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Listopad
Proč je tady listopad?
Musí všechny listy svát,
čas teď plyne trochu líně,

mlha bloudí po krajině,
vítr z horských údolí
slétl dolů do polí.

OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
letos jsme ochutnali, jak vypadají velké oslavy v Petrově. Slavili jsme společně s hasiči
100. výročí a se členy Sokola 90 let a 80 let fotbalu v Petrově.
Příští rok nás čeká hlavní oslava 600 let od první písemné zmínky o Petrově.
Už dnes se na tuto událost připravujeme, dvakrát se sešla přípravná skupina a nadále se
bude jednou měsíčně scházet a koordinovat přípravy.
Toto významné výročí chceme připomínat na každé akci pořádané v roce 2012. Připravujeme vydání nové publikace o Petrově, rádi bychom vydali nové pohlednice a nové
propagační materiály o naší obci.
Hlavní oslavy budou v sobotu 30. června 2012. V rámci oslav chceme uspořádat nějaké
výstavy ať z minulosti nebo současnosti a doplnit připravované publikace.
Chtěli bychom vás znovu vyzvat ke spolupráci, především poprosit o zapůjčení starých
fotografií ( lidí, domů, událostí, života v obci) a dokumentů( dopisy z vojny, noviny apod.).
Krásné podzimní dny Vám všem přejí
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 162 - 172
z jednání č. 12/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 1. 9. 2011
162. ZO schvaluje Program jednání ZO.
163. ZO bere na vědomí informace pana ředitele Mgr. Martina Fialy.
(Pan ředitel seznámil zastupitele se stavem žáků v MŠ a ZŠ. Mateřskou školu navštěvuje v letošním školním roce 46 dětí a základní školu 39 dětí (z toho 2 integrovaní žáci).
Dále prezentoval plánované akce v letošním roce. Zároveň poděkoval za spolupráci při
výměně oken v budově mateřské školy).
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164. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2011.
165. ZO schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o partnerství ze dne 18.9.2009.
(Tímto dodatkem se mění znění článku V. odst. 3 Smlouvy a Dodatku č.2. Jedná se
o vrácení skutečně připsané dotace na účet realizátora. Rozdíl finanční částky 11 971,Kč /kursový rozdíl/ se promíjí).
166. ZO schvaluje Smlouvu č. 4210-007/001/11.
(Předmětem smlouvy jsou zatížené obecní pozemky p.č. 112/2 a 806/1 v k.ú. Petrov u
Hodonína, na kterých oprávněný provede stavbu „Petrov, smyčka NN, Hladká“).
167. ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrov a přijímá
nápravná opatření.
168. ZO schvaluje Prodej části obecního pozemku p.č. 2012 (cca 130 m2) společnosti Žerotín, a.s., Strážnice za cenu 100,- Kč za 1m2. Společnost zajistí na své náklady návrh
kupní smlouvy, geometrický plán a vklad do KN.
169. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do 2. výzvy MAS Strážnicko na projekt „Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“, rozpočet projektu je 575 959,- Kč.
170. ZO ukládá místostarostovi zajistit umístnění dodatkové tabulky /pouze pro osobní
automobily/ pod značku parkoviště na parkovací ploše u kostela.
171. ZO bere na vědomí informace starostky o průběhu soutěže „O nejhezčí předzahrádku
a okolí domu“.
172. ZO bere na vědomí návrhy od místních organizací k akci „Petrovský kotlík“ a informace starostky k organizaci krojových hodů v obci.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ani jsme se nenadáli a dva měsíce školy máme za sebou. Venku se pomalu o slovo hlásí
podzim a i výtvarné aktivity dětí už svojí náplní dávají tušit, že dušičky jsou za dveřmi.
Školu a školku zdobí duchové, ježci, draci, ale také listy ve všech barvách podzimu. Jen
vyřezané dýně zvěčněné na fotkách prozrazují, že léto tady bylo ještě nedávno.

AHOJ LÉTO!
Společné „Ahoj!“ jsme létu řekli ve čtvrtek 19. září. Na zahrádce mateřské školy se
nás sešla spousta a téměř každá rodina s sebou přinesla krásně vyzdobenou dýni, takže v
soutěži o tu nejhezčí nakonec bojovalo téměř
čtyři desítky dýní – jedna hezčí než druhá!
V duchu soutěžení se neslo celé odpoledne –
děti měly možnost projít si různá stanoviště,
přičemž na každém z nich plnily jiný úkol.
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Za tyto úkoly následně získávaly razítka, aby
si za ně mohly koupit odměny v tombole.
Domů odcházeli všichni společně až za tmy
– nasyceni špekáčkem, pomalováni barvami
na obličej a rozhodnuti, že dneska v masce
spidermana budou i spát! Posoudit, zda se
akce vydařila, musíte především vy, pro které byla akce určena – děti a rodiče. Za nás za
všechny, kteří jsme akci Ahoj léto připravovali, Vám chci vyseknout velkou poklonu za
opravdu krásné a nápadité dýňové výtvory,
které následně vyzdobily okolí školky, školy
i obecního úřadu.
Nejsou však pouze pozitivní věci související
s chodem naší školy a školky. První nemilou
událostí letošního školního roku (a věřme, že
poslední) bylo poničení trampolíny v areálu
zahrady MŠ. Jak už jsme Vás v minulém čísle zpravodaje informovali, trampolína byla
pořízena z finančních prostředků, které věnovali sami rodiče dětí z mateřské školy na
zlepšení prostředí svých dětí. Z další části
peněz už začíná v těchto dnech vznikat při
MŠ nové dětské pískoviště. Chápu, že trampolína je velkým lákadlem i pro dospělé. I já
s panem školníkem jsme si skočili. Ale ne současně (nosnost trampolíny je asi 150 kg), ne
v botách a ne tak, abychom trampolínu potrhali. Je smutné, že někteří, kteří si na dospělé
hrají a mají na to už i věk, se nedokážou chovat tak, aby přitom neničili to, co jim nepatří.
Výsledkem Vašeho konání je, že škola celý pozemek zabezpečí proti vniknutí (další vynaložené peníze) a jakýkoliv neoprávněný pohyb osob v areálu bude moci být trestán policií.

POPELKA
O tom, že příběh o Popelce je téma velmi
vděčné, jsme se mohli přesvědčit na vlastní
oči ve středu 12. října, kdy se všichni žáci
naší mateřské i základní školy zúčastnili
představení v KD Strážničan. O zajímavě
pojaté nastudování a ztvárnění příběhu se
tentokrát postarali herci z českotěšínského divadla. Sál byl našlapaný k prasknutí a
všichni s nadšením sledovali, zda i tentokrát
Popelce padne onen zlatý střevíček jako ulitý. Naštěstí i tentokrát vše dobře dopadlo, a
tak se už teď těšíme na další představení!
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PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLKY
Závěrem bych se rád zastavil u prováděných a plánovaných oprav a úprav v objektu obou
budov. V současné době probíhá montáž nových zvonků. Díky nim bude lépe ošetřen vstup
veřejnosti do budov a odpadne tak ono nepříjemné neadresné zvonění rozléhající se po celé
škole. V mateřské škole navíc bude namontován zvonek pro odchod ze školky. Ten bude
umožňovat opustit školku samovolně pouze dospělému člověku, nikoliv dítěti. Činíme tak
s důrazem na bezpečnost Vašich dětí. Současně škola přešla na volání přes internet, které by
mělo v budoucích letech přinést nemalou finanční úsporu. Tu si slibujeme společně s Obcí
také od montáže termohlavic na všechny radiátory v obou objektech. Již první dny topné
sezóny ukázaly přínos nových plastových oken a radiátorů v budově MŠ. Tímto směrem
chceme pokračovat, tak abychom zbytečně školu nepřetápěli. Současně proběhne na budově ZŠ energetický audit, který je nezbytnou součástí plánu zateplení fasády školy.
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přesvědčí, že maminka pro ně opravdu přijde, teprve se uklidní. Postupně zjišťují, že na ně
čeká spousta zajímavých činností a začnou se do školky těšit a že je tam dobře a je škoda
tam nechodit. I my se postupně přizpůsobujeme tempu a zájmům dětí, jejich požadavkům a
přáním, i když je to někdy opravdu obtížné, protože každé dítě potřebuje jiný přístup.
V průběhu roku přibývá dětí do kolektivu už jen pár, abychom jim to ulehčily, doporučujeme maminkám přicházet za námi na zahradu, kde si děti mohou pohrát a mohou s námi jít
také na vycházku. Po určité době takového pozvolného oťukávání už přicházejí do známého
kolektivu.
Nicméně slzavému údolí tříletých dětí se v prvních dnech ani tak nevyhneme, snažíme se ze
všech sil, abychom odpoutaly dětskou pozornost od stýskání a pokoušíme se ji přesměrovat
někam jinam. Vyprávíme si, zpíváme, kreslíme, cvičíme, čteme pohádky. I když některé
děti si zvykají delší dobu, ranní pláč by měl být během několika dní pryč.
Všichni se snažíme, aby se dětem v naší školce líbilo, byly tu spokojené a rády sem přicházely.

USÍNÁNÍ BROUČKů
V úterý 1. listopadu se k mateřské škole slétla spousta „broučků“. Všichni svítili lucernami
a lampióny a jejich hemžení nešlo přehlédnout! Po krátkém rojení na zahradě se pochod
všech dětí i dospělých vydal pološerými uličkami Petrova, kde sklidil obdivné pohledy, aby
nakonec došel až na fotbalové hřiště. Zde každý brouček dostal svůj lampión štěstí, který
následně za bedlivého dohledu místních hasičů vypustil do vzduchu s nadějí, že se splní
všechna naše tajná přání.
Přeji Vám všem, ať je i pro Vás letošní topná sezóna nenáročná, a těším se na setkání při
další, tentokrát už adventní akci!
Mgr. Martin Fiala
ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
První dny ve školce
Začátek školního roku je zatěžkávací zkouškou nejen pro nové děti a jejich rodiče, ale i pro
učitelky v mateřské škole. Všichni si na sebe musíme zvyknout. Značky v šatnách, židle
u stolečků ve třídě i v jídelně dostaly nové osazenstvo. Marně hledáme na těchto místech
známé tvářičky. Z nových dětí se zase stávají ty děti naše.
Většina dětí, které dovršily ten správný věk pro nástup do MŠ, přichází podle dlouholeté
tradice právě v září. Nové děti se okoukávají a sem tam ukápne i nějaká slzička. Až se
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Učitelky MŠ

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Hody - požitkářská oslava konce hospodářského roku, symbolické poděkování za sklizenou
úrodu, spojené s ochutnáváním čerstvých plodů; podle některých výkladů je možné tuto
tradici chápat jako jistou formu oběti.
Symbolem hodů je právo. Právo je
odznakem stárka a jeho stárkovské
funkce po celou dobu konání hodů.
Hodové právo se v průběhu 20.
století traduje v mnoha variantách.
Tvar velkého práva na dřevěné
hůlce, která byla v průběhu doby
nahrazena mečem nebo šavlí, se po
mnoho let v jednotlivých obcích
neměnil. Postupem času se přešlo
jen ke složitější výzdobě.
Hlavní úlohou stárků při této slavnosti je starat se o hodové atributy
svěřená práva. Po celou dobu nepouštět právo z ruky, starat se o to,
aby nebylo umožněno právo ztratit či ukrást. Jejich ztráta by stála stárky velké výkupné. Na
taneční zábavě se dnes práva zavěšují ke stropu; stále jsou pečlivě hlídána.
Při petrovských hodech se používá právo dřevěné.
Mgr. Jana Trojancová
Kronikář
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UPOZORNĚNÍ
Informace z obecního úřadu
Prosíme občany, aby v současné době byli tolerantní k provozu obecního úřadu. V době,
kdy jsme na úřadě všechny tři, snažíme se plánovat např. školení, dovolenou, ale i kratší
odchody (např. obědy, poštu, apod.) tak, aby na úřadě vždy alespoň jedna z nás byla. Teď,
když je paní Konečná delší dobu nemocná, nechceme omezovat úřední hodiny, ale občas se
stane, že musíme být mimo obecní úřad (školení, jednání starostky, návštěva u lékaře nebo
dovolená).
Proto se omlouváme za to, že nás někdy na úřadě nezastihnete.
Na obecním úřadě je možnost zakoupení Kuchařky české a moravské vesnice, kde jsou
recepty jako např. bramborové šlíšky, šumajzl, drkotina… . Cena kuchařky je 120,- Kč.
Je vhodná i jako vánoční dárek.
Vyzýváme občany, kteří by chtěli věnovat vzrostlý strom na obecní vánoční strom, aby jej
nabídli na obecním úřadě.
Upozorňujeme občany, aby zaplatili poplatky za odpad za 2. pololetí letošního roku.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Igorovi Kočišovi za dýně, které daroval na výzdobu k obecnímu úřadu a
také Základní a mateřské škole v Petrově za výrobky z dýní, které vyráběly děti s rodiči, a
tyto nám zkrášlovaly vstup u obecního úřadu.
Děkujeme hodové chase a všem občanům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu petrovských
krojových hodů.

ZE ŽIVOTA OBCE
Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu
Na jaře letošního roku jsme vyhlásili 1. ročník soutěže o nejhezčí předzahrádku a okolí
domu.
Do soutěže bylo vybráno 25 předzahrádek. Fotografie těchto domů byly vystaveny ve vitrínách. Vy, občané, jste měli možnost hlasovat pro tu, která Vás nejvíce zaujala. Do hlasovacího osudí se nám vrátilo 68 hlasovacích lístků.

5/2011

strana 9

Výsledky soutěže:
1. Manželé Vaňkovi – cena: poukaz od Obce Petrov na nákup v zahradnictví Drahomíra
Sochorová v hodnotě 1000,- Kč a 25 kg hnojiva KRISTALON, které věnovala firma
Jaroslav Michna Strážnice.
2. Manželé Maňákovi – cena: rododendron, poukaz na nákup v hodnotě 300,- v květinářství v Petrově a na výměnu pneumatik v pneuservisu v Petrově.
3. Manželé Krakovští – cena: poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup v zahradnictví Drahomíra Sochorová a tři kusy tújí. Vše věnovali manželé Sochorovi.
4. Paní Iveta Dekařová – cena: poukaz v hodnotě 300,- Kč na nákup v zahradnictví
Drahomíra Sochorová. Věnovali manželé
Sochorovi.
5. Manželé Benovičovi – cena: svícník
dýně, který věnovala Obec Petrov.
Gratulujeme všem, kteří byli oceněni, ale
také těm, kteří pečují o své předzahrádky a
okolí domů. V příštím roce chceme v této
soutěži pokračovat. Vaší práce a úsilí si
opravdu velice vážíme.
Eva Mlýnková
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Petrovské krojové hody

Petrovský kotlík
První zářijovou sobotu se naše „kolečko“ v Plžích proměnilo v jednu velkou vývařovnu.
Místní organizace už od rána navážely kotle, kamna, hrnce a vše, co je potřeba k tomu,
aby uvařily co nejlepší guláš, a nebo byly porotou oceněni za nejoriginálněji nazdobený
stánek. Letos „holubáři“ přišli s nápadem uspořádat dražbu vína a výnos z této dražby
věnovat dětem do mateřské školy. Spolu s nimi se nám podařilo získat 50 vzorků vín a
díky zkušenému dražiteli panu Strnadovi se vydražilo 14 500,- Kč. Během vaření gulášů
organizace předvedly svá vystoupení a také se trošku soutěžilo. Kvalitu guláše hodnotila
odborná porota, ale také široké publikum. U poroty zvítězil guláš chovatelů a diváci nejlépe ohodnotili guláš, který uvařili sportovci. Pro nás pořadatele zvítězily všechny týmy, už
proto, že v dnešní uspěchané době si našli členové organizací čas na to, aby strávili jednu
sobotu se svými spoluobčany a kamarády. Tohoto si opravdu velmi vážíme a považujeme
to jako odměnu za práci nás všech. Po vyhlášení vítězů následovala ještě jedna dražba.
Sportovci přinesli láhev whisky, kterou vyhráli v loňském roce a pan Ladislav Kotásek
předvedl dražbu, jaká široko daleko určitě ještě nikdy nebyla. Tato láhev byla vydražena za
2000,- Kč a částka byla věnována také do mateřské školy. Petrovský kostlík navštívilo také
spousta návštěvníků z okolí, což nás také těší. Děkujeme Vám všem, kteří nám s organizací
pomáháte a také všem, kteří se zapojujete, ať už jako soutěžící, nebo jako diváci. Těšíme se
na další ročník naší gulášové akce.
Eva Mlýnková

Návštěva naší obce občany z Petrova nad Desnou
Ve čtvrtek 29. září naši obec navštívilo asi 80 občanů, včetně starosty a pracovnic obecního
úřadu, Petrova nad Desnou. Touto návštěvou jsme nastartovali družební spolupráci s obcí.
Přivítali jsme je v Plžích v obecním sklepě, kde měli připravené malé občerstvení. Tady
jsme probrali naše radosti i strasti obojího „petrovského života“.„Petrovjané nad Desnou“
nás zároveň pozvali na návštěvu jejich obce. Doufáme, že je také navštívíme.
(vložit foto návštěva Petrov nad Desnou 1 – 2)
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Chtěla bych vyjádřit malé ohlédnutí a hlavně poděkování za petrovskými hody, které se za
čím dál většího nadšení a taky účasti konaly o víkendu po svátku Svatého Václava.
Díky letošnímu krásnému babímu létu nám počasí už od začátku, kdy jsme přivezli máj,
přálo. Máj nám darovalo město Strážnice a jeho stavění probíhalo v pátek v odpoledních
hodinách. Na stavění se dostavil hojný počet pomocníků, kteří máj nejprve nazdobili, aby
ho posléze pod taktovkou zkušeného „stavitele májů“ pana Jana Hořáka ze Strážnice mohli
postavit.
Vyvrcholením hodů bylo krásné sobotní odpoledne, kdy průvod všech krojovaných, včetně
žádání o práva k zahájení hodů, provedli Barča Mlýnková s Tomášem Lončíkem. Průvod
obcí doprovázela cimbálová muzika Strážničan, který jsme ukončili malým vystoupením
v areálu Plží.V průvodu bylo kromě petrovských krojů vidět i kroje z Radějova a Strážnice
od kamarádů, kteří nás přišli podpořit. Na oplátku jsme dostali pozvání na strážnické svatomartinské hody.
Večer jsme se všichni sešli na hodové zábavě, na které hrála opět cimbálová muzika Strážničan a které se i přes chladnější večerní počasí zúčastnilo více než 200 platících hodařů.
Hody byly ukončeny nedělní mší svatou v kostele sv.Václava v Petrově, kde bylo opět vidět
krásu a pestrobarevnost petrovských krojů.
Mnoho z těchto nadšenců nemá vlastní kroje a jsou odkázáni na ochotu a vstřícnost tetiček a babiček, které s přípravou a sehnáním krojů pomáhají. Chtěla bych za celou petrovskou chasu moc poděkovat nejen jim ale všem, kteří nějakým způsobem přispěli a pomohli
k průběhu letošních hodů.
Alena Opavská

v naší knihovně.

Monika Chocholáčková (Sudoměřice) a Mag
Další soutěž byla 17.9.2011 ve městě Vrbov
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
A-mužstvo nezastihl začátek sezony v dobré formě a v prvních 3 zápasech většinou po
neurovnaných výkonech podlehlo doma Kozojídkám 0 : 2,na KENU 0:3 a doma po velmi
dobrém výkonu Bzenci B 1 : 2. Po zápase v Moravském Písku / 1 : 1/, odstoupil z pozice
trenéra A - mužstva Antonín Gajda st. a vedení mužstva se ujal triumvirát Jan Uher st.,
Vlad. Kotasem a Dušan Javornický.
Vrcholem zmaru ve výkonech A - mužstva byl podzimní zápas doma se Sokolem Lipov,kdy naše mužstvo ještě 13. min před koncem zápasu vedlo 3 :1, aby se na konci zápasu po
naivních chybách opět ztrachovalo o body a nakonec jako tradičně s odvěkým rivalem ve
vypjaté atmosféře pouze remizovalo 3 : 3.
Po nešťastné prohře v Sudoměřicích 1:3 dokázalo naše mužstvo konečně zabodovat naplno
a porazilo doma Radějov 3 :1,remizovalo s Hroznovou Lhotou B 2 :2,remizovalo ve Vracově B 1 :1 a doma porazilo nebezpečný Domanín 2 :0. V posledním venkovním zápase
remizovalo A -mužstvo ve Velké B. Ve zbývajících zápasech podzimu čeká naše mužstvo
doma Nová Lhota a venku nebezpečný nováček Zdravice a Kozojídky. Při dobré konstalaci
se může naše mužstvo umístit ještě do 6.místa,protože bodové rozdíly mezi 6. a 13. místem
jsou minimální.
Dorost po záchraně v OP na poslední chvíli v minulé sezoně převzala dvojice Vladimír
Kotásek a Vitězslav Dvorský.
Po 11 odehraných zápasech se krčí náš dorost na posledním 13. místě / Sobůlky odstoupili
před zahájením soutěže/, pouze se 3 remízami. Hlavní devízou tohoto mužstva je velmi
dobrá tréninková morálka, kdy většinu tréninků navštěvuje kolem 11 - 13 hráčů.
Bohužel mužstvo zatím doplácí na herní nezkušenost, kdy minimálně ve 3 zápasech bylo
lepší, ale podlehlo o branku slabším soupeřům / Petrov : Lipov 2 : 3, Kněždub : Petrov
4 : 3, Petrov : Vnorovy 2 : 3/. Jediné mužstvo, které nás přehrálo byl Moravský Písek
7 : 1 v Mor. Písku. I tak není ještě situace bezvýchodná, protože k záchraně v soutěži bude
zřejmě stačit umístění do 12. místa, což je v reálných možnostech našeho mužstva.
Po zkušenostech z minulé sezony, kdy byla ve spolupráci se sousedními Sudoměřicemi
založena přípravka, byla přihlášena do nové sezony 2 mužstva. Mladší žáci, kteří hrají
systémem 7 +1 na polovinu hřiště a starší přípravka /5 +1/. Po velké euforii, která byla v
minulé sezoně se toto nadšení postupně vytratilo a z 18 hráčů, které tato 2 družstva před
sezonou měla se kádr obou mužstev smrskl na 10 hráčů, kteří nastupují zároveň za mladší
žáky i za přípravku a jenom se nám potvrdilo, že nepřihlášení starších žáků byl správný
krok, protože k některým zápasům bychom nebyli schopni ani nastoupit. Ml. žáci i přípravka se připravují již jen v Petrově pod vedením trenérů / Zd. Kuja st. P. Hlaváč, P. Šuráň,
Mir. Janeček /. Největší slabinou zatím zůstává tréninková morálka, kdy se z 18 hráčů pravidelně tréninku zúčastňuje cca. kolem 8 -10 hráčů, a i proto není možné, aby se prozatím
naše mužstva mohla porovnávat s oddíly jako je RSM Hodonín, Ždánice,Vacenovice, kde v
současné době sklízí plody dlouhodobé práce s mládeží, kdy vedou přípravku cca od 6 let, a
hlavně mládeži se věnují hlavně bývalý hráči, což se zdá v současné době v Petrově utopií.
Největší nadějí tak zůstávají ročníky /2001 - 2004/ -Svačina, Kuja, Bačík, Fiurášková, Pivoňka, Kočvara.
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Výsledky mladších žáků v OP : Strážnice : Petrov 9 :1, Petrov : Hr. Lhota 2 :12, Ždánice :
Petrov 12 :0, Petrov : RSM Hodonín 0 :9, Petrov : Dol. Bojanovice 3 : 0, Žeravice : Petrov
0:6, Petrov : Tv. Lhota 29 :2, Vacenovice : Petrov 6 : 0.
Výsledky st. přípravky : Blatnice : Petrov 9 :2, Hr. Lhota : Petrov 8 :2, Petrov : Lipov
2 :3,Vracov : Petrov 4 :3, Petrov : Radějov 3 :2, Petrov : Veselí 2 :5, Vnorovy : Petrov 5 :5,
Petrov : Strážnice 1 :1, Moravský Písek : Petrov 7 :2.
Do konce podzimní sezony zbývá mužstvům sehrát ještě 2 zápasy/ Ml. žáci : Petrov : Sobůlky, St.Podvorov : Petrov, a st. přípravka: Petrov : Velká nad Veličkou, Bzenec : Petrov/.
O přípravě na jarní sezonu budou hráči i rodiče informováni v dostatečném předstihu. Žáci
i přípravka se začnou připravovat nejdříve začátkem února 2012.
Na závěr bych chtěl požádat rodiče, aby obětovali svůj drahocenný čas a došli se aspoň na
své děti podívat minimálně na domácí zápasy, a v jejich činnosti je podpořili, protože když
u nás hrálo mužstvo RSM Hodonín, tak do Petrova dorazilo minimálně 20 rodičů, a např.
ve Ždánicíh a ve Vacenovicích, na zápasech proti našemu mužstvu, povzbuzovalo soupeře
kolem 30 - 40 rodičů a diváků.
Děti v Petrově jsou stejně šikovné, jako u našich soupeřů, ale pokud se na jejich výchově nezačnou podílet bývalí hráči, a nebudou mít podporu hlavně ze strany rodičů, kdy si
děti hlavně musí uvědomit, že pokud reprezentují oddíl,tak se nemohou rozhodnout po 2
zápasech, že už je to nebaví, jak se nám to v této sezoně stalo již několikrát, tak je možné
že za takových 10 let dopadneme jako v Kozojídkách, nebo Sudoměřicích, kdy za domácí
mužstva nastupují pouze cizí hráči.
Oslavy výročí již skončily,tak se musíme opět vrhnout do práce, aby bylo za 20 let vůbec co
slavit. Proto ještě jednou žádám bývalé hráče, aby byli nápomocni při výchově mladé generace, a nějaké 3 - 4 hodiny týdně z volného času by mohli obětovat, a mohli by tak splatit
dluh, který vůči našemu oddílu mají, protože když oni hráli, tak se o ně taky někdo postaral.
Jednatel TJ Sokol Petrov
Petr Hlaváč

Sbor dobrovolných hasičů v Petrově
V letošním roce se v soutěžní sezóně 2011 stal sbor pořadatelem dvou soutěží. V neděli
29. května jsme uspořádali soutěž pro děti v rámci Velké ceny okresu Hodonín. Celkem se
zúčastnilo celkem 27 kolektivů z okresu Hodonín ve dvou kategoriích. Naše barvy hájilo
družstvo starších žáků a přípravky. Starší žáci zápolili s ostatními kolektivy v požárním útoku a štafetě požárních dvojic. Jejich snažení jim vyneslo celkové 7. místo. Děti z přípravky
bojovaly ve štafetě a vzhledem k vzájemnému velikostnímu nepoměru některých dětí a
nářadí, zvládli soutěž na výbornou a štafetu absolvovaly na výbornou.
Druhou soutěží, tentokrát pro dospělé se stal Memoriál Z. Stránského - soutěž v požárním
útoku pro muže a ženy.
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První červencovou sobotu se do Petrova sjelo celkem 18 družstev mužů a 6 družstev žen z
Soutěžní družstvo mužů SDH Petrov
okresu Hodonín a Uherské Hradiště.
Dobře upravená, ale trošku záludná trať prověřila schopnosti a připravenost týmů. Po bezSoutěžní družstvo mužů SDH Petrov se v sezóně 2011 zúčastnivadně provedeném útoku dosáhli v mužské kategorii na zlatou příčku kluci z Mistřína, na 2.
lo celkem 10 soutěží.
místě se umístilo družstvo z Vések (UH). Bronzovou příčku získali s časem 18,45s domácí
Převážná většina soutěží byla zařazena v Grand Prix Hodonín.
muži.
V konečném pořadí GP Hodonín se družstvo umístilo na 8. místě
V ženské kategorii zvítězily ženy z Lipova.
se ziskem 46 bodů. Výsledky v Grand Prix byly následující: 2x
Novou sezónu soutěže Plamen zahájili petrovští mladí hasiči v sobotu 15.10.2011. Závo3. místo, 1x 4. místo, 1x 7. místo, 1x 8. místo 1x 9. Místo, 1x NP
Z činnosti zásahové jednotky
dem požární všestrannosti v Ratíškovicích. Sice za svitu slunečních paprsků, ale při nízkých
a jednou diskvalifikace.
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SDH Petrov
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ČAJ O PÁTÉ

Z činnosti MS Dolina Petrov
Je tady podzim a pro naše myslivecké sdružení nastává hlavní lovecká sezóna na drobnou
zvěř, která je vyvrcholením naší celoroční práce v péči o honitbu v katastru naší obce. V
listopadu a prosinci se uskuteční plánované hony na drobnou zvěř, při kterých se udržují
lovecké a myslivecké tradice – troubení fanfár, poslední leč a myslivecký soud, kdy se provinilcům spočítají prohřešky za celý rok. Tím ovšem naše práce v honitbě nekončí, protože
v přírodě ubývá přirozené potravy pro zvěř a proto je nutné přikrmování zvěře po celou zimní sezónu. Za tímto účelem připravujeme v průběhu celého roku zásoby krmení z vlastních
zdrojů i z dotace obecního úřadu.
Na měsíc listopad připravujeme už tradiční Martinský košt mladých vín za účasti myslivců
ze Strážnice.
Přeji všem myslivcům a přátelům myslivosti příjemné zážitky v naší honitbě.
Za MS DOLINA Petrov
František Javornický, předseda MS

Společenská kronika
Jubilanti v měsíci listopad:
1.11. Marie Koštuříková
3.11. Marie Haraštová
13.11. František Hartman
16.11. Jan Kuja
18.11. Anna Sasínová
18.11. Marie Kujová

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

Narodili se:
Silvie Křížová
Matěj Káčerek

Rodinná pohoda Vyškov o.s.

a

Pořádají svépomocnou skupinu ČAJ O PÁTÉ – která je určena rodinným pečovatelům,
pečujícím v domácím prostředí o své blízké a všem, které zajímá
problematika demence nebo mohou předat své postřehy z péče.
Co svépomocná skupina přináší?
Podporu a pomoc v náročné péči
Řešení krizových situací s nemocnými a rodinou
Sociální poradenství pro rodiny, které pečují
Pospolitost, solidaritu, zázemí
Kdo pomáhá?
Pracovníci v přímé péči
Hosté (zástupci domovů pro seniory, zástupci obcí, zkušení pečovatelé)
Cíl svépomocné skupiny
Řešení důležitých témat rodin pečujících o blízké s jakýmkoliv typem demence nebo
zdravotním postižením

Termín setkání: 9.11.2011 v 17 hodin

Místo setkání: Domácí péče Zdislava, Masarykova 118, Veselí nad Moravou
Informace o svépomocné skupině předá: Zdeněk Choura,
telefon 773 279 481 nebo email: choura@atlas.cz

Termíny svozu odpadů:
LISTOPAD - PROSINEC

POPELNICE : 14.11., 28.11., 12.12., 27.12. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.11., 9.12. pátek
C O P Y, T I S K , P A P Í R

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:

Josef Urbánek

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Domácí péče Zdislava o.p.s.

(U INTERSTUDENTU)
e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
www.tisk-sukupovi.cz
tel./fax.: 518 334 153
PLNOBAREVNÝ TISK, KOPÍROVÁNÍ, BROŽURY, LETÁKY,
VIZITKY, SVATEBNÍ OZNÁMENÍ, KNIŽNÍ VAZBY,
DIPLOMOVÉ PRÁCE - VAZBA, RAZÍTKA, PŘÍJEM
INZERCE DO SLOVÁCKA, KANCELÁŘSKÉ A ŠKOLNÍ
POTŘEBY, GRAFICKÉ PAPÍRY, NÍZKONÁKLADOVÝ TISK

A KC E
V LISTOPADU:

KANC. PAPÍR
60,- Kč (500 A4)
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VELKÁ AKCE NA MULTIFOKÁLNÍ SKLA
V MĚSÍCI ŘÍJNU A LISTOPADU 2011
Obtěžuje vás neustálé vyměňování brýlí na
čtení a na dálku?
Zdá se vám cena multifokálních skel vysoká?
Obáváte se, že byste si na tento typ skel nezvykli?
Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu
z těchto otázek kladně, neváhejte a
přijďte - máme pro vás řešení.

1.10. - 30.11. vám nabízíme
kvalitní multifokální skla
za bezkonkurenčně nízkou cenu!
Podrobné informace vám rádi poskytneme v
OPTICE EFFATHA ve Strážnici nebo na telefonu 518 332 137.
Navíc si už teď můžete vybrat ze široké nabídky nových modelů
brýlových obrub kolekce podzim/zima 2011-2012.
Váš kolektiv OPTIKY EFFATHA ve Strážnici

í skla

Multifokáln

vidění
pohodlné
a
na čtení, n
na
monitor i
!
u
dálk

Otevírací doba:
Po-Pá 8 - 12 13 - 17
e-mail:optika.effatha@seznam.cz

2011-1029_Hodonin_PetrovskyZpravodaj_145x200.indd 1
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Hody 30. 9.- 2.10. 2011

É L
NN O
VI H K
O
P ÍC
JE MN
1. Í ZI
1
.
1 ÁN
OD ŽÍV
U
O
P

155/70 R13

799,-

185/65 R14

999,-

205/55 R16

1529,-

165/70 R13

839,-

185/65 R15

1199,-

205/60 R16C

2729,-

165/70 R14

999,-

195/55 R15

1349,-

205/65 R15C

2399,-

175/65 R14

949,-

195/65 R15

1199,-

215/45 R17

2129,-

175/70 R13

879,-

195/60 R15

1349,-

215/55 R16

1649,-

175/70 R14

939,-

195/80 R14C

1789,-

215/75 R16C

3059,-

185/60 R14

959,-

195/70 R15C

1899,-

225/45 R17

1799,-

699,799,819,899,1099,-

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

PØI PØEZUTÍ VOZU, ZIMNÍ KONTROLA ZDARMA
PØEZOUVÁNÍ PNEU, OPRAVY DEFEKTÙ
SEØÍZENÍ GEOMETRIE 420,-Kè
OPRAVY VOZÙ VŠECH ZNAÈEK -OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, DODÁVKY
PØÍPRAVY A PROVEDENÍ STK+EMISE

TAŽNÁ ZAØÍZENÍ
ÈESKÉ VÝROBY

PO - Pá 7.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

www.novitech-motorsport.com
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