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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
srdečně Vás všechny zdravíme na prahu letošního roku 2013. Tento rok jsme zahájili novoročním přípitkem před obecním úřadem. Obcí běhaly informace, že letos
přišlo málo lidí. Určitě nás bylo o něco míň, než v roce minulém, ale děkujeme
všem těm, kteří přišli a zahájili tento rok společně s námi. Tuto akci bychom chtěli
zachovat také jako tradici.
V neděli 10. února jsme se „našňořili“ do masek a vyrazili do ulic Petrova za doprovodu Marka Bučka, Vlaďka Podrazila a Zdeňka Floriána. Obchůzku jsme zakončili
v baru U Labutě, kde nám Roman Tesař připravil výbornou polévku a ovar. Moc
děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce.
Další kulturní akce, které nás letos čekají, jsou uvedeny v kulturním kalendáři na
konci zpravodaje a o všech akcích budete vždy včas informováni.
Co se týká hospodaření v loňském roce, tak ke 31.12.2012 měla obec stav účtu
5 479 352,- Kč a úvěr ve výši 9 530 000,- Kč. V průběhu roku jsme získali několik
dotací na projekty: Komunitní kompostárna Petrov 1 370 610,- Kč, Rozšíření separace a biologických odpadů v obci Petrov 2 057 940,- Kč, Procházka Petrovem
– aneb od vody k vínu 407 971,- Kč a Úroky z úvěru na vybudování místních
komunikací, chodníků a kanalizace v ulici „Čaganov“ a „Do Polí“ 160 000,- Kč.
V letošním roce z činnosti investiční a stavební bude hlavní stavbou rekreační přístav na Baťově kanále. Investorem je Ředitelství vodních cest ČR. Stavby by mohla začít koncem jara. Obec bude k této stavbě budovat vodovodní a kanalizační
přípojku.
Obec také dokončuje projekt přístavby Společenského centra a zateplení školy.
Naši tři stálí pracovníci byli doplněni za podpory úřadu práce o další dva, zatím na
půl roku.
Kromě úklidu sněhu jsme zahájili ošetřování stromů, odstranění suchých stromů a
střihání keřů.
Na jaře budeme pokračovat v opravách chodníků v „Bobálově“ a na řadě dalších
úprav na majetku obce. O dalších záměrech Vás budeme vždy a včas informovat.
Přejeme Vám všem příjemné prožití zbytku zimy a nastávajícího příchodu jara.
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 372 - 380
z jednání č. 27/2012 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 13.12.2012
372.
373.
374.
375.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2013.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2012.
ZO schvaluje, aby starostka schválila poslední rozpočtové opatření v roce
2012.
376. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene VaK.
(pozemky, které patřily do projektu „Střední Pomoraví Hodonínsko)
377. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 16675/12/OKH.
(neinvestiční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
na rok 2012 ve výši 13 598,- Kč)
378. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 17331/12/OKH.
(neinvestiční podpora pro JSDH na likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci
ve výši 12 565,- Kč)
379. ZO neschvaluje Návrh pana Ivana Myslivečka na pořízení změny územního
plánu.
(pozemek p.č. 1288/12 v k.ú. Petrov u Hodonína u Baťova kanálu)
380. ZO schvaluje Plán odpisů ZŠ a MŠ Petrov.

Usnesení č. 381 - 387
z jednání č. 28/2013 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 17.1.2013
381. ZO schvaluje Program jednání.
382. ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2012.
383. ZO bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření ohledně plánované zástavby ulice „Lázeňská“.
384. ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby nechali vypracovat zástavbovou
studii v lokalitě za „Bubálovem“.
385. ZO bere na vědomí Návrh strategie obce Petrov 2013-2018.
386. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně možné výstavby rodinného
domu na pozemky p.č. 655 a 657 v k.ú. Petrov u Hodonína.
387. ZO bere na vědomí Plán údržby obce na rok 2013.
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ROZPOČET
OBCE
PETROV
NA ROK 2013
Příjmy
rozpočtu Obce
Petrov
na rok 2013
- závazné ukazatele (v tis. Kč)
Příjmy rozpočtu Obce Petrov na rok 2013 - závazné ukazatele (v tis. Kč)
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4112
4116
2144
2449
3314
3341
3399
3613
3632
3639
3722
3725
6171
6310

Daň z příjmů FO ze záv. činnosti
Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
Poplatek za odpad
Poplatek za psy
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z loterií
Odvod z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci SFV
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR
Vnitřní obchod, cestovní ruch
Splátka půjčených prostředků (půjčka MAS)
Činnosti knihovnické
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležitostech kultury
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz tříděných odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

Příjmy celkem :

2 000
100
290
2 500
400
4 300
15
476
27
2
10
1 000
25
600
237
125
9
100
3
3
10
120
6
30
35
100
4
15

12 542
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Výdaje rozpočtu Obce Petrov na rok 2013
Výdaje rozpočtu Obce Petrov na rok 2013 - závazné ukazatelé (v tis. Kč)
- závazné ukazatelé ( v tis. Kč)
2144
2212
2219
2221
2310
2321
3113
3314
3341
3349
3399
3412
3429
3511
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3726
3745
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409
8124

Vnitřní obchod, cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Silniční doprava (IDS)
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání
Knihovna
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Kultura
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost (přístav)
Ambulantní péče
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom.odpadů tříděných
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Místní správa
Obecné příjmy a výdaje (úroky, poplatky)
Pojištění
Ostatní finanční operace (daň za obec)
Fin. vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Financování
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

Výdaje celkem :

156
10
350
66
5
30
1 700
75
165
40
200
20
300
3
550
20
1 783
1 900
55
600
55
130
12
85
100
33
150
1 100
1 100
530
160
400
4
19
636

12 542
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Hospodaření s odpady v obci
Likvidace odpadu z domácností je jedna z důležitých činností, kterou obec Petrov pro své
občany dělá.
Odpad, který takto vzniká je směsí všeho co doma zbude a nemá další upotřebení. Bohužel
pořád toho většina končí v popelnicích a následně na skládce. Za tunu takového odpadu
platíme 1100,- Kč.
V současné době i po zvýšení poplatku na 390,- Kč na občana a rok patříme pořád k obcím
s nízkými poplatky. V řadě obcí okresu se blíží 500,-Kč. To že poplatek nezvyšujeme skokově je dáno především tím, že celkem slušně třídíme alespoň plasty, papír a sklo. Přesto
máme pořád rezervy a jenom za loňský rok jsme na odpady dopláceli cca 140 000,-Kč.
Našim cílem v dalším období je připravit nové možnosti jak dosáhnout toho, aby popelnice
vážili co nejméně. V rámci našeho skladu u kolejí po dořešení majetkových vztahů chceme
vytvořit zázemí pro sběrný dvůr. Měly by tady být kontejnery na drobnou suť(kterou sypete
do popelnic nebo do cest), nepotřebný nábytek, a další věci, které se dají vytřídit a lépe prodat nebo levněji uložit. Obvyklé sběry nebezpečného odpadu by se omezili skutečně jenom
na barvy a podobné chemikálie.
Jsme rádi, že jste správně pochopili funkci kompostování jak domácího, tak na naší kompostárně. Zatím nemáme výsledky z Tespry, ale věříme že, že část trávy a podobných zbytků, které plnili popelnice skončili právě tady.
Na jaře by se měl dokončit první kompost a budeme pokračovat dál.
To, že budeme ještě více a komplexněji třídit by se mělo projevit na poplatku, který bychom
rádi nezvyšovali .
O další přípravě tohoto systému vás budeme dál informovat.
Ing. Ladislav Krůtil

Rekapitulace příjmů a výdajů za likvidaci odpadů v roce 2013
Výběr poplatků za odpady v roce 2013
Fakturace firmám, vývoz kontejnerů občanům
Příjmy od EKO-KOMu za tříděný odpad
Celkem příjmy :
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz směsného komunálního odpadu
Svoz velkoobjemových odpadů
Nákup pytlů na tříděný odpad
Svoz tříděných odpadů
Celkem náklady :

449 620,00
35 063,00
140 675,50
625 358,50
42 348,00
551 866,00
53 345,00
46 216,00
69 940,00
763 715,00

Obec v roce 2012 doplatila na likvidaci odpadů částku 138 356,50 Kč
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
HURÁ NA HORY
V letošním roce dostali žáci naší školy poprvé možnost zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu v Jeseníkách. Akce proběhla pod patronací Základní školy Hodonín, Vančurova a
celou ji organizovala paní učitelka Danuše Kubišová. U nás v Petrově se nakonec nalezlo
sedm malých lyžařů, kteří pomohli doplnit hodonínské škole autobus a sami se díky tomu
mohli těšit na týden plný sněhu, pohody a lyžování.
Ubytovací zařízení RELAXA
ve Ždárském potoku (okres
Šumperk) se pro nás na šest dní
stalo výchozím bodem, odkud
nás instruktoři agentury STAN
vozívali asi 2 km na svah do
Staré vsi. Náš petrovský tým ve
složení Matúš Martínek, Kateřina Klásková, Anna Ťoková,
Nikola Faltýnková, Magda
Režňáková, Ivana Vojtková a
Vít Wojnar bojoval od prvních
chvil se svahem s plným nasazením a výsledky se brzy začaly dostavovat. Po třech dnech
už všichni sjížděli hlavní sjezdovku v postupných i navazovaných obloucích a dostat je ze
svahu domů byl mnohdy nadlidský úkol, neboť chtěli jezdit ještě a ještě  Pokud se někteří
rodiče báli, aby v konfrontaci se sedmáky na sjezdovce nebo při pobytu stíhali, musím
všechny naše žáky pochválit, protože patřili k těm nejdochvilnějším a stanovené časy dodržovali na jedničku. Děti se nenudily ani po výcviku, neboť na chatě je každý večer čekal
pestrý program – ať už výuková videa o horské záchranné službě, snowboardingu, analýza
jejich jízdy na svahu, nebo hry, soutěže a diskotéky, které připravovali instruktoři. Vzhledem k pozitivním reakcím ze všech stran a kapacitním možnostem ubytovacího zařízení
předpokládáme, že stejnou akci nabídneme za podobných podmínek i v příštím školním
roce. Fotky a videa z kurzu naleznete na našich webových stránkách www.skola-petrov.
com v sekci fotogalerie.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2013/2014
V tradičním termínu proběhl zápis našich budoucích prvňáčků. V úterý 5. února 2013 se jich
v budově základní školy sešlo pouze osm, neboť vlna chřipkových onemocnění nám hned
dva předškoláky vzala, a zapsaní tak budou dodatečně. Všechny úkoly, které během odpole-
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dne děti plnily, byly letos spjaty se známými postavami loupežníka Rumcajse, jeho Manky
a Cipíska. V lese Řáholci naši předškoláci pomáhali všem jeho obyvatelům s pestrými úkoly, na kterých nám dokázali, že zvládnou pravolevou orientaci, mají dostatečně osvojenou
jemnou motoriku, zvládají rozpoznat základní barvy, mají koordinační schopnosti a předpoklady a nemají problém Rumcajsovi zarecitovat básničku. Odměnou za zvládnutí všech
těchto úkolů byla pro každého budoucího prvňáčka jednak postavička Rumcajse a hlavně
dort v podobě stromu z lesa Řáholce. Na jeho „větvích“ si rádi pochutnali i rodiče. Naše
škola letos využila nové možnosti, totiž pouze oznámit vyvěšením na veřejně přístupném
místě seznam zapsaných dětí do 1. ročníku. Každé dítě má tak unikátní kód, pod kterým
zápis absolvovalo. Tento seznam přijatých dětí bude vyvěšen na informační nástěnce před
mateřskou školou a na webu školy během jarních prázdnin a to na dobu 14 dní. Dovolte
mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě zápisu podíleli a umožnili jeho
bezproblémový průběh. Všem dětem blahopřeji k úspěšnému zvládnutí zápisu a přeji jim,
aby pro ně start do 1. ročníku byl co možná nejpříjemnější. Aby tomu tak bylo, nabízíme
už druhým rokem následující program, který mohou rodiče se svým potomkem absolvovat.

STIMULAČNĚ-EDUKATIVNÍ SKUPINY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Jedná se o cyklus deseti setkání, při kterých je formou her u dětí rozvíjena jemná motorika
(správné držení tužky, uvolňování 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.
Místo setkání: učebna I. třídy ZŠ Petrov (současná druhá třída), každý týden za přítomnosti
alespoň jednoho z rodičů
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Vyučující: Mgr. Jitka Vyoralová (vyučující v I. ročníku pro šk. rok 2013/14)
Termíny: 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5. (čas cca od 15:30
hodin, bude upřesněn po dohodě s rodiči na první schůzce)
Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ u paní učitelky Březovské, té také nejpozději do 28.
února 2013 vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte.
Cena celého cyklu je 300,- Kč. Peníze budou použity na nákup pomůcek, výtvarných potřeb a učebnic, které vaše dítě bude potřebovat při nástupu do 1. třídy. Platba proběhne na 1.
lekci – peníze vybere paní ekonomka Jana Eisová. Loňský seminář se velmi osvědčil a žáci
v první třídě neměli s přechodem do školních lavic problém.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pomáháme zvířátkům v zimě
Bílá peřina zakryla pole, louky, lesy i střechy domů. Děti dováděly ve sněhu a při tom si
vzpomněly, co asi dělají zvířátka v zimě a dostaly o ně strach. Zima je pro ně těžké období,
protože nemají co jíst. A tak nás napadlo, že bychom jim mohli pomoct a přinést nějaký ten
pamlsek. Děti začaly nosit suchý chléb, rohlíky, mrkvičku a jablíčka. Až těch pamlsků bylo
dost na celou hostinu, bylo na čase se společně vydat za Baťův kanál k zásypu. Některé děti
nesly jídlo v batůžcích, zbytek se vezlo na bobech. Všechny dobrůtky jsme vysypali do zásypu a popřáli jsme zvířátkům dobrou chuť. Věříme, že jim chutnalo a načerpala z pamlsků
energii důležitou k přežití zimy. V naší mateřské škole děti učíme přírodu chránit a pomáhat
jí. Už se těšíme na další vycházku, až zvířátkům zase něco přineseme.
Marie Březovská
Učitelka MŠ
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ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
Rok uplynul jako voda a tak mi dovolte, abych Vás již tradičně informovala o dění našeho
MC Klubíčko.
V loňském roce naše centrum navštěvovalo 21 maminek se svými ratolestmi. Přichází sem
děti od nejstarších 3letých až po ty nejmenší roční dítka, které již brzy přivítáme v našich
řadách. Zvláštním poměrem 16:5 převažují holky nad klukama .
Co se vystoupení týká, minulý rok nám moc nepřál. To první
o svátku matek nám překazila epidemie neštovic, díky které
naše řady drasticky prořídly a z původních 20 jsme zbyly
pouhé 4 maminky, a tak jsem vystoupení raději zrušila. Na
další jsme se velmi těšili, ale to se pro změnu nekonalo vůbec. A tak budeme doufat, že třeba tento rok i naše děti zažijí
těch krásných pět minut slávy, kdy jim budou tleskat nejenom tatínci a babičky .
Když nás trápily na jaře neštovice, a nemohli jsme se kvůli
nim scházet, netušili jsme, že na podzim se nebudeme moct
scházet kvůli poruše kotle. Málem jsme kvůli němu přišli
i o Vánoční večírek, a věřte mi, byla by to škoda. Protože
radost, kterou děti měly z rozbalování dárků,
byla nezapomenutelná. Ať už to byly panenky, či drátěné provlékačky, a nebo balónky do
bazénku, byl to krásný zážitek pozorovat rozzářená očka těch našich mrňousků.
Krom dárečků na Vánoce, měly děti radost i z
Mikulášské nadílky, kterou nám přišla rozdat
známá trojice Mikuláš, anděl a čert. Který
byl letos tak přesvědčivý, že jsme ho raději
ani nepustili dovnitř, aby se děti nebály víc,
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než bylo potřeba. Ovšem chuť na „kokinka“ připravená v balíčku překonala strach i těch
nejbojácnějších a malí odvážlivci si pro balíček k Mikuláši přišli sami.
Nejoblíbenější činností dětí ve čtvrteční skupině je „Kolo kolo mlýnské“, a pojídání „kokinek“. Ovšem největší radost jim uděláme, když jim vytáhneme prstové barvičky a necháme
je malovat všude .
Říkadla, která se společně učíme, děti baví natolik, že vyžadují po maminkách jejich říkání
kdykoliv a kdekoliv. A co je pro mě i ostatní maminky tou nejkrásnější odměnou? Úsměv a
spokojené děti. To že víme, že je to baví a že děláme něco proto, aby byly šťastné.
Milé maminky, tatínci, rádi Vás mezi s sebou přivítáme každou středu a čtvrtek od 9:00 do
11:00 hodin v prostorách MC Klubíčko. Vchod za školkou.
								
Za MC Klubíčko
Ivana Klásková

UPOZORNĚNÍ

•

Upozorňujeme občany, že Zastupitelstvo obce Petrov již delší dobu pracuje na zpracování Strategie obce Petrov na období 2013 – 2018. Návrh je vyvěšen na webových stránkách
obce a k nahlédnutí a připomínkování na obecním úřadě. K tomuto návrhu se můžete vyjádřit do 20. března 2013 buď elektronicky, písemně nebo přímo na obecním úřadě.

• Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se letos v naší obci uskuteční ve středu

10. dubna 2013 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.

•

Hromadí se stížnosti, že se občanům ztrácí věci na místním hřbitově, a to nejen svíčky,
lampy, ale také hrábě a motyčky, které mají majitelé uschovány mezi hroby.

•

Upozorňujeme občany, že jsou splatné poplatky za domovní odpad a psy za 1. pololetí
roku 2013. Poplatek za domovní odpad na rok 2013 činí 390,- Kč na osobu a rok. Poplatek
za psa 120,- Kč.
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Výzva Českého svazu včelařů Základní organizace Strážnice
Prosíme obyvatele obce Petrov, o zapůjčení historických včelařských pomůcek a vybavení
na včelařskou výstavu „Včelárstvo v Pomoraví“, která proběhne 18.5.2013 ve Skalici. Fotografie starého včelařského vybavení můžete posílat mailem na adresu: vcelaristraznice@
seznam.cz nebo kontaktujte předsedu ZO ČSV Strážnice Josefa Čajku mobil: 731428359.
Chceme Vás zároveň požádat o případné zapůjčení, darování, nebo odprodej starých včelařských kronik ze Strážnice, historických včelařských časopisů a knih. Děkujeme.
Za Základní organizaci Českého svazu včelařů Strážnice Jiří Matyáš
(referent osvěty)

Sbírka plastových víček
Plastové víčka se sbírají pro malou Dominičku, pocházející z Rakvic nedaleko Břeclavi.
Dominička se narodila 29. 3. 2003 ve Fakultní nemocnici v Brně. Holčička měřila 35 cm a vážila 950
gramů. Po několika dnech po porodu dostala infekci,
která zasáhla mozek a zablokovala cévky, které nejdou operovat.
Vítěžek z víček
bude použit na
léčbu do senatoria v Klimkovicích. Tuto léčbu pojišťovna neproplácí.
Jaké víčka sbíráme? Všechny plastové šroubovací víčka.
Např. od minerálních a kojeneckých vod, oleje, mléka…
Každé víčko může Dominičce zlepšit její zdravotní stav.
Za co Vám moc děkujeme!
Víčka můžete vložit do speciálního koše, jenž se nachází
na Obecním úřadě v Petrově nebo také zaslat na adresu
uvedenou na našem webu, kde najdete i další informace.
http://www.dmo.estranky.cz/clanky/sbirka-vrsku.html

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří v tomto zimním období pomáhali s úklidem sněhu, i přes
to, že obec má pořízenou techniku. Ani s technikou není možné uklidit všechno hned.
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ZE ŽIVOTA OBCE
Novoroční přípitek
V podvečer Nového roku jsme se sešli před obecním úřadem, abychom si vzájemně popřáli
a připili si na dobrý a šťastný rok 2013. Do novoroční oblohy vzlétl také ohňostroj.

Tříkrálová sbírka
První lednovou sobotu proběhla Tříkrálová sbírka. V naší
obci koledníci vykoledovali do pokladniček obnos ve
výši 48 996,- Kč a 4 Eura. V roce 2011 to bylo 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.
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Fašaňk
I přes velký nedělní „fičák“ jsme se načamořili do masek a sešli se před obecním úřadem,
abychom po představení se sebe navzájem vyrazili do petrovských ulic, kde na nás už čekali
naši spoluobčané se štamprlkama, pohárkem vína, slaninů nebo milosťama... . Po obchůzce
jsme skončili v baru U Labutě, kde byl pro nás připraven ovárek a svařák. Děkujeme všem
zúčastněným maskám i všem občanům, kteří se do této již tradiční akce zapojili.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Výroční zpráva ZO ČSCH-Petrov
Rok 2012 byl pro naši organizaci chovatelů rokem jubilejním. Vzpomínali jsme 50. výročí
založení. Na výroční schůzi, která se konala 26.1.2012, jsme hodnotili naši činnost po celý
rok.
V březnu jsme zajistili očkování králíků pro všechny chovatele králíků v obci.
Organizovali jsme brigády na opravu inventáře, který bylo nutné opravit, protože většina
klecí byla pořízena před 40 lety. Podařilo se nám zakoupit nové výstavní klece pro králíky,
což se ukázalo jako dobrá investice při další největší akcí roku 2012 -,,Výstava 50 let chovatelů v Petrově“.
U příležitosti oslav 600 let Petrova jsme uspořádali místní výstavu spojenou s výstavou
fotografií, diplomů a pohárů z historie ZO.
Výstava byla hodnocena návštěvníky velmi dobře, my jsme se přesvědčili, že jsme schopni
uspořádat takovou akci .Je třeba poděkovat i chovatelům z Petrova, kteří nejsou už bohužel
našimi členy, že přispěli svými zvířaty k rozšíření sortimentu vystavených zvířat.
Další akcí byla účast na ,,Petrovském kotlíku“. Guláš chovatelů byl vyhodnocen na 3.místě,
což považujeme za úspěch.Aktivně jsme se zapojili do soutěžního programu a odměnili
jsme vítěze soutěží zvířaty. I když slepice a králíci byly s perníku, myslím, že potěšili vítěze.
Od srpna začala sezona výstav. Naši chovatelé se zúčastňovali na všech výstavách v okolí
i na celostátních výstavách.
Největšího úspěchu dosáhl p. Obrtlík Josef jeho chovem Německých výstavních holubů.
Na celostátním klubové výstavě v Holicích v Čechách získal ocenění ŠAMPION a VÍTĚZ
výstavy. Dále byl vyhlášen jako MISTR KLUBU německých výstavních holubů a získal
osvědčení SPECIÁLNÍ CHOV pro rok 2012-2013.
Tomáš Horinka na celostátních výstavách mladých chovatelů v Hodoníně a Gbelích dosáhl
několika čestných ocenění. Na celostátní soutěži mladých chovatelů po vítězství v okresním kole soutěže dosáhl v Čáslavi 3.místo v odboru chovu drůbeže.
Ostatní chovatelé vystavovali zvířata na okolních výstavách Hodonín, Strážnice, Hr. Lhota,
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Rohatec, Kněždub, Dubňany,Veselí nad Moravou,Velká nad Veličkou, Uh. Hradiště, Kyjov
většinou získali Čestné ceny a další ocenění kvality zvířat, která v našich chovech máme.
Reprezentovali jsme Petrov jako obec, kde ZO ČSCH je na dobré úrovni.
Na závěr je třeba poděkovat všem členům za odvedenou práci a obecnímu úřadu za podporu
naší činnosti.
Do roku 2013 přejeme všem hodně zdraví, pracovních úspěchů a osobní spokojenosti.
ZO ČSCH-Petrov

Oselka Jan

Výroční zpráva o činnosti ZO ČZS v Petrově za rok 2012
Naše organizace měla v uplynulém roce 43. členů. Výbor v počtu 11. členů se scházel vždy
v první čtvrtek v měsíci. V lednu na výroční schůzi jsme si určili plán činnosti naší organizace na nadcházející období. Dá se říct, že kostra tohoto plánu práce je až na malé rozdíly
neměnná.
Po celý rok spolupracujeme s organizacemi ze Skalice, Sudoměřic a Strážnice.
Naši delegáti byli na výročních schůzích těchto organizacích a v průběhu roku jsme se
zúčastňovali na akcích, které pořádali. Byl to Vinohradníci ples a Vinohradnická slavnost
sv. Urbana ve Skalici. Zarážení hory a Kateřinský večírek ve Strážnici a Martinská husa
v Sudoměřicích.
V průběhu roku byli dvě koordinační schůze, kde si organizace upřesňují termíny konání
akcí. Na všech těchto sezení máme možnost pozdravit své přátelé vinaře a pokoštovat vzorky vína, které účastníci přinesou.
My vinaři se vždy těšíme na nová vína a taky na košty, kde máme možnost porovnat kvalitu
našich vín. V minulém roce pořádala Družební výstavu vín organizace ze Sudoměřic. Tuto
výstavu jsme podpořili svými vzorky vín a zúčastnili jsme se na výstavě. Místní výstava vín
se u nás konala, jak se již stává tradicí na začátku května. Od místních vinařů a pár přátel
z okolí se nám podařilo vybrat 283. vzorků. Degustace se zúčastnilo 40. vinařů. Proběhla
100 bodovým systémem na likusáku. Na místních tenisových kurtech za motorestem Plže
byly za podpory obce postaveny stany s posezením a prostorem pro nalévání vína. Za roky
co tuto výstavu tímto způsobem pořádáme, si někteří stálí návštěvníci košt pod stany pochvalují a každoročně se vracejí. Je pravda, že nás částečně ohrožuje počasí, ať je to déšť
nebo velké teplo. Abychom úroveň výstavy zlepšili pro tento rok, kdy pořádáme Družební
výstavu, zajišťujeme chladící boxy na víno. Z prostory asi dlouho nic nezmění, ale jak jsem
se již zmínil, návštěvníkům se právě líbí toto netradiční prostředí. Na výstavu nám přišlo
294. platících lidí. K poslechu nám hrála cimbálová muzika. Úroveň nového ročníku koštu
se snažíme zlepšit chladícími boxy, ale před touto výstavu se výbor rozhodl, že cimbálová
muzika v rámci šetření nebude. Naštěstí dva měsíce před pořádáním svůj názor změnila.
Myslím si, že pořádání výstavy bez cimbálky je nemožné a při návštěvě okolních koštů je
možné vidět i vystoupení místních folklórních spolků či zpěváků lidových písní. Finanční
stránka výstavy dopadla dobře a nějaký zisk byl.
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Den Vinařů jsme si naplánovali na 4.8. a pozvali jsme si dechovou hudbu Mistříňanku
v domnění, že dobrá hudba přiláká více návštěvníků. Přišlo však jen 445. platících lidí a návštěvnost je stále menší. Počasí nám přálo a přítomní se dobře bavili. V tomto roce musíme
najít cestu jak snížit náklady a jak přilákat více návštěvníků.
Každoročně se zúčastňujeme obecní akce soutěž o nejlépe připravený guláš.
Mezi členy nebyl zájem a na poslední chvíli dal dohromady soutěžní tým pan Staňa Martinek, za což mu patří poděkování. Doufejme, že v tomto roce se zájem o tuto akci z naší
strany zvýší.
Dalším bodem naší činnosti je hlídání vinohradů. Toto je již několik let opomíjeno a nevěnujeme tomu takovou pozornost. Je pravda, že každoročně ubývá vinohradů a tím i lidí,
kteří by měli zájem zapojit se do hlídání. Všichni však víme, že ve vinohradech se stále
něco ztrácí, především kovové věci. Je tedy jasné, že časem dojde i ke krádežím naší úrody.
Musíme si uvědomit, že plašiče, které instalujeme každoročně do vinohradů, jsou proti
špačkům a ne proti zlodějům.
Ke konci roku jsme si naplánovali exkurzi do vinařství pana Kosíka v Tvrdonicích. Podařilo se nám zaplnit autobus a všichni účastníci byli spokojeni s podanými vzorky vína i s
prostředím vinařství.
Poslední akcí v roce je svěcení vína. Jako každoročně jsme pozvali všechny vinaře, kteří
nám přispívají svými vzorky na výstavy. V minulém roce však účast byla velmi slabá.
V tomto roce bychom měli zvýšit zájem mladých vinařů o práci v naší organizaci.
Stanislav Macalík

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Muži se začali připravovat na jarní odvety pod vedením trenéra Karla Machali v polovině ledna nejprve v tělocvičně ve Strážnici a první venkovní trénink absolvovali 25.ledna.
Kádr A-mužstva pro jarní odvety doplní maximálně 2-3 hráči. Prvním by měl být Michal
Palkovič, který u nás již působil v letech 2009-2011 a Josef Buček, u kterého se jedná o
prodloužení hostování z RSM Hodonín.
Z brankářem Kimlíčkem více méně nepočítáme, protože se na podzim bez omluvy nedostavil ke 4 zápasům, a proto nebudeme ani usilovat o prodloužení hostování z RSM Hodonín.
A- mužstvo v období od 16.2-24.3. sehraje 4 přátelské zápasy s těmito soupeři : Mikulčice
B, Radějov, KEN Veselí, soupeř ze Slovenska.
První mistrovský zápas na jaře odehrají muži 31.3. u ambiciozního Moravského Písku,
který se posílil o hráče Slovanu Bzenec Dulovce.
Dorost se připravuje od 25.ledna pod vedením Vladimíra Kotáska a před sezonou ho čekají
2 přátelské zápasy / 17.-23.3./ s Radějovem a Strážnicí. První mistrovský zápas odehraje
dorost 31.3. doma s KEN Veselí nad Moravou, kterému má vracet porážku 0 : 5 z Veselí.
Žáci se začali připravovat na sezonu pod vedením Pavla Konečného v tělocvičně ZŠ Petrov
od 28.ledna s tím, že tréninky probíhají v pondělí a v pátek až do 18.3. Poté se podle počasí
tréninky přesunou ven.V termínu od 29.3.- 4.4. odehrají žáci 2 přátelské zápasy a sezonu
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zahájí 5.-6.4. ve Svatobořicích.
V sobotu 2.2. proběhl v Motorestu tradiční ples sportovců, kterého se zúčastnila široká
sportovní veřejnost.Tímto ještě jednou děkujeme našim příznivcům, kteří přispěli finančně
a podíleli se na zorganizování celé akce.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny naše členy na Volební valnou hromadu Sokola Petrov,
která se uskuteční v sobotu 2.3.v 16.00 v obecním sklepě.
Petr Hlaváč
Jednatel TJ Sokol Petrov

Statistika nuda je, má však cenné údaje…
V Petrově žije v současné době 1333 obyvatel.
Nejstarším občanem v naší obci je pan Ervín Němeček, kterému je 96 let.
Nejstarší občankou je paní Marie Pukancová, která v loňském roce oslavila 90 let.
Průměrný věk obyvatel je 41 let.

											
Změny ve složení obyvatelstva obce Petrov v letech 2000 - 2012
		
Změny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Přihlášení 16
21
12
13
25
19
15
10
26
22
17
Odhlášení 14
18
17
11
27
14
15
10
32
17
14
Narození
8
6
9
7
8
10
8
4
14
9
15
Úmrtí
21
10
14
15
17
11
19
12
17
19
16
Stěhování 12
3
7
18
11
14
14
10
22
6
23
v obci
Sňatky
Rozvody

7
3

9
1

3
6

5
4

11
2

11
3

11
3

9
4

2
7

4
2

9
3

2011 2012
19
28
28
20
8
12
6
14
22

16

11
4

3
4
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Agentura 3Z - překonávejte s námi handicap!
Liga vozíčkářů pomáhá ve Veselí nad Moravou a jeho okolí zdravotně postiženým lidem
hledat, získat a udržet si práci. Díky novému projektu Agentura 3Z její služby mohou využít
lidé s postižením tělesným, mentálním, duševním onemocněním a civilizačními nemocemi
i nadále. Agentura 3Z nezapomíná ani na zaměstnavatele z Veselska, kteří mají zájem získat
odpovědného a snaživého pracovníka. Všechny aktivity jsou poskytovány zcela zdarma
– projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lidem s postižením nabízíme především
možnost individuálních konzultací – věnujeme se kariérnímu poradenství, na schůzkách
si klienti podle svého zájmu vytváří nebo
aktualizují životopis, odpovídají na nabídky
motivačními dopisy, vytvářejí si novou strategii pro hledání práce, s pomocí pracovní
konzultantky oslovují zaměstnavatele nebo
absolvují osobní jednání. Klienti mohou na
schůzkách najít nové možnosti pracovního směřování, často podstatně rozvinou své počítačové dovednosti a získají samostatnost
a sebevědomí při hledání pracovního uplatnění. Motivačně aktivizační workshop doplní
praktickou zkušenost s výběrovým řízením – těm, kteří zatím žádným pohovorem u zaměstnavatele neprošli, anebo v něm nebyli úspěšní. Na počítačovém kurzu mají klienti možnost
osvojit si základy práce s počítačem a naučit se využívat internet a e-mailovou poštu. Na
závěr získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Aktivně vyhledáváme zaměstnavatele a nabízíme jim poradenství o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením, předáváme informace o možnostech příspěvků při
jejich zaměstnávání a v neposlední řadě také mzdovou dotaci z projektu Agentura 3Z při zaměstnání klienta projektu. Díky tomu můžeme individuálně doladit podmínky pracovního
místa, pracovní náplň, vytipovat nejvhodnějšího zaměstnance podle požadavků zaměstnavatele. Zajišťujeme také pracovní asistenci přímo na pracovišti, aby si klient v práci zvykl
a dobře komunikoval se svými nadřízenými.
Na pobočce ve Veselí nad Moravou rádi uvítáme nové zájemce o aktivity v bezbariérových
prostorách v centru města, které jsou dobře dostupné i pro zájemce z okolních obcí. V únoru chystáme motivačně aktivizační workshop o tom, jak se připravit na pracovní pohovor,
v březnu zahajujeme další akreditovaný počítačový kurz. Více informací nejen o aktuální
nabídce aktivit projektu Agentura 3Z najdete na webových stránkách www.ligavozic.cz.
Rádi podáme pomocnou ruku při hledání práce nebo motivovaných zaměstnanců i vám! Na
případnou spolupráci se těší pracovnice projektu:
Ing. Stanislava Mrkvová
pracovní konzultantka projektu Agentura 3Z - pobočka Veselí nad Moravou
tel. 775 152 006, e-mail: stanislava.mrkvova@ligavozic.cz
tř. Masarykova 114, Veselí nad Moravou
Bc. Dagmar Havlíková, DiS. - koordinátorka projektu Agentura 3Z
tel.: 702 028 035, e-mail: dagmar.havlikova@ligavozic.cz
náměstí T. G. Masaryka 2957/9A, Břeclav

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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Zdraví z přírody
nabízíme nejlepší produkty z přírodních surovin

kterou plánujeme v naší knihov
1/2013 								



Všichni zájemci, kteří mají do
strana
23
mohou tyto svazky
nabídnout
z
vždy ve výpůjční hodiny (od
30.11.2011. Burza samotná se
Součástí bude prodej vyřazený

V naší knihovně je k dispozici
V rámci toho se snažíme prop
tradiční knihovnou. Při Vaší
pravidelné čtenáře svoji registr
Knihovna už má i své interneto
http://knihovnapetrov.webk.cz

Zveme všechny malé i velké n

Čertovské dos
…a možn

Kde? před OBEC
Kdy? neděle 4. p

Sraz všech čertů,

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ O
Petrovské mažoretky
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci leden, únor a březen:
22.1. Jan Šara
23.1. František Blata
30.1. Květoslava Čmelová
30.1. Božena Obrtlíková
25.2. Anna Javornická
25.2. Zdeňka Šebestová
13.3. Anna Hartmanová
13.3. Květoslava Mlýnková
18.3. Antonín Laga
21.3. Marie Matyášová

Narodili se:

Natálie Mikésková
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:

Marek Podhorský
Cecílie Zezulová
Anna Šuralová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

INZERCE:
- hledám pronájem v rodinném domě 2+1 nebo 1+1. Prosím nabídněte na tel.: 773 690 627.

Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE : 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.3., 12.4., pátek

1/2013
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K U LT U R N Í KALE N D Á Ř
OBCE PETROV
NA ROK 2013
1.1.2013 – Novoroční přípitek
Místo: před obecním úřadem

10.2. 2013 – Fašaňk – obchůzka obcí
Místo: před obecním úřadem, obec

22.3.2013 – Noc s Andersenem

Pořádá: Obec Petrov
Pořádá: Obec Petrov

Místo: tělocvična ZŠ

Pořádá: Obec Petrov

1.5.2013 – Otevírání Baťova kanálu

Pořádá: Obec Petrov a
provozovatelé půjčoven

Místo: Baťův kanál

11.5.2013 – Družební výstava vín

Místo: kurty u Motorestu Plže zač. 14.00 hod

Pořádá: ČZS Petrov

12.5.2013 – Zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků
Místo: školní zahrada

Pořádá: Obec Petrov a ZŠ Petrov

Místo: areál Plže

18.5.2013 – Přehlídka dechových kapel

Pořádá: Obec Petrov a František
Kotek

19.5.2013 – První svaté přijímání

Pořádá: Farnost Strážnice

25.5.2013 – Senioři 2011

Pořádá: Folklorní sdružení
regionu StrážnickoVeselsko-Horňácko a Obec Petrov

Místo: kostel sv. Václava
Místo: areál Plže

26.5.2013 – Soutěž mladých hasičů
Místo: areál požární nádrže

Pořádá: SDH Petrov

1.6.2013 - Den dětí

Pořádá: Obec Petrov a ZŠ a MŠ
Petrov

8.6.2013 – Dětské rybářské závody

Pořádá: MO ČRS Strážnice
a Obec Petrov

Místo: školní hřiště

Místo: Baťův kanál

8.6.2013 – Den otevřených sklepů vinařů Strážnicka
Místo: areál Plže

16.6.2013 – 2. Exhibiční utkání ke Dni otců
Místo: fotbalové hřiště

Pořádá: OS Vinaři Strážnicka
Pořádá: ZŠ a MŠ Petrov
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22.6.2013 – Krojovaná pouť na Žerotín
Místo: areál Žerotín Strážnice

3/2012

Pořádá: Mikroregion Strážnicko

6.7.2013 – Hasičská soutěž dospělých „Memoriál Zdeňka Stránského“
Místo: areál požární nádrže

6.7.2013 Hasičská noc v Plžích

Pořádá: SDH Petrov

Místo: areál Plže

Pořádá: SDH Petrov

13.7.2013 – FLERET

Pořádá: OS Petrov žije

14.7.2013 - …I Petrov má talent

Pořádá: Obec Petrov

20.7.2013– Rybářská noc v Plžích

Pořádá: MRS Petrov

Místo: areál Plže

Místo: areál Plže

3.8.2013 – Den vinařů – hraje DH Stříbrňanka
Místo: areál Plže

16.8. – 17.8. 2013 – Petrovské chmelobraní

Místo: areál Plže

Pořádá: ČZS Petrov

Pořádá: OS Petrov žije

30.8.2013 – Diskotéka na ukončení prázdnin – hraje DJ Luděk Ptáček
Místo: areál Plže

7.9.2013 – Petrovský kotlík

Pořádá: Obec Petrov

Místo: areál Plže

Pořádá: Obec Petrov

Místo: náves, obec Petrov, areál Plže

28.9.2013 – Hody sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov
a kroužek Petrovjan

29.9.2013 – Hodová mše svatá

Pořádá: Farní úřad Strážnice

Místo: kostel sv. Václava

7.12.2013 – Čertovské dostaveníčko

Místo: před obecním úřadem

24.12.2013 – Zpívání u vánočního stromu
Místo: u vánočního stromu

Prosinec 2013 – Vánoční koncert
Místo: kostel sv. Václava

27.12. 2013 – Svěcení vína

Místo: kostel sv. Václava

Pořádá: Obec Petrov
Pořádá: Obec Petrov
Pořádá: Obec Petrov
Pořádá: Farní úřad Strážnice a
ČZS Petrov
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Fotoreportáž
- Fašaňk
10. 2. 2013

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 19. 2. 2013
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice

