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Petrovský

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 1/2010

Petrovské olympijské hry

Ať rok 2010 projedeme správnou stopou…
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
máme tady nový rok – rok 2010. Klademe si otázku, co nám tento rok přinese? Jsou to hodiny, dny, týdny a měsíce, které jsou zapsány v kalendáři a postupně se naplní vším, co budeme prožívat. Mnohé budou takové všední – šedivé, ale některé nám přinesou možná něco
mimořádného – výjimečného, ale také některé dny bychom rádi přeskočili. Uvidíme…
V loňském roce jsme často slýchali výrazy jako finanční a ekonomická krize, deficit státního rozpočtu, zadlužení státu, konkurzy a podobně. Nepříznivé plnění daňových příjmů do
státního rozpočtu mělo dopad i na hospodaření naší obce. Pokles daňových příjmů proti plánu rozpočtu na začátku roku činil 1 551 855,- Kč. Přesto můžeme konstatovat, že výsledky
obce byly v roce 2009 dobré. Všechny investiční akce byly splněny. V průběhu roku jsme
Vás na těchto stránkách podrobně informovali o všech stavbách a aktivitách obce.
Na tři největší investiční akce jsme si museli vzít úvěr. Jsou to:
- Náves Petrov – Srdce obce (12 mil. Kč – splatnost říjen 2010 - z toho dotace 11 100 000,- Kč)
- Sociální zařízení – přístav Petrov (2 mil Kč – splatnost říjen 2010 – z toho dotace 1 870 000,- Kč)
- Rekonstrukce místních komunikací Čaganov a Do Polí (11 mil Kč – splatnost 15 let)
Projekt Náves Petrov – Srdce obce byl rozdělen do tří etap. První etapa ve výši
6 293 404,- Kč nám byla koncem roku proplacena. Tuto částku jsme použili na splátku
úvěru.
Úvěr na rekonstrukci místních komunikací je pro naši obec velkým závazkem Ale bez
těchto finančních prostředků by nám zůstaly komunikace po stavbě kanalizace jenom
v původním stavu.
Je pravdou, že nyní musíme splácet úvěry, což v letošním roce bude činit částku
8 380 000,- Kč a v následujících letech 1 163 700,- Kč ročně.
Věříme, že už snad není nikdo, kdo by pochyboval o správnosti těchto investic.
I když prognózy daňových výnosů jsou proti již tak nízkým příjmům v loňském roce ještě
pesimističtější, doufáme, že vše zvládneme a pomalu se budeme posouvat ještě dál.
V letošním roce hned z jara chceme ještě zrealizovat poslední chybějící úsek kanalizace
a vodovodu včetně nové vozovky v „Uličce do Plží“. Uklidit na prozatímní skládce u „Baťáku“ a dokončit terénní úpravy kolem nových „sociálek“. Musíme dokončit projekt Náves
Petrov-Srdce obce, vysadit 60 stromů, keře a trávu, zabudovat nové lavky, koše a další
mobiliář, zasadit květiny a zalévat a zalévat……
Jak vidíte, zatím nepřipravujeme žádné nové stavební místa(vybudování nových inženýrských sítí). Zastupitelstvo v minulých letech přijalo strategické rozhodnutí o tom, kam
investovat především. Rozhodli jme se dát do pořádku nejdříve obec a v další etapě vytvářet
nová stavební místa. V současné době, kdy byla uzavřena změna územního plánu, je možné
stavět v ulici kolem „bytovky“, pokračovat dál kolem hlavní silnice směrem ke Strážnici a
využít stávající neobydlené domy a parcely v obci. Na dalších nových stavebních pozemcích budeme pracovat v následujících letech.
V únoru vyhlásil Operační program životního prostředí výzvu na zateplení veřejných budov. Do tohoto programu jsme podali žádost na výměnu oken a zateplení budovy mateřské
školy, kde rozpočet činí cca 2,5 mil. Kč.
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Dále budeme pokračovat na dokončení projektové dokumentace na projekt Základní škola – společenské centrum, abychom byli připraveni, kdyby byl vypsán vhodný dotační
titul.
Naše obec není bohatá, co se týká financí, ale poznáváme, že je čím dál bohatší, co se týče
společenského a kulturního života, což dokládají akce, které pořádá nejen obecní úřad, ale
také spolky a organizace. Řídíme se mottem: „Obec Petrov má historii – nyní investuje do
budoucnosti“.
Závěrem si přejme, aby nám rok 2010 přinesl všem jen to dobré…..
Starosta a místostarostka

Otevři oči a podívej se ven!
O tom, jak od Vánoc přibývá na obloze sluníčka, nám hovoří stará přísloví:

na Boží narození o bleší převalení …
na Nový rok o slepičí krok …
na Tři krále o skok dále …
na Hromnice o hodinu více …

Usnesení č. 651 - 662

z jednání č. 41/09 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 17. prosince 2009
651. ZO schvaluje program jednání.
652. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2009.
653. ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2010.
654. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2010.
655. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
656. ZO schvaluje zástupce do školské rady pana Josefa Šťastného a pana Františka Mlýnka.
657. ZO bere na vědomí informace pana starosty ohledně vývoje projektů Ať žijí Petrovjané!, Náves Petrov – Srdce obce a Sociální zařízení na Baťově kanále.
658. ZO ukládá panu Richardovi Koštuříkovi, aby s paní Konečnou navrhl zastupitelstvu
výši poplatku za pronájem hrobového místa.
659. ZO schvaluje vyřazení majetku /dle přílohy/ ZŠ a MŠ Petrov z evidence.
660. ZO schvaluje Základní a Mateřské škole Petrov, příspěvkové organizaci přijetí sponzorského daru od rodičů dětí z MŠ Petrov.
661. ZO schvaluje Základní a Mateřské škole Petrov, příspěvkové organizaci Plán odpisů
na rok 2010.
662. ZO neschvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Strážnice pro petrovské děti, které hrají
ve Strážnici florbal.
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Usnesení č. 663 - 665
z jednání č. 42/09 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 29. prosince 2009
663. ZO schvaluje program jednání.
664. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2010.
665. ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2012.

Usnesení č. 666 - 677
z jednání č. 43/2010 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 21. ledna 2010
666. ZO schvaluje program jednání.
667. ZO schvaluje Dodatek č.6 ke smlouvě č.35041 VaK Hodonín.
(odběrné místo ZŠ a MŠ Petrov)
668. ZO bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Petrov za rok 2009, které skončilo
ziskem ve výši 117 784,91 Kč.
669. ZO schvaluje převedení výsledku hospodaření ve výši 117 784,91 Kč za rok 2009 do
Rezervního fondu.
670. ZO schvaluje čerpání částky 105 586,91 Kč z Rezervního fondu na úhradu ztráty hospodaření z roku 2008 ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizaci.
671. ZO schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Petrov.
(Změny se týkají výši poplatků za registraci, za 1. a 2. upomínku a za upomínací dopis.
Byly navrženy také nové poplatky, a to za poškození obalu, ztrátu členského průkazu /
vystavení duplikátu/, za černobílý tisk nad 10 stran formátu A4 a internet pro neregistrované čtenáře). Knihovní řád je dostupný v knihovně a na obecním úřadě.
672. ZO bere na vědomí jmenování předsedy inventarizační komise a členů inventarizační
komise.
673. ZO schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí na výměnu
oken a zateplení mateřské školy. (Rozpočet cca 2,5 mil. Kč)
674. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1300 v k.ú. Petrov u Hodonína (cca 50 m2). (na přístavišti u Baťova kanálu)
675. ZO bere na vědomí žádost pana Kamila Brožoviče a ukládá paní místostarostce, aby
oznámila panu Brožovičovi, že obec v současné době nemá finanční prostředky na
výkup pozemků ani na budování inženýrských sítí v dané lokalitě.
676. ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2009,
a to, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
677. ZO schvaluje způsob doložení dlouhodobého pobytu občana v zahraničí čestným
prohlášením s ověřeným podpisem a žádostí o osvobození od poplatku. (vysvětlení
k Obecně závazné vyhlášce č.1/2010)
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678. ZO neschvaluje umístění staveb „Petrov, FVS do 10 kWp, Svoboda“ a „Petrov, FVS
do 10 kWp, Pálenice Petrov, s.r.o.“ investora pana Josefa Svobody, č.p. 10 na pozemky p.č. 53 a 54 v k.ú. Petrov u Hodonína.
- Zastupitelstvo upozornilo, že dle Územního plánu obce Petrov je lokalita s těmito
pozemky určena pro bydlení (k zástavbě rodinných domů). Povaha navrhované stavby
je vhodná do průmyslových zón. Doporučujeme umístit FVS na střechy stávající zástavby.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Zápis dětí do prvního ročníku základní školy
Každým rokem se od 15. ledna do 15. února konají zápisy dětí do prvních tříd základních
škol. Na každé škole probíhají různými způsoby. U nás v Petrově už tradičně organizujeme
zápis budoucích prvňáčků formou zábavného odpoledne.
Dne 3. 2. 2010 zasedlo do školních lavic v první třídě základní školy celkem 11 budoucích
prvňáčků, kteří přišli k zápisu v doprovodu svých rodičů i sourozenců, a podpořit je přišly
i jejich paní učitelky z mateřské školy.
Zápis začal přesně v 16.00 hodin, kdy paní ředitelka představila děti a paní učitelky, které
je budou zanedlouho učit, přivítala paní místostarostku a všechny přítomné hosty. Potom
už následoval kolotoč činností, kdy si děti ani neuvědomily, co všechno na sebe prozradily. Rozlišovaly barvy, geometrické tvary, počítaly a porovnávaly počet teček na velkých
hracích kostkách, předvedly, jak umí mluvit ve velmi zdařilém pásmu básniček, které si
připravily spolu se svými učitelkami v mateřské škole. Při všech těchto činnostech jim asistoval pestře oblečený klaun (Karolína Hlúpiková), kterému nechyběl ani červený šaškovský
nos.
Připravenost na vstup do školy si děti ověřily v plnění jednoduchého testu školní zralosti.
Všechny jej zvládly na jedničku také proto, že jim pomáhaly nejen všechny přítomné paní
učitelky, ale také další oblíbená dětská postavička - Večerníček ( Helena Javornická). Ten
jim ostatně na své koloběžce přivezl pohádky a spoustu dárečků , které jim vyrobili jejich
budoucí spolužáci.
Po tolika náročných činnostech si děti určitě zasloužily i nějakou sladkou odměnu. Tentokrát to byl krásný dort tvaru školní aktovky, který zajistila paní Michaela Zůbková. Všem
moc chutnal a tímto jí za něj moc děkujeme.
Do prvního ročníku Základní školy v Petrově pro školní rok 2010/2011 byly zapsány tyto
děti: 1. Bačíková Tereza
6. Šimeček Petr
2. Buchtíková Ema
7. Šťastný Vojtěch
3. Janečková Natálie
8. Úlehlová Markéta
4. Javornická Viktorie
9. Vykouřilová Tereza
5. Konečková Nela
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Děti odcházely ze školy s úsměvem na rtech
a věříme , že obavy , které se jim zpočátku
zračily v jejich očích , byly zapomenuty a
všichni se budou do školy těšit.
Přejme jim , ať si ještě užijí bezstarostného
života v mateřské škole a ve škole ať se jim
všem daří.
Učitelky ZŠ

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zima v naší mateřské škole
Mrazivá zima plná sněhu dětem dává mnoho podnětů ke hrám na sněhu, se sněhem a
ve třídě k výtvarným činnostem.
Když děti viděly za oknem snášet se sněhové vločky na zem, už chtěly být na školní
zahradě, kde stavěly sněhuláky, nejrůznější
stavby a prošlapávaly cestičky. Při vycházce pozorovaly kouzlo zimní krajiny. Po příchodu do mateřské školy následovalo převlékání, sušení rukavic, bot a oteplovaček.
Ve výtvarných činnostech děti všechny tyto
zážitky ztvárnily na papír, byli to sněhuláci
různých velikostí, zimní krajina se zasněženými domy, stromy, ptáčky u krmítek a zvířátky
u krmelců. A kdo v tomto období navštíví naši mateřskou školu všechny tyto výtvory může
spatřit, protože šatny i třídy jsou jimi vyzdobené.
Učitelky z MŠ
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
9. ledna 2010 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka – viz. foto. Výtěžek Tříkrálové sbírky
je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí, např. do Haiti, které bylo
dne 12. Ledna 2010 zasaženo ničivým zemětřesením.
Hromnice
K tomuto svátku se váže 81 pranostik. Nejznámější je „ Na Hromnice o hodinu více“,
ale taky třeba „Když na Hromnice únor měkký bývá, udeří pak v březnu velká zima“ nebo
„Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více“. Dříve tímto svátkem končívala
doba vánoční. Připomínala jej událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho
narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen
symbolem svěcení svící.
Masopust
Masopust je lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale
přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“.
Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při
síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“. Někdy se tancovalo přímo
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na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení
zábavy a tance.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. A jak probíhal masopust v našem regionu?
V domácnostech se smažily koblihy, po dědině chodili šohajé, kteří měli za beranicemi
dlouhá bažantí pera, nechyběl maškarní průvod a muzikanti, popř. alespoň harmonikář.
Jeden z chlapců nosíval dřevěný rožeň – šablu, druhý koš… A dostávali od všeho trochukoblihy, slaninu, klobásky, víno a slivovici. No a večer při muzice se vše snědlo a vypilo.
O půlnoci v úterý se pochovala basa, ve středu ráno se šlo do kostela na popelec a nastala
dlouhá postní doba…
Recept na masopustní huspeninu – drkotinu:
Chcete li mít i pro hosty, tak dejte vařit do vody dvě syrová vepřová kolena, jedno uzené
koleno, tři vepřové nožky tzv. „kotky“ společně s celerem, mrkví a cibulí. Řádně osolte,
přidejte pepř a nové koření. Asi po čtyřech hodinách varu maso oberte a nakrájejte na menší
kousky na pekáč. Do vývaru přidejte česnek a majoránku, promíchejte a zalejte jím přes
cedník maso na pekáči. Drkotina se musí dát vychladit, aby zrosolovatěla. Pak se již jenom
krájí a podává se s chlebem a cibulí s octem.
Kronikář

UPOZORNĚNÍ
Od 1.1.2010 nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích.
Touto vyhláškou se upravuje výše poplatku ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek
ze psů se mění z částky 100,- Kč/rok/pes na 120,- Kč/rok/pes.
Poplatek za PDO se mění z částky 300,- Kč/rok/osoba na 360,- Kč/rok/občan.
Osvobozen od poplatku je:
- občan, který se v daném roce dožívá 80-ti let a starší
- osoba, která se prokazatelně dlouhodobě zdržuje mimo trvalé bydliště (dlouhodobý pobyt
v zahraničí). Tímto se rozumí, že osoba, která žije dlouhodobě v zahraničí pošle žádost o
osvobození, k tomu doloží Čestné prohlášení s ověřeným podpisem. Netýká se občanů,
kteří žijí na jiném území ČR.
- osoba, která pobývá dlouhodobě v léčebně (doložit potvrzení)
- osoba ve výkonu trestu
-osoba, která má místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny
Poplatek je splatný ve dvou pololetních splátkách, a to k 31. květnu a 31. říjnu kalendářního
roku.
Již druhým rokem nezasíláme poštovní poukázky. Poplatek je možno uhradit hotově
na obecním úřadě nebo převodem na účet 11027671/0100. Dále je možné využít plateb
prostřednictvím SIPO.
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Městský úřad Hodonín, odbor sociálních služeb
Informuje, že od 1. ledna 2010 došlo na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních
věcí č. 541/2009 Sb., k následující změně:

Podle nového právního předpisu se příspěvek na provoz motorového
vozidla od 1. 1. 2010 snížil a to:
o 50% u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně
o 20% u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně
Snížení se netýká rodičů dětí s onkologickým onemocněním.

Nově tak příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2010 je:
7 920,- Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně ( 3360 Kč u jednostopých vozidel)
3 000,- Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně ( 1150 Kč u jednostopých vozidel)
9 900,- Kč pro rodiče dětí s uvedeným onkologickým onemocněním (4200 Kč u jednostopých vozidel)

Úřední dny a hodiny na MěÚ Hodonín:
Příspěvky na provoz motorového vozidla a individuální dopravu se vyplácí
a vyřizují v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.30 h v budově MěÚ na Národní třídě 25,
odbor sociálních služeb.

V pátek dopoledne se vyřizují žádosti:
-

na průkazy mimořádných výhod,
vystavení průkazů mimořádných výhod
žádosti na kompenzační pomůcky
žádosti na individuální dopravu
žádosti na zakoupení motorového vozidla
žádosti na úpravu bytu
odvolání
přeplatky

Dále upozorňujeme, že z důvodu nemoci pracovnice vyřizující dávky bude počet přijatých
a odbavených klientů dočasně omezen.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám pomáhali při úklidu sněhu v tomto
zimním období.

Starosta a místostarostka

Pro informaci pár čísel….
Shrnutí nákladů a příjmů za odpady v roce 2009
Náklady :
Svoz směsného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz tříděného odpadu
Nákup pytlů na tříděný odpad
Náklady na likvidaci odpadů celkem

Kč
525 817
39 117
45 887
53 396
15 592
679 809

Příjmy :
Příjem z místních poplatků za PDO
Poskytnutí kontejneru
Příspěvky od EKO-KOMu za tříd.odpad
Příjmy celkem :
Obec doplatila ze svého rozpočtu částku

387 100
19 332
145 159
551 591
128 218

Naše obec doplácí za likvidaci odpadu částku 128 218,- Kč, proto jsme museli přistoupit ke
zvýšení poplatku. Co je potěšující, je zvyšující se částka na straně příjmů od firmy EKOKOM za tříděný odpad. Z původní částky 50 000,- Kč (asi před 5 lety) jsme se postupně
vyšplhali na téměř trojnásobek. Tady aspoň vidíme, že třídění odpadu má určitě smysl.
Dokončené a rozpracované investice za poslední období
Kč
Nájezdy Bobálov
748 550
Spoluúčast na rekonstrukci I/55 - kanalizace
3 468 058
Autobusové zastávky
193 596
Osvětlení přechodů
213 600
El. přípojka na Baťově kanále
47 870
Komunikace Padělky
2 324 780
Náves Petrov (celkové náklady)
12 209 090
komunikace Do Polí
4 243 581
komunikace Čaganov
6 731 313
komunikace V šancích (Panelka)
331 444
kanalizační šachty, dna, poklopy, projekty
783 632
Rekonstrukce - zahrádkáři, hasička, párty stan, posezení u sirného pramene,
vánoční osvětlení, ozvučovací technika, stoly + lavky
1 153 000
Rozpracované projekty - zateplení MŠ, přístavba ZŠ, změna územního plánu,aj. 227 410
Celkem investice :
32 675 924
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Dále se v letech 2008-2009 v naší obci dokončily investiční akce, které financovaly
firmy ŘSD ČR Brno a VAK a.s. Hodonín:
rekonstrukce I/55
80 000 000
odkanalizování Obce Petrov
80 000 000
Celkem
160 000 000
Získané dotace v roce 2009 :
Souhrnný finanční vztah z Jihomoravského kraje (za výkon státní správy – ověřování,
Czech POINT, vybírání poplatků, evidence obyvatelstva)
141 000
Dotace na VPP od Úřadu práce (pracovníci na veřejně prospěšné práce – 3 lidi) 270 513
Dotace na Czech POINT
48 909
Dotace na volby
17 300
Dotace na knihovnu
31 000
Dotace na zásahovou jednotku SDH (uniformy a pohonné hmoty při zásahu)
33 408
Dotace ROP Jihovýchod
6 293 403
Celkem přijato v roce 2009 na dotacích
6 835 533
V letošním roce obec obdrží doplatky z dotací - ROP Jihovýchod, SZIF a
z Programu přeshraniční spolupráce - celkem jde o příjmy ve výši :
7 005 100
CELKEM INVESTICE

192 675 924

Rozpočet obce Petrov na rok 2010
Financování na rok 2010
Splátky úvěru ČS
Splátky KB

7 565 700,00
651 600,00

Výdaje

8 217 300,00

Čerpání zůstatku úvěru ČS

1 222 000,00

Příjmy

1 222 000,00

Rozpočet příjmy

17 461 200,00

Financování příjmy

1 222 000,00

Zůstatek účtu

1 741 300,00

Rozpočet výdaje
Financování výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

-12 207 200,00
-8 217 300,00
0,00

Náplň paragrafu

Příspěvek IDS
Údržba
Přípojky a kanalizační šachty
Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
Příspěvek na žáky ve Strážnici
Provoz, nákup knih, mzdy
Opravy, údržba
Zpravodaj
Fašank, diskotéka, film.léto, hody, ván.koncert, aj.

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

2310 Pitná voda

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

3113 Základní školy

3113 Základní školy

3314 Činnosti knihovnické

3341 Rozhlas a televize

3349 Ostatní záležitost sdělovacích prostředků

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví, sděl.prostředků

2 940 955

3639 Komunální služby a územ.rozvoj jinde nezařazené Místní hospodářství, údržba, aj.

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

6112 Zastupitelstva obcí

6171 Činnost místní správy

Rezervy neivestičních transferů (příspěvky DSO,aj.)

6402 Finanční vypořádání min. let

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje celkem :

Platba daně z příjmů za obec
Vyúčtování záloh aj.

6399 Ostatní fin.operace

Úroky, poplatky banky

Výdaje zásahové jednotky

5512 Požární ochrana

Pojištění vozidel, budov,aj.

Údržba, výsadba, projekty

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Tříděný odpad

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

Velkoobjemový odpad

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů

159 610

Nákup pozemků, územní rozvoj

3636 Územní rozvoj

15 000

3 000

149 000

105 000

16 000

1 200 000

1 100 000

150 000

30 000

Poznámka

a schválení ZO

:zařazení do rozpočtu
až p
po obdržení žádostí
p

20 000

5 000

140 000

105 000

20 000

1 000 000 v r. 09 pořízení místa CzechPoint,datové schránky

1 100 000

150 000

30 000

75 000

50 000

500 000

45 000

1 600 000 r.09 -dot.ván.výzdoba,oprava hasičky,zahrádkářů

2 425 800

20 000

500 000 v r. 09 akce "Náves"

6 000

10 000

80 000

40 000

50 000

33 000

281 700

1 700 000

150 000 Dokončení přípojek + projekty

5 000

65 700

1 420 000 v r.09,akce "Náves", v r.2010 + 170 tis. úroky

500 000 v r. 2009 - invest. akce Čaganov, Do polí

80 000 v r.09 akce sociální zařízení Baťův kanál

Návrh
2010

34 677 216 36 175 172 12 207 200

15 000

2 970

149 000

95 120

13 200

1 154 240

1 002 160

119 465

23 800

75 000

45 900

45 900
64 900

500 000

39 200

3 100 000

160 000

30 400

1 310 000

6 000

4 500

90 000

40 000

70 000

58 000

250 400

1 700 000

500 000

1 372

66 400

10 500 000

12 700 000

2 160 000

Předpoklad
2009

465 140

39 200

30 386

1 282 227

Údržba, elektřina
Úpravy , údržba

5 400

3632 Pohřebnictví

Provoz zdravotního střediska

3511 Všeobecná ambulantní péče

4 500

64 671

28 749

49 068

53 340

250 400

1 620 000

469 441

1 372

66 400

9 785 671

12 520 251

2 154 680
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3631 Veřejné osvětlení

Přísp.
organizacím
p TJ Sokol,aj.
, j sport.
p
g
Příspěvky zájmovým sdružením (Myslivci,Rybáři,atd.)

3419 Ostatní tělovýchovná
činnost
ý

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

Silnice, komunikace
Dokončení akce ROP-náves, údržba chodníků

2212 Silnice

Baťův kanál, WC Plže, sociální zař.Bať.kanál

Paragraf

2144 Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch

Závazné
ukazatele

Rozpočtové výdaje na rok 2010
12 strana
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6310

6171

3725

3722

3639

3636

3632

3613

3399

3341

3314

4223

4223

4123

4223

4112

1511
1511

1361

1351

1347

1343

1341

1337

1211

1122

1121

1113

1112

1111

Závazné ukazatele

Paragraf

Celkem příjmy

Příjmy z knihovny
Sdělovací prostředky
Příjmy z kultury
Příjmy z pronájmu
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z prodeje pozemků
Komunální služby (pronájem pozemků)
Sběr a svoz komunál. Odpadů
Využívání a zneškod. komun.odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

ROP neinv.příspěvek ROP
ROP investiční

Daň z příjmu FO ze záv.činnosti
Daň z příjmu ze sam. činnosti
Daň z příjmu FO z kap. výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmů PO za obce
DPH
PDO
Poplatky ze psů
Poplatek za veřej.prostranství
Popl. za VHP
Odvod z výtěžku z provozu VHP
Správní poplatky
D ň z nemovitosti
Da
it ti
Neinv.transfery

Příjmy za odvoz kontejnerů
Příjem za třídění odpadů

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

náves
náves

příspěvek na výkon stát.správy a školy

Poplatky za provoz výher. Automatů

poplatek za provoz výhr. automatů

Příjmy ze státních daní
Příjmy z poplatků za domov.odpad

Příjmy ze státních daní
"
"
"

Náplň paragrafu

9 428 900,00

2 300,00
4 800,00
4 000,00
75 500,00
2 000,00
12 000,00
60 000,00
18 000,00
98 200,00
2 000,00
32 000,00

1 641 800,00
283 500,00
153 600,00
1 961 400,00
148 900,00
3 667 100,00
376 100,00
25 200,00
2 200,00
66 000,00
16 400,00
30 700,00
616 000
000,00
00
129 200,00

16 894 250,00

2 400,00
5 000,00
4 000,00
78 000,00
2 000,00
12 000,00
60 000,00
18 000,00
100 000,00
2 000,00
32 000,00

22 000,00
6 574 700,00

1 790 000,00
309 000,00
309 000,00
2 100 000,00
148 900,00
4 000 000,00
390 000,00
26 000,00
2 300,00
66 000,00
20 000,00
60 000,00
620 000
000,00
00
140 950,00

Plnění 11/2009 Předpoklad 2009

Rozpočtové příjmy na rok 2010

17 461 200,00

Návrh 2010
1 790 000,00
309 000,00
168 000,00
2 100 000,00
140 000,00
4 000 000,00
410 000,00
24 000,00
2 300,00
66 000,00
20 000,00
60 000,00
620 000
000,00
00
451 800,00
1 594 800,00
213 000,00
4 466 300,00
731 000,00
2 000,00
5 000,00
4 000,00
80 000,00
2 000,00
10 000,00
60 000,00
18 000,00
100 000,00
2 000,00
12 000,00
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Statistika nuda je, má však cenné údaje….
Počet obyvatel ke 31. 12. 2009...........1338
Přihlášení ..............22
Odhlášení ..............17
Narození...................9
Úmrtí .....................19
Sňatky .....................4

(muži:11
(muži: 9
(muži: 5
(muži: 6

ženy:11)
ženy: 8)
ženy: 4)
ženy:13)

ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovské olympijské hry
V neděli 14. února se ve 14 hodin rozburácely místním rozhlasem tóny skladby WE ARE
THE CHAMPIONS a dlouholetý předseda mezinárodního olympijského výboru Chuan
Antonio Samaranch (starosta) zahájil „Petrovské olympijské hry“. Bohužel musel všem zúčastněným oznámit, že se nám v obci stala nepříjemná událost – zemřela nám basa- a že je
nutné se s ní důstojně rozloučit. Přivítal smuteční průvod, který vyrazil z hasičské zbrojnice. K tomuto funusu se připojila ještě jedna skupina smutečních hostů se svým nebožtíkem
neurčitého původu. I přes tuto nešťastnou událost byly hry zahájeny olympijskou hymnou
„Na petrovských dolinách“. Poté olympijské bohyně přinesly oheň a předseda OH zapálil
olympijskou pochodeň. Exotický tým z Jamajky složil slib a mohli jsme se tak všichni
vydat na obchůzku obcí. Do kroku nám hrála družební muzika (Petrov + Strážnice). Při
obchůzce vybíral „mnich Pavel“ do své pokladničky příspěvky od diváků, které byly v cíli
předány paní učitelce z mateřské školy pro děti. Do cíle kupodivu dorazili všichni účastníci.
Za jejich hru „fér-plej“ byli odměněni teplým ovárkem a punčem. Mladší ročníky pouze
čajem. „U labutí“ se tancovalo do večerních hodin.
Děkujeme všem zúčastněným i fanouškům letošního FAŠAŇKU a těšíme se na další
„akcičku“ s Vámi.
Za realizační tým letec Evžen

ZE ŽIVOTA ORGANIZACÍ OBCE
Činnosti SDH Petrov

Činnost sboru je po celý rok různorodá. Jednou z prvních akcí byla účast na fašaňku, kdy
jsme v hojném počtu a zajímavých maskách vyrazili do průvodu.
Jako každý rok i v roce 2009 pořádal sbor dětskou soutěž.Soutěž se konala v areálu koupaliště 24. května a zúčastnilo se celkem 12 družstev mladších žáků a 15 družstev starších
žáků.
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V rámci spolupráce se ZŠ a MŠ proběhla 15.5. ukázka hasební techniky a praktická ukázka
zdolávání různých typů požáru. Ukázka hasební techniky a přednáška na téma prevence
požáru a chování obyvatel v krizových situacích proběhla v základní škole ve Strážnici.
Další pravidelnou akcí byla soutěž dospělých Memoriál Zdeňka Stránského, jež se uskutečnila 4. července za účasti 18 družstev mužů a 8 družstev žen. Muži se umístili na 2. místě
a ženy si vybojovaly národní pohár to znamená, že svůj útok nesplnily.
Po soutěži dospělých se konala taneční zábava v areálu Plží se skupinou V.S.P. Band. Zábava se vydařila.
V srpnu jsme zajišťovali bufet na Dni vinařů.
Stejně jako v roce 2008 i v loňském roce reprezentovalo sbor pětičlenné družstvo v soutěži
Petrovský kotlík, kdy uvařili skvělý guláš.
Již několik let udržujeme družbu se sborem z Hrádku U Rokycan. Letos jeho členové zavítali k nám na návštěvu a při té příležitosti jsme se sešli k přátelskému posezení v obecním
sklepě.
Novou akcí, která by měla mít dlouhodobý charakter je soutěž konaná ve spolupráci
s firmou Požární technika Jaroslav Michna a to soutěž O zlatý koš pro dvoučlenná družstva.
Soutěž se uskutečnila 3. října za účasti 75 družstev.
Na základě pozvání hejtmana Jihomoravského kraje jsme se zúčastnili poděkování za nasazení a práci zejména při přívalových deštích i dalších živelních pohromách. U příležitosti
tohoto setkání nám hejtman Jmk a ministr obrany předali pamětní list.
V roce 2009 proběhla rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Spočívala ve
výměně oken, vstupních
dveří, byly upraveny
podlahy v garáži a vyměněna vrata. Úpravy byly
zakončeny venkovním
kabátem budovy - novou
fasádou. V rámci rekonstrukce proběhla úprava
interiéru zasedací místnosti.
I když rekonstrukci prováděly odborné firmy, na
mnoha pracích se podíleli členové sboru. Brigádnicky jsme upravili podlahu v garáži a zasedací místnost.
Pro posílení akceschopnosti zásahové jednotky a pro potřeby sboru bylo pořízeno za výhodných podmínek zánovní dodávkové auto. Věříme, že naše aktivity pozvednou zájem
o naši činnost, jak u členů naší organizace, tak u nejvyšších orgánů naší obce a ostatních
obyvatel.
Mgr. Jana Trojancová
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Zásahová jednotka měla v roce 2009 celkem 36 výjezdů a to :
1. 23.1. v 14.17 hod.
Žeravice dopravní nehoda
2.
7.3. v 10:40 hod.
Petrov čištění kanálu
3.
9.4. v 14:40 hod.
Petrov požár nákladního auta
4. 15.4. v 13:24 hod.
Mlýnky požár trávy
5. 17.4. v
9:54 hod.
Rohatec požár kontejneru
6. 26.4. v 14:11 hod.
Soboňky požár lesa
7. 30.4. v
7:03 hod.
Strážnice požár chaty
8. 30.4. v 14:42 hod.
Rohatec požár trávy
9.
1.5. v 21.30 hod.
Rohatec požár trávy
10.
2.5. v 14:00 hod.
Rohatec požár trávy
11.
8.5. v 15.18 hod.
Soboňky požár trávy
12. 12.5. v 15:36 hod.
Rohatec požár lesa
13. 13.5. v 15:36 hod.
Strážnice Barum cvičení
14. 15.5. v
9:30 hod.
Petrov ukázka pro ZŠ
15. 23.5. v 13.40 hod.
Petrov čerpání vody
16. 30.5. v 12:30 hod.
Tvarožná Lhota ukázka ke dni dětí
17. 31.5. v
2:20 hod.
Rohatec požár garáže
18.
6.6. v 13:30 hod.
Sudoměřice ukázka ke dni dětí
19. 14.6. v 22:50 hod.
Strážnice planý poplach
20. 18.6. v
8:40 hod.
Rohatec silo cvičení
21. 23.6. v 17:42 hod.
Rohatec požár odpadu
22.
4.6. v 19:01 hod.
Sudoměřice otvírání stavidla
23. 26.6. v
8:15 hod.
Strážnice ZŠ přednáška požární ochrany
24. 29.6. v
7:03 hod.
Petrov požár nákladního auta
25. 29.6. v 16:02 hod.
Rohatec čerpání vody
26. 15.7. v 13:05 hod.
Strážnice požár traktoru
27. 23.7. v 23:08 hod.
Strážnice požár školy
28. 30.7. v 17:16 hod.
Radějov požár kravínu
29. 31.7. v 17:30 hod.
Rohatec požár dřevovýroby
30. 14.9. v 21:41 hod.
Hodonín požár zemědělských budov
31. 25.9. v 17:09 hod.
Soboňky požár trávy
32. 26.9. v 23:11 hod.
Brno požární hlídka na D1+ osvětlení
33.		 6.10. v 16:43 hod.
Soboňky požár trávy
34. 15.11. v
9:32 hod.
Strážnice zámek cvičení
35. 15.11. v 15:42 hod.
Radějov požár chaty
36. 29.12. v 10:06 hod.
Petrov požár klestí
bez výjezdu
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1+3
1+5
1+3
1+1
1+2
1+5
1+1
1+3
1+3
1+5
1+4
1+6
1+6
1+4
1+1
1+3
1+4
1+3
1+5
1+4
1+3
1+5
1+3
1+2
1+4
1+1
1+6
1+4
1+5
1+6
1+4
1+4
1+5
1+6
1+3
1+1

Jak jsme soutěžily …
Sezóna 2009 byla zajímavá, místy náročná a pro nás úspěšná.
Zúčastnily jsme se soutěží na úrovni okresních ligových seriálů soutěží okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž a na celorepublikové úrovni Extraligy ČR. Zavítaly
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jsme také do obce Čechy okres Přerov, kde jsme soutěžily hned dvakrát a to v regulérní
soutěži v útoku, kde se nám bohužel moc nevedlo. Po skončení hlavní soutěže proběhla
soutěž pro tříčlenná družstva v nabírání a dopravě vody na konec prvního B. Tuto soutěž
jsme s přehledem vyhrály.
V rámci okresní ligy Disgrafik Grand Prix 2009 jsme se zúčastnily 13 soutěží, v nichž
jsme skončily mimo jiné 4x na 1. místě, 2x na 2. místě, 3x na 3. místě, 1x na 4. místě.
V celkovém hodnocení jsme s konečným součtem 103 bodů v okresní Disgrafik Grand Prix
zvítězily.
Mimo okres Hodonín jsme zavítaly i na nejvyšší soutěž v České republice a to na
Extraligu ČR. Zúčastnily jsme se 4 kol a v celkovém hodnocení jsme obsadily 14. místo
v republice, což je od loňska posun o devět míst k lepšímu.
Také jsme soutěžily v okrese
Uherské Hradiště, kde jsme z pěti
soutěží skončily 3x na 1. místě, jednou na druhém.
Kromě hasičských soutěží jsme
se zúčastnily 2. ročníku volejbalového turnaje v Hovoranech, který
pořádala liga Disgrafik Grand Prix
pro soutěžní družstva žen. V konkurenci 5 družstev jsme získaly stříbrnou příčku.
V září jsme se zúčastnily 2. ročníku Slovácko-záhoráckého poháru,
což je soutěž pro 5 nejlepších ženských týmů okresů Hodonín, Skalica a Senica, vzhledem
ke zranění jedné členky týmu jsme se v podstatě zúčastnily jako jedno ze dvou ženstev
zastupujících hodonínský okres.
Rády bychom poděkovaly za podporu v jakékoliv formě všem – obci Petrov, SDH, našim příznivcům a fanouškům a především těm dvěma, bez nichž by to nešlo a to Mirovi a
Radimovi za pomoc, výdrž a hlavně trpělivost.

Jak jsme soutěžili ...
Soutěžní družstvo mužů SDH Petrov se uplynulém roce 2009 zúčastnilo celkem 16 soutěží.
Převážná většina 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 ochutnalo atmosféru Poháru mistrů ve Vacenovicích a zúčastnilo se
soutěže O Slovácký džbánek.
Na soutěžích zařazených do Grand Prix Hodonín podalo mužstvo v uvozovkách solidní
výkony. Až na pár výjimek pravidelně sbíralo body do celkového hodnocení, což nás v konečném účtování vyneslo na 2. místo celkového pořadí. Vzhledem k více jak půlsezonnímu
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zranění na postu rozdělovače, je toto umístění družstvem hodnoceno kladně.
V uplynulé sezoně se mužům bohužel vyhnulo to nejvyšší umístění, i když ve Vacenovicích se družstvo umístilo na 1.místě z okresních mužstev, ale z důvodu zařazení soutěže
do extraligy z toho bylo 16. místo celkově. Dále se mužstvo umístilo 4x na 2.místě, 1x na
3., 4x na 5.,2x na 7., 1x19.místo a nakonec nám ve dvou 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,
který družstvo jednoznačně vyhrálo .
Nakonec se musím zmínit o soutěžním
klání s názvem O zlatý koš, které si vzala
pod svá „křídla“ firma Požární technika
O zlatý koš Soutěž v Drslavicích
Jaroslav Michna, Hlavní sponzor věnoval
věcné ceny a soutěžní družstva 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. Davem
je míněno 75 soutěžících týmů. Nejlepší petrovská dvojice brala o fous
O zlatý koš Soutěž Velká nad Veličkou
2. místo. První místo si odvezli borci
z Jindřichovic. Toto klání se konalo na sklonku sezóny, přesněji první sobotu v říjnu a z toho
důvodu to bylo takové loučení se sezonou.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům SDH, Obecnímu zastupitelstvu, sponzorům
a v neposlední řadě taky široké veřejnosti za podporu v minulé sezoně.

HASIČSKÝ POTĚR
V roce 2009 měl sbor celkem 2 družstva Mladých hasičů a to jedno družstvo
mladších žáků a jedno družstvo starších žáků .
Děti se zúčastnily Velké ceny soutěží okresu Hodonín, kdy se v celkovém hodnocení umístili mladší žáci na 12. místě a starší žáci na 13. místě.
Letošní soutěžení bylo spíše o zdokonalování technických dovedností, než získávání vý-
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sledků. Je to dáno také tím, že mezi družstvy mladších a starších žáků došlo k přesunům
z hlediska věku .Ročník 2010 hry Plamen zahájili branným závodem v Velké nad Veličkou,
tady se opět běhalo po kopcích a v dešti, proto celkový výsledek obou družstev byl poněkud
nevalný : mladší 17. místo a starší 16. místo. V současné době má kolektiv Mladých hasičů
17 členů a 10 dětí v přípravce.
Nejzajímavějším zážitkem pro děti byla návštěva Dne otevřených dveří na stanici HZS
v Brně v Lidické ulici, tady měly děti možnost nejen vidět ale také vyzkoušet mnoho z práce
profesionálních hasičů.
Mgr. Jana Trojancová

Výborné úspěchy v karate pokračují!
Ve výborné formě v letošní sezoně pokračuje Veronika Mišková, naše výborná karatistka, členka hodonínského oddílu karate šin-mu Hodonín, studentka Purkyňova gymnázia ve
Strážnici.
Na začátku tohoto roku byla zařazena do juniorské reprezentace ČR a zúčastnila se Mistrovství Evropy v Paříži. A neudělala ostudu. Ve velmi velké konkurenci dokázala získat
bronzovou medaili, a to i přes nepřízeň rozhodčích, kdy se v semifinále přiklonily na stranu
domácí Francouzky. I tak je však bronzová medaile velký úspěch.
V letošním roce se také zúčastnila mnoha národních i mezinárodních turnajů, kde se
vždy umístnila na předních místech. Jsou to například:
1. místo v kata juniorek na MČR Goju – ryu v Brně
3. místo v kata juniorek na GP Hradci Králové, Středoevropská liga
1. místo v kata juniorky na Czech open Ústí nad Labem
2. místo v kata juniorky na EP mládeže v Bratislavě, středoevropská liga
3. místo v kata juniorky na EGP Plzeň, středoevropská liga, a mnoho dalších.
A jelikož se v soutěžní disciplíně kata může soutěžit od 16 let jak v juniorské kategorii tak
v seniorské, a nevedla si vůbec špatně:
3. místo v kata seniorek na MČR v Havířově
1. místo v kata seniorky na Czech open Ústí nad Labem
2. místo v kata team seniorky na ME Goju – ryu ve Švýcarsku
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Díky těmto úspěchům je členka juniorské a širší seniorské reprezentace ČR a také reprezentace ČR v karate Goju – ryu.
Ve dnech 12.-15.11.2009 se zúčastnila jako členka
reprezentace ČR Mistrovství světa v karate juniorů
v africkém Maroku. Měla výbornou formu, a to již od
1. kola potvrzovala jasnými výhrami nad soupeřkami
5:0. Svou cestu však ukončila ve čtvrtfinále vlastní
chybou. Ve své nejlepší kata ztratila rovnováhu a těsně prohrála s Francouzkou 3:2. Ta bohužel v semifinále narazila na japonskou reprezentantku, se kterou prohrála, a tak se jí uzavřela i cesta o vybojování
bronzové medaile. I tak je to ale skvělý výkon.
Poslední soutěží v tomto roce bylo Mistrovství České
republiky, které se konalo 5. 12. v Ústí nad Labem.
Zde jen potvrdila svoji výbornou formu, kterou v tomto roce má a vyhrála titul, a to bez jediného zaváhání, čímž zúročila celoroční práci a zajistila si tak také postup na nadcházející
Mistrovství Evropy, které se bude konat v tureckém Izmiru ve dnech 5.-7.2. 2010. Definitivní tečkou za velmi úspěšným rokem, bylo udílení cen na Noci mistrů v Praze a zařazení
do síně slávy České unie bojových umění.
Mišková

Úspěšný rok 2009 pro petrovské chovatele
Na výborové schůzi ZO svazu chovatelů jsme vyhodnotili výsledky
naší vystavovatelské činnosti za rok 2009. Výstavy jsou důležitým
ukazatelem kvalita našich chovaných zvířat, protože na nich probíhá
odborné posouzení nezávislými posuzovateli. Rovněž posouzení s dalšími chovateli je pro vývoj chovatelské činnosti důležité. Vystavovali
jsme na řadě výstav, ale chtěl bych uvést jen ty největší úspěchy, kterých naši členové dosáhly.
V odboru holubů vystavoval p. Obrtlík Josef na výstavě v Hodoníně,
Novém Městě na Mor. a na speciální výstavě německého výstavního
holuba v Holicích v Čechách, kde získal čestnou cenu a vítěznou kolekci v soutěži SV NVH.
Rovněž čestný člen naší ZO p. Zezula Josef vystavoval svoje holuby ve Slavkově u Brna
na výstavě výletků a získal první cenu a čestnou cenu. Na speciální výstavě výletků v Hroznové Lhotě získal za kolekci 4 x 95 bodů a čestnou cenu. Na výstavě okresní v Hodoníně
dostal na kolekci holubů moravský pštros bezpruhý a bělopruhý vítěznou cenu – Pohár
starosty Města Hodonína.
Na výstavě moravských pštrosů v Chrudimi získal p. Zezula tři poháry – vítězná kolekce,
vítězná holubice a pohár mistra klubu.
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Na výstavě bylo celkem 600 holubů a získaná ocenění jsou velkým úspěchem.
Pan Tománek Václav vystavoval na speciální výstavě výletků v Hroznové Lhotě a za kolekci moravský pštros černý získal čestnou cenu. Rovněž na výstavách v Rohatci a Hodoníně
získal čestné ceny.
Pan Obrtlík František vystavoval v Hodoníně, Rohatci a Hroznové Lhotě a získal čestné
ceny za drůbež a holuby.
Mladý chovatel Svoboda Martin vystavoval v Hodoníně, Hroznové Lhotě a Veselí n. Mor.,
kde získal na drůbež Plymutka žíhaná čestnou cenu.
Pan Kočiš Igor vystavoval v Hodoníně a Dubňanech králíky kalifornské bílé a získal čestnou cenu.
Pan Režňák Milan vystavoval v Lužicích novozélandské červené králíky a získal čestnou
cenu.
Náš nejmladší chovatel Horinka Tomáš vystavoval v Hroznové Lhotě svoje žluté bažanky
s velmi dobrým ohodnocením.
Snad největšího úspěchu v chovu výstavních andulek dosáhl p. Janča Martin. Na celostátní
výstavě Slovenska – Bošáca 2009 získal první cenu ve třídě výstavních andulek – samice.
Na celostátní výstavě ČR v Brně získal třikrát 1. místo ve třídě a první cenu za nejlepší pár
na celé výstavě.
Jak je vidět z dosažených výsledků dobré jméno petrovských chovatelů je stále uznáváno v
široké chovatelské veřejnosti.
Na výroční členské schůzi, kterou plánujeme v březnu chceme zhodnotit i naši další činnost
a zaměřit se na získání dalších členů do našich řad.
Závěrem bych chtěl jménem výboru ZO poděkovat všem členům za dobrou práci a popřát
hodně úspěchů v roce 2010.
Jan Oselka – jednatel

V sobotu 9. ledna proběhla již desátá Tříkrálová sbírka. Dvanáct skupinek koledníků za doprovodu dospělých obcházelo naše domácnosti
a vykoledovalo celkem 42 422,- Kč.
Děkujeme všem dárcům i koledníkům.
Obecní úřad
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1. školní ples ZŠ Strážnice, Školní ulice
Po dlouhé době se v sobotu 23.ledna 2010 se konal školní ples základní školy ve Školní
ulici, která je spádovou obcí pro žáky Petrova.
Žáci 9. tříd měli výsadní možnost jako první v celé historii plesů tančit na plese polonézu. Od října nacvičovali dvakrát týdně a nadšení a šikovnost slavily úspěch. Tančilo celkem
40 žáků a jejich vystoupení zaznamenalo velký úspěch. Nejen žáci devátých tříd předvedli
na plese své schopnosti, i žákyně 8. tříd předvedly své umění coby mažoretky. A vydatně
jim pomohli jejich ostatní kolegyně z kroužku mažoretek z Petrova.
Velký dík patří také sponzorům, kteří pomohli zabezpečit plesovou tombolu. Jsou to:
Obecní úřad, Kamenictví Richard Koštuřík, cukrárna Pohádka, Textil Brydláková, Textil
Hartman, Balneosport Petrov, František Mlýnek, Vinařství Ing. Petr Klásek. Zároveň patří
dík i vinařům, kteří podpořili košt vína pořádaný na plese vzorky svých vín.
Mgr. Jana Trojancová

Zleva: Lucie Štenclová, Kristýna Obrtlíková, Patrik Koštuřík, Martin Běťák, Eva Boťánková, Jan Benovič, Dominik Komoň, Magda Šebestová, Tereza Běťáková
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K U LT U R N Í KALE N D Á Ř
OBCE PETROV
NA ROK 2010

14.2.2009 – Fašaňk – obchůzka obcí
Místo: před obecním úřadem, obec
Pořádá: Obec Petrov
23.4.2009 – Rybářská zábava na „ Baťáku“
Místo: Baťúv kanál
Pořádá:MO MRS Strážnice
24.4.2009 – Rybářské závody na „Baťáku“
Místo: Baťův kanál
Pořádá: MO MRS Strážnice
1.5.2009 – Otevírání Baťova kanálu
Pořádá: Obec Petrov a
Místo: Baťův kanál
provozovatelé půjčoven
8.5.2009 – Výstava vín
Místo: kurty u Motorestu Plže
Pořádá: ČZS Petrov
9.5.2009 – Zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků
Místo: školní zahrada
Pořádá: Obec Petrov a ZŠ Petrov
16.5.2009 – První svaté příjímání
Místo: kostel sv. Václava
Pořádá: Farní úřad Strážnice
21.5.2009 – Noc s Andersenem
Místo: tělocvična ZŠ
Pořádá: Obec Petrov
29.5.2009 – Senioři 2010
Místo: areál Plže
Pořádá: Folklorní sdružení
regionu StrážnickoVeselsko-Horňácko a Obec Petrov
23.5.2009 – Soutěž mladých hasičů
Místo: areál požární nádrže
Pořádá: SDH Petrov
5.6.2009 – Dětské rybářské závody
Místo: Lapač
Pořádá: MO ČRS Strážnice Obec
Petrov
12.6.2009 – Přijela k nám pouť… - zábavné odpoledne nejen pro děti
Místo: fotbalové hřiště
Pořádá: Obec Petrov
3.7.2009 – Hasičská soutěž dospělých „Memoriál Zdeňka Stránského“
Místo: areál požární nádrže
Pořádá: SDH Petrov
3.7.2009 Hasičská noc v Plžích
Místo: areál Plže
Pořádá: SDH Petrov
25.7.2009 – Rybářská noc
Místo: areál Plže
Pořádá: MO ČRS Strážnice
7.8.2009 – Den vinařů – hraje DH Mistříňanka
Místo: areál Plže
Pořádá: ČZS Petrov
27.8.2009 – Diskotéka na ukončení prázdnin – hraje DJ Luděk Ptáček
Místo: areál Plže
Pořádá: Obec Petrov
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4.9.2009 – Petrovský kotlík
Místo: areál Plže
Pořádá: Obec Petrov
26. 9. 2009 – Hody sv. Václava – 10. výročí vysvěcení kostela – mše svatá 10.30 hod.
Místo: kostel sv. Václava
Pořádá: Farní úřad Strážnice
a Obec Petrov
4.12.2009 – Čertovské dostaveníčko
Místo: před obecním úřadem
Pořádá: Obec Petrov
24.12.2009 – Zpívání u vánočního stromu
Místo: u vánočního stromu
Pořádá: Obec Petrov
Prosinec 2009 – Vánoční koncert
Místo: kostel Sv. Václava
Pořádá: Obec Petrov
Prosinec 2009 – Svěcení vína
Místo: kostel Sv. Václava
Pořádá: Farní úřad Strážnice a
		
ČZS Petrov

Něco veselého na závěr…
Hledám hodnou ženu, která umí uklízet, kuchat ryby a hledat žížaly,
a která vlastní dobrý rybářský člun s motorem. Prosím přiložit foto člunu a motoru.
Když jsem byl mladý, přísahal jsem, že se neožením, pokud nenajdu ideální ženu. Našel
jsem ji – však běda, ona čekala na ideálního muže.
Nepromluvil jsem na svou tchyni osmnáct měsíců – nerad někomu skáču do řeči.
Víte, kdy končí líbánky? Když vám bačkory přinese pes a žena na vás štěká.
Víš, co jsem dělal, než jsem se oženil? Cokoli se mi zachtělo.
Nikdy se neožeň s vdovou, jejíž první manžel zemřel na otravu.
Manžel mi řekl, že potřebuje víc prostoru, tak jsem ho vystrčila ven a zamkla.
Mojí ženě připadá romantické, jak náš soused každé ráno líbá ve dveřích
svou ženu na rozloučenou. Řekla mi: „Proč to taky neděláš?“
Odpověděl jsem jí: „Prosím tě, vždyť já ani nevím, jak se ta paní jmenuje.“
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících leden, únor a březen:
30.1. Božena Obrtlíková
25.2. Anna Javornická
11.3. Jaroslav Příhoda
13.3. Anna Hartmanová
26.3. Helena Gregorová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody
v naší obci.
Narodili se:
Karolína Vašíčková
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:

Marie Mlýnková
Jan Šebesta
Anna Laštovicová
Jan Svoboda
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE : 8. 3., 22. 3., 6. 4., 19. 4.
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 12. 3., 9. 4. pátek

Tel. 723 490 967
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PROVÁDÍME ZATEPLOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ, BUDOV,
jak fasádním polystyrenem, tak minerální vlnou vč. finální povrchové úpravy

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE,

malujeme byty, domy, schodiště, výrobní prostory

Kontakt:

tel.: 777 892 602

Viktor Kubík				
Petrov 304, 696 65
				
				

		

IČO: 74581309
DIČ: CZ8402294318

Zelená úsporám pro Váš RD

Již 20 vyřízených a schválených dotací od 60 000,- do 250 000,- Kč
1/
2/
3/
4/
5/

Váš zájem
Náš posudek
Projekt + výpočty
Vyřízení dotace
Nakonec zajištění
realizace dle
schváleného projektu
a výpočtů - ne opačně !!!

Náš osv
ědčený
a
zaručen
ý
p
o
s
t
u
Pouze k
p:
omplex
n
í
s
e
zaruču
rvis
je Vaši d
otaci
www.st
avebnis
ervis.ne
tel.: 607
t
249 738

Ing. František Minařík - odborný garant programu
“zelená úsporám“ Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice
tel.: 607 249 738 e-mail: minarik@stavebniservis.net
Poznámka: Pokud jste SVJ - jsme schopni vyřešit dotaci i pro Váš bytový dům
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prodej
krmných

prodej

doplňků

krmIV

Provozní doba:
Po-So: 9 - 1900
Ne: 900 - 1200
Hybner Otto, Petrov 106
tel.: 518 335 636
mob.: 737 520 972
00

Krmiva - vitamíny
krmné doplňky

EXOTI
HOLUBI
drŮbež
kanáři		
kuřata
andulky
králíci
brojleři
rosely
psi
nosnice
korely
kočky
krůty
			
káčata
rybí návnady		
kachny
			
housata
husy
		
grilovací brikety + podpalovače, osvětlovací louče + knoty,
Citromix - náplň proti komárům, Pyrogel - na ohřívání
místo lihového vařiče pro rybáře a camping
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