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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou předposlední číslo letošního zpravodaje. V minulém období jsme
společně prožili Petrovské svatováclavské hody, první prosincovou neděli jsme se mohli
společně s našimi dětmi potkat na Čertovském dostaveníčku, kde jsme také zapálili první
svíčku na obecním adventním věnci.
Přejeme vám, abyste adventní čas prožili v klidu a pohodě a nestresovali se kvůli malichernostem.

f

f

Starostka a místostarosta

Usnesení č. 335 - 345
z jednání č. 24 /12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 20.9. 2012
335. ZO schvaluje Program jednání.
336. ZO schvaluje Prodej nákladního automobilu AVIA a dvou kusů kontejnerů panu Jindřichu Janečkovi za cenu 100 000,- Kč.
337. ZO schvaluje Kupní smlouvu AVIA – Jindřich Janeček.
338. ZO schvaluje Spoluúčast obce Petrov ve výši 21 600,- Kč DSO Obce pro Baťův kanál
na projekt „Oslavy výročí vzniku dvou sousedních obcí v Moravsko – Slovenském
pomezí“ – na publikaci „Petrov… příběhy, jak je psal život“.
339. ZO schvaluje Převod hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 2 692 498,03 Kč na
účet 432 – Nerozdělený zisk minulých let.
340. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2012.
341. ZO bere na vědomí Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok
2012, a to, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
342. ZO neschvaluje Směnu pozemku p.č. 6 v k.ú. Petrov u Hodonína za část obecního
pozemku p.č.1463/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
343. ZO bere na vědomí Žádosti Občanského sdružení Petrov žije o poskytnutí, pronájem
areálu petrovských Plží pro uspořádání koncertu skupiny Fleret a pivního festivalu
Petrovské chmelobraní 2013.
344. ZO neschvaluje Zapojení obce Petrov do projektu na automatizaci knihovního systému se spoluúčastí cca 20 000,- Kč.
345. ZO schvaluje Odměnu ve výši 2000,- Kč pro paní kronikářku Mgr. Janu Trojancovou
ve výši 2000,- Kč za zpracování kroniky za rok 2011.
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Usnesení č. 346 - 358
z jednání č. 25 /12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 25.10. 2012
346. ZO schvaluje Program jednání.
347. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2012.
348. ZO schvaluje Smlouvu č.014990015417/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu (NNKalichová).
349. ZO schvaluje Nabytí silnice č. III/05524 „Petrov-průjezdná“ z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Petrov. (komunikace v ulici Rybáře).
350. ZO schvaluje Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě darovací JmK.
351. ZO bere na vědomí výsledek jednání z kontrolního výboru.
352. ZO schvaluje Navýšení poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z částky 360,- Kč za kalendářní
rok na částku 390,- Kč na jeden kalendářní rok a zahrnutí poplatku z ubytovací kapacity 5,- Kč za každé využité lůžko a den.
353. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 163/1 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře cca 0,10 m2 z důvodu zasahující jeho stavby do tohoto pozemku.
(RD pan Petr Baldrián)
354. ZO bere na vědomí Žádost manželů Janíkových a ukládá starostce, aby nechala vypracovat smlouvu o věcném břemenu.
355. ZO schvaluje Stavební čáru na pozemcích p.č. 1288/10 a 1288/11 v k.ú. Petrov u Hodonína 10 metrů od hranice pozemku. (u Baťova kanálu)
356. ZO schvaluje Umístnění stavby „Hospodářský objekt na pozemek p.č. 110/1 v k.ú.
Petrov u Hodonína“ paní Aleny Hladké.
357. ZO schvaluje Stavbu „Přístavba půjčovny loděk s občerstvením“. (pan Pavel Vojtek)
358. ZO bere na vědomí informace týkající se stavu tréninkové plochy na fotbalovém hřišti
a mimořádného příspěvku pro TJ Sokol Petrov na oplocení a automatické závlahy.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
AHOJ, LÉTO!
Dva dny před podzimní rovnodenností jsme pro děti a jejich rodiny připravili tradiční akci
AHOJ, LÉTO! Také letos jsme zábavné odpoledne plné her na zahradě MŠ doplnili soutěží
„O nejlépe vyřezanou dýni“. Do druhého ročníku přihlásilo své oranžové výtvory celkem
třicet rodin. A bylo se vskutku na co koukat - řezbáři popustili uzdu fantazii, a tak všichni
mohli krom tradičních halloweenských motivů obdivovat například opici, Kittynku, květinovou dýni nebo třeba sklep v Plžích.
Hlasování veřejnosti bylo nakonec natolik vyrovnané, že na druhém místě skončily se stejným počtem osmi hlasů hned tři dýně - Štěpán Hudeček se svou OPICÍ, Bára Eisová s
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dýní ZŠ A MŠ PETROV a Katka Fiurášková s KVĚTINOVOU DÝNÍ. Celkovým vítězem
se stala rodina Majerčákova s dýní nazvanou „ZVONICA“. Všichni medailisté si odnesli
chutné odměny a dýňový diplom. Děkujeme touto cestou všem, kteří investovali svůj čas
a dýně do soutěže přihlásili. Dýňové výtvory na několik dní ozdobily okolí školy, školky
i obecního úřadu. Poděkování zaslouží také všichni, kteří nám pomohli tuto akci zrealizovat
a celé odpoledne se dětem věnovali. Speciální dík pak patří Martině a Ivovi Bačíkovým,
kteří věnovali škole jako sponzorský dar nové hrací prvky na soutěže v hodnotě 4.000,- Kč.
Děkujeme! Příjemné odpoledne zakončilo opékání špekáčků a posezení u táboráku.

COOP SPOLU S PROCTER&GAMBLE PODPOŘILI NAŠI ŠKOLU
Šířit olympijskou myšlenku, sport a zdravý životní styl mezi dětmi a zároveň poděkovat
maminkám za podporu budoucích sportovců bylo záměrem projektu Sport na školách, který
zorganizovala prodejní družstva COOP a výrobce Procter&Gamble.
Jedna koruna z každého výrobku Procter&Gamble, který se prodal v období od 1. června do
31. srpna 2012 v prodejnách COOP, byla věnována na zakoupení sportovního vybavení
do základních škol v regionech.
Projektu se zúčastnilo celkem 14 družstev COOP. Za uvedené období se prodalo 345 tisíc
produktů různých značek P&G. Výtěžek nyní putuje k dětem do 17 škol v Čechách i na
Moravě na nákup sportovního vybavení.
Naše škola měla to štěstí, že byla mezi trojicí vybraných škol, které finanční podporu získaly. Děkujeme tímto Jednotě - spotřebnímu družstvu Hodonín za finanční dar, z kterého již
bylo pořízeno florbalové vybavení pro gólmana (cca. 5.000,-). V nejbližších dnech k tomu
přibude 10 házenkářských míčů (3.500,-) a balanční a posilovací pomůcky do hodin
školní tělesné výchovy.
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Odměněné školy a školky v našem okrese:
1. Základní a mateřská škola Uhřice - finanční dar 20 000 Kč
2. Mateřská škola Těmice - finanční dar 10 000 Kč
3. Základní a mateřská škola Petrov - finanční dar 10 000 Kč

DĚTI ZHLÉDLY HRÁTKY S ČERTEM
V úterý 16. října 2012 navštívili žáci základní školy kulturní dům ve Strážnici, kde s představením na motivy pohádky Jana Drdy - Hrátky s čertem vystoupili herci Těšínského divadla. Pohádka nastudovaná jako muzikál, která byla dlouhou dobu v repertoáru divadla, si
získala diváky díky skvělému ztvárnění, množství postav, krásným kostýmům i jemnému
humoru. Děti si tak užily krásnou, téměř 2 hodiny trvající podívanou.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Ve čtvrtek 24. října - v předvečer podzimních prázdnin – se k mateřské škole slétla
spousta „broučků“. Všichni svítili lucernami a lampióny a jejich hemžení nešlo
přehlédnout! Po krátkém rojení se pochod
všech dětí i dospělých vydal malebnými
uličkami Petrova, kde sklidil obdivné pohledy, aby nakonec došel až na fotbalové
hřiště. Zde si každý brouček koupil svůj
lampión štěstí, který následně za bedlivého
dohledu místních hasičů vypustil do vzduchu s nadějí, že se splní všechna naše tajná
přání.
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AŽ NA VRCHOLKY HOR
Žáci naší základní školy, ale také široká veřejnost se začátkem listopadu mohli dozvědět, co
všechno může člověk prožít, když se zúčastní expedice do pohoří Kavkaz. Našim hostem
byl po dva dny pan Adam Březovský, který byl v červenci letošního roku členem expedice,
jejímž hlavním cílem byl výstup na nejvyšší vrchol Kavkazu a Ruska – Elbrus (5642 m
n.m.). Zajímavé povídání, které pro žáky proběhlo v dopoledních hodinách a pro veřejnost
v pátečním podvečeru, protkal pan Březovský množstvím zajímavých příhod, z nichž mnohé byly úsměvné, při jiných člověka mrazilo při představě, jakému nebezpečí jsou horolezci
při výstupu vystaveni. Všichni jsme měli možnost prohlédnout si základní horolezecké vybavení, bez něhož nelze tak náročný výstup uskutečnit. Děkujeme touto cestou Adamovi, že
se s námi o své zážitky podělil a držíme palce při zdolávání dalších evropských a světových
velikánů!

FLORBALOVÝ TURNAJ V DUBŇANECH
V letošním roce se chlapecký tým naší školy zúčastnil okresního kola turnaje v mládežnickém florbalu. Do této akce, která probíhá pod záštitou České florbalové unie, se letos přihlásilo v celé ČR téměř 700 týmů! Náš celek ve složení Zdeněk KUJA (G) - Michal BAČÍK, Vít
WOJNAR, Petr KUCHAŘIČ, Kateřina FIURÁŠKOVÁ, Roman SVAČINA, Martin ZELINKA, Vojtěch ŠŤASTNÝ, Zdeněk TOKOŠ bojoval v B skupině dubňanského turnaje zejména
o čest. Na soupeřích byla vidět větší sehranost a také to, že mnoho z nich nastupuje pravidelně v mládežnických týmech k soutěžním utkáním. I proto nebyly výsledky 1:11 (Veselí
n. Mor.), 1:6 (Dambořice) a 1:5 (Strážnice) příliš velkým překvapením. Naši chlapci a jedna
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dívka, ale zaslouží velkou pochvalu, neboť všechna tři utkání bojovali do posledního hvizdu a na palubovce se byli jako lvi s technicky lépe vybavenými a urostlejšími soupeři. Celý
turnaje nakonec vyhrálo družstvo F.A.T.R. Dubňany (postupující) před Veselany a MZŠ
Velká nad Veličkou. Postupujícímu celku gratulujeme a přejeme hodně štěstí při krajském
finále!							
							
Mgr. Martin Fiala
ředitel školy 		
					

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří se celoročně starali o okolí svých domů. Děkujeme za pomoc se sečením trávy a hrabáním listí na obecních pozemcích.
Chceme vyjádřit velké poděkování všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu petrovských
svatováclavských hodů, především těm, kteří se podílejí na udržování a rozvíjení této tradice. Krojované chase pod vedením paní Aleny Opavské za soudržnost, obětavost a přístup
při programu hodů, dále babičkám a maminkám za uchovávání a přípravu krojů.
Děkujeme panu Igorovi Kočišovi za darování dýní na podzimní výzdobu obce.
Dále děkujeme manželům Marii a Janu Svobodovi za darování balíků sena na výzdobu
obce a ozdob na vánoční strom. Také panu Pavlu Vojtkovi za vyřezání sněhuláků, kteří
zdobí naši obec.
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Velký dík patří také manželům Janíkovým za sladkosti, které jsme rozdali dětem na Čertovském dostaveníčku.
Starostka a místostarosta

Prodej vyřazených knih v naší knihovně
V měsících prosinci a lednu proběhne každou středu vždy od 15,00 do 18,00 hodin v
knihovně (přízemí školy), prodej vyřazených knih pro všechny zájemce. Cena jedné vyřazené knihy je 5,- Kč.
Iveta Dekařová

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Lidový ornament
Tradičnímu petrovskému ornamentu dominuje červená barva ve dvou odstínech, modrá
a tmavě zelená na bílém podkladu, minimálně se používá tmavě žlutá. Hlavním tématem
ornamentů jsou rostlinné motivy. Petrovské malérečky zobrazovaly a zobrazují dodnes
především růže, tulipány, pomněnky, chrpy, konvalinky, karafiáty, ale také vinný hrozen
modré barvy s bílým stínováním. Typická pro petrovský ornament jsou červená srdíčka,
využívaná samostatně do základny ornamentální sestavy nebo v různých variantách jako
prvek stylizovaných květin.
Lidový ornament souvisel s krojem, byl jeho pestrou výzdobou. Ornamenty se malovaly na
žudře, na stěnách, na sklepích, ale i na sklenice a láhve jen tak na ozdobu.
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka
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ZE ŽIVOTA OBCE
HODY MILÉ HODY
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na průběhu a organizaci letošních krojových
hodů zasvěcených svatému Václavovi, především OBECNÍMU ÚŘADU!!!
Není jednoduché dát dohromady dobrou partu, která je ochotna obětovat spoustu svého volného času, na přípravy tohoto období. Nejprve jsme se scházeli na nacvičování tanečního
programu, kdy jsme se samozřejmě museli také přizpůsobit muzice, která nás doprovázela.
S děvčaty jsme dopředu vyrobily papírové růže na ozdobení máje, kterou hoši přivezli z
Rosocháče.Tuto nám domluvila paní starostka Eva Mlýnková jako dar od města Strážnice.
V pátek v 11.00 hodin dopoledne jsme hody zahájili slavnostní krojovou mší svatou.
Do slunečního odpoledne si hoši oblekli pracovní kroje a společně jsme pod odborným
vedením pana Hořáka ze Strážnice (velkého příznivce Petrovjanů), začali zdobit a stavět
asi patnácti metrovou máju.Tomuto přihlíželo spoustu turistů – návštěvníků Plží.
Po dostavění máje nám na kolečku zahrály děti pod vedením paní učitelky Flašarové krásné
divadlo o dění Petrova.
U máje jsme jako každý rok zapálili oheň a opékali špekáčky a na kolečku nám krásný
podzimní večer zpříjemnila kapela PS BAND Radka Kláska, která nám k tanci hrála až do
ranních hodin.
V sobotu na poledne se začali Petrovjané strojit do krásných pestrobarevných krojů. Letošní hodovou chasu s právem, které si vyžádali od paní starostky, provedli Petrovem stárek
Petr Krša a Terka Škabrahová. Tohoto úkolu se ujali velmi zodpovědně, za což jim moc
děkuji.V průvodu nás letos doprovázely dvě muziky, a to CM Krepina ze Strážnice a DH
Dolinečka ze Sudoměřic.Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vybírat do kasičky i po dědině.
Díky mnoha nadšeným přihlížejícím turistům a některým Petrovjanům se nám podařilo
vybrat finanční obnos, který z části pokryl honorář pro jednu z těchto muzik.Krojovaný
průvod jsme ukončili v Plžích na kolečku, kde s doprovodem CM Krepina hodová chasa
zatancovala a zazpívala petrovské danaje. Do 19.00 hod. nám zahrála DH Dolinečka a po
19.00 hod. do ranních hodin hrála k tanci i poslechu CM Krepina.Tuto večerní zábavu bohužel občas zlobil i déšť, ale hodařům, kteří se chtěli bavit, to v ničem nebránilo.Věřím, že
my Petrovjané i ti cizí návštěvníci jsme prožili hezký sváteční víkend.
Další naší akcí je zpívání u vánočního stromu, na což se už poctivě připravujeme. V tomto
nám po odborné stránce hodně pomáhá paní Dagmar Benovičová, moc jí za to děkuji.
ALENA OPAVSKÁ
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Kateřinské posezení
V pátek večer 23. listopadu jsme se sešli
ve vinárně Motorestu Plže na Kateřinském
posezení. K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina Šlapeťáci z Dubňan. Náš písničkový repertoár je tak obsáhlý, že jsme ani
nezvládli celý ho přezpívat. K posezení patří
už tradičně dobrá večeře a sklenka vína. Šikovná děvčata napekla i něco sladkého. Čokoládová sekaná neměla chybu. Mezi osazenstvem panovala krásná pohoda, výborná
nálada, prostě bylo veselo. Všechna děvčata
byla vyšňořena, účesy jak z předních salónů,
úsměvy na tváři. A jak vidíte na fotografiích – byl také svižný taneček.
Děkujeme hlavně paní Jiřině Floriánové za zvládnutí všech pořadatelských starostí a všem
přejeme pevné zdraví a krásné Vánoce
za seniory
Antonín Koštuřík

Soutěž „Petrovský anděl 2012“
Předvánoční tvořivá soutěž vyhlášená ZŠ a MŠ Petrov byla rozdělena do 4 kategorií, a to:
malba a kresba děti (do 15 let)
výrobek děti (do 15 let)
malba, kresba, fotografie – dospělí
výrobek – dospělí
Návštěvníci školní akce „Vánoce přicházejí“, která se uskutečnila v pátek 30. listopadu
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hlasovali pro nejhezčího anděla a soutěž byla vyhodnocena na Čertovském dostaveníčku
před obecním úřadem.
Výsledky soutěže:
- kategorie MALBA A KRESBA DĚTI:
1. místo: Sabina Kujová č.26
2. místo: Adéla Vojtková č.2
3. místo: Magdaléna Režňáková č.9
- kategorie VÝROBEK DĚTI:
1. místo: Markéta Úlehlová č.23
2. místo: Ondřej Machala č.22
3. místo: Adam Komoň
- kategorie MALBA, KRESBA,
FOTOGRAFIE – dospělí
1. místo: Michaela Režňáková č.3
2. místo: Pavel Kubala č.14
3. místo: Marie Svobodová č.2
- kategorie VÝROBEK – dospělí
1. místo: rodina Buchtíková č.18
2. místo: Mgr. Jana Trojancová
3. místo: Iva Klásková č.8

Čertovské dostaveníčko, aneb možná přijde i Mikuláš…
V neděli 2. prosince se změnilo „srdce obce“ v jedno velké peklo. Rojila se tu spousta čertíků, pár andílků a také přišel Mikuláš. Protože šlo o první neděli adventní, zapálili jsme
také svíčku na obecním adventním věnci. Byla zde vyhodnocena soutěž „Petrovský anděl“,
kterou vyhlásila základní a mateřská škola a probíhala na školní akci „Vánoce přicházejí“.
Poté vystoupily čertice mažoretky a děti začaly plnit úkoly s čertovskou tématikou. Mezitím mezi zúčastněnými procházela trojice Mikuláše, čerta a anděla, která nadělovala dětem
malé dárečky a sladkosti. Na zahřátí hasiči uvařili svařáček a paní kuchařky čaj. Tyto také
připravily pečené brambory. Na závěr vylétl do zimní oblohy také malý ohňostoj.
Děkuji všem, kteří se do akce zapojili a hlavně všem, kteří pomáhali s organizací. Odměnou
nám všem byly spokojené děti :-).
Eva Mlýnková
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Výsledky voleb
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12.10. – 13.10.2012

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – souhrnné informace

Okrsky

celkem zpr.

1

1

v%

100,00

Voliči

Vydané

1 121

452

v seznamu

obálky

Volební

účast v %

40,32

Odevzdané Platné % platných
obálky

451

hlasy

445

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – část 1

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – část 1
Kandidátní listina
Platné hlasy
číslo
název
celkem
v%
3
„Sdružení nestraníků“
11
2,47
5
Koruna Česká (monarch.strana)
3
0,67
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
3
0,67
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
3
0,67
13
Folklor i Společnost
0
0,00
16
Strana soukromníků ČR
1
0,22
20
Moravané
6
1,34
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
0
0,00
26
NEZÁVISLÍ
105
23,59
30
Věci veřejné
0
0,00
43
Komunistická str.Čech a Moravy
72
16,17
44
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
2
0,44

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – část 2

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – část 2
Kandidátní listina	Platné hlasy
číslo
název
celkem
v%
48
TOP 09 a Starostové pro JMK
0
0,00
51
Strana zelených
4
0,89
60
Česká str.sociálně demokrat.
121
27,19
65
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
0
0,00
70
Občanská demokratická strana
43
9,66
77
Strana svobodných občanů
4
0,89
80
Dělnic.str.sociální spravedl.
2
0,44
82
Konzervativní strana
0
0,00
84
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
62
13,93
92
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
0
0,00
93
Česká pirátská strana
3
0,67

hlasů

98,67
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Výsledky dle získaných preferenčních hlasů
Číslo strany
26
36
70
26
36
84
84
43

Název strany
Nezávislí
ČSSD
ODS
Nezávislí
ČSSD
KDÚ - ČSL
KDÚ - ČSL
KSČM

Kandidát
Počet preferenčních hlasů
Eva Mlýnková
63
JUDr. Michal Hašek
36
Mgr. Jiří Šimeček
24
Mgr. Martin Hájek
19
Mgr. Jiří Janda
17
Ing. Stanislav Juránek
15
Mgr. Renata Smutná
14
Ján Lahvička
12

NABÍDKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
CHARITY STRÁŽNICE
Charitní pečovatelská služba a služba osobní asistence nabízí osobám se sníženou soběstačností svou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu - oblékání, hygiena, pomoc s údržbou domácnosti, s nákupy, s přípravou či podáním jídla, pomoc s vyřizováním úředních
záležitostí, doprovody k lékaři, na úřady…
Uživateli našich služeb zůstává svoboda v rozhodování, jeho zvyklosti, prostředí a přirozené vazby. Získá odbornou pečující pomoc prostřednictvím našich zkušených pracovnic s
lidským přístupem. Rodiny pečující o své blízké mohou využít služeb v době, kdy potřebují být v zaměstnání nebo si potřebují odpočinout.
Další informace Vám ráda poskytne vedoucí těchto služeb Marie Kristoňová v kanceláři
Charity Strážnice, případně na telefonu 739 524 380. Informace může rovněž poskytnout
sociální pracovnice Bc. Jarmila Mičková v Charitě Strážnice nebo na telefonu 518 333 036.
Pomůžeme a poradíme vám s vyřizováním příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu nebo s
pořizováním či zapůjčením kompenzačních pomůcek.
Služby poskytujeme ve Strážnici, Radějově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné
Lhotě.
Nezůstávejte sami a v nejistotě, využijte nabídky našich terénních služeb.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Na začátku roku 2013 opět proběhne Tříkrálová sbírka po celé ČR.

V Petrově budeme koledovat v sobotu 5. ledna 2013 od 13.15 hod.

Koledovat mohou i předškolní děti v doprovodu vedoucího skupinky. Vedoucí skupiny
koledníků musí být osoba starší 18 let, například rodiče, někdo blízký, či jakýkoli dobrovolník. Prosíme zájemce, kteří by byli ochotni doprovázet koledníky po bytech a domech, ať
se nahlásí. Pověřená kontaktní osoba je p. Anna Obrtlíkové, Petrov 225, tel. 607 568 125.
Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání kresleného filmu „Madagaskar 3“, které
proběhne v únoru v Kulturním domě ve Strážnici.
Doufáme ve Vaši pomoc, zároveň děkujeme za ochotu a pomoc v loňském roce. Výnos
Tříkrálové sbírky roku 2012 byl zčásti použit na potřeby Charity ČR (42%) a zbylá část pro
zakoupení potřebného osobního automobilu a přímou pomoc sociálně potřebným v našem
regionu.
Místní koordinátor TK sbírky Charity Strážnice
Ing. Marie Jurasová , tel: 518 333 036, mobil 604 968 202.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
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. Hony na zajíce se provádí hlavně ve vinicích, aby
se snížilo riziko škod. Z toho důvodu se také zvýšil odlov srnčí zvěře v naší honitbě. Tím
ovšem naše práce v honitbě nekončí, protože v přírodě ubývá přirozené potravy pro zvěř, 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.
Přeji všem myslivcům a přátelům myslivosti příjemné zážitky v naší honitbě.
						
					

Za MS DOLINA Petrov
František Javornický, předseda MS
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Z činnosti petrovských mažoretek
Dne 3. 11. 2012 se ve Sportcentru Želva v Dubňanech konala mezinárodní soutěž mažoretek – International Majorettes Competition (IMC) pořádaná společností Majorettes o.s.
Soutěže se zúčastnilo kolem 600 mažoretek z celé České republiky i Slovenska, meni nimiž
byla i naše děvčata. Podařílo se jim dosáhnout krásných výsledků : 1. místo M. Podrazilová
v sóle a dále v duu za juniorky T. Mlýnková a M. Chocholáčková, za seniorky M. Podrazilová a S. Zemánková postupy do finálového kola, které se uskuteční 11. 5. 2013 taktéž v
Dubňanech. Této soutěže se zúčastnila i další naše děvčata, a to v soutěžní disciplíně miniformace. Za kadetky N. Martinková, T. Konečná, L. Chocholáčková, K. a B. Šrédlovi, E.
Baculíková, B. Sýkorová a za juniorky T. Mlýnková, M. Chocholáčková, V. a B. Šebestovi,
T. Bursíková, N. Vaňková a M. Režňáková.
Před finálem IMC nás ještě čeká v dubnu soutěž v Sobotišti (SK). Máme také pozvání na
plesy.
Chceme tímto také poděkovat Základní škole, TJ Sokol Petrov, obecnímu úřadu a rodičům
za podporu a pomoc při přípravě na soutěže a různá vystoupení.
Přejeme krásné a pohodové svátky vánoční.
Vedoucí mažoretek
(vložit foto mažoretky)
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Z činnosti Českého svazu chovatelů
44. kolo olympiády mladých chovatelů
Letošní Celostátní kolo olympiády mladých chovatelů se konalo v Čáslavě a Kolíně ve
dnech 2. – 5. srpna 2012. Zúčastnilo se ho 84 mladých chovatelů ve dvou věkových kategoriích a to v různých odbornostech, jakožto např. králíci, drůbež, holubi, exoti, psi, kočky,
hlodavci, kožešinová zvířata, ovce a kozy, akvaristika a teraristika.
Jako první den příjezdu se konala tzv. „poznávačka“ zvířat v hale ZO ČSCH Kolín pro
odbornosti králíci a drůbež, kde bylo přichystáno 30 ks drůbeže a 30 ks králíků. Mladí chovatelé měli za úkol napsat na papír, jaká to jsou plemena a barevné rázy. Můžu Vám říct,
že chovatelství ve Středočeském kraji je úplně jiné, než chovatelství u nás na Moravě a v
Jihomoravském kraji. Chovají se tam jiná plemena, než tady u nás, která nevidíme často na
místních, okresních nebo krajských výstavách. Proto tento rok byla soutěž náročnější, než
minulý rok v Opavě na mezinárodním kole.
Druhý den pobytu se konaly testy pro odbornost králíci, drůbež, holubi a okrasné ptactvo.
Po docela náročnějších otázkách v testu (ve srovnání s loňskou olympiádou) se konala obhajoba písemné práce, kterou jsme si byli nuceni vypracovat po postupu z krajské olympiády. V písemné práci jsme měli vypracovat vlastní postřehy ohledně chovů, nemocí zvířat,
plemenných znaků a křížení zvířat.
Třetí den pobytu soutěžili MCH v odbornosti kočky, hlodavci, kožešinová zvířata, psi, ovce
a kozy, akvaristika a teraristika. Pro nesoutěžící odbornosti se konala přehlídka města Otakarové věže, Žižkovi síně, kostela, muzea a stínadla. Stejný program byl i druhý den. Poté
následovala návštěva chovatele králíků pana Ing. Zadiny a akvaristy pana Dařbujana. V
podvečerních hodinách se konalo slavnostní vyhlášení v aule zemědělské školy v Čáslavě.
Ti, co vyhráli ve své odbornosti, tak jeli reprezentovat Českou republiku na Slovensko, kde
se konalo mezinárodní kolo ve dnech 24. – 26.8.2012 v Žarnovici.
Okres Hodonín reprezentovali tito mladí chovatelé: Záhorecová Lenka – odbornost králíci,
2. věková kategorie – 1. místo. Konečný Jakub – odbornost holubi, 1. věková kategorie
– 1. místo. Tomáš Horinka – odbornost drůbež, 2. věková kategorie – 3. místo. Kmenta
Patrik – odbornost exoti, 2. věková kategorie – 2. místo. Prášilová Terezie – odbornost psi,
1. věková kategorie – 2. místo. Chalupová Kristýna – odbornost psi, 2. věková kategorie
– 7. místo. V celkovém pořadí okresů obsadil okres Hodonín 5. místo ze 12 zúčastněných
okresů. Pro okres Hodonín je to výborné umístění, kde na téhle příčce byl naposledy před
více než 20 lety.
Naši ZO ČSCH Petrov reprezentoval již zmiňovaný Tomáš Horinka, který se umístil na 3.
místě ve 2. věkové kategorii v odbornosti drůbež a udělal naší ZO velké jméno a kus práce.
Proto chceme, aby mladí i starší chovatelé u nás v Petrově podpořili naši ZO a stali se členy,
neboť taky máme hodně zkušeností s chovem domácích zvířat a máme co předávat dalším
generacím.
Jan Oselka
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Činnost sboru dobrovolných hasičů Petrov
Náš sbor se tento rok zúčastnil projektu „Recyklujte s hasiči“, chtěli bychom vám velmi
poděkovat za podporu v tomto projektu. Na začátku tohoto roku jsme reprezentovali sbor
na tradiční a zábavné akci Fašaňk. Z hasičské zbrojnice vyrazili mniši, kteří „pochovávali
basu“. Dále jsme uspořádali sběr šrotu, který se opakoval i na podzim. Na jaře jsme udělali
dětem z mateřské a základní školy v naší obci ukázku techniky a hašení. Dětem se ukázka
velmi líbila a těší se na další. S pomocí fotbalistů jsme vyčistili koupaliště, aby se v něm
dalo zase koupat. Koncem května vypukl požár ve Bzenci, kde naše jednotka zasahovala
několik hodin. Zásahová jednotka vyjížděla v tomto roce především k požárům, ale největší
byl již zmiňovaný požár ve Bzenci. 27. května SDH Petrov pořádal soutěž mladých hasičů
a druhou červencovou sobotu se na koupališti konal další ročník memoriálu Z. Stránského
– soutěž dospělých. Od jara se soutěžní družstva dětí, žen i mužů zúčastňovala soutěží své
ligy. První sobotu v září jsme se již tradičně zúčastnili vaření guláše na akci „Petrovský
kotlík“. Tento rok nám opět přijeli pomoct hasiči z Hrádku u Rokycan. V neděli 2. prosince
jsme vařili „svařák“ na zahřátí na „Čertovském dostaveníčku“.
Děkujeme všem, kteří nás tento rok podporovali.
Hasiči Petrov

Z činnosti zásahové jednotky
K 30. listopadu se uskutečnilo celkem 18 výjezdů. Z toho bylo jedno taktické cvičení, na
základní škole v Radějově, za účasti jednotek z Petrova, Radějova a Kněždubu. V ostatních
případech se jednalo o požáry. Jednotka zasahovala 3. února v Rohatci-kolonii a 8. února
v Radějově, při požárech rodinných domů, kdy zásahy komplikoval silný mráz. Rtuť teploměru klesala k -20 stupňům celsia a zamrzala i voda v hadicích. V měsíci březnu bylo
nejvíce výjezdů a to celkem 7.
Největším požárem, kam naše jednotka vyjela a strávila nejvíce dnů u zásahu, byl květnový
požár lesa ve Bzenci – Přívozu, v prostoru tzv. Moravské Sahary. Požár byl zpozorován a
hasičům ohlášen 24. května v 15.59 hodin. Přes obrovské nasazení hasičů, se požár podařilo
dostat pod kontrolu teprve v pátek 25. května ve 20.45 hodin. Hodnota lesa uchráněného
zásahem hasičů byla stanovena na 400 – 800 milionů korun. Požár, který se z hořící trávy
na pasece rozšířil na okolní porost, zasáhl celkem 160 hektarů lesa. Oheň zničil mladý
les i borovicový porost ve stáří 100 – 129 let, kromě jehličnanů zasáhl také menší plochu
listnatého porostu akátů a dubů. Celková škoda byla upřesněna na 27,7 milionů korun. Při
zásahu v Bzenci-Přívozu se vystřídalo přes 200 požárních jednotek, 1500 hasičů z ČR i sousedního Trnavského kraje, téměř 300 zásahových vozidel. V lesích Moravské Sahary byly
kromě vrtulníků a letadel nasazeny i dva hasící tanky, jeden obrněný automobil a další těžká
technika. Dvacet vozidel bylo při zásahu poškozeno. K likvidaci požáru hasiči spotřebovali
21 milionů litrů vody a hektolitry pěnidla. Náklady na pohonné hmoty dosáhly 1,2 milionu
korun. O pořádkovou službu se staralo 200 policistů. Stravování hasičů i policistů zajišťoval panel neziskových organizací JmK. Kvůli problémům se spojením operátor mobilní sítě
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na místě instaloval převaděč signálu. Byl to největší lesní požár za posledních 15 let a dosud
největší požár v Jihomoravském kraji.
Poslední zásah byl 25. listopadu v Rohatci-kolonii, kdy kvůli nedbalému ukládání žhavého
popela, začalo hořet palivové dřevo. Výjezdů se účastnilo průměrně pět členů zásahové
jednotky.
V měsících květnu a červnu připravili členové zásahové jednotky pro děti z mateřských i
základní škol v Petrově a v Sudoměřicích, ukázky hašení různých hořlavých látek a vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla.
Josef Javornický
					
velitel zásahové jednotky

„Recyklujte s hasiči“
V letošním roce jsme se zapojili do programu RECYKLUJTE S HASIČI a vybírali od občanů vysloužilé elektrozařízení, které od nás následně odebírá společnost ELEKTROWIN
a.s. a vyplácí nám symbolickou finanční odměnu dle nasbíraného množství elektrozařízení.
Tyto finanční prostředky použijeme pro činnost mladých hasičů i celého našeho sboru. V
průběhu roku jsme stanovili pět sobot, kdy jsme v hasičské zbrojnici vybírali staré spotřebiče, případně jsme po předchozí telefonické dohodě udělali ještě i jejich svoz. Za celý rok se
nám podařilo sesbírat 8 ks chlazení, 20 ks velkých spotřebičů (pračka, myčka aj), 5 ks bagů
(vaky naplněné drobnými elektrospotřebiči) a 27 televizí a monitorů. Velký dík patří všem,
kteří nám přispěli ať už starým elektrospotřebičem nebo starým železem při našem sběru
starého železa, dále i členům, kteří na těchto akcích strávili soboty a spoustu svého volného
času. Díky vám všem se můžeme programu Recyklujte s hasiči zúčastnit.
V akci zkusíme pokračovat i v roce 2013. Elektrospotřebiče můžete opět přivézt do hasičské zbrojnice v sobotu 12. 1. 2012, 9. 2. 2013, 9.3.2012 a 6.4.2013, v době od 9.00 do 12.00
hodin. Za vysloužilé elektrozařízení se považují pračky, ledničky, mrazničky, el. trouby,
televize, monitory, drobné domácí spotřebiče – vysavače, mikrovlnné trouby, rychlovazné
konvice, žehličky, atd. Lze převzít jen kompletní elektrozařízení a to zcela zdarma. Po telefonické dohodě na číslech 724 075 287 nebo 724 917 228 jsme schopni odvézt jakékoliv
množství domácích spotřebičů a kdykoliv.
Iveta Dekařová

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Stejně jako v minulé sezoně přezimuje A-mužstvo po podzimní sezoně na 8. místě s bilancí
14 6 1 7 31 : 24 19b.
Výsledky : Vlkoš : Petrov 2 : 1, Hroz.Lhota B : Petrov 1 : 0, Petrov : M.Písek 3 :3, Sudoměřice : Petrov 2 : 3, Petrov : Lipov 3 : 1, Bzenec B : Petrov 2 : 1, Petrov : Radějov 1 : 3,
Petrov : Žádovice 0 : 1, Žeravice : Petrov 0 : 5, Petrov : Domanín 4 : 0, Javorník : Petrov 3
: 4, Petrov : Vracov B 4 : 2, Kozojídky : Petrov 3 : 2.
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Střelci : Lončík Tomáš-6 ,Macháček Zdeněk-6, Buček Josef-5, Benovič Jan-3, Šantavý Libor-3, Krůtil Ladislav, Hartman Zb.-2, Macháček Miroslav-2, Krša Petr a Mikéska Pavel
-1.
A - mužstvo opět doplatilo na střeleckou nemohoucnost v první polovině sezony, kdy podlehlo 6 krát svým soupeřům o 1 branku,a jen s Radějovem podlehlo o 2. Ani jeden z našich
soupeřů nás vyloženě nepřehrál, ale pokud neproměníme 3-4 vyložené šance v každém
zápase, tak nás vždy dokázali naši soupeři potrestat. Nový impuls do výkonu A- mužstva
přinesl i návrat Karla Machaly na trenérskou lavičku a posun T.Lončíka z obrany do útoku, kdy tento hráč v 5 zápasech vstřelil 6 branek a je spolu se Zd. Macháčkem nejlepším
střelcem mužstva. Pokud bude mužstvo pokračovat v nastoupeném trendu, tak není nereálné, aby se po skončení sezony dostalo na 3.-5.místo. Příprava na jarní sezonu začne 25.
- 26.01.2013.
Výkony dorostu byly v podzimní sezoně jako na houpačce, ale oproti minulé sezoně, kdy
mělo mužstvo po podzimu jen 3 body a krčilo se na posledním místě, tak je bilance dorostu
13 6 1 6 31 : 38 19 b nad všechna očekávání a 5.místo je v tomto okamžiku maximem.
Velkou zásluhu na výsledcích má trenér Vladimír Kotásek a při pohledu na tabulku, kdy
jsou za námi např.Vacenovice, Kněždub,Vracov, Hroznová Lhota, je tento částečný úspěch
o to cennější.
Výsledky dorostu: Petrov : Vacenovice 4 : 3, KEN : Petrov 5 : 0, Petrov : Dambořice 3 : 1,
Svatobořice : Petrov 5 : 2, Petrov : Hr.Lhota 1 : 0, Lipov : Petrov 6 : 0, Moravany : Petrov
1 : 4, Petrov : Kněždub 7 : 0, Žarošice : Petrov 6 : 2, Petrov : Vracov 5 : 2,Vnorovy : Petrov
2 : 2,Vacenovice : Petrov 3 : 0.
Střelci - dorost : Benovič Ján, Belžík Tomáš-oba 8, Dvorský Dan, Kříž Radek-3, Hlaváč
David, Kotásek Lukáš, Štencl David-2, Faltýnek Hynek, Poláček Tomáš, Mikulka Lukáš-1.
Žáci pod vedením Pavla Konečného jsou po podzimu v okresní soutěži / 7 + 1 / zatím na
4.místě s bilancí 9 6 1 2 44 : 20 19b.
Výsledky žáků: Čejkovice : Petrov 2 : 4, Petrov KEN 5 : 3, Archlebov : Petrov 0 : 13,
Petrov : Lipov 1 : 1, Petrov : Mikulčice 8 : 1, Petrov : Svatobořice 0 : 3, Žádovice : Petrov
0 : 6, Petrov : St .Podvorov 2 : 1,Želetice : Petrov 9 : 5.
Střelci - žáci : Hlaváč David-23, Faltýnek Hynek-13, Špírková Anastázie, Špírek Karel,
Janča Lukáš-2,Veverka Jindřich, Podrazil Tomáš-1.
Spolupráce se sousedními Sudoměřicemi opět zkrachovala, protože všichni 4 nastoupili
pouze k jednomu zápasu a tréninky absolvovali maximálně dva. Do mužstva se postupně zabudovávají hráči ročníku 2001-2004, takže v nejbližších 3 letech bychom měli být
schopni obsadit některou kategorii,buď v mladších, popř. starších žácích, ale opět zřejmě
v modelu 7 + 1.
Čtyři naši hráči ještě absolvovali navíc i zápasy na střídavý start ve Slavoji Rohatec, který
hraje krajskou soutěž, a podílejí se velkou měrou na 8.místě 13 6 1 6 28 : 28 13b. David
Hlaváč -12 branek, Hynek Faltýnek-2 branky,Daniel Pivoňka,Roman Svačina.
Po podzimní sezoně proběhla úprava hlavní hrací plochy, kdy bylo hřiště podseto travním
semenem, a částečně i vedlejší tréninkové hřiště.
Ing. Petr Hlaváč
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci listopad a prosinec:
1.11. Marie Koštuříková
3.11. Marie Haraštová
13.11. František Hartman
16.11. Jan Kuja
18.11. Anna Sasínová
18.11. Marie Kujová
27.11. Jaroslav Martinek
2.12. Olga Slezáková
4.12. Jan Koštuřík
21.12. Vladimír Koštuřík

V minulém čísle zpravodaje bylo chybně uvedeno jméno jubilantky paní Alžběty Šťastné,
která oslavila narozeniny 30.9., omlouváme se.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:

Viktorie Lípová
Erik Brožovič
Jana Jiránková
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Termíny svozu odpadů:
PROSINEC
POPELNICE :

10. 12. pondělí
22. 12. sobota

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK:

14. 12. pátek
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