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Petrovský

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV
Vítr prohání po obloze draky,
stromy si oblékly barevné fraky.
Aby zvelebily období podzimu,
který nás připravuje na zimu.
List po listu pomalu padají,

OBČASNÍK 5/2010

zvířata teplé pelíšky hledají.
Dešťové kapky smývají všechnu špínu,
omyjí naše tváře a zbaví nás splínu.
Takové skrývá podzim krásy,
když rozpustí své rozmanité vlasy.
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
před pár dny jste rozhodovali v komunálních volbách o složení nového obecního zastupitelstva. Všem občanům Petrova děkujeme za účast ve volbách a za
projevenou důvěru a podporu. Naše obec patřila mezi obce s největší volební účastí.
Dnes bychom chtěli poděkovat těm zastupitelům, kterým skončilo volební období a dál již
nepokračují za jejich práci pro obec a pro vás.
Jsme si všichni vědomi toho, že naše práce nekončí dnem voleb, ale tvůrčí práce teprve
začíná a u nás vlastně pokračuje. V této chvíli se již plně soustředíme na činnost v zastupitelstvu a při správě obce. Máme představu, že každý zastupitel by měl být garantem nějaké
akce, na které se obec podílí, mít na starost nějakou oblast činnosti, které se bude plně
věnovat a naplňovat jednotlivé body svého záměru či programu. Do své další práce chceme
zahrnout co nejvíce dobrých námětů ze všech volebních programů. Rádi bychom ke spolupráci v komisích a na akcích přizvali co nejvíc z vás, kteří jste kandidovali do zastupitelstva
a dali jste tak jasně najevo, že vám není lhostejný další vývoj naší obce a že máte nápady,
jak věci změnit a zlepšit.
Zastupitelstvo naváže ve své práci na plánované akce z předcházejícího volebního období.
Chtěli bychom připomenout, že každé zasedání zastupitelstva je veřejné, že je vždy 7 dní
před zasedáním vyvěšena pozvánka na úřední desce, jak před obecním úřadem, tak na
webových stránkách obce. Nebojte se přijít, ať máte přehled, jaký se na obci řeší okruh
problémů, jaké mají jednotliví zastupitelé názory, záměry, připomínky a jak Vás zastupují.
Obecní úřad je připraven v rámci svých možností a kompetencí, komunikovat a řešit problémy našich občanů. Důležitá je Vaše spoluúčast – spolupráce.
Přejeme nám všem krásné a v klidu prožité podzimní dny
Starosta a místostarostka

Usnesení č. 776 - 793 z jednání č. 49/10
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 30. 9. 2010
776. ZO schvaluje program jednání
777. ZO bere na vědomí informace paní Mgr. Heleny Tomšejové o projektu EU peníze
školám s názvem Zkvalitňování výuky na ZŠ Petrov, který byl podán 30.6.2010 do
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
(výše dotace 480 589,- Kč)
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778. ZO schvaluje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1.1.2011 příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Petrov.
779. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2010.
780. ZO schvaluje Návrh Změny č.2 Územního plánu obce Petrov.
(pozemek pan Janík, paní Myslivečková)
781. ZO schvaluje Dohodu o úhradě nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace s paní Marií Myslivečkovou.
782. ZO schvaluje Smlouvy o výpůjčce části obecního pozemku p.č. 806/1.
(manželé Šarovi, Zlomkovi, paní Dekařová, pan Hofman)
783. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2010_110846.
784. ZO schvaluje Smlouvu č. 6207-014/007/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnámu
břemenu
785. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu 4210007/2.
786. ZO schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu 4210243/2.
787. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu 4209242/1.
788. ZO schvaluje Prodej části pozemku p.č. 550 v k.ú. Petrov u Hodonína.
(manželé Zemánkovi)
789. ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 578 o vým. 16 m2.
(paní Renata Martinková)
790. ZO neschvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Sportovní hokejový klub
Hodonín.
791. ZO neschvaluje finanční příspěvek Občanskému sdružení Babybox na zřízení babyboxu v Nemocnici TGM Hodonín.
792. ZO neschvaluje přestavbu parkoviště před potravinami dle přiloženého návrhu pana
Miloslava Hartmana.
793. ZO pověřuje pana Richarda Koštuříka, aby stavební komise prošetřila během 10 dnů
situaci před potravinami pana Miloslava Hartmana ohledně parkování automobilů.

Výsledky voleb do zastupitelstva obcí v obci
Petrov konané dne 15. - 16. 10. 2010
Počet osob zapsaných do stálého seznamu voličů: 1107
Počet osob, kterým byla vydána úřední obálka: 695
Celková volební účast: 62,8 %
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Jména a příjmení nově zvolených členů zastupitelstva:
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Josef Javornický
145 hlasů
Občanská demokratická strana
1. Josef Šťastný
210 hlasů
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Radek Klásek
192 hlasů
Petrov – můj domov
1. Eva Mlýnková
518 hlasů
2. Ladislav Krůtil
514 hlasů
3. Richard Koštuřík
437 hlasů
4. Petr Hlaváč
370 hlasů
5. František Javornický
361 hlasů
6. Pavel Vojtek
375 hlasů
7. František Mlýnek
308 hlasů
8. Stanislav Macalík
318 hlasů

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Petrov se uskuteční ve čtvrtek
11. listopadu v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrově.
Malé ohlédnutí za minulým volebním obdobím ….
Ve volebním období 2006 – 2010 se uskutečnilo 49 jednání Zastupitelstva obce Petrov
a bylo přijato 793 usnesení. Zastupitelstvo se skládalo ze 6 členů nezávislých kandidátů,
3 členů ODS a 2 členů KSČM.
V 96,8 % hlasovalo Zastupitelstvo jednohlasně, což svědčí o tom, že zastupitelé rozhodovali podle svého názoru a svých znalostí a nikoliv podle stranické příslušnosti.
Ve volebním období 2002 – 2006 se uskutečnilo 29 jednání Zastupitelstva obce Petrov.

„Svět se dělí na lidi, kteří něco dělají, a lidi, kteří za to docházejí uznání.
Snaž se patřit do té první kategorie. Je tam menší konkurence.“
Dwight Morrow

Co je to úspěch ? Každý z nás touží být úspěšným, ale jen málo lidí ví co to obnáší, ještě
méně lidí tento pocit v životě pozná na vlastní kůži a jen velmi málo lidí dokáže úspěch definovat. Pod pojmem úspěch si každý z nás představuje něco jiného. Pro někoho je to třeba
spousta peněz, pro jiného hodně volného času, báječní přátelé, spokojená rodina, povýšení
v zaměstnání, dovolená v zahraničí ….Jinými slovy co je úspěch pro jednoho, nemusí a ani
nemůže být pro druhého, protože každý z nás je jiný a má i jiné životní hodnoty a cíle. Je
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mnoho lidí, kteří ostatním jejich úspěch závidí, ale sami nejsou ochotni pro ten svůj úspěch
nic udělat, raději jen koukají, co dělá ten a co má tamten a neuvědomují si, že úspěch není
zadarmo, že pro svůj úspěch musel každý něco udělat. Většinou tito lidé jen naříkají jak se
jim nedaří a že za to může to či ono, prostě hledají sebeomlouvající důvody.
Největší odměnou jakou úspěch přináší je sebeuspokojení, nad tím, že člověk něco dokázal,
že odvedl nějakou práci a že ji odvedl dobře, že dokázal splnit to, co si předsevzal. Ve společnosti se většinou úspěch měří penězi, čím větší máte konto v bance, tím jste úspěšnější.
Ale co je to opravdový úspěch ? Je to cokoli, co činí člověka šťastným. Je dost lidí, kteří
mají hodně peněz a velký majetek, ale jsou opravdu šťastní ?
Upachtěný podnikatel, který nemá čas na rodinu, své děti skoro nezná a je tři vteřiny před
infarktem má možná peněz dost, ale co myslíte, cítí se být šťastným a tedy úspěšným člověkem ? Na druhé straně Einstein, nikdy v životě nenabyl velkého majetku. Můžete však
říci, že nebyl úspěšný ?
ÚSPĚCH = PENÍZE. Bohužel tuto definici nám vnucují učitelé, rodiče a média, které většina z nás bere v životě jako autority. Proto mnoho lidí prožije život děláním něčeho, co je
nebaví, nenaplňuje a k čemu nemají žádný vztah. Určitě jste v mládí slyšeli, pilně se uč,
musí z tebe být právník, protože ti vydělávají hodně peněz, nebo lékař, abys hodně vydělával. Je to zvláštní, že lidé, kteří by nám chtěli v životě pomoci nejvíce, nám nevědomky
ubližují a od velkého životního úspěchu nás tím vzdalují. Být úspěšný není lehké a zdaleka
není úspěšný každý.
Zároveň to, ale není těžké.
Východiskem každého úspěchu je jednoznačný cíl, pozitivní duševní postoj a vytrvalost,
protože ne vždy přijde úspěch na poprvé. Nejvíce se naučíme v momentě, kdy se nám nedaří. Největší chybou je, že svůj cíl vzdáme v momentě, když přijde dočasný neúspěch, když
se nám nedaří, ale právě v tu chvíli zpravidla stojíme jen krůček vedle velkého úspěchu.
Rozdíl mezi lidmi tam dole a tam nahoře je v jedné malé a prosté věci. Nebát se. Nemít
strach z neúspěchu. Myslet na úspěch, proč vlastně děláme to, co děláme. Na neúspěch
nemyslet a když se dostaví, tak nad ním nebrečet, ale poučit se a příště jednat lépe. Když
odbouráme strach, zbude nám energie na ostatní věci. Naučme se ovládat svůj strach a potlačit ho na minimum a otevřme si tak cestu k úspěchu. Nebát se a jít do toho! Vybavit se
vytrvalostí a ještě ten jeden krůček udělat a být úspěšným člověkem.
Přejme si navzájem úspěch, aby naše cesty za životním úspěchem byly šťastné a nezapomeňme na to, že úspěch je naše rozhodnutí. Pokud se stále honíte za bohatstvím jako
úspěchem, vězte, že nikdy nedosáhnete uspokojení. To totiž tkví v něčem úplně jiném,
obyčejném. Již dnes můžete být vděční...
za daně, které musíte platit, protože to znamená, že máte stále zaměstnání.
Za nepořádek, který musíte uklízet po oslavě, protože to znamená, že jste obklopeni přáteli.
Za šaty, které jsou Vám trochu těsné, protože to znamená, že máte co jíst.
Za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba umývat a okapy, které je třeba opravovat,
protože to znamená, že bydlíte ve svém domě.
Za vysoký účet, který platíte po večeři s blízkými, protože to znamená, že jste štědří a že
máte někoho rádi.
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Za únavu a bolavé svaly na konci dne, protože to znamená, že jste byli schopni těžce pracovat.
Za otravný budík, který musíte ráno vypnout, protože to znamená, že jste ještě naživu.
Zdroj internet
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opékaly špekáčky. Příjemnou atmosféru celému odpoledni dodávala hudba, kterou zajistil
pan Radek Klásek.
(foto škola 1,2)

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Škola a výukové programy
Dvakrát do roka se děti mateřské a základní školy účastní v rámci vyučování výukových
programů, které připravuje Vzdělávací a informační středisko (VIS) Bílé Karpaty ve Veselí
nad Moravou.
VIS Bílé Karpaty se věnuje ekologické výchově a osvětě, ekoporadenství a informační
činnosti, práci s veřejností a dokumentací pro Správu CHKO Bílé Karpaty, pořádání akcí
k významným dnům, vydávání informačních materiálů a odborných publikací. A právě v
rámci ekologické výchovy se 13. 9. 2010 účastnily děti mateřské a základní školy tří výukových programů.
Výukové programy pro mateřské školy si kladou za cíl seznamovat už velmi malé děti s
přírodou a posilovat jejich vztah k ní. Obsahují herní, dramatické a výtvarné aktivity, používají se netradiční formy výuky. Ve výukovém programu „O poslední vlaštovce“ se děti
mateřské školy dověděly, jaké mohou nastat potíže při odletu vlaštovek do teplých krajin.
Loutkové divadlo a kreslení obohatilo tento program po tvořivé stránce.
Výukové programy pro základní školy doplňují standardní výuku a navazují na tematické
okruhy Rámcového vzdělávacího programu. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity.
Žáci 1. a 2. ročníku se ve výukovém programu s názvem „Návštěva u krtka“ podívali,
jak se žije krtkovi v jeho království podzemních chodeb. Žáci 3., 4. a 5. ročníku získali
ve výukovém programu „Co nepatří do popelnice“ základní informace o třídění odpadů
a ekoznačkách. Dověděli se, že nejlepší odpad je žádný odpad, proto je dobré vědět, jak
předcházet vzniku odpadů, případně je správně třídit.

Škola a školní projekty
V pátek 17. 9. 2010 jsme se sešli na zahradě mateřské školy a společně jsme se rozloučili
s létem a přivítali podzim. Tímto jsme zahájili celoškolní týdenní projekt „Ahoj léto aneb
vítání podzimu“, který pokračoval v mateřské a základní škole formou třídních projektů v
rámci vyučování celý týden až do pátku 24. 9. 2010.
I když jsme měli strach z deštivého počasí, které nás téměř po celý týden provázelo, počasí
se umoudřilo a akce mohla proběhnout. Děti v doprovodu svých rodičů soutěžily v hodu
míčkem, přetahování lanem, zachytaly si ryby, proběhly slalomem a na závěr si u ohně

Škola a „Bleší trh“
Ve středu 22. 9. 2010 proběhl před základní školou „Bleší trh“. Žáci všech ročníků si zajistili zboží a svých rolí prodavačů i kupujících se zhostili na výbornou. Téměř všechno zboží se
vyprodalo a výtěžek trhu bude věnován dětem na zajištění soutěží a dalších mimoškolních
aktivit. Bleší trh navštívili žáci základní školy i děti mateřské školy se svými rodiči, naši
bývalí žáci i veřejnost, kterým tímto děkujeme za podporu školy.

Škola a petrovští rodáci
V sobotu 25. 9. 2010 navštívil základní školu pan Pavel Sasín, petrovský rodák žijící na Slovensku. U příležitosti setkání „šedesátníků“ projevil přání prohlédnout si školu, kterou před
lety navštěvoval. Při této příležitosti daroval škole obrázek, který jako výtvarník namaloval.
Děkuji panu Sasínovi za jeho dar, obrázek Koloběžky, který má své místo v ředitelně školy
a je živou vzpomínkou na jeho školní léta prožitá v petrovské škole. A toto jsou jeho slova:
„…nemohl jsem mít v roce 1956, kdy jsem začal chodit do první třídy školy v Petrově,
ani nejmenší tušení, že moje první skutečné vítězství – a to závod na koloběžkách,
bude vlastně začátkem mé pozdější sportovní kariéry, kde jsem se přes řadu školních
závodů dostal až do reprezentačního družstva Československa
v atletice. O svoji první cenu, balíček „Hašlerek“, jsem se však
musel rozdělit s Miladou Bačíkovou – Zezulovou, která byla
druhá, ale nejlepší z děvčat.
A protože už v první třídě se ukázalo, že jsem asi zdědil vlohy
na malování po naší stařence a maluju dodnes jako výtvarník
na volné noze, napadlo mě, že bych mohl onen památný závod
namalovat. Zvolil jsem reliéfní grafické ztvárnění vítězných koloběžek a jsem rád, že tento obrázek paní ředitelka přijala a
našla ve škole místo pro jeho umístění.“
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Škola a kultura
Ve středu 6. 10. 2010 navštívili žáci základní školy divadelní představení Městského divadla ve Zlíně „Čučudejské pohádky“. Zavítali jsme do indiánského kmene Čučudejů a viděli
příběhy, které znají i ty nejmenší děti. Čekali nás indiáni a lidojedi, kojoti a skunkové,
indiánští duchové. Některé příběhy jako by se nápadně podobaly našim českým pohádkám.
Společně
dětmi,znají
jejich
rodiči
i prarodiči,
kteří některé
děti doprovázeli,
jsmeasiskunkové,
užili hrapříběhy,s které
i ty
nejmenší
děti. Čekali
nás indiáni
a lidojedi, kojoti
indiánští
duchové.
Některé příběhy jako by se nápadně podobaly našim českým pohádkám.
vosti
i bláznivého
humoru.
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Těší mě, že do mimoškolní práce s dětmi se kromě paní učitelek zapojuje stále více rodičů
i našich bývalých žáků. Již druhým rokem pracuje s dětmi v přírodovědném kroužku Jana
Běhalová. Od letošního školního roku jsou vedoucími turistického kroužku Jitka a Vladimír
Buchtíkovi a do práce s dětmi se v dramatickém kroužku pustila paní Ladislava Zelinková a
naše bývalé žákyně – Eva Vyskočilová, Eliška Richterová a Eva Vavříková.
Tímto děkuji všem, kteří se práci s dětmi ve svém volném čase věnují a přeji jim, aby byli
spokojení a aby se jim práce dařila.
Mgr. Helena Tomšejová

Společně s dětmi, jejich rodiči i prarodiči, kteří některé děti doprovázeli, jsme si užili hravosti
i bláznivého humoru.

Škola a mimoškolní činnost

Z činnosti přírodovědného kroužku

OdOd
1. 1.
10.10.
2010
pracují
paní učitelek,
učitelek, rodičů
rodičůi i
2010
pracujíděti
dětimateřské
mateřskéaazákladní
základní školy
školy pod
pod vedením
vedením paní
bývalých
bývalýchžákyň
žákyňve
vedvanácti
dvanácti kroužcích.
kroužcích.

V rámci tohoto kroužku se snažím dětem přiblížit jak zvířata a rostliny naší přírody, tak i
chov zvířat exotických. Děti se učí poznávat a pojmenovávat to, co v Petrově roste a také
léčivé a krmivářské využití některých rostlin. Při vycházkách kolem Baťova kanálu a na
loukách žáci rádi loví obojživelníky a hmyz, který jim pomáhám rozeznat. Sledujeme let
ptáků a jejich siluety, stopy zvířat a jiné známky výskytu zvěře.
V letošním roce bych je ráda zasvětila do zoologického zařazení nejznámějších druhů zvířat. U často chovaných druhů děti získají stručný náhled do problematiky jejich chovu.
Začala jsem se systémem ptáků, později bych ráda děti seznámila s chovem běžných druhů
ryb, obojživelníků, plazů a savců. Záleží také na žácích, co je bude bavit a co by chtěli probrat podrobněji. Obávám se však, že letos všechno nestihneme.
Jsem ráda, že děti mají o přírodu zájem a práce se zvířaty je baví. Jen mě mrzí, že jim nemohu sama poskytnout kontakt s větším druhovým spektrem. Proto jsem velmi ráda, když můžeme navštívit místní chovatele. Letos jsme se s dětmi byli podívat na chov exotů p. Oselky.
Tento školní rok se do kroužku přihlásilo 15 dětí: Terezka Bačíková, Emička Buchtíková,
Adélka a Ivanka Vojtkovi, Petra Svačinová, Anita Smržová, Sára Nejezchlebová, Martin
Trecha, Peťa Kuchařič, Magdalénka Režňáková, Zdeneček Tokoš, Peťa Šimeček, Simona
Salčáková, Roman Svačina a Deniska Slováčková.
Těší mě, že také rodiče vedou děti k lásce živým tvorům, jak je vidět např. na Emičce Buchtíkové, která sice chodí do 1. třídy, ale její znalosti jsou obdivuhodné.
Jana Běhalová

Škola a mimoškolní činnost

Mateřská škola
Poř. číslo

Název kroužku

Kdy?

1.

Angličtina hrou

2.

Předškoláček

Sudý týden:
1.skupina – úterý 14.10-14.30
2.skupina – středa 14.10-14.30
Lichý týden:
1.skupina – úterý 8.00 - 8.20
2.skupina – středa 8.00 - 8.20
Sudý týden:
Úterý 12.15 - 12.45
Lichý týden:
Úterý 14.00 -14.30

Vedoucí
kroužku
Dana
Nováková

Marie
Březovská

Základní škola
Poř. číslo
1.

Název kroužku
Angličtina hrou

Kdy?
Pondělí 12.30 – 13.15
(1 x za 14 dní)
Pondělí 16.00 – 17.00
Úterý 15.00 – 15.45
Středa 13.00 – 13.45

2.
3.
4.
5.

Mažoretky
Aerobik
Literárně informační klub
+ LEGO kroužek
Mladý knihovník

6.

Ruský jazyk

Čtvrtek 14.30 – 15.15

7.
8.

Přírodovědný kroužek
Dramatický kroužek

Pátek 13.15 – 14.45
Pátek 14.45 – 15.30

9.

Příprava na přijímací zkoušky

Od 1. 2. 2011

10.

Turistický kroužek

Dle dohody s
vedoucími

Středa 14.30 – 15.15

Vedoucí kroužku
Dana Nováková
Lenka Podrazilová
Jitka Běťáková
Mgr. Jitka Vyoralová
Mgr. Jarmila
Flašarová
Mgr. Helena
Tomšejová
Jana Běhalová
Ladislava Zelinková
Eva Vyskočilová
Eliška Richterová
Eva Vavříková
Mgr. Helena
Tomšejová
Jitka a Vladimír
Buchtíkovi

Těší mě, že do mimoškolní práce s dětmi se kromě paní učitelek zapojuje stále více rodičů i
našich bývalých žáků. Již druhým rokem pracuje s dětmi v přírodovědném kroužku Jana
Běhalová. Od letošního školního roku jsou vedoucími turistického kroužku Jitka a Vladimír
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Z činnosti turistického kroužku
V sobotu 23. 10. 2010 byla zahájena činnost Turistického kroužku při Základní škole a
Mateřské škole v Petrově.
Hlavní náplní kroužku bude turistika – poznávání zajímavých koutů našeho kraje a seznamování se s přírodou a kulturními památkami. Kromě výletů a výprav za krásami naší
země bychom rádi děti naučili poznávat stromy, rostliny, zvířata a jejich stopy, orientovat
se v mapách i v terénu. Současně chceme klást důraz na přátelské jednání, ochranu přírody
a pohybové aktivity v přírodě.
Činnost turistického kroužku byla zahájena výletem na Valchu v Sudoměřicích. Trasa byla
zvolena na úvod záměrně kratší, asi 6,5 km, ale děti naběhaly jistě daleko více. Za příjemného počasí jsme se sešli před základní školou v hojném počtu – 12 dětí, 8 rodičů a prarodičů, dva kočárky včetně pasažérů a pes. Věková kategorie dětí je od 6 – 10 let.
Naše cesta vedla přes Petrovskou komoru po hrázi Baťova kanálu na Valchu. Na místě jsme
po krátkém seznámení hráli připravené pohybové a vědomostní hry. Mezitím dospělí připravili oheň a všichni společně jsme si opekli špekáčky. Poté jsme se odebrali na zpáteční
cestu, která vedla druhou stranou hráze kolem čističky vod. Na poli za domy v Petrově jsme
vyzkoušeli s větším či menším úspěchem pouštět přinesené draky.
Podle reakcí dětí a rodičů se akce povedla a všichni se již těšíme na další společný výlet.
Jitka Buchtíková

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzimní dny v mateřské škole
Léto se pomalu nachylovalo k podzimu. Září rychle ubíhalo a tak jsme v pátek 17. 9. na
společné akci s rodiči „ Ahoj léto „ zamávali naposled.
Naše děti se stále zabývají nějakou činností, jsou plné radosti a smíchu. A říjen je v MŠ
našim oblíbeným měsícem. Přináší poslední teplé dny, vůni úrody, barevnou přírodu.
A tak na to jdeme od přírody. Okolí naší školky a vlastně celá vesnice už opravdu dýchá
podzimem a to je něco pro přímé pozorování dětí, to je to pravé pro obohacování jejich
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vědomostí. Přináší mnoho inspirací pro tvořivou práci s našimi nejmenšími. Krásně zbarvené listí, červenou barvou zářící šípky, lesklé kaštany, nádherné ovoce a pěkně tvarovaná
zelenina, to vše najdete i v interiéru školky. Z brambor děti vytvořily ježečky – věřte, jako
živé. Získané poznatky z přímého pozorování děti ztvárnily za pomoci pastelů, barev a modelíny. Je nám jasné, že to, co děti uvidí a prožijí na vlastní oči, je pro ně nejen zajímavější
a rozumově pochopitelnější. Proto se snažíme, aby trasa našich vycházek vždy směřovala
k něčemu zajímavému, co děti obohacuje. A naše děti opravdu svoje rodiště dobře znají.
O všem si povídáme, doplňujeme poznatky četbou, prohlížením ilustrací, učíme se básně,
říkadla a písničky. Poznáváme také kulturní památky. Chceme, aby děti měly krásný vztah
k lidem a ke svému rodišti. Zapojujeme se během roku také do různých soutěží.
Děkujeme paní Simoně Komoňové, která s dětmi vytvořila KIRIBOTA. Fotku KIRIBOTA jsme poslali do soutěže „Soutěžíme
s KIRI“, ve které můžeme získat poukaz
na nákup vzdělávacích pomůcek v hodnotě
55 000 Kč.
O této soutěži se dozvíte více na adrese
www.kiri.cz.
Jménem dětí Vás prosíme o zaslání hlasu,
prostřednictvím této stránky.
Děkujeme !
Učitelky z MŠ
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉHO CENTRA KLUBÍČKO
Milí rodiče našich nejmenších…
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o dění v našem MC Klubíčko.
Začal nový školní rok a s ním ožilo i naše MC. Opět jsme zajeli do starých kolejí a každou
středu a čtvrtek se od 9:00 do 11:00 hodin schází maminky s dětmi v budově školky, aby si
aspoň na dvě hodinky týdně odpočinuly od všedních starostí.
Ve středu chodí děti předškolkového věku a ve čtvrtek se schází maminky s těmi nejmenšími už od půl roku věku.
V místnosti pro nás určené mají děti spoustu hraček a místa na to, aby se vyřádily a zároveň
se začlenily do dětského kolektivu, který na ně čeká později i ve školce.
Maminky si mezitím povídají a vyrábí různé předměty dětem i sobě pro radost.
Spolu potom všichni tancujeme a učíme se různé říkanky a písničky.
V loňském školním roce se nám podařilo připravit i dvě krátká vystoupení. Přípravy na ně
jsme si vždycky užili v dobré náladě a děti měly zpestření všedních dnů.
Jedno vystoupení jsme připravili na Mikulášskou besídku, kde se naši malí čertíci, andílci
a Mikulášek setkali s velkým potleskem a obdivem nad jejich roztomilostí.
Druhé pak na zahradní slavnosti, kde se děti v krátké scénce říkanek předvedly jako zahradníčci.
Proto neváhejte i Vy maminky a tatínkové, kteří za námi ještě nechodíte a přidejte se
k nám!!!
Ráda bych ještě touto cestou poděkovala vedení obce, panu Ladislavu Krůtilovi a hlavně
paní Evě Mlýnkové, kteří nás spolu s obecními zaměstnanci po celou dobu podporovali, jak
pomocí fyzickou, tak i finanční. Velký dík patří také paní Martínkové, která se svědomitě
stará o to, aby v Klubíčku bylo vždy čisto.
Ze srdce všem děkujeme.
Za MC Ivana Klásková

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Hody milé hody, už sem dohodovál…
Posvícení (na Moravě hody, ve Slezsku krmáš/krmaš/karmaš, na Těšínsku kiermaš (kiermasz) aj., a to z něm. Kirchweih, „posvěcení kostela“) je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro
obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé věnovali mnoho peněz a práce.
Když se stavba dokončila, nemohl se kostel hned použít pro výkon bohoslužeb. Nejprve se
musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej určit pro služby
Bohu. Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno
termínem dedicatio. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi slavnostně připomínána.
Jejich průběh byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu (svatého, kterému je
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kostel zasvěcen), patrocinia. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají
pojmy pouť a posvícení. U některých kostelů, zejména farních, se slavilo v jinou dobu dedicatio a v jinou patrocinium.
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a
průvody s maskami. V některých regionech při této slavnosti figurují i zvířata jako beran,
houser, kačer nebo kohout.
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun.
Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku
svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení. V nové
době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data.
Na Moravě, například na Slovácku, se posvícení říká hody a celý svátek organizuje tzv.
stárek a stárka, tj. zvolený mládenec a dívka (od „starší (tovaryš). Součástí slováckých hodů
je i máje nebo májka . To je označení ozdobeného kmene stromu. Česká máje má formu celého stromu zbaveného, s výjimkou horní části, větví a kůry. V některých případech se holý
kmen nechává stát více let a mění se pouze vrchní část, jindy se zas skládá ze dvou či tří na
sebe napojených kmenů k dosažení větší výšky. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na
ní zdobený věnec nebo šátek. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před
muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim
to podaří je to pro vesnici velkou ostudou. Někdy se také staví malé máje před domy jako
vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce.

Volby
Volební právo znamená právo občanů účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí. Rozlišuje se volební právo aktivní, které znamená, že občan smí volit, a volební
právo pasivní, které znamená, že občan smí kandidovat a být volen.
V moderních demokraciích je za normu považováno volební právo
všeobecné – každý svéprávný občan od určitého věku smí volit, bez ohledu na původ, pohlaví, náboženské přesvědčení, rasu a podobně;
rovné – každý hlas váží stejně, neexistují privilegovaní voliči s větším vlivem na výsledek
voleb;
tajné – volič nemusí zveřejnit, komu odevzdal hlas.
Volba přitom může být přímá, pokud voliči volí přímo jednoho z uchazečů o funkci, anebo
nepřímá, pokud vybírají volitele, kteří teprve provedou vlastní volbu.
Volební právo nebylo na našem území až do roku 1919 rovné. V 19.století se volilo dle
volebních kurií, do nichž byli občané děleni dle jejich majetku a zároveň i poměr hlasů
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z těchto kurií nebyl stejný, neboť váha hlasu občana z první kurie měla vyšší hodnotu než
občana spadajícího do kurie páté. Do roku 1896 byli takto občané děleni do čtyř kurií, a to
kurie velkostatkářské, kurie obchodních měst, kurie obchodních a živnostenských komor a
kurie venkovských obcí. Z volebního práva byly v této době vyloučeny ženy (vyjma první,
velkostatkářské kurie), příslušníci ozbrojených sil.
Roku 1907 byl kuriální systém zrušen a zaveden systém jedinovolby do Poslanecké sněmovny Říšské rady, čímž bylo zavedeno všeobecné, rovné a tajné volební právo pro muže.
Území bylo poté rozděleno na volební okresy, kde byl pro každý okres volen jeden poslanec
(vyjma Haliče, zde byli voleni poslanci dva). Aktivní volební právo k volbě poslance má
tedy každý dospělý muž starší 24 let, který má rakouské státní občanství a volební právo mu
nebylo odebráno a který bydlí místě volby minimálně rok. Volen mohl být každý, kdo mohl
volit a zároveň byl starší 30 let.
Všeobecné rovné právo tak, jak ho známe dnes, bylo zavedeno až po vzniku Československé republiky.
V Ústavě ČSR z roku 1920 bylo zakotveno všeobecné, přímé, rovné a tajné volební právo (viz §8: Sněmovna poslanecká má 300 členů, kteří se volí podle všeobecného, rovného,
přímého, tajného práva hlasovacího podle zásady poměrného zastoupení. a §13 Ústavy:
Senát má 150 členů, kteří se volí podle všeobecného, rovného, přímého, tajného práva hlasovacího podle zásady poměrného zastoupení.). Aktivní volební právo pro volby do Poslanecké sněmovny mají občané starší 21 let a do Senátu starší 26 let. Pasivní volební právo
(právo být volen) do Poslanecké sněmovny mají občané starší 30 let a do Senátu starší 45
let věku.
Volební právo v obcích je upraveno Volebním řádem v obcích republiky Československé
č. 75/1919 Sb., kde aktivní volební právo je podmíněno věkem občana minimálně 21 let a
zároveň domovským právem k obci trvajícím alespoň 3 měsíce. Pasivní volební právo je
podmíněno minimálním věkem 26 let, volební povinností občana a povinností přijmout
volbu, zároveň musí v obci alespoň 1 rok bydlet.
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka

ČÍM JE PRO NÁS KOSTEL
KOSTEL JE HISTORICKÁ PAMÁTKA,
JE KULTURNÍ PAMÁTKA, POKLADNICE VŠEHO UMĚNÍ,
JE ŠKOLA, KDE SE UČÍME DOBŘE ŽÍT A ŠŤASTNĚ UMÍRAT,
JE OÁZA, KDE SE OSVĚŽÍME NA POZEMSKÉ POUTI,
JE OTCOVSKÝ DŮM, KDE SE SCHÁZÍ RODINA BOŽÍCH DĚTÍ,
JE OSTROV BOŽÍ UPROSTŘED NEVĚŘÍCÍHO SVĚTA.
(citace z básně, autora bohužel neznám)
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NÁŠ KOSTEL
Právě oslavil deset let od svého vysvěcení. Mnozí z nás jej více či méně navštěvují,
ale možná by se mezi našimi občany našel i takový, kdo v našem kostele ještě nebyl. A je to
škoda. Vždyť opravdu je vším tím, co popisovala úvodní báseň.
Je to krásná zajímavá stavba postavená v moderním stylu. Interiér je vyzdoben
uměleckými díly – obrazy, sochami, plastikami, jistě sem patří i ruční výšivka na ubrusech.
Několikrát do roka je v našem kostele pro nás připraven umělecký zážitek v podobě koncertů duchovní hudby, a tak se mezi zdmi již rozléhala i díla starých mistrů – například A.
Dvořáka, B. Martinů, J.S. Bacha a jiných.
Náš kostel má i svoji kroniku, v níž se jeho zatím mladá historie začíná už pouhou
myšlenkou a snahou postavit v naší obci kapli. Dočtete se tam, kdo se zasloužil o její výstavbu, kdy vznikla nadace podporující tuto stavbu, kdy byl položen základní kámen anebo,
kdy poprvé zazvonil na věži zvon a samozřejmě mnoho jiných zajímavých věcí. Například
i to čím vším kostel žije.
Na 1. adventní neděli (kdy právě začíná tzv. církevní rok) se světí přinesené adventní věnce.
Každoročně náš kostel navštíví sv. Mikuláš. Na štědrý den si o půlnoční mši můžeme připomenout, proč vlastně slavíme vánoce. Děti si téměř každoročně připravují pásmo o narození Ježíška. Nejen pro muže, je zajímavá slavnost svěcení vína, kolem svátku sv. Štěpána.
Kostel je i jakousi výchozí stanicí, odkud s požehnáním od kněze do Vašich domovů vyráží
po Novém roce tři králové. V době před velikonocemi tj. v postní době v neděli odpoledne
probíhá v kostele křížová cesta – připomenutí posledních dnů Ježíšova života plné zajímavých povzbuzujících myšlenek pro život našich dnů. V jedné z květnových nedělí skupina
dětí přijme poprvé Tělo Kristovo. A právě v květnu je příležitost dostat se do našeho kostela
každý den. Bývá totiž otevřen k pobožnostem k panně Marii – matce Ježíše, při nichž probíhá četba na pokračování z křesťanské literatury. Stále živou zůstává i slavnost Božího Těla.
V prázdninových měsících náš kostel - dominantu obce, obdivují turisté, kteří sem zavítají.
Děti si zde před začátkem školního roku mohou nechat posvětit školní pomůcky. Do kostela, zveme i naše hosty, a to zejména v době našich hodů na svátek sv. Václava. To zde pak
obdivujeme krásu krojů, které dodávají mši zvláštní atmosféru. A když se v Petrově chystáme uctít naše zemřelé, stejně jako tomu činí celý křesťanský svět, pomalu končí církevní
rok a na všechno, čím kostel žije, se můžeme těšit znova. Lidé tvořící církev však nejsou
zavření jen v kostelech. I v naší farnosti se pořádají výlety, zájezdy, letní tábory, táboráky,
plesy, setkání schól, divadla. Ale o těchto akcích zase někdy jindy.
Chod kostela se samozřejmě řídí především rozpisem mší svatých, při nichž se křesťané
mohou dle své víry setkávat s Ježíšem ve svátostech a při nichž mohou svoji víru svobodně
vyznávat. Do našeho kostela můžeme zavítat například s rodinou, která nás pozve na křtiny,
svatbu a nebo, když se účastníme církevního pohřbu. Křesťanský chrám má dveře otevřené
pro všechny. Ten náš petrovský je tu pro nás, pro všechny občany, právě deset let, tak třeba
přijďme jen nakouknout.
Ing. Lenka Benovičová

16 strana

5/2010

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme splatnost poplatků za domovní odpad
za 2. pololetí roku 2010.
Dárky pro děti na Ukrajině
Také letos se naše charita připojuje k humanitární akci, spočívající v obdarování dětí v dětských domovech na Ukrajině prostřednictvím vánočních dárků.
Jedná se o balíčky v hodnotě cca 1.000 Kč, obsahující ošacení, školní potřeby,
sladkosti a nějakou hračku, které jsou adresované přímo jmenovitým dětem –
sirotkům. Tyto dárky osobně na Ukrajině předají zástupci Arcidiecézní charity Olomouc.
Kdo z Vás se rozhodne přidat se k této naší akci formou „svého dárku “, může sám nebo ve
spolupráci (např. s rodinou nebo známými) obdarovat vánočním dárkem konkrétní dítě z
dětského domova v Ternopilu. Seznam dětí je k dispozici do 25. 11. 2010 u ředitele charity,
kde jsou uvedena jména dětí, jejich věk, výška i velikost jejich obuvi. Zároveň Vám zde
budou předány bližší instrukce, týkající se těchto balíčků.
Rovněž lze darovat jakoukoliv částku do pokladničky, která je pro tento účel připravena v
naší charitní prodejně do konce listopadu. Dle vybrané částky následně vytvoříme příslušný
počet balíčků.
V loňském roce se díky Vám podařilo obdarovat 23 dětí a vzhledem k tomu, že se tato akce
setkala s velkým ohlasem v naší charitě, ale i v charitách naší arcidiecéze, chceme i letos
alespoň touto formou udělat radost dětem, které si jinak nemohou dopřát radosti v kruhu
svých nejbližších – u svých rodičů v zázemí vlastní rodiny.
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Ani petrovská mája nezůstala ušetřena ….
Zdánlivě „neškodný“ vandalismus může velice rychle přerůst v nebezpečný trestný čin,
čehož jsme se bohužel stali svědky minulý měsíc, kdy zatím neznámý pachatel vyloupil Bar
„U labutě“ a pokusil se vloupat do kiosku na Baťově kanále. Na místě činu policie našla
kromě jiných závažných stop i velký lovecký nůž . Kdo ví, na co by byli pachatelé schopni
ho i použít….? Proto Vás žádáme, pokud uvidíte cokoliv podezřelého ve Vašem okolí,
neváhejte okamžitě volat policii.
Za chvíli nás čekají vánoce, zase bychom rádi naši obec vyzdobili , ale máme obavu, jak
to dopadne.
Zatím nechceme na nikoho ukazovat, ale tyto projevy pečlivě sledujeme ve spolupráci s
policií ve Strážnici a vyhodnocujeme je.
Rádi bychom apelovali na ty, kteří to dělají ……., ale především na Vás, aby jste byli vnímaví na společné věci kolem nás a na tyto projevy zavčas upozornili nebo přímo zasáhli.
Děkujeme za spolupráci.
Starosta a místostarostka

I v Petrově je vandalismus stále častější
Všichni si pochvalujeme, co se u nás změnilo, co je v Petrově nového, čím se můžeme
pochlubit.
Bohužel ne všechny z nás to těší, protože jinak bychom se nemohli zabývat projevy vandalismu v poslední době.
Některé projevy nás mrzí, ale dají se uklidit, jako nedopalky cigaret, poplivané lavky a skla
zastávek. Některé mohou být až úsměvné, někdo si vyšrouboval z nových laviček u Jednoty
asi dvacet matiček, šroubky už nepotřeboval.
Ale nejhorší byly čtyři ulomené korunky nových stromů kolem chodníku naproti školy, to
už je ke vzteku.
Bohužel nás to stojí zbytečně další peníze, ty stromy např. 12 000,- Kč.
Po Petrově je 5 nových posezení, všechny jsou pořezané, některé nalomené a ty starší lavky
dokonce rozlámané úplně, jako za mostem Baťova kanálu nebo za likusákem.

ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovské hody 2010
Naše obec byla již dříve známa svou bohatou kulturní a folklorní tradicí.V Petrově vyrůstalo mnoho výborných zpěváků a muzikantů.V obci se každoročně konali krojové hody, které se vždy počítali k nejvýznamnějším kulturním akcím.Bohužel chutˇ a nadšení postupem
času ustupovali až tato tradice téměř zanikla.
S výstavbou kostela sv.Václava se začala tato zvyklost v rukou Petrovjanů znovu vracet
tam, kde před několika lety skončila.
Letošní rok byl velmi bohatý na folklorní akce, do kterých jsme se úspěšně zapojovali i my
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Petrovjané.Tím byl 10.ročník Seniorů, který se konal v Plžích a také Strážnické vinobraní,
kde jsme doufáme, že úspěšně, zahráli scénku na téma-Vysílá regionální TV Kopec Žerotín,
události a komentáře z vinorodého kraje. Naše nadšení dále tancovat bylo tak velké, že jsme
se domluvili udělat i petrovské hody, které byly letos slavnostnější tím, že bylo 10.výročí
postavení kostela sv.Václava. Bohužel byl problém v tom, že hodně mládeže odřeklo účast
na této akci z důvodu dovolených. Proto jsme se rozhodli, že se hody uskuteční bez návštěv
u stárků. Na poslední zkoušce nácviku na hody jsme byli všichni velmi mile překvapeni,
když nás navštívilo hodně mladých lidí s tím, že se k nám chtějí přidat. Samozřejmě jsme
souhlasili a naučili je základy petrovského danaje.
V zastoupení Veroniky Zlomkové a Ladě Krůtila ml. jsme požádali starostu o právo a provedli hodovou chasu včetně petrovských dětí celou dědinou.
Svou účastí nás podpořili i tanečníci ze Strážnice, kteří byli již podle dávných zvyklostí
námi pozváni. Při průvodu obcí i na hodové zábavě chasu doprovázela cimbálová muzika Strážničan, která umocnila folklorní atmosféru.Vím taky, že jsme hodně starších lidí
zklamali tím, že nebyla pozvána dechovka. Oni však musí pochopit, že v dnešní době si
nemůžeme dovolit takové finanční výdaje. Nejsme žádný profesionální soubor, abychom si
na takové akce vydělali.Toto břemeno na sebe vzal obecní úřad, který nás finančně podpořil
a tímto mu chceme moc poděkovat.
Kdo byl na večerní zábavě ,tak musí potvrdit, že takovou účast na hodové zábavě jsme už
dlouho neměli.Za přispění příznivého počasí a dobré nálady se zpěv z tenisových kurtů u
areálu Plže ozýval až do ranních hodin.
Zdařilý průběh celých hodů by se neobešel bez krojovaných účastníků a organizátorů.Velké
díky patří taky rodinným příslušníkům,hlavně babičkám. I díky jejich nadšení se bude dále
udržovat a rozšiřovat tato tradice a tím kulturní rozvoj celé obce.
Chtěla bych tímto oslovit další zájemce, kteří si chtějí přijít s námi zatancovat a zazpívat,
ať přijdou mezi nás.
Letos ještě plánujeme zpívání u vánočního stromečku.
ALENA OPAVSKÁ
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a
hladkém průběhu Svatováclavských hodů v Petrově. Velké díky patří všem krojovaným.
Starosta a místostarostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Zpráva o dosavadní činnosti MRS Petrov v roce 2010
V letošním roce dne 28. února byla pořádána výroční členská schůze, které se účastnilo 35
členů, což je na naši skupinu stále dost málo. Je totiž důležité, aby se do dění v naší skupině
zapojila větší část našich členů. A ne jenom někteří co mají o to zájem.
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6. března se zvolení zástupci zúčastnili konference MRS Strážnice konané na učilišti ve
Strážnici. Zde byla projednána činnost minulá, ale i program činnosti na letošní rok. Dále
bylo předneseno hospodaření a plán na rok 2010.
Před konáním tradičních rybářských závodů se organizovali brigády na přípravu Orláku.
Bylo to v termínech 13. a 21. března. Svou brigádnickou povinnost si také plnili naši členové v den konání zábavy, kdy připravovali stan a stánky na občerstvení a tombolu, včetně
přichystání laviček a stolů pro návštěvníky. Při samotných závodech a po jejich skončení
naši členové pracovali, aby ukrojili část povinných brigádnických hodin. Chtěli bychom
tímto našim aktivním členům poděkovat za dobře provedenou práci.
24. dubna proběhly rybářské závody na Baťáku. Jako tradičně byla uspořádána den před
závody zábava. Účast byla oproti minulému roku vyšší jak chytajících tak přihlížejících
návštěvníků. Celkem chytalo 122 rybářů. O zdárný průběh obou akcí (zábavy a závodů)
se velkou měrou konečně zasloužilo dobré počasí. O občerstvení se letos postarali členové
našeho svazu z místní skupiny Bzenec a Strážnice a podle spokojenosti hostů na výbornou.
Hudební produkci na páteční zábavě opět zajistila skupina EX ČMELÁCI a znovu na výbornou.
Každý závod má svého vítěze a tentokrát jím byl Tok Radek z Veselí nad Moravou a za
kapra 58,5 cm získal digitální fotoaparát. Druhou cenu rybářskou výbavu vychytal s kaprem
57,0 cm Václavík Stanislav ze Strážnice. Cenu za lína rybářské křeslo vylovil z Baťáku Běloch Vl. z Petrova s línem o velikosti 36 cm a naviják za bílou rybu získal za karase velikosti
40 cm Mareček Josef také z Petrova. Poděkování patří všem naším sponzorům a členům,
kteří přispěli cenami do tomboly.
29. května proběhly na Lapači dětské rybářské závody konané k příležitostem Mezinárodního dne dětí. Celkem se této akce zúčastnilo cca 45 dětí ať už těch co lovili nebo těch co přihlíželi. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení ve formě párků a hranolek tak i pamlsky.
Toto nám věnovali sponzoři a za to jim moc děkujeme. Vzhledem k tomu, že byl nepříznivý
stav vody, úlovky tomu odpovídaly. Proto si ceny vybírali děti podle pořadí příchodu na
akci. Cen bylo dost tak děti přišli na řadu několikrát. Všichni byli spokojení s průběhem
akce, počasím a bohatou nadílkou.
30. května se naši mladí rybáři a budoucí rybáři zúčastnili tradičních dětských závodů ve
Bzenci na rybníčku. Za Petrov soutěžilo deset dětí. Lovilo se zde na plavanou a závod byl
vyhodnocován bodovým systémem. Celkovým vítězem závodů se stal Filip Schwoiser syn
člena naší skupiny s počtem 629 bodů, které získal za 48 kusů bílé ryby. Nově byla vyhlášena kategorie největší kapři a z našich dětí se jako třetí umístil Ospalík Tomáš a čtvrtý byl
Belžík Tomáš. Také další naše děti obsadili místa v první polovině hodnocených. Deštivé
počasí trochu kazilo jinak dobře připravenou akci, ale je vidět, že naší rybářské drobotině
nepříznivé podmínky nevadí.
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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 byla účast na akci pořádané obcí Petrov a to Petrovský kotlík. I přes
velkou konkurenci se nám podařilo obhájit
loňské první místo podle hodnocení přítomné veřejnosti. Ale ostatně na všechny družstva se nějaká cena dostala. Tato akce byla
velmi úspěšná a dostává se do podvědomí
stále většího počtu lidí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Oú Petrov za velmi dobrou a vstřícnou spolupráci,
za pochopení jak při rybářských závodech,
tak i při dalších našich aktivitách. V těchto záležitostech nám vyšli a vychází vždy
vstříc.
Petrův zdar přeje výbor MS Petrov
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ještě nemohou nastupovat za žáky. O zahájení tréninků na novou sezonu budou rodiče informovány v dostatečném předstihu / Leden - Březen zřejmě tělocvična Sudoměřice /. Ze
sousedních Sudoměřic se tréninku zúčastní pravidelně 10 - 12 dětí.
Mužstvo žáků obsadí po podzimu 5. místo s bilancí 6 výher, 2 remíz a 3 proher se skóre
40 : 23 20 bodů.
Nejlepší střelci mužstva: Tomáš Belžík 20, David Hlaváč 6, Ondřej Velísek 5, David Štenc l.
Pokud se do přípravy na jarní sezonu nezapojí hráči ročníku 1999 / L. Janča, D. Fiurášek,
L. Slováček, J. Veverka / tak hrozí, že se naše mužstvo do další sezony 2011/2012 poprvé v historii našeho klubu nepřihlásí, protože po skončení jarní sezony odejde do dorostu
5 hráčů /roč.1996 : Velísek, Belžík, Ospalík, Podhorný, Mikulka / a hrát soutěž se 7 členným kádrem není možné.
Mužstvu dorostu patří před závěrečnými 2 zápasy podzimu po 12 kolech pěkné 5 místo
s bilancí 12 7 0 5 31 : 31 21 bodů.
Vzhledem k velmi slabé úrovni mužstev KEN Veselí a Blatnice, která se krčí shodně s 2
body na konci tabulky,tak nepředpokládáme, že by naše mužstvo mohlo mít v této sezoně
existenční potíže a mělo by se po skončení soutěže pohybovat mezi 4. -8. místem.
Mužstvo mužů se po odchodu trenéra Pekára / po 6 kole /vypjalo k několika dobrým výkonům hlavně v domácích zápasech, kdy dokázalo porazit 2 : 1 Domanín, 2 : 1 Hroznovou
Lhotu a hlavně v zápase s Vracovem ,, B,,, který dokázalo porazit 3 : 2. Zápas s Vracovem
patřil spolu s výhrou nad Sudoměřicemi /6 : 0/ k nejlepším výkonům našeho mužstva během celého podzimu.
Vzestup formy naše mužstvo bohužel nepotvrdilo ve venkovních zápasech v Lipově
/2 :4 /,Velké nad Veličkou / 1 : 1 /a v domácím zápase s Kozojídkami, kdy se zbytečnou
ztrátou koncentrace v posledních minutách zápasů připravilo o minimálně 4 body.
Po 12 kolech je A - mužstvo s bilancí 12 5 1 6 22 : 20 16 bodů zatím na 8. místě. Do końce
sezony zbývají sehrát 2 zápasy / v Nové Lhotě a v Suchově /.
Prostřednictvím Obecního zpravodaje touto cestou děkujeme Obecnímu úřadu za vstřícnou
pomoc, kterou nám poskytl v měsíci srpnu ./ Mimořádná dotace poskytnuta naší TJ ve výši
130 000,- Kč/. Tato dotace byla použita na přivedení vody z požární nádrže na hřiště. Systém zavlažování byl již odzkoušen a je plně funkční. V dosavadním systému zavlažování
nebylo možné pokračovat, protože v období /leden - duben/ došlo ke krádeži čerpadel, která
zajišťovala čerpání vody z Baťova kanálu do zavlažovacího systému ZD.
Vzhledem k tomu, že v příštím roce bude TJ Sokol Petrov oslavovat 80. výročí fotbalového
oddílu, tak se tímto obracíme na bývalé hráče, a členy Tj o poskytnutí fotodokumentace
s popisem / rok, jména, tabulky /, a jejich zapůjčení pro případné vydání publikace k výročí.
Petr Hlaváč / Jednatel TJ Sokol Petrov /

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Družstvu přípravky, které hraje domácí zápasy na hřišti v Sudoměřicích se podařilo z dosavadních 10 zápasů jednou vyhrát s Radějovem 3 : 0. Ve zbývajících 9 zápasech bylo
poraženo. I přes tuto bilanci je důležité, že děti mají o kopanou zájem.
Z Petrova se tréninků a zápasů pravidelně zúčastňují tyto děti : M. Bačík, R. Svačina, D.
Pivoňka, Z. Kuja a V. Wojnar. Jedná se převážně o děti / roč. narození 2001 -2004/, které
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O zlatý koš
V sobotu 4. září se uskutečnil 2. ročník soutěže O zlatý koš, která je pořádaná ve spolupráci
s firmou Požární technika Michna. Soutěžní dvojice má za úkol co nejrychleji sešroubovat
sací vedení, „nabrat“ vodu a dopravit ji ven ze stroje.

Na zadní stranu barevně foto hody.
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Soutěžilo se ve třech kategoriích a to muži, ženy a smíšení družstva. Zástupci Petrova
v kategorii muži ( M. Machala a R. Holiš) získali 3. místo, v kategorii ženy ( A. Lípová a J.
Trojancová ) 1. místo a ve smíšené kategorii se nejlépe umístili na 5. místě. Soutěže se celkem zúčastnilo 67 soutěžních dvojic. Nejvzdálenější soutěžící k nám přijeli z Jindřichovic
( okres Jihlava) a stejně jako loni obhájili celkové vítězství a stali se držiteli zlatého koše
za rok 2010.
Mgr. Jana Trojancová

Z činnosti petrovských mažoretkové skupiny
Naše děvčata se v sobotu 30. listopadu zúčastnila semifinálového kola soutěže mažoretek v
Žarošicích. V kategorii sólo kadet získala Tamara Mlýnková 4. místo, v kategorii seniorky
Martina Šarová taktéž 4. místo a Magda Podrazilová 5. místo. V kategorii duo seniorky
získaly Martina Šarová a Silvie Zemánková 2. místo. Tamara Mlýnková, Martina Šarová
a Silvie Zemánková zároveň získaly postup do finálového kola, které se uskuteční na jaře
roku 2011.
Mažoretkám děkujeme za reprezentaci.
Lenka Podrazilová
vedoucí

Na zadní stranu
barevně foto hody.
5/2010
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Zveme všechny občany na

Čertovské dostaveníčko
…a možná přijde i Mikuláš…
Na zadní stranu barevně foto hody.

Kde? před OBECNÍM ÚŘADEM
Kdy? neděle 5. prosince v 17.00 h

sraz všech čertů, čertíků, andělů, andílků a Mikulášů
Zákaz používání pyrotechniky a pirátů
Pro děti budou připraveny čertovské úkoly se sladkou odměnou.

Společenská kronika
Jubilanti v měsících listopad :
1.11. Marie Koštuříková
16.11. Jan Kuja
18.11. Marie Jujová
18.11. Anna Sasínová

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

Narodili se:

Václav Krakovský
Nikol Březovská
Lucie Bělochová
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:

Adélka Kočvarová
Světluška Mišková
Helena Gregorová
František Zezula
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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