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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
dostává se k Vám první vydání letošního zpravodaje. Rok 2012 jsme zahájili novoročním přípitkem, kde jsme Vás seznámili s akcemi, které plánujeme na celý
rok. Koncem ledna proběhlo výběrové řízení na komunitní kompostárnu a svoz
odpadu. Během ledna a února uspořádala většina místních spolků a organizací své
výroční členské schůze. Třetí únorovou neděli jsme se pobavili na fašaňku. Během
měsíce března chceme začít s rekonstrukcí obecního úřadu, která je zahrnuta do
projektu „Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“. Na tuto akci obec obdrží
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Strážnicko. Z tohoto důvodu musíme přestěhovat pracoviště obecního úřadu do jiných
náhradních prostor. O přemístění pracoviště budete informováni prostřednictvím
obecního rozhlasu a internetových obecních stránek. Jakmile se zlepší počasí, předpokládáme během dubna, začneme s rekonstrukcí „kolečka“ v Plžích. V současné
době probíhají také neustále přípravy na hlavní oslavu 600. výročí od první písemné zmínky o naší obci.
Během února jsme požádali o několik dotací. Na Jihomoravský krajský úřad jsme
poslali hned čtyři žádosti o dotace. Do programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče jsme požádali na akci Oslavy 600. výročí od první písemné
zmínky o obci Petrov – rozpočet projektu 150 000,- Kč, max. možná dotace 50 %.
Dále na akci Petrovský kotlík – rozpočet projektu 53 000,- Kč, max. možná dotace
50 %. Do programu Prevence a požární ochrana na dovybavení zásahové jednotky
- rozpočet projektu 100 000,- Kč, max. možná dotace 70 %. Poslední žádost byla
odeslána do programu Rozvoje a obnovy venkova na úhradu úroků z úvěru – v
letošním roce bude výše úroků cca 500 000,- Kč, max. možná dotace 300 000,- Kč.
Uvidíme, snad nám alespoň nějaká dotace z Jihomoravského kraje vyjde .
Přejeme Vám krásné dny.
Starostka a místostarosta

JMÉNO PETR
Naši obec Petrov založil Petr z Kravař. Podívejme se na několik zajímavostí k tomuto
jménu.
Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra
znamená „kámen“, „skála“. V České republice je to třetí nejčetnější jméno. Jeho popularita
však klesá, mezi novorozenci to bylo v roce 2008 až patnácté nejčetnější jméno.
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Jméno je ekvivalentem a synonymem aramejského slova/jména kéfa. Podle Nového zákona
takto (tj. Kéfa, v řečtině Petros) pojmenoval Ježíš Šimona, syna Jonášova, který byl jedním
z jeho apoštolů.
Dívčí forma tohoto jména je Petra.
V Petrově žije v současné době:
- 42 mužů, kteří se pyšní jménem PETR
- nejstarším je Petr Bačík, ročník 1945
- nejmladším je Petr Janeček, ročník 2010
- 31 Petrů jsou petrovští rodáci
- 8 Petrů se do Petrova přiženilo (Kotásek, Šmihula, Polášek, Běťák, Flašar, Hlaváč,
Effenberger a Krakovský)
- 3 Petři se do Petrova přistěhovali (Lipa, Matěj a Šimeček)
		
Eva Mlýnková

207.
208.
209.
210.

Výběrové řízení – kompostárna a svoz odpadů

Usnesení č. 213 - 223
z jednání č. 16/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 13.1. 2012

V pátek 20. ledna probíhalo otevírání obálek s nabídkami a výběr dodavatele na veřejné
zakázky „Technika pro kompostárnu a fermentační stanici“ a „Nákup svozové techniky a
systému odděleného sběru“.
Zakázka na dodávku techniky pro kompostárnu byla přidělena firmě UNIMARCO, a.s.
Zádveřice. Nabídková cena činila 1 546 536,- Kč včetně DPH, záruční lhůta 24 měsíců.
Zakázka na dodávku svozové techniky byla přidělena firmě NAVARA Novosedly, a.s., která nabídla cenu 2 154 000,- Kč včetně DPH a záruku 36 měsíců.
Typ automobilu: MAN TGL 10.180 4x2 BB, výkon motoru 132 kW, výkon nosiče 5,1 t.
Typ traktoru: Antonio Carraro TTR 4400 HST s komfortní kabinou, výkon motoru 38 PS.
Termín dodání je nejpozději do 31.května 2012.
Eva Mlýnková

Usnesení č. 202 - 212

z jednání č. 15/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 15.12. 2011
202. ZO schvaluje Program jednání ZO.
203. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2011.
204. ZO schvaluje Příspěvek ZŠ a MŠ Petrov na rok 2012 z rozpočtu obce Petrov ve výši
1 700 000,- Kč.
205. ZO schvaluje Plán odpisů ZŠ a MŠ Petrov na rok 2012 ve výši 107 280,- Kč.
206. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2012.

ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2012.
ZO schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo dle Obchodního zákoníku č.513/91 Sb.
ZO schvaluje Kritéria na zadání výběrového řízení na projekty „Komunitní kompostárna Petrov“ a „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“.
211. ZO schvaluje Neinvestiční finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč.
212. ZO ukládá starostce, aby splnila úkoly stanovené kontrolním výborem a to v uložených termínech.
(nechat prověřit kupní smlouvu mezi Obcí Petrov a Realit Invest Developer s.r.o.
Hodonín a pozvat pana Baránka na jednání zastupitelstva, znovu informovat občany
z ulice „Bubálov“, aby dodržovali podmínku pro parkování vozidel na obecních pozemcích, zjistit stav umístění stavby (plotu) na obecním pozemku p.č. 517/9 v k.ú.
Petrov u Hodonína).

213. ZO schvaluje Program jednání ZO.
214. ZO schvaluje Odpisový plán obecního majetku.
215. ZO schvaluje Vyřazení majetku ZŠ a MŠ Petrov v pořizovací ceně 30 000,- Kč (nefunkční chladnička z roku 2002).
216. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 162/2011.
(Předmětem díla je zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“).
217. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 163/2011.
(Předmětem díla je zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP „Komunitní kompostárna Petrov“).
218. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2012.
219. ZO schvaluje Pořízení konvektomatu pro školní kuchyň při ZŠ a MŠ Petrov v souhrnné ceně 124 000,- Kč vč. DPH. Částku 53 276,- Kč pokryje ZŠ a MŠ Petrov ze zisku
v hospodářské činnosti roku 2012 a částku 70 000,- Kč použije z investičního fondu.
220. ZO schvaluje Navýšení úhrad za stravování od měsíce února 2012 z důvodu navýšení finančních normativ na potraviny dle novely vyhlášky o školním stravování
č.107/2005 Sb. dle přiloženého návrhu.
221. ZO schvaluje Umístění informační tabule před budovu MŠ.
222. ZO bere na vědomí informace z jednání č. 2/2011 Kontrolního výboru obce Petrov.
223. ZO ukládá starostce, aby byly splněny úkoly stanovené kontrolním výborem.
(svolat jednání s dotčenými občany ve věci ulice Lázeňská).

o o o
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Parkování aut v obci
Je obdivuhodné, jak rychle postupuje motorizace do naší obce. Skoro geometrickou řadou
přibývá zaparkovaných aut v našich ulicích. Bohužel to sebou nese stále řadu nešvarů. Od
bezohlednosti - to je tam kde nemůžete vůbec projet nebo s obtížemi zaparkované auto
objet( často bývá v jednosměrných ulicích) až po ty, kteří musí parkovat nejlépe na celém
chodníku. Věříme, že i tito řidiči dostanou rozum a uvědomí si, jaké komplikace způsobují
svému okolí.

Mějte prosím vždy na mysli, že k zrovna k vám se nemusejí dostat hasiči nebo zdravotnická pomoc………

Další významnou skupinou řidičů jsou ti, co parkují na veřejných travnatých plochách ale
hlavně na cizím pozemku.
Chápeme vaši potřebu a nabídli jsme možnost zřízení takového parkovacího místa, pokud
bude vybaveno zatravňovacími dlaždicemi. Nejde jen o „Bubálov“, ale i zbylé části
obce, kde je parkování, nebo částečné stáni na obecním zatravněném pozemku možné.
Pokud o zřízení takového místa požádáte, není většinou problém s jeho povolením, pokud
takové místo opatříte zmíněnými zatravňovacími dlaždicemi. Stání na trávě nejenže ničí
takovou plochu, ale dál rozjíždíte a vynášíte na silnici bláto. Zejména úprava terénu v „Bubálově“ po rekonstrukci silnice stála dost peněz a u některých domů to připomíná oraniště
a veřejnou skládku. Připomínáme, že parkování na zelené ploše bez úprav na parkování
není možné.
Na jaře se budeme tímto nešvarem velmi důsledně zabývat včetně možných postihů.
Po dobu výstavby samozřejmě bereme ohled na takové nemovitosti, kde se staví nebo opravuje dům.
Buďme, prosíme, ohleduplní k sobě a ke svému okolí.
Starostka a místostarosta

Výměna oken kolem komunikace I/55
V posledních dnech se nám hromadí na obecním úřadě dotazy kolem výměny oken na některých domech kolem komunikace I/55.
Obec Petrov ani Obecní úřad v Petrově nemá s touto akcí vůbec ni společného.
Tuto akci realizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR jako protihluková opatření, které jim
nařídila rozhodnutím Krajská hygienická stanice JmK. ŘSD má vypracovanou studii na
základě měření hluku a byly stanoveny nemovitosti, kterým budou vyměněny okna.
Za obec jsme se na firmu obraceli ihned, jakmile jsme se dozvěděli informace o možné
výměně oken a snažili jsme se prosadit výměnu oken u všech nemovitostí, které leží kolem
silnice I/55. Bohužel nám bylo sděleno, že pokud není nemovitost zahrnuta v seznamu na
výměnu oken, vyhovuje limitům hluku. Seznam nemovitostí jsme si vyžádali. Obec nemá
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v pravomoci tuto záležitost ovlivnit.
Pokud budete mít k řešené problematice jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na pana Pavla
Dvorského z ŘDS ČR, Správa Brno, tel.: 774 736 833.
Děkujeme za pochopení.
Starostka a místostarosta

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Taneční večírek
Na závěr masopustního období jsme načasovali letošní Taneční večírek pro rodiče a přátele školy. V pátek 24. února jsme zaplnili vinárnu Motorestu Plže a za zvuků největších
tanečních pecek, které i tentokrát hrál Dj Ptáček jsme protančili noc. Velmi příjemným
zpestřením programu bylo jak vystoupení
mažoretek, tak i předtančení mladých tanečníků z hodonínského tanečního klubu. Díky
bohaté tombole si většina zúčastněných odnesla domů menší či větší výhru, a tak nezbývá než konstatovat, že letošní večírek se
vydařil. Rád bych využil této příležitosti a
poděkoval vám všem, kteří jste přispěli věcnými dary do tomboly. Velký dík patří také
panu Růžičkovi, který s prosíkem navštívil
velké množství firem a živnostníků v Petrově i Strážnici.
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Školní kuchyně díky novému konvektomatu zvětšila svoji kapacitu a vaří zdravěji
S ohledem ke stále rostoucímu zájmu veřejnosti o obědy z naší školní kuchyně jsme se ocitli
před problémem naplněnosti kapacity. Ta doposud činila 150 hlavních jídel denně. Jelikož
i z hlediska varného procesu jsme při přípravě pokrmů naráželi na problémy s normami,
které kontroluje Krajská hygienická stanice, byli jsme nuceni situaci urychleně vyřešit,
abychom nemuseli omezit naši hospodářskou
činnost, tedy vaření pro veřejnost. Díky aktivitě vedoucí školního stravování paní Eisové,
která horečně vyjednávala s různými dodavateli, a díky vstřícnému přístupu paní starostky
a všech zastupitelů se nám podařilo pořídit
špičkové multifunkční zařízení umožňující
vaření, pečení, smažení, grilování i gratinování. Tento konvektomat nám umožnil zvětšit
kapacitu školní kuchyně až na 250 jídel. Navíc díky nejmodernějším technologiím jsou
pokrmy připravované v konvektomatu zdravěji připravené a zachovávají si více svoji
původní chuť.

Nové ventily na topení pomohou uspořit nemalé peníze
Ačkoliv teploty venku padaly v posledních dnech hluboko pod nulu, rozhodli jsme se o jarních prázdninách provést na škole výměnu termoventilů na všech radiátorech. Tato investice nám umožní do budoucna pošetřit na energiích nemalé peníze, neboť až doposud nebylo
možné teplotu v jednotlivých učebnách regulovat odděleně. Docházelo tak ke zbytečnému
přetápění budovy a kolečko plynoměru se nezastavilo…

Zápis do I. ročníku pro školní rok 2012/2013
Ve čtvrtek 2. února 2012 se pro 14
dětí z naší mateřské školy začala
psát nová kapitola jejich života. Prošly totiž úspěšně zápisem do I. ročníku pro příští školní rok a mohou
se tak těšit od září do školních lavic!
Dalším třem dětem bude v nejbližší
době povolen odklad školní docházky. Zápis jsme tentokrát pojali více
interaktivně, a tak na děti čekala celkem čtyři stanoviště, na nichž plnily
úkoly různého druhu. Našim zámě-
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rem bylo umožnit dětem i rodičům projít si celou školu a krom plnění úkolů se zde i trochu
porozhlédnout. Po splnění všech aktivit na děti čekala sladká odměna v podobě krásného a
chutného dortu ve tvaru školy, který upekla paní kuchařka Bačíková. Na všechny budoucí
prvňáčky se už těšíme a věříme, že se jim u nás na škole bude líbit! V souvislosti se zápisem
bych na tomto místě rád poděkoval všem paním učitelkám, které se na přípravě a průběhu
zápisu podílely a rovněž rodičům, že byli dětem zdatnými průvodci v jejich důležitém odpoledni.

Stimulačně-edukativní setkání pro budoucí prvňáčky od 12. března
Od letošního školního roku jsme se rozhodli usnadnit předškolákům přechod z mateřské
školy do školy základní. Proto jsme pro ně připravili cyklus deseti stimulačně-edukativních
setkání. Formou her bude u dětí rozvíjena jemná motorika (správné držení tužky, cviky na
uvolnění ruky, přípravné cviky na psaní), vyjadřovací schopnosti, sluchová analýza a syntéza (rozkládání a skládání) slov, pravolevá orientace, paměť, postřeh, pozornost a soustředěnost. Zkrátka vše, čím se v první třídě začíná a s čím se leckdy spousta školáků potýká.
Lektorkou setkání bude paní učitelka Flašarová, která děti povede jako třídní učitelka v I.
ročníku příštího školního roku. Cena celého cyklu je 250,- Kč. Rodiče společně s přihlášenými dětmi čekáme v první třídě základní školy poprvé v pondělí 12. února v 16:00 hodin.

Nejhezčí maskou karnevalu vyhlášen Obelix!
Dříve než žáci dostali v úterý 31. ledna svá pololetní vysvědčení, sešli se v tělocvičně základní školy na KARNEVALU. Obrovskou pochvalu si zaslouží všichni, neboť namaskované bylo opravdu všechny děti! Tělocvičnu děti s paní vychovatelkou Běťákovou krásně
vyzdobily, za což jim patří velký dík! Konkurence tak byla veliká a vyhrát soutěž o nejhezčí
masku nebylo vůbec jednoduché. Čarodějnice, princezny, piráti, robot, smrtka a mnohé další výjevy z pohádek a filmů si spolu pořádně během dopoledne zatancovali a zahráli tradiční
i netradiční hry, které jsme pro ně připravili. Všichni pak s napětím očekávali, koho že si to
vlastně sami při hlasování zvolili za nejhezčí masku karnevalu... A kolem 10. hodiny bylo
jasno! OBELIX alias Magda Režňáková porazil KROKODÝLA Kačku Fiuráškovou o 2
hlasy, a tak odcházel stejně jako v pohádce opět neporažen!
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Školní florbalový turnaj
Škola zná své vítěze ve florbalovém turnaji. Ten se uskutečnil v poslední den 1. pololetí,
tedy 31. ledna. Do turnaje se přilásila celkem 4 družstva, jež doplnil navíc tým „Celníků“
složený z pana školníka a pana ředitele.
Protože se hrálo systémem „každý s každým“ v jedné skupině, čekala každého z účastníků
čtyři náročná utkání hraná na 9 minut. V brankách poprvé stanuli noví gólmani „dřeváci“,
ale jejich bravurné výkony nenechaly publikum chladné. Nakonec po 2 hodinách bojů se
z vítězství v celém turnaji a sladkých odměn radovali hoši, kteří akci absolvovali pod názvem „Dortmund“ - Zdeňa Kuja, Dan Pivoňka, Vojta Štastný a Roman Svačina. Na druhém
místě se po výborném výkonu umístily „Růžové holky“ - Kačka Fiurášková, Magda Režňáková a Ivča Vojtková. Bronz zbyl
tentokrát na chlapce z týmu „CSKA
Moskva“ - Michala Bačíka, Víťu
Kočvaru a Martina Zelinku. Petrovjany reprezentoval tým „Florbal
Club Petrov“, ve složení David Mareček, Dominika Slačíková, Lenka
Tomšejová a Hana Marečková. Nejlepším střelcem turnaje se po dramatickém penaltovém rozstřelu stal
Zdeňa Kuja, který s 11 přesnými
zásahy překonal Dana Pivoňku, jež
vsítil o 2 branky méně.
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zimní kouzlení
I když jsme letos na zimu dlouho čekali, přece přišla. Překvapila nás tuhými mrazy a trochou sněhu, který jsme pozorovali z oken školky. Mrazivá zima je plná zázraků. Čaruje ledové květy na okna, zasněžená krajina připomíná bílé království. Pozorování okolní přírody
přináší mnoho inspirací pro práci s dětmi.
Jak pozorujeme zimní přírodu? Při vycházkách do okolí, zamlženými okny, otvorem v papíře. Všechny tyto prožitky děti ztvárňují na papír. A tyto jejich výtvory jsou k vidění na
chodbách mateřské školy.

Zima s sebou také přináší více času na pohádkové příběhy, které děti tak rády poslouchají.
K tomu využíváme čas, kdy nemůžeme chodit
na vycházky kvůli silným mrazům a před odpoledním odpočinkem.
Kromě těchto činností se po celý leden předškoláci usilovně připravovali na zápis do 1. třídy ZŠ.
K tradicím naší školy patří karneval a to je akce,
na kterou se vždy všichni těšíme.
Třetí únorový týden byl hlavním tématem školkového dění blížící se fašaňk a karneval. S tradicemi fašaňku jsme děti seznamovaly ve všech
činnostech.
Vyvrcholení bylo v neděli 19. února, kdy obcí
prošel fašaňkový průvod, kterého se děti zúčasnily se svými rodiči.
Den na to byl školkový karneval v tělocvičně
ZŠ. V tento den se celá tělocvična proměnila v
princezny a prince, šašky, kovboje, broučky, čaroděje ...
Karneval děti přivolaly říkadlem „Haló, pane
karnevale, vstupte dále, vstupte dále“..., po kterém následovalo představení masek, soutěže, tanec a na závěr nechyběla ani tombola.
V tělocvičně panovala pohodová atmosféra a
snad si tento den každý užil…
Děkujeme všem, kteří dětem připravili krásné
masky a těšíme se na další společné akce.
Učitelky z MŠ
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UPOZORNĚNÍ

Fašaňk

V sobotu 10. března 2012 v 9.20 hodin bude na ČT 2 vysílán pořad Folklorika, ve kterém
bude sestřih z petrovského fašaňku.

Letošní fašaňk se nesl v duchu „Petrov včera, dnes a zítra…“. I přes nepřízeň počasí se
před obecním úřadem sešlo na 60 fašaňkových masek. Letos přišlo více klasických masek
patřících k fašaňku. Nechyběli fašaňkářé, kteří zatančili „Pod šable, pod šable…“, dále
např. medvěd, kůň, kominící, řezníci, slamák, smrtka, duch, mniši s basou, baba s nůší a
další. Také nás navštívil tým z petrovských lázní, pan doktor Koseček, pionýrka i vězeň.
Za doprovodu muziky prošel průvod masek petrovskými ulicemi, kde je očekávali spoluobčané s koblížky, božími milostmi, slaninou, štamprlkou a pohárkem petrovského vína.
Po obchůzce se přemístili účastníci do baru „U Labutě“, kde byla připravena zabíjačková
polévka a ovar. Děkujeme všem a těšíme se na další ročník .

Vyzýváme občany, kteří mají ještě zájem o obdržení kompostéru do své domácnosti, aby co
nejdříve odevzdali žádost na obecní úřad.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se letos v naší obci uskuteční ve středu
4. dubna 2012 v době od 10.00 do 17.00 hodin ve skladě u kolejí. Od 15.00 do 17.00
hodin budou zaměstnanci firmy Tespra a.s. Hodonín odebírat nebezpečný odpad.

Eva Mlýnková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem zastupitelům, kteří darovali víno na novoroční přípitek.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na fašaňku v naší obci. Velký dík patří muzikantům Vlaďku Podrazilovi, Zdeňku Floriánovi a Markovi Bučkovi, kteří nás i přes nepříznivé počasí
doprovázeli průvodem obcí a potom ještě zpestřili fašaňkářům nedělní podvečer v baru
„U Labutě“. Další velký dík patří panu Romanu Tesařovi, který uvařil výbornou polévku a
ovar. Děkujeme také všem, kteří nás po cestě občerstvili .

ZE ŽIVOTA OBCE
Novoroční přípitek
I přes bujaré silvestrovské oslavy jsme se dostavili, v neděli - na Nový rok, před obecní
úřad, kde pro nás obecní zastupitelé připravili novoroční přípitek s malým ohňostrojem.
Starostka seznámila občany s kulturním programem po celý rok oslav. Místostarosta přednesl něco málo z historie Petrova. Poté popřáli občanům společně s panem farářem šťastný
nový rok a připili si s nimi na zdraví.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů Petrov
Náš sbor se poprvé sešel 14. ledna na výroční valné hromadě, kde jsme vyhodnotili uplynulý rok a stanovili si celoroční plán na rok 2012.
Začátkem ledna jsme se zaregistrovali v kolektivním systému ELEKTROWINU a.s. v rámci projektu RECYKLUJTE S HASIČI! Na základě registrace je realizován zpětný odběr
elektrozařízení od spotřebitelů a to jejich shromážděním na určeném místě – místě zpětného
odběru. Tímto místem je hasičská zbrojnice a sběrná akce vysloužilých elektrospotřebičů
je stanovena vždy na poslední sobotu v daném měsíci. (28.1.,25.2.,31.3.,28.4.) Podrobnější informace jsou na letácích (hasičská zbrojnice,výlohy obchodů) a vyhlášeny před akcí
obecním rozhlasem. Za lednové a únorové odevzdané elektrozařízení všem děkujeme.
Nedělní odpoledne 19. února jsme se sešli v hasičské zbrojnici v maskách i bez nich a
společně s ostatními maskami vyrazili do ulic oslavit fašaňk.
V sobotu 31.3.2012 bude probíhat současně sběr železného šrotu i elektrospotřebičů.
V době od 9,00 do 12,00 hodin můžete opět přivézt elektrospotřebiče /televize, pračky, ždímačky, sporáky, ledničky, mikrovlné trouby, sekačky, vysavače i různé jiné drobné elektronářadí/ do hasičské zbrojnice. V případě většího počtu či objemnějšího spotřebiče je možné
si domluvit odvoz na tel. 724 075 287 nebo 728 574 617, nebo ho připravit ke svozu před
dům společně s železným šrotem.

o o o
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Zásahová jednotka obce Petrov

50 let chovatelů v Petrově

Naše jednotka tento kalendářní rok zasahovala už při třech událostech.
Prvním zásahem se stal 4. ledna nahlášený požár kotle ve Strážnici – jednalo se o požár
elektroinstalace na plynovém kotli. Dalším zásahem, na kterém naše jednotka spolupůsobila, byl nahlášený požár rodinného domu v Rohatci a to 3. února. Třetím, zatím naším
posledním zásahem byl 8. února požár střechy rodinného domu v obci Radějov. Zásahy v
Rohatci a Radějově byly navíc ztíženy silnými mrazy, které je komplikovaly.
Vybavení jednotky je plnohodnotně připraveno k dalším zásahům, ale doufáme, že jich
bude co nejméně.

ZO ČSCH byla v Petrově založena v roce 1962. Vznikla zásluhou petrovských chovatelů,
kteří byli registrováni v ZO ČSCHDZ v Rohatci a později ve Strážnici. Byli to: Zezula Josef, Zezula František, Obrtlík Josef, Martinek Josef, Krůtil Josef a Gavlík Miroslav.
V roce 1962 se zájemci o činnost ve spolku chovatelů dali dohromady a založili základní
organizaci v Petrově.
Prvním předsedou byl zvolen Dvorský Bedřích a jednatelem byl Janča František. K zakládajícím členům byli do výboru zvoleni Svoboda Martin, Obrtlík František, Oselka Jan,
Tomšej Martin, Obrtlík Jan a Opavský Jan.
V roce 1973 se stal předsedou Jan Opavský a jednatelem byl Jan Šebesta. V roce 1976 se
stal předsedou Zezula Josef a jednatelem Březovský František. V této době měla organizace
60 členů a byla jednou z nejsilnějších organizací v obci. Organizovali se brigády, zájezdy,
Chovatelské noci v Plžích a rozdělovali se příděly krmiva. Hlavní náplní práce byly výstavy. Okresní výstavy v lázeňském dvoře, na školním dvoře i na koupališti byly velmi
pěkné a v rámci okresu Hodonín byl Petrov vždy na předních místech bodového hodnocení
organizací.

Iveta Dekařová

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Jako první začalo s přípravou na novou sezonu A-mužstvo pod vedením Libora Šantavého
a Dušana Javornického v polovině ledna.Největším problémem v současné době se zatím
jeví velmi úzký kádr našeho mužstva, takže s největší pravděpodobností jarní odvety odehraje 14 hráčů, popř .si vypomůžeme vycházejícími dorostenci / Buček, Kimlíček, Kotásek,
Benovič/.
Mužstvo dorostu pod vedením Vladimíra Kotáska se pokusí pro Petrov zachránit i pro příští
sezonu OP, ale vzhledem k dosavadní tréninkové morálce to bude zřejmě nadlidský výkon.
Kombinované mužstvo st.přípravky a mladších žáků se zatím připravuje pod vedením Jana
Matyáše a Petra Šuráně v tělocvičně ZŠ v Petrově.
Před jarními odvetami odehrají všechna mužstva několik přípravných zápasů. Přesný rozpis
jednotlivých zápasů bude znám až 29.2, proto bude zveřejněn v dalším vydání obecního
zpravodaje .A-mužstvo zahájí jarní odvety doma 25.3 .s vedoucím KEN Veselí a zbývající
mládežnická družstva včetně dorostu zahájí sezonu shodně v neděli 1.4.
V sobotu 11.2. uspořádala naše TJ tradiční ples v motorestu u Plží, kterého se účastnilo 140
hostů. O hudební doprovod se postarala cimbálová muzika KREPINA ze Strážnice a Duo
OZON z Brna.
Tímto děkujeme všem sponzorům a pořadatelům, kteří se podíleli na zdárném zabezpečení
celé akce.
V sobotu 17.3 v 15.00 hod proběhne v obecním sklepě Valná hromada TJ Sokol Petrov, na
kterou jsou všichni členové srdečně zváni.
Petr Hlaváč
Jednatel TJ Sokol Petrov

Od roku 1980 byla jednatelkou Obrtlíková Anna. Petrovští chovatelé vystavovali na místních výstavách v širokém okolí. Zvlášť dobře byli hodnoceni na okresních i celostátních
výstavách jak v České republice tak na Slovensku. Zejména Zezula Josef, Zezula František,
Janča Martin a Obrtlík Josef vozili z celostátních výstav řadu čestných cen a pohárů. Z této
generace chovatelů je již mezi námi jen Zezula Josef, Zubem Josef, Kočiš František, Ospalík Jan, Belžík Karel a Březovský Miroslav.
V devadesátých letech došlo k úbytku členů zejména vlivem zastavení přídělů krmiva a
navyšování členských příspěvků. Také zájem o chov drobného zvířectva značně ochabl. V
roce 1994 už měla naše organizace jenom 24 členů. Tento trend nadále pokračoval a v roce
2005 jsme už měli jen 15 členů. Od roku 1996 je jednatelem organizace Oselka Jan a od
roku 2007 je předsedou Obrtlík František.
Nejúspěšnějšími vystavovateli na celostátních výstavách v této době byli Obrtlík Josef,
Janča Martin ml. A Zezula Josef. Na okresních a místních výstavách úspěšně reprezentují
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Petrov Tománek Václav, Režňák Milan, Kočiš Igor, Obrtlík František, Svoboda Martin a
Horinka Tomáš. K dnešnímu dni má naše organizace 10 členů, přesto ale reprezentujeme
naši obec na výstavách v širokém okolí. Zúčastňujeme se společenských akcí, pořádáme
výstavy a propagační akce v základní a mateřské škole. Náš mladý chovatel Tomáš Horinka vyhrál soutěž mladých chovatelů okresu Hodonín a v celostátní soutěži se umístil na 5.
místě, což považujeme za příslib dalšího rozvoje naší ZO pro další období.
U příležitosti oslav 600 let založení Petrova uspořádáme výstavu, na kterou chceme pozvat
všechny chovatele z Petrova, kteří prošli členstvím v naší organizaci za celých 50 let. Vystavíme všechny čestné ceny a poháry z výstav za celou dobu naší činnosti. Určitě se bude
na co dívat. Touto akcí chceme vyjádřit poděkování obecnímu úřadu za podporu zejména v
oblasti materiálního zabezpečení, které je pro naši práci nezbytné.
Na závěr bych chtěl jménem současného výboru ZO ČSCH v Petrově poděkovat všem členům, kterí se po celou dobu 50 let trvání naší organizace podíleli na naší činnosti. Doufáme,
že se nám podaří získáním nových členů a angažováním starých členů, kteří od nás odešli
udržet dobré jméno „Petrovských chovatelů“ i nadále.
Za ZO ČSCH
Oselka Jan
jednatel

AMS DRAKKAR
WWW AMS DRAKKAR.CZ
1. Drakkar je nové sportovně motoristické sdružení registrováno v roce 2010
se sídlem v Petrově, ulice Rybáře č.p.
69 a zakladatelé jsou Jaroslav Vávra a
syn Lukáš.
2. Sdružení postavilo již dříve dvě terénní čtyřkolky s motory TRABANT
600, přestavěla i TRABANTA na Pickupa, taky byl vyroben traktor Cabrio
s motorem Peugeot 405GTI.
3. V loňském roce se začalo s leteckým
modelářstvím a zkoušky letů. Hlavně byl dostavěn a testován automobil
Škoda Felicia 4 x 4 s motorem Škoda Octavia o obsahu 2,0 l, se kterým jezdí závody
Lukáš Vávra (25 let) na terénním okruhu Přibice u Pohořelic.
4. Nyní je vyráběna Buggy na terénní závody s motorem TATRA V8 s obsahem 3500 ccm
pro divize D 3/4000.
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Drakkat Petrov dělá taktéž karosářské a lakýrnické práce tel. 606 379 970 nebo osobní
dohoda. Předsevzetím sdružení je rozšíření o divizi 1600 a reprezentovat obec Petrov
nejen na českých tratích.
5. Více k nahlédnutí je video na internetové adrese www.drakkar.cz.
Zájemci o členství se mohou hlásit na uvedené adrese.
Stanislav Martinek
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Tříkrálová sbírka
První lednovou sobotu proběhla Tříkrálová sbírka. V naší obci koledníci vykoledovali do
pokladniček obnos ve výši 48 339,- Kč. V roce 2011 se vybrala částka 45 156,- Kč a v roce
2010 částka 42 422,- Kč.
Všem dárcům i koledníkům děkujeme.

Valentýnský jarmark u Baránka
V sobotu před svátkem sv. Valentýna
se konal jarmark ve
sportovním
areálu
pana Baránka. I přes
velmi mrazivé počasí si sem našlo cestu spousta místních
občanů i přespolních
návštěvníků
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Výroční členské schůze místních organizací
Většina místních spolků a organizací uspořádala již své výroční členské schůze. Po oficiální
části schůze pokračoval program formou volné zábavy, mnohdy za doprovodu muziky a
ochutnávky vín.
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2144

V Petrově žije v současné době 1326 obyvatel.
Nejstarším občanem v naší obci je pan Ervín Němeček, kterému je 95 let.
Nejstarší občankou je paní Cecílie Zezulová, která v loňském roce oslavila 91 let.
Věkové složení obyvatel ke dni 31.12.2011:
Muži
48
90
98
102
104
104
59
36
11
2

Ženy
56
67
100
104
91
84
84
65
20
1
		

Celkem
104
157
198
206
195
188
143
101
31
3
1326

Změny ve složení obyvatelstva obce Petrov v letech 2000 - 2011

											
Změny

2000

2001

2002 2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009
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Návrh rozpočtových výdajů na rok 2012

Statistika nuda je, má však cenné údaje…

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

1/2012

2010 2011

název
soc.zařízení Plže, Baťův kanál

2212

silnice

2219

ostatní komunikace (chodníky, prostranství)

2221

výdaje na dopravní obslužnost

2310

pitná voda

2321

odvádění a čištění odpadních vod

3113

základní školy (Petrov,Strážnice)2270

3314

činnosti knihovnické

plán 2012
100
50
180
66
5
30
1 908
35

3341

rozhlas a televize

30

3349

ostatní záležitosti sděl.prostředků (zpravodaj)

40

3399

kultura (+oslavy výročí)

3412

sportovní zařízení

5

3511

ambulantní péče

3

3631

veřejné osvětlení

550

3632

pohřebnictví

3636

územní rozvoj - projekty, rezerva na dotač.prog.

3639

komunální služby

650

20
863
1 700

3721

sběr a svoz nebezpečných odpadů

50

3722

sběr a svoz komunálních odpadů

555

3723

sběr a svoz ostatních odpadů - velkoobjemový

3725

využití a zneškodňování komun.odpadů - tříděný

3745

ochrana přírody a krajiny

5212

Ochrana obyvatelstva

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

60
100
12
100
33

5512

požární ochrana - zásahová jednotka

6112

zastupitelstké orgány

1 050

6171

místní správa

1 050

6310

obecné příjmy a výdaje z fin. operací

560

6

6320

pojištění

130

23

22

6399

ostatní fin. operace

200

6402

výdaje z fin.vypořádní min. let

4

9

11

6409

ostat.neinv.transfery

2

3

4

Přihlášení 16

21

12

13

25

19

15

10

26

22

17

19

Odhlášení 14

18

17

11

27

14

15

10

32

17

14

28

Narození

8

6

9

7

8

10

8

4

14

9

15

8

Úmrtí

21

10

14

15

17

11

19

12

17

19

16

Stěhování 12
v obci

3

7

18

11

14

14

10

22

6

Sňatky

7

9

3

5

11

11

11

9

2

Rozvody

3

1

6

4

2

3

3

4

7

Výdaje - financování - splátky dlouhod. úvěru

Součty
Návrh rozpočtových příjmů na rok 2012

150

7
18
550

10 860

6409

ostat.neinv.transfery

18

Výdaje - financování - splátky dlouhod. úvěru
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Návrh rozpočtových příjmů na rok 2012
paragraf

název

1111

dań z příjmů fyz. osob ze záv. Činnosti

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti

478

1113

daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů

175

1121

daň z příjmů práv. osob

1122

daň zpříjmů práv.osob za obce

1211

daň z přidané hodnoty

4 355

1334

odvody za odnětí půdy

15

1337

poplatek za odpady

1341

poplatek ze psů

1343

poplatek za užívání veřej.prostranství

1347

poplatek za provoz. VHP

15

1351

odvod výtěžku z provozování loterií

32

1361

správní poplatky

36

1511

daň z nemovitostí

846

4112

souhrnný fin.vztah

260

4116

ostatní neinv.transfery ze stat.rozpoctu (VPP)

1 643

„Noc s Andersenem“.

1 964

Pořádá obecní úřad společně ze základní školou.

200

465

Společenská kronika

28
5

18

2114

příjmy z prodeje (turistické známky)

9

3314

činnosti knihovnické

3

3341

sdělovací prostředky

5

3399

příjmy z kultury

4

3613

příjmy z pronájmu nebytových prostor

3632

příjmy z pohřebnictví

3639

komunální služby

28

3722

příjmy za svoz odpadů

18

3725

přijaté příspěvky (eko-kom)

6171

přijaté nekapitálové příspěvky

6310

příjmy z úroků

Součty

V pátek 30. března
se bude v tělocvičně
Základní školy v Petrově
konat

plán 2012

120
8

113
2
15

10 860

Vyvěšeno: 25.11.2011
Sňato: 15.12.2011
o
o
o
Ve stejném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce

Jubilanti v měsících únor a březen:
25. 2.
25. 2.
13. 3.
13. 3.
18. 3.
21. 3.

Anna Javornická
Zdeňka Šebestová
Anna Hartmanová
Květoslava Mlýnková
Antonín Laga
Marie Matyášová

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

Narodili se:
Martin Vyskočil (matka Andrea Příkazká)
Bianka Stanislavová
Linda Staňková
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:
Jan Koštuřík
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Kadeřnictví Lucie Koštialová
oznamuje, že od pondělí 5. března 2012 bude nově provádět
kadeřnické služby na adrese Petrov 287, ulice Nivy I.
Zároveň Vás zve do Salonu TOKADO na OD Danaj Strážnice.
Objednávky přijímáme na telefonech:

605 591 141

731 012 770

E-mail: salontokado@seznam.cz

Web: www.salontokado.cz

Nabízí:
• Kadeřnické služby
• Prodlužování a zhušťování vlasů
• Vizážistiku
• Barevnou typologii
• Poradenství v líčení
• Modeláž nehtů

1/2012
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K U LT U R N Í KALE N D Á Ř
OBCE PETROV
NA ROK 2012
1.1.2012 – Novoroční přípitek
Místo: před obecním úřadem
Pořádá: Obec Petrov
19.2. 2012 – Fašaňk – obchůzka obcí
Místo: před obecním úřadem, obec
Pořádá: Obec Petrov
30.3.2012 – Noc s Andersenem
Místo: tělocvična ZŠ
Pořádá: Obec Petrov
1.5.2012 – Otevírání Baťova kanálu
Pořádá: Obec Petrov a
Místo: Baťův kanál
provozovatelé půjčoven
5.5.2012 – Výstava vín
Místo: kurty u Motorestu Plže
Pořádá: ČZS Petrov
13.5.2012 – Zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků
Místo: školní zahrada
Pořádá: Obec Petrov a ZŠ Petrov
19.5.2012 – Přehlídka dechových kapel
Pořádá: Obec Petrov
		
Místo: areál Plže
a František Kotek
26.5.2012 – Senioři 2011
Místo: areál Plže
Pořádá: Folklorní sdružení
regionu Strážnicko- Veselsko		
		
-Horňácko a Obec Petrov
27.5.2012 – Soutěž mladých hasičů
Místo: areál požární nádrže
Pořádá: SDH Petrov
2.6.2012 - Přijela k nám pouť
Místo: fotbalové hřiště
Pořádá: Obec Petrov
a ZŠ a MŠ Petrov
9.6.2012 – Dětské rybářské závody
Pořádá: MO ČRS Strážnice
Místo: Baťův kanál
a Obec Petrov
16.6.2012 – Zábava pro mladé hraje ARTEMIS
Pořádá: Obec Petrov
Místo: Plže
a TJ Sokol Petrov
30.6.2012 – Oslavy 600. výročí od první písemné zmínky o Obci Petrov
Místo: areál Plže
Pořádá: Obec Petrov
a místní organizace
14.7.2012 – Hasičská soutěž dospělých „Memoriál Zdeňka Stránského“
Místo: areál požární nádrže
Pořádá: SDH Petrov
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14.7.2012 - Hasičská noc v Plžích
Místo: areál Plže
Pořádá: SDH Petrov
15.7.2012 - …I Petrov má talent
Pořádá: Obec Petrov
Místo: areál Plže
21.7.2012 – Rybářská noc v Plžích
Místo: areál Plže
Pořádá: MRS Petrov
4.8.2012 – Den vinařů – hraje DH Mistříňanka
Místo: areál Plže
Pořádá: ČZS Petrov
24.8.2012 – Diskotéka na ukončení prázdnin – hraje DJ Luděk Ptáček
Místo: areál Plže
Pořádá: Obec Petrov
1.9.2012 – Petrovský kotlík
Místo: areál Plže
Pořádá: Obec Petrov
29.9.2012 – Hody sv. Václava
Pořádá: Obec Petrov
Místo: náves, obec Petrov, kurty u Plží
a kroužek Petrovjan
30.9.2012 – Hodová mše svatá
Pořádá: Farní úřad Strážnice
Místo: kostel sv. Václava
2.12.2012 – Čertovské dostaveníčko
Místo: před obecním úřadem
Pořádá: Obec Petrov
24.12.2012 – Zpívání u vánočního stromu
Místo: u vánočního stromu
Pořádá: Obec Petrov
Prosinec 2012 – Vánoční koncert
Místo: kostel sv. Václava
Pořádá: Obec Petrov
27.12. 2012– Svěcení vína
Místo: kostel sv. Václava
Pořádá: Farní úřad Strážnice a
ČZS Petrov

Termíny svozu odpadů:
březen - duben
POPELNICE : 5.3., 19.3., 2.4., 30.4. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 9.3. a 13.4. pátek
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Ohlédnutí za Fašaňkem 2012

strana 27

28 strana

1/2012

1/2012

strana 29

Petrovský

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV
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