obce, hledáme staré fotografie, pohlednice, obrázky,
dokumenty, třeba dopisy z vojny a pod. Všechno na čem je Petrov nebo Petrovjané. Tyto
materiály nám stačí jenom zapůjčit (ale můžete je i věnovat do kroniky), my si je okopírujeme a vrátíme. Rovněž bychom rádi udělali výstavku staré zemědělské a vinařské techniky
(žebřiňák, nářadí apod.).
Děkujeme za každý příspěvek a informaci kde co najít.
O podrobnostech těchto oslav Vás budeme také dále informovat.
„Člověk přece musí něco chtít, musí mít před sebou nějakou cestu, o které ví, kam vede.
A když věří, že je správná, má po ní jít a třeba i zakopávat o kameny“.
Přejme si všichni šťastnou cestu celým rokem 2011
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 21 - 32
z jednání č. 2/10 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 25.11.2010
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ZO schvaluje Program jednání ZO.
ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Petrov.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2010.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 10/
OKH.
ZO schvaluje členku finančního výboru paní Karlu Hlúpikovou.
ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 578 o výměře 16 m2 paní Renatě Martinkové, bytem
Petrov 240 za cenu 800,- Kč. Paní Renata Martinková uhradí náklady spojené s prodejem. (náklady za nabývací listiny a za návrh na vklad do KN).
ZO schvaluje Vypsání výběrového řízení na ředitele/ředitelku školy. Starostka zjistí
podmínky pro vypsání u vedoucího odboru školství a mládeže pana PaedDr. Rostislava
Smejkala.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov na rok 2011.
ZO bere na vědomí informace starostky ohledně stavu projektů „Komunitní kompostárna Petrov“ a „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“, a to, že doposud
nebyla vypsána výzva v OPŽP.
ZO bere na vědomí informace starostky ohledně projektu „Zateplení MŠ Petrov“, který
byl podán do OPŽP Zelená úsporám, a to, že obec čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci.
ZO schvaluje, aby byl znovu prošetřen stav jehličnatých stromů u hrobu paní Žofkové
na hřbitově.

Usnesení č. 33 - 44
z jednání č. 3/10 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 16.12.2010
33. ZO schvaluje Program jednání ZO.
34. ZO schvaluje Vyřazení obecního majetku dlouhodobého ve výši 1 746 911,50 Kč
a drobného v hodnotě 36 105,20 Kč. Celková hodnota vyřazeného majetku činí
1 783 016,70 Kč.
35. ZO schvaluje ZŠ a MŠ Petrov vyřazení majetku z evidence, a to drobný dlouhodobý
hmotný majetek v hodnotě 17 820,- Kč a majetek neevidovaný v účetnictví v hodnotě
6 239,- Kč.
36. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2010.
37. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2011 v těchto hodnotách:
Rozpočtové příjmy: 11 955 tis. Kč, rozpočtové výdaje : 11 545 tis. Kč,
Financování příjmy : 190 tis. Kč, financování výdaje : 600 tis. Kč.
38. ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013.
39. ZO schvaluje Příspěvek ve výši 32 775,- Kč ročně (po dobu 3 let) Městu Strážnici na
provoz budovy PČR ve Strážnici. Město Strážnice předloží návrh smlouvy.
(Z důvodu transformace Obvodního oddělení policie Strážnice na policejní stanici hrozilo zrušení této stanice a policisté by byli přesunuti do Veselí nad Moravou. Město
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Strážnice jednalo se zástupci Policie ČR a přislíbilo příspěvek ve výši 250 000,- Kč
ročně na provoz budovy PČR ve Strážnici na dobu 3 roky. Starostové obcí v minulém
volebním období (Petrov, Sudoměřice, Tvarožná Lhota a Radějov), ve kterých mělo
OOP Strážnice působnost přislíbili spoluúčast na úhradě této částky. Bylo domluveno,
že každá obec přispěje 25,- Kč na 1 obyvatele. Na naši obec tudíž připadá částka ve
výši 32 775,- Kč ročně).
40. ZO schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o partnerství ze dne 18.9.2009.
(Důvodem uzavření tohoto Dodatku č.2 je skutečnost, že došlo k posunutí termínu pro
proplacení dotace projektu „4 CYKLOREIO“ a to v průběhu roku 2011. Mikroregion
Strážnicko se zavazuje vrátit půjčku v plné výši nejpozději do 31.12.2011).
41. ZO schvaluje, aby žádost o příspěvek Svazu zdravotně postižených občanů na činnost
v roce 2011 byla přesunuta na únorové jednání ZO, kdy se budou schvalovat finanční
příspěvky organizacím.
42. ZO schvaluje, aby žádost o finanční příspěvek ZO svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR byla přesunuta na únorové jednání ZO, kdy se budou schvalovat finanční příspěvky organizacím.
43. ZO schvaluje, aby bylo v nejbližší době zahájeno jednání s odborníky v oboru statiky
staveb a navrženo řešení na problém se vzrostlým stromem na pozemku p.č. 1971 v k.ú.
Petrov u Hodonína, který narušuje statiku vinného sklepu manželů Šáchových a pana
Stanislava Koštuříka.
44. ZO bere na vědomí výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok
2010.

Usnesení č. 45 - 59
z jednání č. 4/10 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 20.1.2011
45. ZO schvaluje Program jednání ZO.
46. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Deratex, spol.s.r.o.
(Předmětem smlouvy je velkoplošná deratizace obce, a to čtvrtletně).
47. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecní budovy, které využívá Česká pošta (cca 54
m2). (Tento záměr se vyhlašuje z důvodu absence nájemní smlouvy s Českou poštou).
48. ZO schvaluje Podání projektu „Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“ do I. výzvy
MAS Strážnicko.
49. ZO pověřuje starostku, aby zjistila, zda je možné změnit Obecně závaznou vyhlášku
č.2/2010 o místních poplatcích o poplatek za stanování.
(Jednalo-by se o lokalitu na Baťově kanále).
50. ZO schvaluje Převedení zisku za rok 2010 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Petrov ve
výši 67 355,67 Kč do rezervního fondu.
51. ZO schvaluje Poskytnutí obecního loga firmě Aktiv 95 Opava s.r.o. pro výrobu reklamních předmětů místo obecního znaku.
52. ZO bere na vědomí nabídku firmy Cangor a.s. na možnost využití mobilních domů,
např. mobilních mateřských školek. V současné době nemá o výše uvedenou nabídku
zájem.
53. ZO bere na vědomí informace starostky o stavu hodonínské nemocnice.
54. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně výzvy na dotaci z OPŽP na komunitní
kompostárnu.
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(Doposud nebyla vypsána výzva na tento dotační titul).
55. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně výzvy na dotaci z programu Zelená
úsporám z OPŽP na výměnu oken a zateplení MŠ.
(Zatím nepřišel výsledek, zda naší obci bude přidělena dotace).
56. ZO bere na vědomí informace ohledně Normativní instrukce č. 1/2011 Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Dle této instrukce nelze uchazeče o zaměstnání podpořit
opakovaně během tříletého období.Tzn., pokud byl uchazeč o zaměstnání podpořen
v roce 2009, 2010 a případně 2011, nelze na tohoto uchazeče v roce 2011 aplikovat
nástroje veřejně prospěšné práce.
57. ZO bere na vědomí informace pana Ing. Petra Hlaváče a Josefa Šťastného týkající se
termínu a plánu oslav výročí TJ Sokol Petrov a Sboru dobrovolných hasičů.
58. ZO ukládá panu Richardovi Koštuříkovi, aby do konce března obešel majitele pozemků
v plánované ulici „Lázeňská“ a zjistil, zda by měli zájem odprodat část svého pozemku
obci na inženýrské sítě a komunikaci.
59. ZO ukládá všem členům, aby si připravili a na příštím jednání ZO přednesli návrhy na
zkvalitnění webových stránek naší obce.

ÚNOROVÉ PRANOSTIKY:
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Je-Ii v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodryji.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když větrové na konec února uhodí,
moc obilí se na poli urodí.
Únorová voda - pro pole škoda.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a my jsme zhodnotili uplynulé pololetí. O tom,
že jsme nezaháleli, vypovídají výsledky výchovně vzdělávací práce, naše zájmové a mimoškolní aktivity, ze kterých máme radost, zážitky a společné fotografie.
V prvním pololetí pracovaly děti pod vedením paní učitelek, bývalých žáků i rodičů v deseti
zájmových kroužcích – Angličtina hrou, Mažoretky, Aerobik, Literárně informační klub,
Lego kroužek, Mladý knihovník, Ruský jazyk, Přírodovědný kroužek, Dramatický kroužek, Turistický kroužek. Od 4. ledna 2011 zahájil svou činnost kroužek stolního tenisu, kde
s dětmi dvakrát týdně pracuje pan Petr Silnica, paní Jiřina Mikulková a pan Jan Benovič.
Od února pracují děti, které se letos hlásí na osmileté gymnázium, v kroužku přípravy na
přijímací zkoušky a 22. února se děti poprvé sejdou v tanečním kroužku pod vedením paní
učitelky Jany Hanákové. V současné době tedy pracuje při základní škole třináct zájmových
kroužků, v mateřské škole pod vedením paní učitelky Marie Březovské kroužek Předškolá-
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ček. Dále děti naší školy navštěvují ZUŠ ve Strážnici a kroužky při DDM Strážnice.
Petrovské děti mají velký zájem o to, aby při škole pracoval Šachový kroužek. Pokud někdo
z Vás dospělých rozumí této hře a měl by zájem s dětmi v tomto kroužku pracovat, přijďte
mezi nás. Děkujeme všem, kterým není lhostejné, co dělají děti ve svém volném čase, věnují se jim, snaží se je vhodně motivovat a nabízet zajímavé mimoškolní aktivity.

Výuka plavání
6. ledna 2011 začal pro děti 2. a 3. ročníku základní školy povinný plavecký výcvik. S dětmi
základní školy jezdí na výuku plavání do bazénu v Hodoníně i děti mateřské školy, pro které
výuka plavání není povinná. Děti základní školy absolvují 10 lekcí po dvou hodinách, tedy
celkem 20 hodin, děti mateřské školy 10 lekcí po jedné hodině, tedy 10 hodin ( 6.1., 13.1.,
20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 24.3.). Děti kromě hygieny plavání a adaptace
na vodní prostředí získávají základní plavecké dovednosti. Učí se potápění a orientaci ve
vodě, plaveckou polohu splývání – vznášení ve vodě, dýchání do vody, skoky a pády do
vody, získávají cit pro vodu – malování ve vodě, tleskání do vody, usměrňování přirozených pohybů ve vodě – kopání a hrabání. Postupně zvládají základy plaveckého způsobu
prsa nebo kraul a děti 3. ročníku již dva způsoby v kombinaci prsa – znak, kraul – znak.
Zvládají i jednoduché prvky sebezáchrany. Plavecký výcvik bude zakončen 24. března 2011
plaveckými závody.

Cirkus Bimbo
S cirkusovým vystoupením přijel 10. ledna 2011 za dětmi základní školy a mateřské školy
cirkus Bimbo. Celým programem provázel děti klaun Bimbo, a to nejen slovem, ale i cirkusovým uměním. Spolu se svou partnerkou předvedli žonglování s kruhy, talíři, kouzla
s provazy a nápoji. S klaunem kouzlily i děti. Vyzkoušely si některá kouzla a snažily se
proniknout do tajů čar a kouzel. Vyslechli jsme si i různé klaunovy legrácky. Klaun děti
aktivně zapojoval do svého programu. Děti byly nadšené a všem se vystoupení moc líbilo.
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Karneval ke konci pololetí
31. ledna 2011, v den, kdy děti dostávaly pololetní vysvědčení, se v tělocvičně základní
školy konal školní karneval pro děti a rodiče. Po zahájení karnevalu následoval průvod
masek a představování masek. V tělocvičně
se to hemžilo princeznami, kovboji, přišel i
sládek z pivovaru, Pipi Dlouhá punčocha,
kočička, Zorro, kuřátko a dokonce televize,
vysavač a další zajímavé masky. Po celou
dobu se děti dobře bavily, tančily a soutěžily. Pinkaly si s míči, hrály molekuly, jezdily
na lopatách, hrály pohybové hry s padákem,
hry na udržení rovnováhy a soutěžily v házení do rampouchů. Rodiče děti povzbuzovali
a potom si i společně zasoutěžili. Byla vyhlášena soutěž „O nejzamaskovanějšího rodiče“ a „O nejzajímavější dětskou masku“.
I když se do soutěže rodičů zapojila pouze
paní Michaela Režňáková a soutěž tím vyhrála, doufáme, že příští rok se do soutěže
masek zapojí i ostatní rodiče, kteří budou
své děti doprovázet. Nejzajímavější maskou
byla vyhodnocena maska sládka z pivovaru, kterou si připravil Zdeněk Kuja a maska
vysavače Martina Trechy. Po závěrečném
tanci a sladké odměně odcházely děti spokojeně domů. Karneval se dětem líbil a už
se těší na další.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2011/2012
Ve středu 2. února 2011 proběhl zápis dětí
do 1. třídy základní školy pro školní rok
2011/2012. Předcházela mu řada společných
akcí základní a mateřské školy a návštěvy
předškoláků ve škole. Děti přišly k zápisu
se svými rodiči a ve vyzdobené třídě je čekaly nejen paní učitelky, ale i jejich bývalí
kamarádi ze školky, dnes už naši prvňáčci.
Na úvod předvedli budoucí prvňáčci pásmo básniček a říkanek. A jak bývá u nás ve
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škole zvykem, přichází děti k zápisu do 1. třídy s pohádkou. Tentokrát to byla pohádka
„O veliké řepě“. Děti základní školy jim zahrály pohádku a naši předškoláci při pohádce a beze strachu předváděli svoje znalosti a dovednosti. Po vypracování pracovního listu
a nakreslení postavy dostaly děti sladkou odměnu – dort ve tvaru školy, který jim upekla
paní kuchařka Marie Bačíková. Patří jí velký dík, protože všem moc chutnalo. Na závěr si
děti s rodiči prošly školu, nahlédly do učeben, kanceláře, školní družiny, PC učebny, sborovny i ředitelny. Prožili jsme společně příjemné odpoledne a děti, i když trošku unavené,
ale spokojené, odcházely se svými rodiči domů. Do 1. třídy základní školy bylo přijato pro
školní rok 2011/2012 devět dětí:
1. Běťák Ondřej
6. Kubalová Eva Maria
2. Hudeček Štěpán
7. Marečková Hana
3. Klásková Kateřina
8. Martinek Matúš
4. Komoň Adam
9. Tomšejová Lenka
5. Konečná Karolína
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní škola a Mateřská škola Petrov nabízí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

školu rodinného typu s vlastní jídelnou, tělocvičnou, PC učebnou, školním a dětským
hřištěm
pestrou nabídku mimoškolních aktivit a zájmových kroužků
pobyt dětem v ranní družině v MŠ od 6.30 do 7.40 hodin, v denní družině v ZŠ od 12.00
do 15.15 hodin
od školního roku 2007/2008 výuku podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro
život“
výuku anglického jazyka od 3. ročníku, kroužek anglického jazyka od 1. ročníku, kroužek ruského jazyka od 3. ročníku
individualizaci výuky českého a anglického jazyka ve spojených třídách
interaktivní výuku
nepovinný předmět Náboženství v 1. – 5. ročníku
projektové a skupinové vyučování
vzdělávání žáků mimořádně nadaných

•
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vzdělávání a péči o zaostávající a problémové žáky
zpestření výuky pomocí her podporujících vzdělávání žáků
příjemné a stimulující prostředí
spoluúčast rodičů na akcích školy a projektech
kulturní a společenské akce (večírek pro rodiče a přátele školy)
společné mimoškolní akce dětí ZŠ, MŠ s rodiči, Obcí Petrov, veřejností
společný školní výlet žáků, učitelů a rodičů
den otevřených dveří – „Ve škole po škole“
otevřenost školy – volný vstup rodičů do vyučování
dobrou připravenost žáků pro přijetí na osmileté gymnázium
dobrou připravenost žáků – přechod na 2. stupeň základní školy
účast žáků v soutěžích a olympiádách
možnost výpůjček knih ze žákovské knihovny
návštěvy obecní knihovny
různorodé činnosti o přestávkách – míčové hry v tělocvičně a na školním hřišti, hry na
dětském hřišti, návštěva knihovny, sledování televize
návštěvy divadelních představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v Městském divadle Zlín
návštěvy kulturních akcí dle nabídek KD Strážničan ve Strážnici
spolupráci se spádovou školou ve Strážnici, Školní ulice, se ZŠ Sudoměřice, se SDH
Petrov a Strážnice, s ČSCHDZ Petrov, s MS Dolina Petrov, s TJ Sokol Petrov, s PPP
Hodonín, se SPC Kociánka Brno, s Policií ČR
plavecký výcvik
pitný režim
stravování ve školní jídelně dětem základní školy, zaměstnancům, důchodcům i veřejnosti
cvičení veřejnosti v tělocvičně

Večírek pro rodiče a přátele školy
V pátek 11. února 2011 se konal večírek pro
rodiče a přátele škole. Ve vyprodané vinárně
motorestu Plže zahájili večírek malí tanečníci Klárka Megová a Filip Schwoiser, členové TK Classic při SVČ Hodonín, ukázkou
standardních tanců. Svým druhým vstupem,
ukázkou latinskoamerických tanců, se rozloučili a volná zábava mohla začít. Slovem i
hudbou celý večer provázel hosty DJ Luděk
Ptáček. Po tombole pokračovala zábava do
brzkých ranních hodin.
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Děkujeme všem sponzorům za příspěvky do tomboly. Výtěžek večírku bude věnován dětem
mateřské a základní školy na sponzorování kulturních a sportovních akcí, soutěží, mikulášské nadílky, na nákup sportovních potřeb, některých školních pomůcek a knih.
(foto Večírek pro rodiče 1 – 3)
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Navodit atmosféru klidu a pohody v tomto období je někdy velmi těžké. Některé děti se na
tento den těší, jiné bývají napjaté. Ale obavy hned pominou, jakmile děti vstoupí do budovy základní školy, protože toto prostředí dobře znají z nejrůznějších akcí, které společně
pořádáme.
V současné době připravujeme pro děti i rodiče karneval, který se bude konat 28. února.
A tak nám zima rychle uběhne a budeme se těšit na pěkné jarní dny.
Učitelky MŠ

Oznámení
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se koná v pondělí 11. dubna 2011
v 16.00 hodin v mateřské škole.
Mgr. Helena Tomšejová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ani v zimě se ve školce nenudíme
V zimě se většinou zkracuje doba vycházek a her venku, tak děti tráví mnohem více času
ve třídě. Seznamují se s hlavními znaky zimy a se změnami počasí. Vyprávíme si o zimním
oblečení, zpíváme zimní písničky, učíme se nové básničky a hry, hodící se k tomuto období.
Povídáme si, co dělají zvířátka v zimě, na parapety sypeme ptáčkům dobroty, které děti
přinášejí z domova. Zima nám také přináší mnoho inspirací pro výtvarné činnosti, které
využíváme při práci.
Aby se život dětem v mateřské škole zpestřil, navštívili jsme velmi pěkné vystoupení
cirkusu Bimbo v tělocvičně ZŠ. Z VIS Bílých Karpat mezi nás přišla lektorka s programem
„ Putování s Křemílkem a Vochomůrkou „. Děti měly možnost seznámit se se základními
druhy léčivých rostlin, uvařily si a ochutnaly bylinkové čaje.
Od začátku ledna se 15 nejstarších dětí účastní plavecké výuky v bazénu v Hodoníně. Projekt plavecké výuky je zaměřen na seznámení dětí předškolního věku s vodním prostředím a
se základy plaveckých dovedností. Děti překonávají strach z vody a zvyšují svoji otužilost.
Konec ledna je pro budoucí školáky předznamenán přípravou na zápis do první třídy ZŠ.

Kanalizace
Máme za sebou víc jak rok fungování nové kanalizace, dokonce nás prověřila vloni velká
voda. Zatím všechno funguje bez větších problémů a ani VaK jako investor a provozovatel nemá vůči stavebním firmám větší výhrady. Při výstavbě kanalizací zajistila Obec
Petrov osazení čistících revizních šachtiček na kanalizační přípojky. Pořízením šachtiček
jsme chtěli přispět k co nejrychlejšímu napojení obce na kanalizaci a usnadnit Vám tuto
povinnost. Rovněž jsme chtěli připravit podmínky pro co nejrychlejší zapravení komunikací a chodníků po stavbě. Vaše kanalizace tedy podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu začíná napojením na kanalizační řád včetně
revizní šachtičky a záleží na Vás, v jakém stavu si budete Vaši revizní šachtičku a celou
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kanalizační přípojku udržovat. Je třeba ji občas kontrolovat, udržovat, čistit a hlavně si
prověřte, jestli ji máte správně usazenou. Pokud ji máte ve vjezdu, jestli je obetonovaná,
abyste si ji třeba autem nepoškodili, nebo pokud ji máte vysoko, snižte si ji do výšky terénu.
Opakovaně Vás upozorňujeme, že veřejnou kanalizací mohou být odváděny odpadní vody
v přípustné míře znečistění, které je stanoveno kanalizačním řádem a je zakázáno do veřejné kanalizace vypouštět odpadní vody z produkce chovu domácích hospodářských zvířat a
ostatní chemické látky vodám závadné. Dále upozorňujeme, že není dovoleno vypouštět do
veřejné kanalizace odpadní vody přes septiky a jímky s přepadem. Pokud přesto zjistíte, že
Vám v domě kanalizace neodtéká, zkontrolujte Vaši revizní šachtičku a pokud zjistíte, že
se jedná o závadu Vaší kanalizační přípojky, oznamte toto na havarijní službu Vodovodů a
kanalizací, která je Vám k dispozici nepřetržitě a volání je zdarma. Stejně tak vás prosíme
o informaci, pokud zjistíte jakýkoliv problém na veřejné kanalizaci.

Telefon na havarijní službu VaK 800 800 825
Při hlášení poruchy sdělte, prosím:

Hlášení poruch v dodávce elektřiny a plynu
Pokud zjistíte, že máte problém s dodávkou elektrické energie, vždy volejte havarijní služ-

E.ON

800 22 55 77

Veškeré závady na plynovém zařízení hlaste na telefon

1239 pohotovostní linka RWE

Hlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlase
Závady na veřejném osvětlení a rozhlase hlaste co nejdříve na obecní úřad tel.

518 335 620
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155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález
podezřelého předmětu

112 Jednotné číslo tísňového volání – při závažnějších mimořádných událostech,
potřebujete-li pomoc více složek.

Operátorovi nahlaste:
Co se stalo – popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob
Kde se to stalo – pokud možno přesná adresa nebo popis místa události
Kdo volá – jméno a kontakt na volajícího

UPOZORNĚNÍ

jméno a přesnou adresu objektu nebo místa, kde došlo k poruše
co nejpřesnější popis poruchy a kdy porucha nastala
Havarijní služba přijímá hlášení poruch a havárií na vodovodech a kanalizacích, závady na
vodoměru a závady na kvalitě pitné vody.

bu
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Místní poplatek za odpad pro rok 2011:
•
Sazka poplatku: 360,- Kč/osoba/rok
•
Způsob platby:
- v hotovosti na Obecním úřadě v Petrově
- převodem na účet číslo 11027671/0100, VS je číslo domu
Splatnost poplatku za 1. pololetí roku 2011 (180,- Kč/osoba/rok) je do 30.5.2011.
Pokud nebude místní poplatek uhrazen do 30.5., bude navýšen platebním výběrem.

Zastupitelstvo obce Petrov
Zastupitelstvo obce Petrov bude i nadále zasedat vždy 1x za měsíc Obecní úřad informuje
o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce a internetových stránkách obecního úřadu 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Každé zasedání je veřejné.

vždy uveďte ulici a číslo popisné domu, u kterého nesvítí světlo nebo

nejde rozhlas.
Ing. Ladislav Krůtil
místostarosta

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým
účastníkem nějaké události, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo
bezpečnost. Nabízíme několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc.
Které číslo volat?
150 Hasiči – požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob

Veřejně prospěšné práce a výkon veřejné služby
Již několik let obec zaměstnává občany z Petrova na veřejně prospěšné práce. V loňském
roce jsme zaměstnali celkem 4 osoby. Na úhradu jejich mezd jsme získali od Úřadu práce
dotace, která v loňském roce činila 83 % celkových výdajů na mzdy. Zbylých 17 % šlo
z rozpočtu obce.
Vedle toho obec umožňuje také odpracovat tzv. veřejnou službu. Tato je určena dlouhodobě nezaměstnaným osobám, kterým je déle jak 6 měsíců vyplácen příspěvek na živobytí.
Jde o šanci získat alespoň krátkodobou pracovní příležitost a možnost zvýšit si částku příspěvku. Pro tyto osoby musí obec zajistit pojištění, školení bezpečnosti práce a ochranné
pomůcky.
V loňském roce této služby využívaly v naší obci 3 osoby.
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Informace o sčítání lidu

Statistika nuda je, má však cenné údaje…
Ke dni 31.12.2010 měla naše obec 1332 obyvatel.
Změny ve složení obyvatel v roce 2010:
(muži 5, ženy 12)
(muži 7, ženy 7)
(muži 6, ženy 9)
(muži 8, ženy 8)
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Věkové složení obyvatel ke dni 31. 12. 2010:

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké
množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání
je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března
2011.
Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které
proběhlo v dubnu 2010.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků
zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český
statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká
pošta, s. p. Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak
se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost
využívat osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory,
kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém
si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také
zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
Zdroj internet

Přihlášení: 17
Odhlášení: 14
Narození: 15
Úmrtí: 16
Sňatky: 9
Rozvody: 3
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Občané, co nejvíce pamatují:
Ervín Němeček
Cecílie Zezulová
Miloslav Lukáš

Věk
0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
Celkem občanů

Muži
49
101
91
109
106
106
55
33
11
1

Ženy
53
74
99
104
93
84
80
63
19
1

Celkem
102
175
190
213
199
190
135
96
30
2
1332

Informace o strategických záměrech obce
Již na začátku minulého volebního období jsme si vytýčili hlavní strategické cíle, které
bychom chtěli naplnit v horizontu deseti let. Především to bylo dobudování infrastruktury,
vybudování nových komunikací a připravit podmínky pro další možný rozvoj obce, jak
v oblasti nové výstavby rodinných domů, tak možnosti podnikání – především v turistice.
Řadu těchto především investičních cílů se nám již podařilo zrealizovat. Jeden z hlavních
cílů bylo rovněž obohacení našeho kulturního a společenského života o další nové akce
a podpora již tradičních zavedených akcí v obci. V současné době se chceme soustředit
na zkvalitnění společenského života, kvalitu poskytovaných služeb a zlepšení komunikace
mezi občany a orgány obce.
Jedna z možností, jak si ověřit, zda naše záměry a dosažené výsledky jsou správné, je
kromě Vašich názorů i posouzení od nestranné komise. Takovou možnost nabízí soutěž
o „Vesnici roku“, která je vypisována každoročně v rámci krajských a celorepublikových
kol. V soutěži jsou hodnoceny všechny oblasti života obce. Ve svém okolí máme obce, které
se této soutěže úspěšně účastnily (Hroznová Lhota – vítěz roku 2002, Milotice, Terezín).
Víme, že zatím nemáme na to, abychom napoprvé vyhráli, ale rádi bychom se už letos přihlásili a ověřili si, ve kterých oblastech je potřeba se zlepšit.
Celé Zastupitelstvo obce Petrov tuto myšlenku přijalo za svou a společně chceme do této
přípravy získat co nejvíce poznatků a názorů i od Vás spoluobčanů. Abychom mohli spolu
ještě lépe komunikovat, rozhodli jsme se, že zkvalitníme naše webové stránky, především
na nich poskytneme prostor pro Vaše náměty, připomínky a diskuzi. Víme, že ne všichni
s tímto zdrojem informací pracují, proto chystáme také zavedení dotazníků, ve kterých se
Vás budeme ptát na Vaše hodnocení proběhlých akcí anebo spokojenost s prací obecního
úřadu. První dotazník přikládáme již v tomto čísle. Dotazníky si také můžete vyzvednout na
obecním úřadě. Vyplněné je můžete vhazovat do schránky u obecního úřadu, nebo přinést
přímo na obecní úřad. O výsledcích těchto anket Vás budeme pravidelně informovat.
Starostka a místostarosta
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3113 Základní školy
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Výdaje celkem :

3ODWEDGDQČ]SĜtMPĤ]DREHF

6320 3RMLãWČQtIXQNþQČQHVSHFLILNRYDQp

9\~þWRYiQt]iORKDM

3RMLãWČQtYR]LGHOEXGRYDM

6310 2EHFQpSĜtMP\DYêGDMH]ILQDQþQtFKRSHUDFt

6402 )LQDQþQtY\SRĜiGiQtPLQOHW

Úroky, poplatky banky

6171 ýLQQRVWPtVWQtVSUiY\

6399 Ostatní fin.operace

Mzdy,pojiš.,školení, cest.náhrady,materiál,aj.
Údržba ,energie, mzdy, nákup materiálu,aj.

6112 Zastupitelstva obcí

60
Výdaje zásahové jednotky

5512 Požární ochrana

150

90
Údržba, výsadba, projekty

3745 3pþHRY]KOHGREFtDYHĜHMQRX]HOHĖ

55

520

50

3725 9\XåtYiQtD]QHãNRGĖRYiQtNRPXQiOQtFKRGSDGĤ7ĜtGČQêRGSDG

3723 6EČUDVYR]RVWDWQtFKRGSDGĤ

Velkoobjemový odpad

1 866
3721 6EČUDVYR]QHEH]SRGSDGĤ

1 800
1iNXSSR]HPNĤ~]HPQtUR]YRM

3636 Územní rozvoj

3639 .RPXQiOQtVOXåE\D~]HPUR]YRMMLQGHQH]DĜD]HQ 0tVWQtKRVSRGiĜVWYt~GUåEDDM

20

650
ÒGUåEDHOHNWĜLQD

6
Úpravy , údržba

3URYR]]GUDYRWQtKRVWĜHGLVND

3511 9ãHREHFQiDPEXODQWQtSpþH
3632 3RKĜHEQLFWYt

3ĜtVSČYN\]iMPRYêPVGUXåHQtP 0\VOLYFL5\EiĜLDWG

3429 2VWDWQt]iMPRYiþLQQRVWDUHNUHDFH

10

3631 9HĜHMQpRVYČWOHQt

3ĜtVS7-6RNRODMVSRUWRUJDQL]DFtP

3419 2VWDWQtWČORYêFKRYQiþLQQRVW

180

45

60

35

312

10

66

300

300
Silnice, komunikace
'RNRQþHQtDNFH523QiYHV~GUåEDFKRGQtNĤ

120

2011

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Plán

2212 Silnice

3412 6SRUWRYQt]DĜt]HQtYPDMHWNXREFH

11 955

24
23
130
5
10

3
8
16
79
3

66

Plán 2011
1 395
76
163
1 950
100
4 620
450
27
6
36
20
19
764
259
0
1 594
109

=iYD]QpXND]DWHOH1iYUKUR]SRþWRYêFKYêGDMĤQDURN
%DĢĤYNDQiO:&3OåHVRFLiOQt]DĜ%DĢNDQiO

Paragraf

&HONHPSĜtMP\

SURQiMHPDSURGHMSR]HPNĤ
3ĜtMP\]DRGYR]NRQWHMQHUĤ
3ĜtMHP]DWĜtGČQtRGSDGĤ
9UDWN\SĜHSODWNĤ]DHQHUJLHPLQXOêFKOHW

Poplatky za hlášení v rozhlase
Popl. za reklamu, prodej publik., aj.
Ostatní nebyt.prostory
Nájem - hrob.místa

VPP - smlouva Opavský

SĜtVSČYHNQDYêNRQVWiWVSUiY\DãNRO\
YUiFHQtSĤMþN\RG0$6
SĜtVSČYHNRG%DĢRYDNDQiOX
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3RSODWN\]DSURYR]YêKHU$XWRPDWĤ
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1iSOĖSDUDJUDIX
3ĜtMP\]HVWiWQtFKGDQt
"
"
"
GDĖRYiSRYLQQRVW]DREHF3HWURY
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2144 9QLWĜQtREFKRGVOXåE\DFHVWRYQtUXFK
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Paragraf
'DĖ]SĜtMPX)2]H]iYþLQQRVWL
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'DĖ]SĜtMPX)2]NDSYêQRVĤ
'DĖ]SĜtMPX32
'DĖ]SĜtMPĤ32]DREFH
DPH
PDO
3RSODWN\]HSVĤ
3RSODWHN]DYHĜHMSURVWUDQVWYt
Popl. za VHP
2GYRG]YêWČåNX]SURYR]X9+3
Správní poplatky
'DĖ]QHPRYLWRVWL
Neinv.transfery
6SOiWNDSĤMþSURVWĜHGNĤ
2VWDWQtVSOiWN\RGYHĜUR]SRþWĤ
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3ĜtMP\]SURQiMPX
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Závazné
ukazatele

6310

6171

3725

3722

3639

3636

3632

3613

3399

3341

3314

2449

2449

2420

4112

1511
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1351

1347

1343

1341

1337

1211

1122

1121

1113

1112

1111

Závazné ukazatele
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Rozpočet obce Petrov na rok 2011
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Financování
5R]SRþHWSĜtMP\

11 955,00

)LQDQFRYiQtSĜtMP\ ]H]ĤVWDWNX~þWX.%N

5R]SRþHWYêGDMH

190,00

-11 545,00

5RþQtVSOiWNDMLVWLQ\~YČUXX.%
5R]GtOSĜtMPĤDYêGDMĤ

-600,00
0,00

9\YČãHQR
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knih. V předvánočním období nám na jedné ze svých schůzek vyrobily výzdobu se zimní
tématikou.
V knihovně je k půjčení přibližně 7500 knih, časopisy např. Pěkné bydlení, Dům a zahrada
aj. Vybrat si lze i z knih tzv. výměnného fondu poskytovaného Městskou knihovnou Hodonín. Pro registrované čtenáře je k dispozici zdarma počítač s internetovým připojením,
tiskárna a kopírka.
Půjčovné na kalendářní rok je pro dospělého čtenáře 50,- Kč, pro studenty 30,- Kč a děti
do 15-ti let zaplatí 20,- Kč. Navštívit nás můžete každou středu od 15.00 do 18.00 hodin.
Těšíme se na vás.
Iveta Dekařová
knihovnice

Vzpomínka na dětství prožité na petrovském mlýně…

6ĖDWR
(OHNWURQLFN\Y\YČãHQR

6FKYiOLOR=DVWXSLWHOVWYR2EFH3HWURYQDMHGQiQtþGQH

Poděkování
Děkujeme všem chápajícím, ochotným a pracovitým spoluobčanům za pomoc při
zvládnutí „Ladovské zimy“.
Starostka a místostarosta

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí
právě tak nezbytné jako denní chléb.“
Honoré de Balzac

Naše knihovna…
V loňském roce jsme společnými silami, s dětmi základní školy, obecními zaměstnanci a
dalšími dobrovolníky, přestěhovali knihovnu z půdních prostor mateřské školy do přízemí
budovy základní školy. V novém působišti knihovnu vloni navštívilo celkem 591 čtenářů.
Zaregistrovalo se 75 lidí, z toho 27 dětí do 15-ti let. Pravidelně začaly knihovnu navštěvovat děti z kroužku Mladého knihovníka, pod vedením p. uč. Mgr. Flašarové. Nejdříve se
schází v počtu 18 dětí ve třídě, kde se baví o dětských autorech a ilustrátorech, luští křížovky, tajenky apod. Nakonec přijdou do knihovny, kde si vzájemně pomůžou s výběrem

V roce 1995 jsem se spolu se svými kolegy pedagogy, věnovala přípravě sborníčku lidových pověstí z okolí Strážnice, který byl vydán o rok později Pedagogickým střediskem Hodonín a byl využíván při výuce na školách našeho regionu.
Vyprávění tehdy tvořilo výraznou součást života lidí nejen u nás na Slovácku. Mezi lidmi
byla velká soudržnost, většinou dobré sousedské vztahy, hodně si pomáhali, často se scházeli na besedu a při tom si vyprávěli o nejrůznějších zážitcích, předávali také to, co se
dověděli od svých předků. Vedl je k tomu i tehdejší způsob života na vesnici. Práce na
poli, kolem hospodářství a v zimě dlouhé večery přímo vybízely k černé hodince naplněné
zajímavým povídáním, a nejvděčnějšími posluchači byly hlavně děti. Pamatuji si ty chvíle
z vlastního dětství, kdy při draní peří, vaření trnek, na svatbách, při setkání široké rodiny u
večeře po zabijačce, což byly události, při kterých nám dětem bylo povoleno jít spát později, a tak jsme se velmi těšily, na vyprávění dospělých, které nám někdy i nahánělo strach,
ale takový ten správný, pohádkový. Vždycky se totiž našel mezi přítomnými vynikající vypravěč místních pověstí a příhod, které se v rodinách předávaly z generace na generaci. Pro
mě byl tím nejlepším vypravěčem můj kmotr. Při jeho vyprávění o hastrmanech a čertech
se všem posluchačům, a zvláště nám dětem, tajil dech.
Při hledání místních pověstí v Petrově jsem čerpala nejen z dochovaných písemných
podkladů, ale potkala jsem se s lidmi, kteří rádi a ochotně vyprávěli místní pověsti tak, jak
je znali oni, ale i s lidmi, ve kterých se probudily vzpomínky na vlastní život, na zážitky
prožité v Petrově. Jednou z nich byla i paní Káčerková, rozená Zezulová, která se mnou
podělila o vzpomínky na svoje dětství prožité právě na petrovském vodním mlýně. Mlýn,
jehož dominantou je košatá prastará lípa, bylo pro většinu dětí místo tajemné, a v jejich
představách se často objevil hastrman, který tam kdysi prý přebýval.
Paní Káčerková mi ochotně o mlýně povídala jako o svém rodišti, o svých nejbližších
i šťastném dětství. Dokonce se k tématu vrátila ještě později a své vzpomínky sepsala a
souhlasila s jejich zveřejněním, pokud se najde příležitost, kde se budou hodit. Ta příležitost
přišla a možná ti starší, již také pamětníci, se rádi do jejích vzpomínek začtou. Věřím, že
řadu lidí i potěší.
„ Náš MLÝN má za sebou bohatou historii. Můj stařeček Josef Zezula měl čtyři syny.
Žili na zemědělské usedlosti v Petrově číslo 11. Nejstarší ze synů se jmenoval po otci Josef
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a oženil se a založil rodinu. Druhý syn Martin se rozhodl, že odjede do Ameriky, protože
v té době „za moře“ odjíždělo hodně lidí za prací a nějakým výdělkem. Odjížděl se ženou
a malým dítětem, Josefkem. V Americe se jim narodil druhý syn.
Mého otce Jana a nejstaršího z bratrů Josefa zastihla I. světová válka a museli narukovat
a bojovat za císaře pána. Na ruské frontě se dostali do zajetí, ale snad osud tomu chtěl, oba
bratři se dostali do stejných míst a na „bazaru“ se sešli. Válku oba přežili a v roce 1918 se
vrátili. Josef ke své ženě, která byla dost zámožná a tak hospodařili na jejím gruntě. Můj
tatínek se za nějakou dobu po návratu také oženil. Do třetice všeho dobrého se po čase
z Ameriky, s nějakými dolary, vrátil i strýc Martin s rodinou. Měl už dva syn, vrátil se do
rodného domu a začali hospodařit.
Můj stařeček věděl, že má čtyři děti a všechny chtěl zabezpečit. Jak už jsem řekla, Martin
odjel do Ameriky, Josef se dobře oženil, doma však zůstával ještě můj otec Jan a o deset let
mladší, nejmladší ze synů, svobodný František. Stařeček byl moudrý člověk. A tak hned
po válce v roce 1918 se rozhodl koupit mlýn v Petrově od mlynáře Žakovského. Mlýn byl
ještě za dob roboty svobodný a bez závazků. Lidé stařečka obdivovali, že se pro koupi
rozhodl, protože mlýn byl již tehdy velmi starý a vyžadoval hodně oprav, aby se tam dalo
žít a pracovat. Byl na vodní pohon s obrovským vodním kolem, které se později muselo
odstranit. Stařeček už nemlel, protože se snížil stav vody a nastoupila mechanizace. Mlýn
obklopovala velká zahrada téměř 1,5 hektaru, měl vodní právo až k potoku. Rozhodl se
rozdělit usedlost na dva stejné díly pro oba bratry, Jana a Františka. Aby se tam dalo bydlet,
muselo dojít k úpravám, kolo bylo už pryč, tak byla na řadě zahrada a polnosti, které bylo
třeba obdělat, a vypěstovat plodiny potřebné k živobytí. Práce bylo hodně, ale vše se dařilo.
Jako dítě jsem všechno kolem sebe vnímala jako krásné, vysoké a hluboké. Mělo to pro mě
velké kouzlo. U mlýna rostla obrovská lípa 300 let stará. Dnes patří mezi stromy chráněné
památkovým úřadem. Je stále krásnou dominantou Petrova. Jednou nás navštívil pracovník
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a hodně nám o mlýně pověděl. Chtěl ho
vidět, protože jeho prababička prý v minulosti ten mlýn vlastnila ještě s nějakými statky
v Uherském Brodě. Pocházela údajně ze šlechtického rodu.
Jak přibývají roky, stále častěji vracím ke vlastním vzpomínkám. Před očima mám to
obrovské mlýnské kolo, vodu, která byla strašně hluboko a slyším, jak krásně šplouchávala.
Jako školačka jsem měla hodně kamarádek, protože to prostředí a rozsáhlé zahrady nám
dávaly prostor k dětským hrám, dětmi se to u nás jenom hemžilo. Aby se nám podařilo
obejmout mohutnou lípu, musela se děvčata chytit za natažené ruce, udělat řetěz a pak to
dokázala. Když jsme se dostatečně vyběhaly, sesedly se všechny děti kolem stařečka a ten
povídal o bludičkách na lukách, které ho vodily pořád dokola, že ani domů trefit nemohl,
povídal také o hastrmanovi a další pověsti o Petrově.
Můj stařeček byl vysoký, vážný bělovlasý sedlák s vlasy zastřiženými k ramenům. Stařenka byla drobná, pohyblivá a hlavně moc hodná, jako všechny babičky. Pak už byli na
výminku. Majetek předali synům a ti se o ně podle notářského zápisu postarali. Dostávali
tzv. výměnek – peníze, obilí, ovoce ze sadu. Myslím na to, jak byl stařeček pobožný a pravidelně četl v bibli psané švabachem. Já jsem byla taková malá čečetka, chtěla jsem pořád
předčítat, tak mě to musel učit. Stařenka ta mě vzala do komůrky, tam bylo věcí. Byly tu
uložené nádoby, ve kterých se nosilo jídlo na pole - polévka a ostatní. Byly to nádoby keramické s několika otvory a jedním uchem, kterým se říkalo „nosáky“. A ty pekáče a formy
na bábovky! V době postní se mastilo máslem a vařilo v jiných nádobách. Když půst nebyl,
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změnily se i nádoby k pečení a vaření. To jsem pak na stařence často loudila něco dobrého.
A ono se vždycky něco našlo, i ten „mls“ v kapsáři byl. Na „hůře“ tam toho bylo ještě víc
k vidění. Byly tam násypky na obilí, a celé zařízení sloužící ke mletí postupovalo až do sklepa, když se ve mlýně ještě mlelo. A „prášci“ (pomocníci při mletí) tam měli ubytování. Teď
z toho zbyly jen ty sklepy. Vše je už zrušené a upravené. Dvůr byl vydlážděný kamením,
uprostřed na dřevěném sloupku stál holubník. Mleči přijížděli s povozy a okolo holubníku
se zatáčeli k mlýnu. Jak už jsem říkala, postupně to rodiče upravili na hospodaření. Dnes už
jsou všichni na onom světě, i můj bratr zemřel. Zdědila jsem naši polovinu mlýna, tu druhou
po strýci Františkovi zase můj bratranec Láďa. Více nás z rodiny Zezulů nezbylo.
Já jsem se provdala za lesáka, mlýn jsem opustila a s manželem jsme putovali po hájenkách. Na penzi jsme se vrátili DOMŮ do Petrova v roce 1977. Když jsem si sedla na splav,
který jsme s manželem vyhrabali ve vodě u zídky, zaujalo nás, že ta silná deska, „fošna“,
v tom splavu vydržela nějaké to století. Tam asi sedával ten náš hastrman, či vodník Česílko? Rostly nám tam i lekníny, jedno teplé léto jich kvetlo kolem padesáti kusů, nádherné.
Škoda, že nám tuto zimu vymrzly.
Prožili jsme pěkný život blízko přírodě. Můj manžel je z rodiny lesácké, také jeho maminka je z lesáků. Ale manželův dědeček si vzal za ženu mlynářku v Radějově, jmenovalo
se to „Závší“. Takže se dali dohromady lesáci s mlynářkami.“ Usmála se. Já jsem jí poděkovala za příjemnou hodinku a pěkné vyprávění. Ještě se za mnou stavila za pár týdnů
v místní škole, kde jsem učila. Dnes žije téměř devadesátiletá paní Káčerková u své dcery
v Rohatci.
Ke kulatým narozeninám, které v tomto roce oslaví upřímně blahopřejeme a přejeme pevné
zdraví do dalších let.
Zaznamenala Mgr. Miloslava Dekařová - Petrov - září 1995

ZE ŽIVOTA OBCE
Tříkrálová sbírka
Na začátku roku 2011 proběhla
Tříkrálová sbírka. V naší obci
koledníci vykoledovali do pokladniček částku 45 156,- Kč.
Pro srovnání – v loňském roce
se vybralo 42 422,- Kč.
Odměnou pro koledníky bylo
promítání filmu „Shrek: Zvonec a konec“, které proběhlo
19. ledna v kulturním domě ve
Strážnici.
Všem dárcům i koledníkům děkujeme.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Další tituly jsou doma.
Mladá Petrovská karatistka, členka klubu karate Šin-mu Hodonín, Veronika Mišková,
zažila jeden z nejúspěšnějších roků ve své sportovní kariéře.
Na přelomu ledna a února loňského roku ji čekala
první zkouška. Účast na mistrovství Evropy v karate
mládeže v Tureckém Izmiru. Veronika Odjížděla s jasnými ambicemi. Obhájit loňský bronz a pokusit se i o
zlato. Nakonec však vyšla pouze obhajoba bronzové
medaile, protože v semifinále prohrála se španělskou
závodnicí 3:2.
Další zkouška ji čekala hned v březnu a to premiérová
účast na Zlaté karatistické lize seniorů v Holandském
Rotterdamu. Jelikož však teprve v seniorské kategorii
začíná, ambice na nějaké body nebo dokonce medaili nebyly. Ale … Protože neměla co ztratit, nebyla tak
nervózní, a startovním polem se lehce dostala přes první 2 kola, kdy ve 3 narazila na domácí soupeřku, se
kterou prohrála a musela do repasáže, kde ji bohužel
v 2 kole porazila o mnoho zkušenější Angličanka, a
obsadila tak 5 místo, jako nejlepší z Češek (reprezentantky Ištvánková, Vašeková, Kotěrová, Smolařová) To ji nabudilo na Český seniorský
šampionát který se konal na konci března v Mladé Boleslavy. Kde nakonec po prohře s o 10
let starší Vašekovou obsadila 2. místo a dostala se do širší seniorské reprezentace.
Největším úspěchem loňského roku však bylo Mistrovství Evropy stylu Goju-ryu, které
se konalo v Květnu v Rakouském Grazu. V kategorii Juniorek se jí velmi vedlo, a nezastavila ji ani domácí závodnice Swarzingerová, kterou měla v Semifinále. Ve finále si pak už
jen hravě poradila se svojí kolegyní a získala zlatou medaili a titul mistryně Evropy. Pak
ještě nastupovala v kategorii teamu, kde s Kopečnou a Židkovou získali zlatou medaili, což
byl také pro Veroniku druhý titul .
Na začátku října se konalo Mistrovství světa v karate stylu goju-ryu v Portugalském
městečku Cascais. Zde nastupovala ve Třech kategoriích. V jednotlivcích prohrála v semifinále s domácí Cardoso, a obsadila tam Bronzovou příčku. V kata teamu seniorek, kvůli
nedostatku času pro nácvik, nebyl jejich team tak sehraný a prohrál v semifinále a taktéž
získal bronzovou medaili. V Juniorkách si však věřily a dostali se až do finále, kde však
prohrály s výborně připraveným domácím teamem. Veronika Si tak z MS odvezla jednu
stříbrnou a dvě bronzové medaile.
Mimo zahraniční turnaje se Veronika Zůčastnujě i ,,místních´´ souteží. Bylo to např.
MČR gojuryu, kde získala zlatou medaili, Velká cena Hradce Králové, s největší mezinárodní účastí v ČR, kde získala nejlepší umístění z českých závodnic a to bronzovou medaili

v kategorii seniorek. Jsou to také turnaje v Ústí nad Labem, květnové Czech open kde byla
zlatá a bronzová a Northbohemia kde skončila Zlatá a stříbrná.
Konec loňského roku se pak nesl v duchu nominačních soutěží na nadcházející mistrovství Evropy. Jedním z těchto turnajů byl Venice cup v Itálii, kde získala zlatou medaili v
kategorii juniorek i seniorek, a druhým bylo Trbovlje open ve Slovinsku, kde opět vyhrála,
což jí zajistilo nominaci na ME kadetů, juniorů, a juniorů do 21 let které se bude konat
2. Únorový víkend v Srbském městě Nový Sad. Druhým vrcholem tohoto roku bude MS
mládeže, které se bude konat v Malajsii v říjnu. Od letošního roku je však v kategorii do 21
let, kterou nehradí stát, proto pokud byste měly zájem sponzorovat, a podílet se na úspěších
Veroniky tak bychom byly jenom rádi. A můžete nás kontaktovat na email. adrese: MiskovaVeronika@email.cz
Mnoho úspěchů ve sportovní kariéře přejí rodiče Eva a Marián Miškovi.

Výstavní sezóna petrovských chovatelů v roce 2010
S příchodem podzimu začíná pro chovatele výstavní sezóna. Na výstavách jsou odborně
hodnocena vystavená zvířata, podle toho chovatelé hodnotí výsledky chovné sezóny. Členové naší ZO vystavovali na výstavách všech úrovní – místních, okresní, krajské, klubové,
celostátní i mezinárodní. Uvádím konkrétní výsledky činnosti. Jedním významným úspěchem je účast Janče Martina na Celostátní výstavě výstavní andulek v Brně, jeho andulka
byla hodnocena jako „Vítěz třídy – samec“. Rovněž na mezinárodní výstavě na Slovensku
– Bošáca 2010 dosáhl stejného ocenění. U chovatelů exotů je tento úspěch hodnocen velmi
vysoce a nepodaří se každému.
Obrtlík Josef sklízel úspěchy na výstavách holubů německých výstavních. Na klubové
výstavě v Holicích v Čechách získal vítěznou kolekci „Mistr klubu“ v barvě modrý pruhový
a v soutěži výletků SV získal cenu „Vítězná kolekce“ a 2 čestné ceny.
Na krajské výstavě v Hodoníně získal na holuby rovněž čestnou cenu.
V Hodoníně vystavovali i další členové naší ZO:
Králíky – Režňák Milan, Kočiš Igor, Svoboda Martin, na které získali velmi dobré ocenění.
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Drůbež – Obrtlík Frant. – Rodajlendka červená, Svoboda Martin – plymutka žíhaná, Horinka Tomáš – zakrslé Japonky a Australanky, byli velmi dobře hodnoceni.
Holubi – Obrtlík Fr. – Rodajlendka červená, Svoboda Martin – plymutka žíhaná, Horinka
Tomáš – zakrslé Japonky a Australanky, byli velmi dobře hodnoceni.
Holubi – Obrtlík Fr. – mor. pštros žlutý, Tománek Václav – mor. pštros černý hodnoceni
byli rovněž velmi dobře.
Na místní výstavě v Rohatci vystavovali mladí chovatelé Svoboda Martin – králíky stříbřité
žluté, Horinka Tomáš – slepice zakrslé Japonky a Australanky. Obrtlík Fr. Zde vystavoval
holuby – mor. pštros žlutý, na které získal čestnou cenu.
V Hroznové Lhotě vystavovali na okresní výstavě mláďat členové:
Svoboda Martin – drůbež, Horinka Tomáš – drůbež
Tománek Václav – holuby mor. pštros černý, získal čestnou cenu
Obrtlík Fr. – holuby mor. pštros žlutý a slepice RI
Obrtlík Josef – holuby NVH, na které získal čestnou cenu a slepice – plymutky žíhané.
V Kyjově na výstavě mladých chovatelů vystavoval Horinka Tomáš zakrslé Australanky.
V Uh. Hradišti a ve Gbelách /Slovensko/ vystavoval Tománek Václav holuby – mor. pštros
černý.
Na všech výstavách dosáhli vysokých bodových hodnocení i čestných i vítězných cen, což
svědčí o naší dobré práci a propagaci Petrova jako chovatelské obce.
Oselka Jan – jednatel ZO ČSCH

Výroční zpráva o činnosti ZO ČZS v Petrově za rok 2010
Naše organizace měla ke konci roku 2010 celkem 46 členů. Výbor se scházel ve stejném
obsazení jako v předešlém roce. V lednové výborové schůzi jsme si určili termín výroční
schůze a zároveň byli určeni zástupci naší organizace, kteří se zúčastnili výročních schůzí
ve Strážnici, Sudoměřicích a ve Skalici. Na výroční schůzi konané 23.1.2010 v Motorestu
„Plže“ jsme si vytýčili plán práce na kalendářní rok.
Začátek roku je taky věnován přípravě výstav vín. Družební výstava vína byla ve Strážnici a naši členové se zúčastnili degustace v kulturním domě. Výstavu jsme podpořili 89
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vzorky vín a podařilo se nám zvítězit ve dvou odrůdách vín.
Naši místní výstavu se snažíme směřovat na začátek května, což je pro nás důležitý
termín kvůli počasí. Domluvili jsme se na sobotu 8. května. Na výborové schůzi byly upřesněny úkoly pro jednotlivé členy. Od místních pěstitelů a několika přátel z nejbližšího okolí
se nám podařilo zajistit 272 vzorků vín. Degustace vzorků byla 30.4.2010 v likusáku. Za
účasti 30 vinařů, kteří byli rozděleni do 8 komisí, se hodnotilo 100 bodovým systémem.
Jako každým rokem byl problém s malým počtem degustátorů. Stále se potýkáme s nezájmem vinařů. Na tenisovém kurtu za motorestem Plže byl postaven velký stan pro nalévání vzorků vína a tři menší stany pro návštěvníky. Výstava byla zahájena ve 14.00 hodin.
Počasí nám přálo a přišlo 350 platících návštěvníků. K poslechu a tanci hrála cimbálová
muzika „Můčci“ ze Strážnice. Myslíme si, že účastníci výstavy byli spokojeni, což se dalo
usuzovat podle dobré atmosféry, která panovala. Také kvalita vystavovaných vín byla na
dobré úrovni. Konec výstavy byl stanoven na 24.00 hodinu, ale ukončena byla již ve 22.00
hodin, protože všechny vzorky byly již vypity.
Po výstavě vína jsme pořádali 14.5.2010 v obecním sklepě koordinační schůzi družebních organizací. Na této schůzi nás zástupci družebních organizací informovali o činnosti a
o tom, co připravují do konce roku 2010.
Další období se výborové schůze již věnovaly přípravě „Dne vinařů“. K poslechu a tanci byla zajištěna dechová hudba „Mistříňanka“ a cimbálová muzika „Radošov“. Dohodli
jsme se, že tento rok nebudeme zajišťovat vystoupení folklorního souboru a vstupné jsme
snížili na 100 Kč. V pátek jsme se sešli v areálu, provedli jsme úklid a určili si přesné úkoly
na zajištění akce. V sobotu 7. srpna jsme se vzbudili do deštivého počasí a věděli jsme, že
budeme mít problémy s organizací. V 8.00 hodin jsme se sešli v areálu sklepů a rokovali
jsme o tom, jestli bude možné tuto akci uspořádat. Jasnou odpověď nám dalo počasí. Přes
Petrov se přehnala přeháňka, která podmáčela celý areál. Na odpoledne mělo být a také
bylo lepší počasí, rozhodli jsme se však, že akci „Den vinařů“ zrušíme. I v odpoledních hodinách byly cesty v Plžích blátivé a ze stromů stále padala voda. Tato akce je určena starším
návštěvníkům, kteří potřebují přijatelné počasí a příjemné prostředí areálu. Bohužel v daný
okamžik jsme toto nebyli schopni zajistit. I přes kritiku některých občanů si myslíme, že
jsme se rozhodli správně.
Obecní úřad každoročně pořádá na kolečku v areálu Plže akci „kotlíkový guláš“, kde
soutěží všechny organizace z naší obce, kdo uvaří nejlepší guláš. V letošním ročníku se
našim zástupcům tak nedařilo, ale důležitější je, že se občanům tato akce velmi líbí.
Konec prázdnin pro nás vinaře znamená dozrávání hroznů a tím i potřeba zajistit hlídání
vinohradů. Tato činnost v naší organizaci je po léta zanedbávána. Rozpisy hlídek a určení
hlídači ani do vinohradu nejdou. V minulém roce nám počasí nepřálo a tak jsme již věděli,
že úroda nebude dobrá. Proto se řada majitelů vinohradů rozhodla, že hlídání není potřeba.
Opak je však pravdou. Již v průběhu roku jsme zaznamenali drobné krádeže ve vinicích.
Byly odcizeny šponováky drátů, sloupky ve vinohradě a nádoby na vodu. Vrcholem bezohlednosti je krádež oplechování střížky kapličky – rýn a svodů.
Nedostatek hroznů pak někteří nenechavci vyřešili sklizní v cizích vinohradech. I my
jsme zaznamenali několik krádeží hroznů. Je potřeba se zaměřit na hlídání vinohradů a
myslím si, že nejenom v období dozrávání hroznů.
Ke konci roku jsme si naplánovali exkurzi do vinařství pana Brázdy v Sudoměřicích.
Byly nám ukázány prostory pro výrobu, uskladnění a lahvování vína. V příjemném prostře-
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dí jsme pokoštovali sortiment vyráběných vín. Asi 20 členů, kteří se exkurze zúčastnili, byli
spokojeni a pochvalovali kvalitu vzorků.
Závěrečnou akcí, kterou pořádáme je svěcení vína. Rozhodli jsme se, že pozveme všechny vinaře, kteří se nám snaží přispívat svými vzorky vín na výstavy, které zajišťujeme.
Členové organizace také oslovovali mladé vinaře, aby se tohoto posezení zúčastnili. Na
svěcení vína, konané 27.12.2010 přišlo asi 60 lidí. Panovala dobrá atmosféra a přítomní si
překoštovali přinesené vzorky nových vín.
Celoroční debata na výborových schůzích je, jak přilákat do činnosti organizace nové
mladé vinaře. Dá se říct, že se nám to nedaří a je smutné, když do pořádání akcí si i někteří
členové vymlouvají na nedostatek času. Stavu vinařství naší obce napovídá i úroveň petrovských vinic. Každoročně přibývá vinic, které nejsou obdělávány a celkový stav je žalostný.
Je jen málo vinohradů, o kterých se dá říct, že jsou dobře udržovány.
Stanislav Macalík
jednatel

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Od poloviny ledna 2011 byla zahájena kompletní rekonstrukce kabin, které slouží v
současné podobě našemu oddílu již od roku 1975. Díky materiální pomoci obecního úřadu,
pana Jaroslava Svačiny, našich členů a příznivců, kteří provádějí veškeré práce brigádně, se
již podařilo opravit stropy ve všech místnostech /celková výměna starých /. Kabina pro rozhodčí a hospodářská místnost byla vybavena sprchou a v obou místnostech byla opravena
omítka a došlo k výměně elektroinstalace. Do zahájení mistrovských zápasů /2. - 3.04.2011/
budou veškeré práce ukončeny, včetně okolí kabin.
A- mužstvo zahájilo zimní přípravu pod novým trenérem Antonínem Gajdou st. 22.01.2011.
Zatím mužstvo odehrálo dva přípravné zápasy, kdy nejprve podlehlo Jiskře Strážnici 2 : 5
a OFK Mokrý Háj 1 : 5 .
A - mužstvo ještě čekají přátelské zápasy se Slavojem Rohatec / 13.02./, 25. - 26.02 - Sokol
Radějov, 13.03./ Sudoměřice /19.03./ Vnorovy/ a 27.03. na domácím hřišti Veselí B.
Dorost odehrál první přátelský zápas s divizním dorostem Veselí nad Moravou, kterému
podlehl 2 : 3.
Další přípravné zápasy dorostu : 13.02.- Rohatec, 13.03.- Kněždub, 19.03.- Vnorovy.
Žáci zahájí trénink 8.03.2011 v 16.00 hod na hřišti.
Přípravka zatím trénuje v tělocvičně v Sudoměřicích - středa + pátek.
29.01.2011 proběhl v Motorestu u Plží ples TJ, kterého se zúčastnilo 136 hostů. Tímto bych
chtěl ještě jednou poděkovat všem členům, kteří se podíleli na organizaci plesu a našim
příznivcům, kteří přispěli dary do bohaté tomboly.
V sobotu 12.03.2011 ve 14.00 hod proběhne v obecním sklepě výroční členská schůze TJ Sokol Petrov, na kterou tímto srdečně zveme všechny naše členy.
Zpracoval
Jednatel TJ Sokol Petrov
Petr Hlaváč
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Činnost SDH Petrov v roce 2010
Činnost sboru je po celý rok různorodá. V roce 2010 jsme se zúčastnili fašaňku, kdy
jsme v hojném počtu a zajímavých maskách vyrazili do průvodu.
Jako každý rok i v roce 2010 pořádal sbor dětskou soutěž .Soutěž se konala v areálu koupaliště 23.května a zúčastnilo se celkem 11 družstev mladších žáků a 16 družstev starších
žáků a premiérově družstvo petrovské přípravky.
Další pravidelnou akcí byla soutěž dospělých Memoriál Zdeňka Stránského, jež se uskutečnila 3. července za účasti 19 družstev mužů a 11 družstev žen. Muži svůj pokus nesplnili
a ženy si vybojovaly 1. místo.
Po soutěži dospělých se konala taneční zábava v areálu Plží se skupinou V.S.P. Band.
Zábava se vydařila. Na základě pozvání starostky města Hodonína jsme se zúčastnili poděkování za nasazení a pomoci naší jednotky při povodních.
Stejně jako v roce 2009 i v loňském roce reprezentovalo sbor pětičlenné družstvo v soutěži Petrovský kotlík, kdy uvařili skvělý guláš.
Nově založená soutěž konaná ve spolupráci s firmou Požární technika Jaroslav Michna a
to soutěž O zlatý koš pro dvoučlenná družstva se uskutečnila 18. září za účasti 45 družstev.
Společně s Obcí Petrov jsme se podíleli na uspořádání a zdárném průběhu Čertovského
dostaveníčka, kdy jsme pro účastníky akce vařili svařák a pro děti rozlévali čaj.
V Petrově je ustavena zásahová jednotka čítající 16 členů, která měla k plnění její činnosti
tuto techniku: Vozidlo CAS K-25 LIAZ 101 , DA VW transporter , stříkačku PS 12, dvě
elektrická kalová čerpadla ,dvě motorová kalová čerpadla ,plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu , motorovou pilu, přetlakový ventilátor, osvětlovací stožár a 4 kusy dýchacích přístrojů.
Tato jednotka se v roce 2010 zúčastnila celkem 23 výjezdů. Byly to:
1. 6.3. v 16.20 hod. Strážnice požár skládky
1+4
2. 7.3. v 11:26 hod. Strážnice požár skládky
1+3
3. 8.4. v 12:06 hod. Strážnice požár skládky
1+3
4. 27.3. v 19:04 hod. Petrov planý poplach
1+6
5. 17.4. v 10:00 hod. Petrov sdělávání čapího hnízda
1+2
6. 17.5. v 18:13 hod. Hodonín technická pomoc záplavy
1+6
7. 28.5. v 14:34 hod. Hodonín technická pomoc čerpání vody
1+1
8. 2.6. v 7:15 hod. Sudoměřice čerpání vody
1+1
9. 2.6. v 9:52 hod. Petrov čerpání vody
1+4
10 3.6. v 8:35 hod.
Rohatec pytlování a čerpání vody
1+4
11 3.6. v 13:05 hod.
Petrov čerpání a monitoring vody
1+4
12 4.6. v 15:32 hod. Rohatec Soboňky požát u trati
1+2
13 12.6. v 21:45 hod. Petrov-Rohatec-Ratíškovice odstraňování
padlých stromů po vichřici
1+3
14 12.6. v 23:12 hod. Strážnice požár výškové budovy
1+3
15 13.6. v 13:01 hod. Sudoměřice odstranění padlých stromu
1+2
16 17.6. v 22:01 hod. Strážnice požár výškové budovy
planý poplach
1+4
17 28.6. v 8:05 hod.
Strážnice taktické cvičení Gumex
1+4
18 3.7. v 2:58 hod.
Rohatec požár tří osobních vozidel
1+3
20 20.7. v 11:49 hod.
Rohatec Soboňky požár u trati
bez výjezdu
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21 4.11. v 16:59 hod.
22 6.12. v 20:13 hod.
23 22.12. v 22:43 hod.
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Radějov požár autobusu
Rohatec požár průmyslové budovy
Rohatec požár rodinného domu

1+4
1+2
1+4

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO ŽEN
V sezóně 2010 jsme se zúčastnily soutěží na úrovni okresních ligových seriálů soutěží
okresů Hodonín, Uherské Hradiště a na celorepublikové úrovni Extraligy ČR.
V rámci okresní ligy Disgrafik Grand Prix 2010 jsme se zúčastnily 12 soutěží, v nichž
jsme skončily mimo jiné 6x na 1. místě, 2x na 2. místě, 1x na 4. místě. V celkovém hodnocení jsme s konečným součtem 103 bodů v okresní Disgrafik Grand Prix umístily na
2. místě.
Mimo okres Hodonín jsme zavítaly na soutěže v okrese Uherské Hradiště, kde jsme
obsadily druhá a třetí místa.
Jako jediné družstvo okresu Hodonín jsme reprezentovaly v soutěži Pohár mistrů, což
je soutěž pro výběrová družstva z různých lig a nejvyšších soutěží ČR. V této soutěži jsme
obstály se ctí a ve velké konkurenci získaly s časem 17, 99 s 3. místo .
Na závěr sezóny 2010 jsme spolupořádaly a také soutěžily O zlatý koš a v této soutěži
jsme domácí tým reprezentovaly na výbornou a obsadily 1. místo.
Rády bychom poděkovaly za podporu v jakékoliv formě všem – obci Petrov, SDH, našim
příznivcům a fanouškům
HASIČSKÝ POTĚR
V roce 2010 měl sbor celkem 2 družstva Mladých hasičů a to jedno družstvo mladších
žáků, to bohužel v loňské sezóně nestartovalo z důvodu malého počtu členů a jedno družstvo starších žáků a družstvo přípravky.
Děti se zúčastnily Velké ceny soutěží okresu Hodonín, kdy se v celkovém hodnocení
umístili starší žáci na 14. místě.
Letošní soutěžení bylo spíše o zdokonalování technických dovedností, než získávání
výsledků. Je to dáno také tím, že většinu družstva tvořila děvčata a ta v konkurenci chlapeckých družstev měla přece jen poněkud těžší pozici ve vzájemném měření sil s ostatními
družstvy.
Ročník 2011 hry Plamen zahájili branným závodem ve Vacenovicích, v němž se starší
žáci umístili na 16. místě. V současné době má kolektiv Mladých hasičů 10 členů a 10 dětí
v přípravce.
SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO MUŽŮ
Soutěžní družstvo mužů SDH Petrov se uplynulém roce 2010 zúčastnilo celkem 20 soutěží. Polovina soutěží,které družstvo navštívilo, byla zařazena do Grand Prix Hodonín. Zbytek závodů byl zařazen do Zlínské ligy požárního sportu a Velké ceny Uherského Hradiště,
dále mužstvo zavítalo na různé pohárové soutěže.
Na soutěžích zařazených do Grand prix Hodonín podalo mužstvo v uvozovkách solidní
výkony. Až na několik výjimek pravidelně sbíralo body do celkového hodnocení, což nás
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v konečném účtování vyneslo na 5.místo celkového pořadí.
V uplynulé sezoně se mužům bohužel vyhnulo to nejvyšší umístění,
Dále se mužstvo umístilo 1x na 2.místě, 1x na 3., 1x na 5.,1x na 7., 1x9., 1x14. místo a
nakonec nám ve třech případech neunikl Národní Pohár (2xNP).
V rámci zimního klidu soutěžních hadic se družstvo zúčastnilo 2 hasičských turnajů
v malé kopané, a to v březnu okrskového turnaje, ve kterém se mužstvo umístilo na 1. místě.
Dále to byl prosincový turnaj, kde družstvo uhrálo třetí místo.
Nakonec se musím zmínit o soutěžním klání s názvem O zlatý koš, které si vzala pod
svá „křídla“ firma Požární technika Jaroslav Michna, který věnoval věcné ceny a soutěžní
družstva, ta zajišťovala průběh a technické zázemí. Soutěžilo se ve dvojicích a to v tzv. kýblovačce nebo nabíračce. Vyhrál ten, kdo dostal nejrychleji vodu z kadě savicovým vedením
do hrdla stroje. Za velmi hojné účasti se dvojice s nápisem SDH Petrov vůbec neztratila
v davu soutěžících.
Nejlepší petrovská dvojice brala o fous 2. místo. Toto klání se konalo třetí sobotu v září
a z toho důvodu to bylo takové loučení se sezonou.
Ale sezóna pro naše družstvo pokračoval dál. 30. 10. se uskutečnil 1. ročník soutěže
O pohár republiky ve Vacenovicích, jehož jsme se zúčastnili a vybojovali s větrem, zimou
a ostatními účastníky 1. místo. Další byla Mikulášská soutěž ve Vrběticích ( Zl), která proběhla jak se patří mikulášsky na sněhu. Doklouzali jsme se na druhou příčku v celkovém
hodnocení za účasti 70 družstev.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům SDH, Obecnímu zastupitelstvu, sponzorům a
v neposlední řadě taky široké veřejnosti za podporu v minulé sezoně.

30 strana

1/2011

1/2011

strana 31

Myslivecké sdružení Dolina Petrov
Vážení přátelé, čtenáři, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností a aktivitami našeho mysliveckého sdružení v uplynulém roce 2010 a také s tím, co nás čeká v roce
letošním.
Posláním každého myslivce je především starost a péče o zvěř, která žije v našich honitbách. Z tohoto důvodu je především nutné zajistit jí pro zimní období dostatečné množství
krmiva v odpovídající kvalitě, co nejlepší životní podmínky, to je především klid a to hlavně
v době kladení a vyvádění mláďat a taky v zimním období, kdy zvěř, v závislosti na počasí,
rychle ztrácí energetické zásoby, které není schopna doplnit. Řádné a pravidelné přikrmování, to je to, čím pro myslivce rok začíná, ale taky končí.
Další naše činnost je zaměřena na výchovu a propagaci myslivosti a to hlavně u mladé
generace. V rámci tohoto už několik let zajišťujeme pro děti ZŠ Petrov návštěvu chovatelské přehlídky trofejí zvěře, ulovené v honitbách bývalého okresu Hodonín. Už tradičně,
u příležitosti Června – Měsíce myslivosti připravujeme pro školní děti myslivecký den, kde
jim naši členové přiblíží svoji činnost a to formou přednášek, ukázkami, např. výcviku loveckých psů, střelby na asfaltové terče, ukázkou loveckých zbraní atd. Součástí těchto akcí
jsou mezi dětmi oblíbené soutěže o ceny a rovněž malé pohoštění.
K dalším aktivitám našich členů, kromě pravidelné schůzovací činnosti, patří brigády
zaměřené na budování a údržbu mysliveckých zařízení v honitbě, zabezpečení krmiva pro
zimní období a údržbu a výsadbu zeleně. V minulém roce to byl námrazou a následným
větrem poškozený remízek v trati Kúty.
Ke kulturnímu vyžití našich členů pořádáme a nebo jsme pravidelnými účastníky následujících akcí: Společenský večer po výroční členské schůzi, návštěva výstavy trofejí, střelecké závody o přeborníka MS, účast při soutěži o nejlepší guláš Petrovský kotlík, ochutnávka mladých vín a po ukončení honu tradiční poslední leč.
Odměnou za celoroční snažení bývá účast na honech. V minulém roce se konaly celkem
čtyři a lov byl prováděn převážně v lokalitách, ve kterých dochází tu a tam ke škodám
způsobených okusem, což jsou především vinohrady. V roce 2010 bylo v honitbě Petrov
uloveno celkem 75 zajíců, 19 bažantů kohoutů, 26 kusů srnčí zvěře, 2 kusy zvěře dančí
a jedno divoké prase.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se na této činnosti podílí a to jak z řad členů MS,
tak i nečlenům, kteří jsou nám nápomocni jako honci při honech, při organizaci ochutnávky
mladých vín, při střeleckých závodech a dalších akcích. Poděkování patří taky našim ženám
za pomoc při akci Petrovský kotlík a hlavně za trpělivost.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za podporu, které se nám dostává
a to jak finanční, tak i materiální a morální. Všem Vám za pochopení a případnou pomoc
při plnění našich úkolů. Jménem výboru MS Dolina Petrov Vám všem přeji do roku 2011
pevné zdraví, mnoho štěstí a osobní pohody.
Myslivosti zdar!
Vladislav Machálek
myslivecký hospodář
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2. školní ples ZŠ Strážnice - Čápovky
Dne 22. ledna 2011 se uskutečnil 2. školní ples ZŠ Strážnice, Čápovky. Žáci 9. Ročníku
zahájili ples předtančením, které pečlivě nacvičovali už od října. Dívky v bílém a mladí
muži v černém vytvořili kouzelnou podívanou zejména pro rodiče, prarodiče, ale také pro
všechny ostatní účastníky plesu. Předtančení v jejich provedení bylo důstojným zahájením školního plesu.
Dalšími, kteří přispěli k příjemné atmosféře, byly žákyně 7. a 8. tříd. Děvčata předvedla
country tanec. Velký úspěch u diváků slavily i petrovské mažoretky, které předvedly své
dovednosti s hůlkou. K výborné atmosféře plesu přispěla ochutnávka vína, která probíhala
ve foyer kulturního domu. Dle ohlasu účastníků se 2. Školní ples vydařil a budeme se těšit
na další ročník. Výtěžek z plesu bude věnován Občanskému sdružení při ZŠ a bude použit
pouze pro naše žáky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli dárky do tomboly: Obec Petrov, fa Mlýnek, fa Martinek Car s.r.o., Textil Brydláková, Škodák Petrov,
Potraviny Hartman, Kamenictví Koštuřík, Balneosport Hodonín a rodičům a příznivcům
ZŠ. Také velký dík patří vinařům za víno: p. Martin Svoboda, p. Richard Koštuřík, p. Libor
Svoboda, p. František Obrtlík, p. Zdeněk Běhal.
Mgr. Jana Trojancová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsících únor a březen:
Anna Javornická
Zdeňka Šebestová
Anna Hartmanová
Antonín Laga
Marie Matyášová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Eliška Klásková
Emily Koštuříková
Adam Kubečka
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:
Marie Březovská
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE: 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4.
Zleva: Magda Podrazilová, Martina Šarová, Silvie Floriánová, Gabriela Svobodová
Tomáš Horinka, Lukáš Mikulka, /XNiã/tSD'RPLQLN-DQþD+RQ]D9DQČN2QGĜHM
Velíšek, Tomáš Ospalík ( není na fotografii)

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11. 3., 8. 4. pátek
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23.7.2011 – Rybářská noc v Plžích

K U LT U R N Í KALE N D Á Ř
OBCE PETROV
NA ROK 2011
29.1.2011 – Ples sportovců

Pořádá: TJ Sokol Petrov

Místo: Motorest Plže

11.2.2011 – Ples školy

Pořádá: ZŠ a MŠ Petrov

Místo: Motorest Plže

Místo: před obecním úřadem, obec

Pořádá: Obec Petrov

Místo: tělocvična ZŠ

Pořádá: Obec Petrov

Místo: Baťův kanál

Pořádá:MO MRS Strážnice

Místo: Baťův kanál

Místo: Baťův kanál

Pořádá: MO MRS Strážnice
Pořádá: Obec Petrov
a provozovatelé půjčoven

Místo: kurty u Motorestu Plže

Pořádá: ČZS Petrov

Místo: školní zahrada

Pořádá: Obec Petrov a ZŠ Petrov

Místo: kostel sv. Václava

Pořádá: Farní úřad Strážnice
Pořádá: Obec Petrov a František
Kotek
Pořádá: Folklorní sdružení
regionu Strážnicko-Veselsko
-Horňácko a Obec Petrov

15.4.2011 – Noc s Andersenem
29.4.2011 – Rybářská zábava na „Baťáku“
30.4.2011 – Rybářské závody na „Baťáku“
1.5.2011 – Otevírání Baťova kanálu
7.5.2011 – Výstava vín

8.5.2011 – Zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků
22.5.2011 – První svaté příjímání
21.5.2011 – Přehlídka dechových kapel
Místo: areál Plže

28.5.2011 – Senioři 2011
Místo: areál Plže

29.5.2011 – Soutěž mladých hasičů
Místo: areál požární nádrže

6.8.2011 – Den vinařů – hraje DH Mistříňanka
Místo: areál Plže

Pořádá: ČZS Petrov

Místo: areál Plže

Pořádá: Obec Petrov

Místo: areál Plže

Pořádá: Obec Petrov
Pořádá: Obec Petrov
a folklorní skupina Petrovjan
Pořádá: Farní úřad Strážnice

26.8.2011 – Diskotéka na ukončení prázdnin – hraje DJ Luděk Ptáček
3.9.2011 – Petrovský kotlík
1.10.2011 – Hody sv. Václava

Místo: náves, obec Petrov, kurty u Plží

2.10.2011 – hodová mše svatá

6.3.2011 – Fašaňk – obchůzka obcí

Pořádá: SDH Petrov
4.6.2011 – 100. výročí založení petrovských hasičů Pořádá: SDH Petrov a Obec Petrov
11.6.2011 – Dětské rybářské závody
Pořádá: MO ČRS Strážnice
Místo: Lapačč
a Obec Petrov
18.6.2011 – 80. výročí založení petrovského fotbalu Pořádá: TJ Sokol Petrov a Obec
Místo: Fotbalové hřiště
Petrov
2.7.2011 – Hasičská soutěž dospělých „Memoriál Zdeňka Stránského“
Místo: areál požární nádrže
Pořádá: SDH Petrov
2.7.2011 Hasičská noc v Plžích
Místo: areál Plže
Pořádá: SDH Petrov

Pořádá: MRS Petov

Místo: areál Plže

Místo: kostel sv. Václava

4.12.2011 – Čertovské dostaveníčko
Místo: před obecním úřadem

Pořádá: Obec Petrov

Místo: u vánočního stromu

Pořádá: Obec Petrov

Místo: kostel sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov
Pořádá: Farní úřad Strážnice a
ČZS Petrov

24.12.2011 – Zpívání u vánočního stromu
Prosinec 2011 – Vánoční koncert
Prosinec 2011– Svěcení vína
Místo: kostel sv. Václava

Obecní úřad v Petrově Vás zve na

F A Š A Ň K 2011
na téma „Z pohádky do pohádky“,
(uvítáme jakékoliv masky – i z jiného soudku)

který se uskuteční v neděli

6. B Ř E Z N A

A JAK TO BUDE?
14.00 hod. SRAZ FAŠAŇKÁŘŮ u obecního úřadu
14.15 – 16.00 hod. OBCHŮZKA OBCÍ za doprovodu muziky
16.00 - ? hod. malé občerstvení „ U Labutí“ nebude chybět ani ovárek a svařák

Těm, co nepůjdou do průvodu doporučujeme vyjít před dům a mohou vynést třeba
slaninu, štamprlku, koblihu nebo pohárek dobrého vínka.
Dojdite se pobavit, ať je nás co nejvíc!!!
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Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 18. 2. 2011
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice
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