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PETROVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 4/2010

Pražák o Hradčanech zpívá,
Brňák, Výstaviště vzývá,
Bratislavan se shlíží v Děvíně
a Petrovjan v Plžích ve víně.
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
zní to neuvěřitelně, ale máme před sebou konec volebního období 2006 - 2010. Měli
bychom účtovat, co se nám povedlo a co nepovedlo za tuto dobu udělat. Účtování necháme
na Vás…
Už teď víme, co by se dalo udělat jinak. Snažili jsme se využít co nejvíce možností, které
se nabízely. Jak se nám to podařilo, posuďte sami.
Po celou dobu jsme se Vás snažili pravidelně každé dva měsíce formou zpravodaje informovat o dění v obci.
Začátky nebyly vůbec lehké. Funkce starosty a místostarosty není jednoduchá. A to hlavně z toho důvodu, že člověk přijde z úplně jiného oboru a ze dne na den má rozhodovat, řídit
mnoho důležitých věcí a znát spoustu informací, nařízení a zákonů.
Díky Pánu Bohu, našim rodinám, obecním zaměstnancům, zkušenostem pana starosty
z minulého volebního období, zastupitelům, místním spolkům a organizacím a hlavně díky
VÁM občanům se nám to podařilo zvládnout. Také bychom chtěli poděkovat bývalé paní
starostce, která nám, hlavně v začátcích, vždy ochotně poradila.
Podařilo se nám zavést nové služby pro občany, jako je ověřování podpisů a dokumentů,
Czech POINT apod.
Byla před námi řada projektů a investičních akcí. Za toto volební období bylo v naší obci
včetně nového průtahu a kanalizace proinvestováno bezmála 230 milionů korun. Věříme, že
výsledek vidíte kolem sebe. Sama obec měla dva úvěry u banky. Jeden ve výši 14,5 milionu
korun, sloužil k předfinancování projektu Náves Petrov – Srdce obce a Sociálního zařízení
na Baťově kanále. Za projekt Náves jsme již obdrželi dotaci. V současné době zbývá doplatit 800 tisíc Kč. Tato částka bude doplacena do konce září. Zůstává nám splácet úvěr 11
mil. Kč na 15 let. Z toho byly hrazeny nové asfaltové komunikace „Do polí“ a „Čaganov“.
Bez tohoto úvěru bychom ještě dlouho jezdili po prašných a kamenitých cestách.
Nové zastupitelstvo bude mít rozhodování o penězích složitější, především proto, že už
vloni a letos se plně projevil dopad ekonomické krize v našem státě. Peníze, které dostáváme od státu z výběru daní se obci snížily řádově o 1,8 milionu korun ročně. S těmito penězi
jsme například počítali na nové cyklostezky přes „Bubálov“ …
To neznamená ale, že by se mělo skončit s rozvojem obce. Existuje řada grantů a dotací,
ze kterých se dají sice těžko, ale při troše štěstí a spoustě práce získat peníze.
Přesto, že se bude muset i nadále šetřit, už dnes máme rozpracované další projekty. Podali
jsme žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken v mateřské školce. V říjnu podáme žádost
o dotaci na projekt „Komunitní kompostárna“, který by nám vyřešil problém s posečenou
trávou, zelení ze zahrádek, ořezaným dřevem, ale hlavně můžeme získat novou techniku na
údržbu obce (traktor a jeho vybavení). Máme dopracovaný projekt Škola Petrov – společenské centrum (společenský sál pro cca 200 lidí), na který hledáme vhodný dotační titul.
To všechno jsou nové investice za cca 25 milionů korun.
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V nadcházejícím období budeme také hodně slavit, příští rok oslaví TJ Sokol Petrov 80
let od svého založení, hasiči dokonce 100 let a v roce 2012 celá obec 600 let od první písemné zmínky.
Jak vidíte, před naší obcí je další nová budoucnost a nové výzvy…
Zveme vás – VÁS občany Petrova - ke komunálním volbám, kde můžete rozhodnout,
jakou cestou se Petrov vydá na další čtyři roky.
starosta Ing. Ladislav Krůtil
místostarostka Eva Mlýnková

Úspěšný školní rok 2010/2011 přejí žákům,
studentům a jejich pedagogům
starosta a místostarostka.

Významné dny

28. 9. Státní svátek - Den české státnosti - svátek má Václav

Zajímavé dny

19. 9. Ukliďme svět. (Mezinárodní program, který je příležitostí pro lidi celého světa, aby
se starali a měli zájem o čisté životní prostředí).
21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.
21. 9. Mezinárodní den míru.
23. 9. Podzimní rovnodennost - začátek podzimu.

Pranostika

Po teplém září zle se říjen tváří.
Přijde Václav, kamna připrav!

Citáty

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
ALBERT EINSTEIN
Winston Churchill:
Účelem válčení není padnout za svou zemi, ale přinutit nepřátele, aby padli za tu svou.
Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.
Žádné problémy se nevyřeší uložením k ledu.
Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval.
Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe.
První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích,
druhou tím, aby je vštípil svým dětem.
Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný.
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Usnesení č. 745 - 760 z jednání č. 47/10
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 17.6.2010
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.

ZO schvaluje program jednání
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2010.
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2009.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s Povodím Moravy, s.p.
(sečení trávy na obou březích vodního toku Radějovka – plocha 2478 m2)
ZO schvaluje Mandátní smlouvu č. n SIPO 06-225/2010.
ZO schvaluje Prodej části obecních pozemků p.č. 746 a 747 v k.ú. Petrov u Hodonína
o celkové výměře 39 m2 za kupní cenu 1950,- Kč manželům Pivoňkovým. Poplatek
za návrh na vklad uhradí manželé Pivoňkovi.
ZO schvaluje Prodej obecního pozemku p.č. 1418/4 o výměře 199 m2 v k.ú. Petrov
u Hodonína panu Ladislavu Holišovi za kupní cenu 9950,- Kč. Poplatek za vklad do
katastru nemovitostí uhradí pan Ladislav Holiš.
ZO schvaluje Pronájem části obecního pozemku p.č. 1299 o výměře 75 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za roční nájem ve výši 3000,- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s dvou měsíční výpovědní lhůtou. (pozemek u přístaviště Baťova kanálu)
ZO schvaluje Záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 2104/24, 2104/38, 2104/76,
2104/117, 2104/131, 2104/144, 2137/2, 2137/10 a 2137/11 v k.ú. Petrov u Hodonína
a pozemků p.č. 2098, 2114 a 2123 v k.ú. Sudoměřice.
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko DSO na rok 2009.
ZO neschvaluje umístění informační tabule pana Zbyňka Klímy na roh zelené plochy
u kostela a pověřuje pana Richarda Koštuříka a stavební výbor, aby vybrali vhodnější
místo.
ZO schvaluje mimořádný finanční příspěvek ve výši 130 000,- Kč TJ Sokol Petrov na
provoz a údržbu fotbalového hřiště.
ZO schvaluje přijetí dotace z JMK, kterou obdržel DSO Mikroregion Strážnicko na
opravu dvou sakrálních staveb ve výši 30 000,- Kč pro Obec Petrov a na kulturní akci
„Petrovský kotlík“ ve výši 10 000,- Kč.
ZO schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního prostředí na projekt
„Zateplení MŠ Petrov“ do další výzvy, která bude vypsána 19. července 2010.
ZO bere na vědomí informaci starosty o oznámení schválení platby se SZIF na projekt
„Ať žijí Petrovjané!“.
ZO schvaluje, aby v příštím zpravodaji byli vyzváni občané, zda mají zájem o vedení
obecní kroniky.

Usnesení č. 761 - 775 z jednání č. 48/10
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 12.8.2010
761. ZO schvaluje program jednání.
762. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2010.
763. ZO schvaluje Pronájem obecních pozemků p.č. 2104/24, 2104/38, 2104/76, 2104/117,
2104/131, 2104/144, 2137/2, 2137/10 a 2137/11 v k.ú. Petrov u Hodonína a pozemků
p.č. 2098, 2114 a 2123 v k.ú. Sudoměřice firmě ZERA, a.s. Ratíškovice.
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764.
765.
766.
767.
768.

ZO schvaluje Nájemní smlouvu s firmou ZERA a.s. Ratíškovice.
Řád veřejného pohřebiště.
Smlouvu o nájmu hrobového místa.
Návrh Změny č.2 Územního plánu obce Petrov.
ZO schvaluje podání Žádosti na projekty „Rozšíření separace biologických odpadů
v obci Petrov“ a „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“ do programu OPŽP.
769. ZO schvaluje Smlouvy o dílo č. 23/2010 a č. 24/2010 s Ing. Markétou Hoškovou na
zpracování Žádosti o dotaci na projekty „Rozšíření separace biologických odpadů
v obci Petrov“ a „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“ do programu OPŽP.
770. Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 550 (99 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
771. ZO schvaluje Navýšení ceny stravného pro cizí strávníky ZŠ a MŠ Petrov z 45,- Kč
za oběd na 48,- Kč za oběd.
772. ZO schvaluje Povolení výjimky v případě nižšího počtu žáků na třídu v základní škole
pro školní rok 2010/2011.
773. ZO schvaluje Kronikáře paní Mgr. Janu Trojancovou.
774. ZO ukládá místostarostce, aby zjistila na stavebním úřadě a podle územního plánu obce informace k možnosti výstavby rodinného domu v zahradě pana Antonína
Grombíře.
775. ZO bere na vědomí děkovný dopis od Obce Petrovice za příspěvek na likvidaci škod,
který jim poskytla naše obec na likvidace škod při povodních.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
EU peníze školám
Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byla do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního
fondu zařazena nová oblast podpory, která by měla přispět k masivní podpoře základních
škol a k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj
oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních
školách. Podporou vytypovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo
dojít ke zlepšení této situace. Bylo vybráno těchto sedm prioritních témat:
I.
Čtenářská a informační gramotnost
II.
Cizí jazyky
III.
Využívání ICT
IV.
Matematika
V.
Přírodní vědy
VI.
Finanční gramotnost
VII.
Inkluzívní vzdělávání
Každé z těchto témat se zaměřuje především na individualizaci výuky, vytváření nových
vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Inkluzívní vzdě-
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lávání je zaměřeno na zapojení speciálního pedagoga, školního psychologa nebo asistenta
pedagoga do procesu vzdělávání.
Naše škola bude v projektu „EU peníze školám“ realizovat témata týkající se čtenářské a
informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT a přírodních věd. Jelikož je nejpalčivějším problémem v naší škole spojování tříd, zaměříme se u jednotlivých témat na individualizaci výuky, to znamená rozdělení spojených ročníků do samostatných tříd v českém
jazyce, anglickém jazyce a přírodních vědách – 72 hodin v každém z těchto tří předmětů
v rámci projektu.
Formou individualizace výuky budou žáci vedeni k rozvoji čtenářských dovedností, efektivnímu vyhledávání a kritickému vyhodnocování informací. V oblasti cizích jazyků budou
rozvíjeny individuální schopnosti všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. K tomu přispívá tato aktivita dělením hodin a vytváří tak podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám
a možnostem každého žáka. V rámci naplňování aktivit při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické
nasazení digitálních učebních materiálů při výuce (počítače, programové vybavení, interaktivní tabule).

Školní rok 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 bude navštěvovat základní a mateřskou školu 74 dětí. V mateřské škole bude ve dvou odděleních 35 dětí. V trojtřídní základní škole s pěti ročníky se
bude vzdělávat 39 dětí. Součástí školského zařízení je i školní družina a školní jídelna. V
celém školském zařízení pracuje 14 zaměstnanců, 7 pedagogických a 7 nepedagogických:
Mateřská škola: Marie Březovská, vedoucí učitelka
		
Dana Nováková, učitelka
		
Karla Koštuříková, učitelka
Základní škola: Mgr. Jarmila Flašarová
I. třída (1. roč.)
9 žáků
		
Mgr. Jitka Vyoralová
II. třída (2. + 3. roč.)
16 žáků (10+6)
		
Mgr. Helena Tomšejová III. třída (4.+ 5. roč.)
14 žáků (5 +9)
První ročník bude samostatně v I. třídě. Druhý a třetí ročník bude spojen do II. třídy, kdy 2.
ročník bude se 3. ročníkem spojen ve všech předmětech, 3. ročník (6 žáků) bude samostatně v anglickém jazyce (3 hodiny týdně). Čtvrtý a pátý ročník bude spojen do III. třídy, ale
vždy jednu hodinu týdně v českém jazyce, anglickém jazyce a přírodovědě budou mít žáci
samostatně. To znamená, že budou rozděleni po třídách, tedy na 5 + 9 žáků.
Školní družina:
Školní jídelna:
		
		
		
Provoz:		
		
		

Jitka Běťáková, vychovatelka ŠD
Alena Koštuříková, ekonomka, vedoucí ŠJ
Bronislava Hartmannová, vedoucí kuchařka
Marie Bačíková, kuchařka
Blanka Vojtková, kuchařka
Radek Klásek, školník
Bronislava Janečková, uklízečka ZŠ
Ludmila Boťánková, uklízečka MŠ
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Nabídka kroužků při ZŠ a MŠ Petrov pro školní rok 2010/2011
Od 1. října 2010 mohou děti v rámci mimoškolní činnosti pracovat podle svého zájmu
v těchto kroužcích:
ZŠ:
Dramatický kroužek
				
Literárně informační klub
				
Zdravotnický kroužek
				
LEGO kroužek
				
Ruský jazyk
				
Anglický jazyk
				
Přírodovědný kroužek
				
Sportovní kroužek
				
Mažoretky
Příprava na přijímací zkoušky (od 1. 2. 2010 pro žáky 5. roč.)
			
MŠ:
Předškoláček
				
Anglický jazyk
Děti budou v kroužcích pracovat pod vedením paní učitelek mateřské a základní školy.
V Přírodovědném kroužku bude s dětmi už druhý školní rok pracovat Jana Běhalová a
rádi přivítáme i další bývalé žáky naší školy a také rodiče, kteří budou mít zájem pracovat
s dětmi i v jiných zájmových kroužcích, a tak obohatí nabídku našich mimoškolních aktivit.
Školní rok 2010/2011 bude zahájen ve středu 1. září 2010 v 8.30 hodin v tělocvičně
základní školy. Žáci 1. třídy přijdou s aktovkami. Žákům budou rozdány přihlášky ke stravování ve školní jídelně a přihlášky do školní družiny. Provoz ve školní družině a ve školní
jídelně bude zahájen ve čtvrtek 2. září 2010.
Provoz v mateřské škole bude zahájen ve středu 1. září 2010 v 6.30 hodin.
Přeji dětem, rodičům i zaměstnancům školy úspěšný a klidný školní rok 2010/2011.
Mgr. Helena Tomšejová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ahoj prázdniny !
Prázdniny jsou nenávratně pryč, nový školní rok už ťuká na dveře a my všichni se na něj
připravujeme. Protože přijdou nové děti, budeme se v mateřské škole snažit, aby pro ně byl
vstup do školky co nejlehčí a aby bylo, co nejméně slziček. Nenásilnou formou je budeme
seznamovat se svými vrstevníky a dospělými, ale také prostředím a okolím mateřské školy.
Protože děti milují pobyt venku, budeme více využívat školní zahradu a připravovat vycházky, při nichž se naučí vnímat krásy přírody. V prvních podzimních dnech budeme sbírat
barevné listy a plody, které využijeme jako výtvarný materiál pro podzimní tvoření a také
jako každoročně uspořádáme sbírání kaštanů pro lesní zvěř. Na konci září si společně upe-
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čeme hodové koláče a seznámíme děti s tradicí hodů a s lidovým krojem. A protože velmi
úzce spolupracujeme se základní školou, připravíme pro děti společnou podzimní akci.
Učitelky z MŠ

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Vznik a vývoj základního školství v Petrově
Školu mívali v Petrově snad již čeští bratří. Ta však po Bílé hoře zanikla. Děti z Petrova
byly přiškoleny do Strážnice, školu však více méně nenavštěvovaly. Podle pamětníků byla
škola v chaloupce č. 54, kde vyučoval do roku 1805 učitel Josef Střelecký. Chaloupka č. 54
přestala vyhovovat a škola byla přemístěna do chaloupky č. 66. Jako odměnu za vyučování
obdržel učitel od každého dítěte 1 zlatý šajn a každé dítě mu doneslo pecen chleba.
Ke škole v Petrově byla přiškolena i obec Zvolenov. Škola už nevyhovovala potřebám
kvůli omezení prostoru ( nedala se zvětšit ), rozhodly se proto obce Petrov a Zvolenov v r.
1842 postavit školu novou. Stavby školy se účastnil majitel panství hrabě František Magnis.
Hrabě poskytl stavivo a řemeslníky , ostatní náklady nesla obec.
V roce 1871 vyšel nový školský zákon, v němž byl ustaven nový školní plat učitele. Škola
v Petrově se nacházela ve II. platové třídě – od každého dítěte se vybírá 3 zl. 84 krejcarů
ročně. Počet školních dětí byl průměrně 190 žáků. Podle tehdejšího zákona na jednoho
učitele připadlo max. 80 dětí, bylo nutné přibrat další učitelskou sílu. Školní rada rozšířila
jednotřídku na dvojtřídku dne 14.5.1875.
Za doby školdozorce ( školního inspektora ) Josefa Marschala se dostalo škole v Petrově
mnoho výhod např. byly zakoupeny některé vyučovací prostředky. Stejně tak poukázal na
špatný stav školní budovy , a tak rozhodnutím okresní školní rady se měla škola během
prázdnin v roce 1878 opravit. Oprava nebyla hotová do začátku školního roku, a proto
vyučování bylo zahájeno 16.9.1878.
V 80. letech 19 století byla návštěvnost školy velmi slabá, obzvlášť v letních měsících, kdy
děti byly nuceny pomáhat rodičům v zemědělství. Tento stav začala škola řešit i se zemským inspektorem a výsledkem bylo zavedení pokut pro rodiče, kteří nezajistí návštěvnost
svých dětí ve škole.
Od školního roku 1894/1895 rozšířila vysoká c. k. zemská školní rada dvoutřídní obecnou
školu na trojtřídní. Komise také rozhodla, že bude provedena přístavba III. učírny na jaře r.
1894. V roce 1895 byl jmenován Jan Novosad prozatímním učitelem. Novosad se zasloužil
o zvelebení školní zahrady a založení štěpnice.. Ve školním roce 1901/1902 byla ve školní
zahradě u plotu zbudována studna a také byla opravena fasáda školy.
Stávající budova školy byla přesto shledána nevyhovující a v roce 1907 byla určena komise
pověřená stavbou nové školy. Stavba byla zahájena v březnu 1908 a v červnu téhož roku
byla dokončena. Rozpočet byl 45 tisíc, ten byl pak snížen na 43.735 korun . V zahradě školy
byla vybudována v roce 1911 školka a ovocný sad.
Škola obeslala kreslířskou výstavu v Brně, z této výstavy měly být nejlepší práce poslány
na mezinárodní výstavu do Drážďan. Byly vystaveny práce žáků I. A II. třídy a také výšivky
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žákyň na zástěrkách. Práce žáků petrovské školy měly velký úspěch, zejména petrovský
ornament. Celá petrovská expozice byla poslána do Drážďan. Na mezinárodní kreslířské
výstavě v srpnu 1912 měl slovácký ornament, jehož základem je ornament petrovský,
zvláštní oddělení. Moravská expozice byla podle kritiků srovnatelná s expozicemi Ameriky
a Anglie.
V životě školy se odrazili válečné události I. Světové války, vše muselo být přizpůsobeno
válce. Poválečné poměry ovlivnily docházku, která byla velmi slabá. Děti stejně jako před
válkou chodily spíše do výdělečné práce než do školy.
V roce 1922 byla škola dvakrát vykradena. Při první krádeži byly odcizeny fyzikální pomůcky a peníze, při druhé 2 vykrmené husy a deset slepic. V tomto roce byla mezi povinné
předměty zavedena občanská výchova pro všechny žáky.
Děti petrovské školy mohly opět prokázat svoje schopnosti. Na školskou výstavu v Kroměříži bylo zasláno 50 výkresů s národními vzory, 13 ks ručních prací a 13 kusů ručních
prací výtvarných.
Učitel František Svačina přednesl místní školní radě návrh zřídit při zdejší škole úřad školního lékaře. Tento návrh byl přijat jednomyslně a školním lékařem se stal MUDr. J. Dýšek
z Uherské Skalice. Byly stanoveny dvě prohlídky ročně s poplatkem 3 koruny na žáka.
V roce 1927 byla ve škole zřízena žákovská čítárna. V ní byly dětské časopisy Mladý čtenář, Čechoslovák, Zlatá brána, Radost, Lípa. O časopisy byl velký zájem.
Žáci si zvelebovali prostředí školy vlastní prací, při čemž se mnohému naučili a to nejen
zhotovování věcí, ale také šetření peněz. Např. v roce 1927 si uložili do školní spořitelny
I. Třída 342 korun, II. třída 1007 korun a III. třída 224 korun.
Do roku 1929 se ve škole topilo dřevem, bylo usneseno, aby se letos začalo topit uhlím.
V dubnu 1931 byl ve škole na inspekci školní inspektor R. Šoupal, který projevil přání, aby
byla zřízena školní kuchyně. Jeho přání bylo vyhověno a místní školní rada zřídila ve staré
škole školní jídelnu. Od 5. listopadu 1931 se začalo pravidelně vařit.
Politická situace v Evropě ovlivnila i místní školství. Ve školním roce 1941 – 42 trvaly
vánoční prázdniny 75 dní. Jednou týdně byli žáci svoláni do školy, kde jim byly uloženy
domácí úkoly. V březnu 1942 bylo nařízeno vyučování německého jazyka v 1. a 2. postupném ročníku. Ve školách se musely konat kroužky německého jazyka. Toto nařízení bylo
ignorováno.
V roce 1948 dostává škola název „ Národní škola“ a státní znak na pečeti.
Mgr. Jana Trojancová
kronikář

Stavba z roku 1908

foto škola současnost
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UPOZORNĚNÍ
Ředitelství Základní školy Strážnice, Školní 283 oznamuje, že zahájení
školního roku 2010/2011 proběhne ve středu 1.září v 9 hodin na kulturním domě Strážničan.

r
Volby do obecních zastupitelstev 2010 se uskuteční ve dnech 15. a 16. října
2010 v budově Základní školy v Petrově.

r
Oznamujeme občanům, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v naší obci ve středu 20. října.
V době od 10.00 hodin do 17.00 hodin bude ve skladě u kolejí umístěn kontejner
na velkoobjemový odpad.
V době od 15.00 hodin do 17.00 hodin zde budou zaměstnanci firmy Tespra Hodonín odebírat nebezpečný odpad.
V uvedené době bude moci každý občan odevzdat na uvedeném místě odpady v následujícím sortimentu:
- olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky – autobaterie – zářivky,výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení škůdců
a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje – ředidla,
mořidla, rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, vazelínou,
barvami znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí elektrospotřebiče matrace – WC mísy – umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd.

Přijímán nebude popel, klasický železný šrot, sklo, separované plasty a azbest.

Odpad bude odebírán bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci
odpadu

r
Opětovně vyzýváme občany, aby při jízdě na kole v obci využívali cyklostezek a nejezdili po komunikaci I/55 z důvodu bezpečnosti.

r
Od měsíce října 2010 bude ve Strážnici zahájeno cvičení Tai-chi, které povede
opět zkušený lektor Milan Kovár, obsolvent kurzů Tai-chi v Číně. Zájemci se
mohou přihlásit u paní Maxerové v prodejně Zdravé výživy OD Danaj ve Strážnici.
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Příprava nového projektu
Připravujeme podklady k podání žádosti o dotaci na nové dva projekty „ Komunitní kompostárna Petrov“ a „ Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“.
Oba dva projekty mohou být podpořeny až 90% dotací v rámci „Operačního programu
životní prostředí“ podporovaného Evropskou unií. Je to jedna z mála zajímavých možností
získat další dotace pro obec. Projekt by se podával v říjnu a případná realizace by byla v
létě příštího roku.
O co jde ?
Všechny nás trápí pálení suché trávy, klestí a rostlinných zbytků, ukládání posekané trávy
a všeho biologického vyjma odpadu živočišného původu. Jde o takzvaný Biologicky rozložitelný odpad(BRKO). Tento odpad se vám většinou buď hromadí doma, nebo jej „někam
vyvezete“, nebo jej usušíte a spálíte a nebo to nejdražší - dáte jej do popelnic.
Tento problém by řešilo poskytnutí plastových kompostérů přímo do domácností a vytvoření místa, kam by se tento odpad svážel a
dělal z něj kompost.
K tomu je samozřejmě potřeba pořídit novou techniku - traktor, nakladač, štěpkovač,
vysavač listí a překopávač kompostu.
Tato technika po doplnění se dá využít na
další úklid obce jak v létě, tak v zimě. Zároveň bychom vytvořili nová sběrná místa
s kontejnery na tento typ odpadu a k tomu
by mohlo být nové auto na svoz.
Jsme na začátku přípravy těchto projektů a
v dalším období vás o nich budeme informovat.
Ing. Ladislav Krůtil

ZE ŽIVOTA OBCE
O činnosti petrovských hasičů
Pohár mistrů - soutěž v požárním útoku
Je prestižní soutěž pro nejlepší družstva soutěžící v požárním sportu v rámci celé ČR. Pořadatelem soutěže je firma Bábík spol., s.r.o. Vacenovice a účastníky jsou pozvaná družstva
z celé republiky, která soutěží v rámci jednotlivých lig krajů a okresů ČR , družstva účastnící se mistrovství republiky v požárním sportu.
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Ve velmi velké a prestižní konkurenci jsme jako jediní zástupci okresu Hodonín časem
17,97 sekund získali 3. místo z celkového počtu 13 nejlepších družstev republiky.
Mgr. Jana Trojancová

O činnosti TJ SOKOL PETROV
V nastávající sezoně 2010/2011 jsme přihlásili pod hlavičkou našeho oddílu spolu s SK
Sudoměřice nejmladší adepty kopané v kategorii od 6 - 10 let /ročníky narození 2000 a
mladší/. Mužstvo bude hrát své domácí zápasy v Sudoměřicích 2,5 hod před UZM. Naši
žáci se připravují v úterý v Petrově a v pátek v Sudoměřicích. První přípravný zápas skončil
0: 0, kdy se pro nepříznivé počasí odehrál pouze 1.poločas.V prvním mistrovském zápase
naše mužstvo podlehlo Moravskému Písku na jeho hřišti 0 : 11.
Z Petrova se tréninku účastní pravidelně 6 -7 dětí. Hraje se systémem 7 + 1 na polovinu
hřiště s tím, že se děti střídají hokejovým způsobem. Branky mají rozměry 5 x 2 metry.
Žáci sehráli před sezonou pouze 2 přátelské zápasy, které byly součástí Pohárového turnaje
žáků, který se uskutečnil na našem hřišti 1.8. za účasti mužstev OFK Mokrý Háj, Baníku
Lužice, Ken Veselí nad Moravou a našeho mužstva.
V prvním zápase naše mužstvo porazilo brankou Tomáše Belžíka Mokrý Háj 1 : 0 a ve
druhém zápase porazil KEN Baník Lužice 4 : 2.V zápase o 3.místo nejprve porazil Mokrý
Háj oslabené Lužice 3 :2 a ve finále pak naše mužstvo porazilo KEN Veselí opět brankou
Belžíka 1 : 0. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen domácí Tomáš Belžík a nejlepším
brankářem hráč OFK Mokrý Háj.
Kvůli úzkému kádru mělo naše mužstvo problémy hned v 1.mistrovském zápase s TV.
Lhotou,se kterou doma remizovalo 4 : 4, když ještě 10 min. před koncem vedlo 4 :3, ale
vlastní nedisciplinovaností se připravilo zbytečně o výhru, kdy hráči místo toho, aby plnili
úkoly,se rozptylují hodnocením výkonu rozhodčího a nesoustředí se na hru.
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Dalším z důvodu slabého výkonu našeho mužstva je velmi špatná tréninková morálka, kdy
v období od 20.07. - 19.08 se tréninků pravidelně zúčastňovalo 6 - 8 hráčů, včetně přípravky.Pokud si někteří jedinci neuvědomí, že bez pravidelného tréninku se nebudou zlepšovat
,tak se nadále budou potýkat se základními nedostatky, jako je autové vhazování a přihrávky na 5 metrů. I v kopané platí staré přísloví, že bez práce nejsou koláče, o čemž nejlépe
vypovídá příklad našich odchovanců Dalibora Koštuříka a Filipa Hlúpika, kteří s kopanou
začínali v našem oddíle.
Filip Hlůpik se dokázal postupně prosadit v silné konkurenci svých vrstevníků v Baníku
Šardice a poté i 1 FC Slovácko, kde se prosadil až do mužstva mužů.V této sezoně již nastoupil v zápasech s Hradcem Králové / 2 : 1 / a v Plzni / 0: 3 /. Dvakrát také nastoupil za
B - mužstvo hrající MSFL / 3.ligu / a ve dvou zápasech vstřelil 2 branky /Slovácko ,, B ,, :
Frýdek Místek 2 : 2 a Slovácko ,, B,, : MSK Břeclav 3 : 1/ .
Dalibor Koštuřík se na jaře podílel na úspěšné záchraně FK Mutěnice v MSFL.Ze známých
důvodů došlo k přihlášení mužstva pouze do 1.A třídy JMK. Přes výpadek v 1 kolek, kdy
Mutěnice prohráli ve Velkých Pavlovicích 1 : 0, pak hlavně jeho zásluhou v dalším kole
Mutěnice porazili Mogul Vacenovice 2 : 0, kdy obě branky vstřelil Koštuřík.
Rodičům dětí, kteří začínají s kopanou, jenom můžeme doporučit, aby své děti vzali buď
na Slovácko, popř. na zápasy Mutěnic, aby mohli vidět naše odchovance na vlastní oči a
přesvědčit se, čeho mohu ve sportu dosáhnout, pokud se kopané budou věnovat .
Mužstvo dorostu vzhledem k úzkému kádru sehrálo před sezonou 2 přátelské zápasy se
Sokolem Radějov / 4 : 1,1 : 0/.
V prvních dvou zápasech naše mužstvo porazilo doma nejprve Starý Podvorov 3 : 2 a poté
dokázalo vyhrát na hřišti Žarošic 4 : 3.
Střelci branek Petrova : Zlomek 4 x ,Vrána 2 x a Svoboda 1 x.
Ve 3. zápase naše mužstvo doma podlehlo Ždánicím 1 :3 a bylo oslabeno hlavně vyloučením Tomáše Zlomka, který neudržel nervy na uzdě a nechal se zbytečně vyloučit ,čímž se
sesypala koncepce hry dorostu na 1 hráče.V tomto zápase byl nejlepším hráčem dorostu
Libor Svoboda, který i přes neproměněnou penaltu dokázal aspoň snížit na 1 : 2, ale víc
sám zachránit nemohl.
Zbytek mužstva podal výkon odpovídající tréninkové morálce, kdy se tréninky zúžily pouze na pátek, kdy dojde aspoň 6 - 8 hráčů.
Vypadá to, že o nejvyšší soutěž /OP /, kterou hraje naše mužstvo dorostu pravidelně již 4.
rokem není mezi petrovskou mládeží zájem.
A -mužstvo tradičně zahájilo přípravu na sezonu vítězstvím na Pohárovém turnaji v Radějově, kdy nejprve porazilo domácí Radějov 1 : 0 a ve finále po remíze s Jiskrou Strážnice 1 :
1 vyhrálo na penalty.Velkou oporou byl Dalibor Koštuřík, který nahradil na postu brankáře
Miroslava Vránu / dovolená / a s přehledem dirigoval celou obranu, a navíc vychytal v penaltovém rozstřelu střelce Jiskry.
Na pohárovém turnaji v Petrově / 18.07.2010/naše mužstvo zklamalo domácí příznivce nejprve remízou 1 : 1. s podprůměrně hrající Tv.Lhotu, za kterou nastoupili naši odchovanci
J.Benovič / roč.1995 / a Lukáš Kotásek / roč.1994 /.V zápase si sice mužstvo vypracovalo
8 - 10 příležitostí,ale po hrubce gólmana hosté z jediné akce zápasu vyrovnali a v penaltové
loterii naše mužstvo porazili 4 : 1,a postoupili do finále.
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V zápase o 3.místo naše mužstvo porazilo velmi dobře hrající Mokrý Háj 2 : 0.Vítězem
turnaje se stala Jiskra Strážnice, která porazila zdecimovanou Tv.Lhotu 5 : 1. V posledním
přípravném zápase podlehlo naše mužstvo Slovanu Kamenice nad Lipou 1 : 4.
Výsledky A - mužstva v ročníku 2010/2011: Petrov : N.Lhota 4 : 0, Lužice : Petrov / odloženo na pátek 3.09.2010/, Petrov : KEN Veselí 0 :3.
Jednatel TJ Sokol Petrov
PetrHlaváč

Datum
Čas

A - mužstvo

Datum
Čas

Dorost

Datum
Čas

8. 8.
16.30 h

Petrov - N. Lhota

8. 8.
13.45 h

Petrov - St. Podvorov

15. 8.
16.30 h

Lužice - Petrov

15. 8.
13.00 h

Žarošice - Petrov

Petrov - Ken Veselí

22. 8.
13.45 h

Petrov - Ždánice

Sudoměřice - Petrov

29. 8.
14.15 h

22. 8.
16.30 h
29. 8.
16.30 h

5. 9.
16.30 h

Petrov - M. Písek

5. 9.
13.45 h

22. 8.
10.00 h

Datum
Čas

Žáci

Přípravka

Petrov - Tv. Lhota

22. 8.
10.45 h

Mor. Písek - Petrov

VOLNO

29. 8.
14.00 h

Petrov - Strážnice

1. 9.
17.00 h

Vracov - Petrov

1. 9.
17.00 h

Vnorovy - Petrov

5. 9.
10.00 h

Petrov - Lužice

5. 9.
10.00 h

Rohatec - Petrov

8. 9.
17.00 h

Petrov - Mikulčice

Hr. Lhota - Petrov

12. 9.
10.00 h

Ken Veselí - Petrov

12. 9.
13.30 h

Petrov - Radějov
Hr. Lhota - Petrov

Ken Veselí - Petrov

Petrov - Mikulčice

Středa

Středa

Ratíškovice B - Petrov

12. 9.
13.45 h

19. 9.
16.00 h

Petrov - Domanín

19. 9.
13.15 h

Petrov - Sobůlky

19. 9.
10.00 h

Petrov - Kostelec

18. 9.
10.00 h

26. 9.
16.00 h

Petrov - Hr. Lhota B

25. 9.
16.00 h

Kněždub - Petrov

25. 9.
16.00 h

Mor. Písek - Petrov Sobota

26. 9.
13.30 h

Petrov - Bzenec

3. 10.
15.30 h

Lipov - Petrov

3. 10.
12.45 h

Petrov - Vnorovy

3. 10.
10.00 h

Petrov - Kněždub

2. 10.
10.00 h

Velká N. V - Petrov Sobota

10. 10.
15.00 h

Petrov - Vracov B

10. 10.
12.15 h

Petrov - Blatnice

9. 10.
13.00 h

Hodonín - Petrov

10. 10.
13.00 h

Petrov - Veselí

17. 10.
10.00 h

Velká B - Petrov

17. 10.
12.45 h

Milotice - Petrov

17. 10.
10.00 h

Petrov - Lipov

24. 10.
14.30 h

Petrov - Kozojídky

24. 10.
11.45 h

Petrov - Vracov

24. 10.
10.00 h

Petrov - Vlkoš

31. 10.
14.00 h

Suchov - Petrov

31. 10.
11.45 h

Vacenovice - Petrov

7. 11.
14.00 h

N. Lhota - Petrov

7. 11.
11.45 h

St. Podvorov - Petrov

12. 9.
10.15 h

Sobota

Sobota

Blatnice - Petrov
24. 10.
12.00 h

Petrov - Lipov

Sobota
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Rybářská noc
Úspěšná akce roku 2010 konaná naší organizací byla opět rybářská noc. Znovu se
potvrdilo, že umístění do petrovských plží
je správná volba. Konala se 14. srpna 2010
(po předchozím zrušeném termínu 24. července 2010) a přišlo 500 platících lidí. Návštěvníci se dobře bavili při hudbě kapely
Q-styl z Prostějova a pochutnali si na rybích specialitách i jiném občerstvení, které
zajišťovali členové naší organizace. Zájem
se bavit nepolevoval ani v pozdních nočních hodinách, kdy bylo taneční kolečko a
prostor u stánků stále zaplněn. K úspěchu
akce také přispěla bohatá tombola. Tato
naše akce začíná pronikat do podvědomí
lidí v širokém okolí.
Další naše aktivita je účast na akci pořádané obcí Petrov a to Petrovský kotlík. Doufáme, že Vám bude rybářský guláš chutnat.
Na závěr bychom chtěli také poděkovat
Obecnímu úřadu Petrov za velmi dobrou,
vstřícnou spolupráci a za pochopení při našich činnostech.

Petrovští rybáři

Bratři Mašíni - divadlo na vodě
V pátek 13. 8. 2010 se v petrovském přístavišti na Baťově kanále uskutečnilo divadelní
představení na vodě Bratři Mašíni v podání
studentů Jamu z Brna. Toto, dnes probírané téma, bylo pojato zajímavým způsobem.
Možnosti „vodního pódia“ i když omezené,
poskytly hercům jiné, nevšední možnosti
pojetí. Divácky zajímavě pojaté představení
navštívil hojný počet diváků, a to nejen z Petrova. Ačkoli názory na toto představení jsou
různé, bylo to něco jiného, co v naší obci ještě nikdy nebylo.
Na tuto akci obdrží naše obec dotaci od DSO
Obce pro Baťův kanál ve výši 10 000,- Kč.

Eva Mlýnková
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60 výročí organizovaného chovu poštovních holubů v Petrově
Letošní rok je pro chovatele poštovních holubů ze ZO CHPH Petrov významným
svátkem neboť slavíme 60 let od založení spolku.
Jižní Morava byla odjakživa základnou chovu poštovních
holubů v tehdejším Československu a rovněž okres Hodonín nebyl výjimkou. Dobré přírodní podmínky, roviny bez hor nebo
pohoří, teplé klima a v neposlední řadě i dostupnost krmiva dávalo velké možnosti k chovu. Vždyť ještě před třiceti lety soutěžilo na okrese kolem 240 chovatelů. V nynější době je nás zhruba polovina a tomu odpovídá i členská základna v základních
organizacích. Staří členové odcházejí a mladých není. Věnovat
se naplno tomuto ušlechtilému sportu vyžaduje mnoho úsilí a
v neposlední řadě i finančních prostředků.
Tehdy v roce 1950 se sešlo několik „nadšenců“ z řad chovatelů poštovních holubů
a v čele s panem Vilémem Komínkem založili na ustavující schůzi“ Spolek chovatelů
poštovních holubů Petrov u Strážnice s evidenčním čílem 0443.“ V té době bylo registrováno 20 členů z nichž uvádím pro pamětníky jejich jména.
Kuštuřík Jan, Svoboda Josef, Salčák František, Svoboda František, Kaluža Jan,
Martínek Jan, Matyáš Alex, Koštuřík Josef, Komínek Vilém, Tomšej Jan, Šebesta Josef, Salčák František, Janča Jan, Macháček Mil., Martínek František, Krša Jan, Obrtlík
František, Svoboda Frant. ml., Podrazil František, Koštuřík Jan.
Ihned po ustavující schůzi byly odhlasovány jednotlivé funce nutné k činnosti
organizace a začalo se s výcvikem a závody poštovních holubů. Předsedou byl zvolen
pan Vilém Komínek
Za 60 let činnosti do dnešního dne bylo dosaženo mnoho významných úspěchů.
Petrovské holuby a jejich chovatelé reprezentovali a reprezentují obec na různých
akcích nejen u nás , ale i v zahraničí. Několik významných ocenění bylo dosaženo
i na postech nejvyšších a to světových Olympiádách poštovních holubů a kategoriích
„Standard i Sport. Naši holubi „bojují“ na všech tratích a to od 150 – 1050 km! Velkým
svátkem pro nás je vždy nejdelší a také nejtěžší závod sezony z belgického přístavního města Ostende na pobřeží kanálu „La Manche“ , kde vzdálenosti na naše holubníky dosahují přes 1050 km! V Petrově se pořádali i další akce a to jak chovatelské
výstavy místního i okresního formátu, besedy a rovněž akce společenského zaměření.
Všechny tyto události jsou podrobně uvedené v kronice, která je významným článkem historie chovu PH v obci Petrov. V současné době informujeme občany obce o
naší činnosti této malé organizace pomocí „Zpravodaje“, a pokud by měl někdo vážný
zájem se věnovat tomuto sportu rádi Vás přivítáme do našich řad .
Za ZO CHPH Petrov – zpracoval Jaroslav Strnad
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Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

informuje o výměně členských knížek
za nové členské průkazy
Obracíme se na všechny členy družstva s žádostí o pomoc
a součinnost při jejich výměně.
Výměna probíhá na všech prodejnách Jednoty Hodonín
nebo přímo na centrále Jednoty Hodonín
(Národní třída č. 13, tel. 518 389 211)
Pozn.: V případě, že nenajdete svou členskou knížku a víte, že jste členem
Jednoty Hodonín, stačí předložit jen Váš občanský průkaz a vyplnit žádost.
V případě, že Jednota Hodonín dohledá Vaše údaje v evidenci členské základny,
zabezpečí pro Vás vydání nového členského průkazu.
Děkujeme

Malotraktory , pro farmu i komunální údržbu,
pro zahradu i vinohrady
Nové i použité malotraktory tovární výroby
se zajištěným servisem a dodávkami spotřebních i náhradních dílů .
Mulčery, pluhy, sekačky,vrtáky, obraceče,
štěpkovače, kultivátory, rosiče, zametače,
vleky, kabiny a další s fungujícím servisem
od firmy Traktorservis v Ořechově u Brna tel.:
724784500- 503.

http://eshop.traktorservis.cz

Prodej – Servis - Půjčovna
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Předměstí 388

Jana Fantová
(vedle České spořitelny)

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 7. 2010
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strážnice

Použití české dermokosmetiky SynCare
Pro dámy, pány i mladistvé
Přijatelné ceny
Příjemné prostředí
Masáže rukou, zad, dekoltu a obličeje
Mikromasáž očního okolí
Povrchové i hloubkové čištění pleti
Úprava obočí a řas
Depilace, manikúra

Provádím ošetření kosmetickým laserem
LASOCARE LUNAR účinný na:
í    vrásky a akné   
í
í   jizvy a jizvičky
í
í opary
í
í intenzivní vitalizace
í
í ošetření nehtů a nehtových lůžek

pigmentové skvrny
popáleniny
celulitida a strie
různé kožní ekzémy

Těším se na Vaši návštěvu

733 235 566

OBJEDNÁVKY  NA TEL.:  
www.kosmetikajana.cz                  kosmetikajana@email.cz                     
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
6. 9.
10. 9.
11. 9.
26. 9.
30. 9.
5. 10.
14. 10.
16. 10.
21. 10.
23. 10.
24. 10.
29. 10.

Marie Salčáková
Emílie Bílíková
František Obrtlík
Vladimír Javornický
Alžběta Šťastná
Marie Svobodová
Anna Svobodová
Alžběta Matyášová
Miloslav Lukáš
Marie Pukancová
Josef Štefka
Anna Tomšejová

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

Narodili se:
Karolina Ohnoutková
Štěpán Konečný
Dorota Macháčková
Filip Miksa
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:
Jiřina Koštuříková
Anna Šebestová
Josef Matyáš
Marie Svobodová (posledních patnáct let žila ve Strážnici)
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Dne 1. srpna oslavila 100 let naše občanka paní Marie Svobodová, která

posledních 15 let žila v Domově pro seniory ve Strážnici. K tomuto významnému jubileu
jí popřály místostarostka z Petrova a ze Strážnice. Paní Svobodová bohužel 16. srpna zemřela.

Obec Petrov spolu s místními organizacemi Vás zvou na

P

ROVSKÝ
T
E

KO T L Í K
který se koná v sobotu 4. září 2010 na „kolečku“ v Plžích.
Začátek v 15.00 hodin.
Hudba a občerstvení zajištěno.
Gulášek nám připraví: myslivci, holubáři, fotbalisté, rybáři, chovatelé,
vinaři, hasiči, invalidé a taneční kroužek Petrovjan
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Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

POPELNICE : 6.9., 20.9., 4.10., 18.10. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.9., 8.10. pátek
Takoví jsme byli …
Sportovní odpoledne 1979
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Oslava svatováclavských hodů
a 10. výročí posvěcení kostela
sv. Václava v Petrově.
24. září 2010, pátek:

Den duch. obnovy pod vedením veselského faráře a děkana O. Václava Vrby:
16.30 hod. modlitba sv. růžence,
17.00 hod. přednáška – duchovní slovo,
17.30 hod. pobožnost – spol. adorace Nejsv. Svát. (příležitost ke svát. smíření),
18.00 hod. mše sv.
Hodové přípravy:
16.00 hod. stavění máje,
20.00 hod. táborák.

25. září 2010, sobota:

Den hodové obchůzky, folklorního programu a hodové zábavy.
15.00 hod. sraz krojovaných u ZŠ Petrov, následně průvod k obecnímu úřadu,
15.30 hod. průvod krojovaných obcí,
17.30 hod. vystoupení krojovaných před obecním úřadem,
19.00 hod. hodová zábava s CM Strážničan na kurtech u Plží.

26. září 2010, neděle:

10.30 hod. slav. hodová mše sv.:
celebrantem a kazatelem bude pomocný olomoucký biskup O. Josef Hrdlička,
po mši sv. hodové pohoštění před kostelem,
14.00 hod. koncert duch. hudby v podání sboru a orchestru Musice animae.

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 26. 8. 2010
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice

