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1. Úvod
Rok 2011 byl pro naši obec rokem spíše slavícím. Slavili jsme 100.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Petrově, 80 let kopané a
90. výročí založení Sokola. Aby oslavy proběhly důstojně a
v důstojném prostředí, došlo k několika úpravám.
Areál koupaliště v okolí Likusáku prošel významnou úpravou, byla
opravena klubovka a vlastně celé zázemí fotbalu, zprovozněna
závlaha hřiště.
Kromě oslav byl také rokem rozvoje, investic a dalšího rozvoje.
Rozvoj se mohl uskutečnit na základě podaných projektů a získaných
dotací. Dotace z Jihomoravského kraje posloužila na dovybavení
zásahové jednotky. Byla podána žádost o dotaci do MAS Strážnicko
na projekt „Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“. A žádost
uspěla a v příštím roce dojde k realizaci projektu.
Dalším významným projektem byl projekt „Komunitní kompostárna“,
tento projekt byl schválen a také bude realizován v příštím roce.
V tomto roce proběhlo v České republice Sčítání lidu, domů a bytů.
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2. Počasí
V letošním roce počasí dostálo zákonitostem čtyř ročních období
mírného podnebného pásu.
Ladovská zima byla hezká na pohled, ale méně „hezká“ na odklízení
sněhu.
Padaly teplotní rekordy , 14. a 15. března byla venkovní teplota 18 –
19 stupňů Celsia. Na území českého státu padl teplotní rekord z roku
1956.
V letošním roce bylo 20 tropických dní. První z nich byl 31.5. ,
v červnu byly 2 tropické dny, v červenci 6 dnů, v srpnu 9 dní a v září
2 dny.
v pondělí 21.3.2011 – první jarní den – ranní teplota -3,5 stupňů Celsia
20.5. letní bouřka s blesky
Ve dnech 24., 25. , 29. 5. byly bouřky a padaly kroupy
29.6. v podvečer po okolních bouřkách se udělala nad Petrovem
( směrem na Strážnici) krásná duha
Na jaře 11.4. přiletěly vlaštovky a 6. září odletěly do teplých krajin.

teplota
srážky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,12

3,34

11,28

17,64

21,08

25,48

22,46

26,02

22,94

14,36

6,74

4,64

22

2

31

92

59

80,5

72

31

27

35,5

0

26,5

4

průměrná teplota v roce 2011
30

22.94

22.46

21.08

20

teplota

26.02

25.48

25

17.64
15

Řada1

14.36
11.28

10

6.74
5

4.64

3.34
1.12

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

měsíce

srážky za rok 2011
100
92

90

80.5

80

72

milimetry

70
60

59
Řada1

50
40
31

30

35.5

31

27

26.5

22

20
10

2

0
1

2

0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

měsíce

5

3.Statistika obce
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:
Věk
Celkem
0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100

Muži
48
90
98
102
104
104
59
36
11
2

Celkem občanů

Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Narodilo se
Zemřelo
Stěhovalo se v obci
Sňatků
Rozvodů

Ženy
56
67
100
104
91
84
84
65
20
1

104
157
198
206
195
188
143
101
31
3
1326

19
28
8
6
22
11
4
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4. Obecní záležitosti
Zastupitelstvo obce v roce 2011:
starostka – Eva Mlýnková (Petrov-můj domov)
místostarosta – Ing. Ladislav Krůtil (Petrov-můj domov)
Richard Koštuřík (Petrov-můj domov)
Ing. Petr Hlaváč (Petrov-můj domov)
František Javornický (Petrov-můj domov)
Pavel Vojtek (Petrov-můj domov)
František Mlýnek (Petrov-můj domov)
Stanislav Macalík (Petrov-můj domov)
Josef Javornický (KSČM)
Josef Štastný (ODS)
Radek Klásek (KDU-ČSL)

Během roku proběhlo 12 zasedání zastupitelstva, jednotliví
zastupitelé se zúčastňovali následovně:
Ing. Hlaváč Petr
Javornický František
Javornický Josef
Klásek Radek
Koštuřík Richard
Ing. Krůtil Ladislav
Macalík Stanislav
Mlýnek František
Mlýnková Eva
Šťastný Josef
Vojtek Pavel

9x
10x
11x
10x
12x
12x
9x
11x
12x
11x
12x
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Všeobecnou správu na obecním úřadu vykonává paní Alena Konečná a
účetní je paní Ludmila Polášková, obě z Petrova.
Projekt „ Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“ – obsahuje
pořízení značení pro turisty, infotabule, revitalizaci zeleně, oprava
obecního úřadu., opravu „kolečka“ Dotace ve výši 576 000,- Kč ze
Státního zemědělského investičního fondu.
Jako každoročně zastupitelstvo obce rozdělilo finanční příspěvky
organizacím , které písemně požádaly o finanční příspěvek na činnost
v roce 2011. Bylo rozděleno celkem 158 000,- Kč
Projekt „ Komunitní kompostárna Petrov“ a „ Rozšíření separace
biologických odpadů v obci Petrov“ byla schválena Státním fondem
životního prostředí dotace na projekty ve výši 1 530 900,- a
2 469 600 ,- Kč. Projekt se týká pořízení nové techniky – traktoru
s příslušenstvím, nákladního automobilu s kontejnery a 300 ks
kompostérů.
Dotace prostřednictvím Mikroregionu Strážnicko Jihomoravského
kraje 48 000,- Kč na opravu zvonice
Po dohodě s Městem Strážnice a okolními obcemi přispěla obec
Městu Strážnice na provoz budovy PČR ve Strážnici příspěvkem ve
výši 32.775,- Kč z důvodu zachování policejní stanice ve strážnici
Obec poskytla finanční příspěvek 1 000,- Kč farnosti Blatnice pod
Svatým Antonínkem na pamětní desku malíře Joži Úprky.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo zadáno vypracování
zástavbové studie na vybudování ulice „Lázeňská“ a to ve dvou
variantách.
Poplatek za odpady 360,- Kč za osobu a rok
Poplatek za psa činil 120,-Kč
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Rozpočet na rok 2011 :
Rozpočtové příjmy: 11 955 tis.Kč, rozpočtové výdaje: 11 545 tis. Kč,
financování příjmy: 190 tis. Kč, financování výdaje: 600 tis. Kč
Investice v Petrově – Ředitelství vodních cest projevilo zájem
vybudovat na Baťově kanále výstavbu ochranného a rekreačního
přístavu na ploše 4 000m2 pro kotvení až 50 lodí. Stejně tak Baťův
domek se dočkal změn. První změnou byla změna majitele, tím se stal
Státní plavební správa. Jejím záměrem bylo domek zrekonstruovat a
zřídit tu detašované pracoviště.
Na zastupitelstvu byl vznesen návrh na označení sklepů evidenčním
číslem – návrh Richarda Koštuříka
Spuštění nových internetových stránek Obce Petrov – původní
stránky byly přepracovány a doplněny o další informace sloužící nejen
místním, ale i turistům a ostatním.
Oprava kapliček u Plží a v Bobálově probíhala během měsíce srpna.
Kapličky dostaly zvenčí novou omítku a nátěr a jsou připraveny na
vymalování ornamenty.
Areál Likusáku prošel úpravou, bylo provedeno vyrovnání terénu před
vchodem a jeho odvodnění, vybudování WC, zavedení vody do
kuchyňky a natřeno venkovní obložení.
Obec vyhlásila Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele školy.
Proběhlo konkurzní řízení , jeho se zúčastnilo 10 uchazečů . Výběrová
komise doporučila na funkci ředitele 4 uchazeče. Z těchto uchazečů
starostka jmenovala do funkce ředitele Mgr. Martina Fialu a to na
dobu určitou 2 let.
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5. akce v obci
Leden
7.1. Tříkrálová sbírka
29.1. Ples sportovců

Únor
11.2. Školní večírek
Březen
6. března fašaňk
Duben
15.4. Noc s Andersenem
29.4. Rybářská zábava na „Baťáku“
30.4. Rybářské závody na „Baťáku“
Květen
1.5. otevírání Baťáku
7.5. košt vína na kurtech – 248 vzorků
8.5. zahradní slavnost přání matkám ke Dni matek a vítání občánků
21.5. ročník Festivalu dechovek v Plžích
22.5. první svaté příjímání
28.5. Senioři 2011
29.5. Soutěž mladých hasičů
Červen
2.6. Prezentace obce v soutěži Vesnice roku 2011
4.6. oslavy výročí 100 let založení SDH
11.6. dětské rybářské závody na Baťáku
18.6. oslavy 80. výročí založení TJ Sokol
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Červenec
2.7. soutěž Memoriál Zdeňka Stránského
2.7. hasičská noc taneční zábava se skupinou V.S.P. Band
23.7. rybářská noc – skupina Ferum
Srpen
6.8. Den vinařů
14.8. Výstava drobného zvířectva
26.8. Diskotéka na ukončení prázdnin
27.8. Mistrovství ČR s mezinárodní účastí rádiem řízených větroňů
kategorie RCEO ( letiště Strážnice)

Září
3.9. Petrovský kotlík
28.9. slavnostní mše svatá
Říjen
1.10. Hody sv. Václava
2.10. hodová mše
19.10. Sběr velkoobjemového odpadu
Listopad
25.11. Kateřinské posezení
Prosinec
4.12. Čertovské dostaveníčko
7. a 14. 12. předvánoční burza knih v knihovně
24.12. Zpívání u vánočního stromu
27.12. svěcení vína
26.12. vánoční koncert
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6. Ze života obce
Tříkrálová sbírka

Pod záštitou Charity Strážnice se uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Koledníci vykoledovali do pokladniček 45 156,- Kč, což je o 2 734,Kč víc než v roce 2010. Odměnou pro koledníky bylo promítání filmu
Shrek: Zvonec a konec, které proběhlo 19. ledna ve Strážnici.

Večírek pro rodiče a přátele školy

V pátek 11.2. se konal večírek pro rodiče a přátele školy. Ve vinárně
motorestu Plže zahájili večírek malí tanečníci Klárka Megová a Filip
Schwoiser ukázkou standardních tanců a latinských tanců. Hudba DJ
Luděk Ptáček.

Fašaňk

v letošním roce proběhla fašaňková veselice 6.března na téma „
Z pohádky do pohádky“. Slavnost začala večerníkovou znělkou a
představením pohádkových bytostí u obecního úřadu Pod Kaštanek,
který se na odpoledne změnil na pohádkový strom ověšený jitrnicemi.
Od obecního úřadu se masky vydaly průvodem po obci. Letos se
zúčastnilo asi 70 – 80 masek. Průvod prošel Bubálovem, Rybářama,
Cigánským řádkem až ke sv. Anně a svoji cestu masky zakončily
v baru U Labutě. Tady bylo připraveno občerstvení v podobě ovárku a
zabíjačkových dobrot. Masky v průvodu se cestou občerstvovali na
zastávkách u některých domů, jejich majitelé vítali masky milosťama,
koláčky, někteří i slaninou ( sem tam skončila aj na šavli) a štamprlkou
slivovice nebo pohárkem vína.

Noc s Andersenem
je akcí českých knihoven , jak bojovat s dalšími médii o zájem dětí.
Děti se sešly v tělocvičně ( místní knihovna by z hlediska prostoru
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nezvládla všechny zájemce) na noční čtení. První noc s Andersenem
proběhla v roce 2008. Pravidelně se sejde kolem 30 dětí. Každoročně
se připraví příběhy na určité téma. Letos to byly večerníčkovy
pohádky. Po večeři si děti zasoutěžily, prošly se kolem Baťáku a pak
začalo samotné čtení. Po jedné hodině v noci už všechny děti spaly.
Každý účastník dostal na závěr diplom Za výdrž při čtení.

Zahradní slavnost
V neděli 8. května se uskutečnila na školní zahradě oslava Dne matek
a vítání nových občánků naší obce. Děti z Klubíčka, MŠ a ZŠ si
připravily pro maminky hezký program a také pro ně vyrobily dárek.
Součástí slavnosti bylo i přivítání nových občánků do života naší obce.
Celkem bylo přivítáno 15 dětí.

Přehlídka dechových hudeb
V sobotu 21.5. proběhl 1. ročník přehlídky dechových hudeb.
Pořadatelem akce byl p. František Kotek ze Strážnice spolu s obcí.
Jeho nápad uspořádat přehlídku dechovek vznikl jako protipól
převaze akcí v souvislostí s cimbálovou muzikou.
Prvního ročníku se zúčastnily DH Vlčnovjanka z Vlčkova, DH
Svárovanka ze Strážnice, DH Pernštejnka z Pernštejna
DH Hanačka z Břestu. Předskokanem byla DH dětí ZUŠ Strážnice.

Senioři 2011

Letošní festival byl poznamenán deštěm, a proto organizátoři
přesunuli vystoupení souborů z kolečka do družstevního sklepa. Díky
omezenému prostoru byli diváky převážně členové jednotlivých
souborů .
Festivalu se zúčastnily soubory Radovan – Pozdní sběr z Napajedel,
senioři souboru Dúbrava z Dubňan, Odra z Ostravy, Pilky ze Lhoty
pod Ondřejníkem, senioři valašského souboru Rusava z Bystřice pod
Hostýnem a sólisté manželé Stanovští, slovácký krúžek z Prahy.
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Hosté ze Slovenska – Senioři SLUK z Bratislavy, Senioři souboru
Dopravár z Bratislavy, ženský pěvecký sbor Kmotry a heligonkáři
z Detvy.

Soutěž O nejhezčí předzahrádku a okolí nemovitosti
Na jaře obec vyhlásila 1. ročník soutěže o nejhezčí předzahrádku a
okolí domu, jejíž průběh byl od 15. května do 30. července. Bylo
vytipováno a vyfotografováno 20 nejhezčích předzahrádek a okolí
domů. Fotografie byly umístěny na veřejnou nástěnku a občané
rozhodli svými hlasy o vítězi. Celkem hlasovalo 68 občanů. Vítězové
byli vyhlášeni na akci Petrovský kotlík.
Pořadí vítězů: 1. manželé Vaňkovi
2. manželé Maňákovi
3. manželé Krakovští
4. Iveta Dekařová
5. manželé Benovičovi

Vesnice roku 2011
Petrov se zapojil do soutěže Vesnice roku 2011 . Dne 2. června
proběhla prezentace naší obce před hodnotící komisí. Komise začala
svoji hodnotící práci v Plžích. V obecním sklepě byla připravena
prezentace na nástěnkách, videu a věcných ukázkách všeho, co se
v obci děje, dále se komise přesunula na kolečko, kde měly jednotlivé
organizace a sdružení působící v obci připravený svůj stánek , v němž
ukázaly svoji činnost , úspěchy a vše, co s organizací souvisí. Zástupci
jednotlivých organizací komisi seznámili s činností, akcemi, záměry a
fungováním organizace, výsledky a úspěchy. Komise se prošla po obci,
navštívila školu, školku, knihovnu, kostel, hasičskou zbrojnici,náves a
přístaviště na Baťáku. Vzhledem k tomu, že měla vymezený čas na
návštěvu obce, byla prohlídka a posouzení velmi časově omezené.
Kromě naší obce v ten den navštívila několik dalších soutěžících obcí.
Závěry soutěže byly slavnostně vyhlášeny 20. srpna 2011, naší obci
bylo uděleno:
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Mimořádné ocenění za příkladné řešení infrastruktury uděluje
komise obci Petrov (okres Hodonín). Za dosažený výsledek ocenil
Jihomoravský kraj obec darem 30 000,- Kč

Oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
V sobotu 4. června proběhly oslavy 100. výročí založení hasičského
sboru. Celodenní oslavy začaly slavnostní mší v kostele sv. Václava.
Poté byl položen věnec na místním hřbitově k uctění památky
zemřelých členů. Hlavní oslavy proběhly v areálu koupaliště.
V Likusáku proběhla slavnostní schůze, jíž se zúčastnila většina členů,
taktéž členové družebního sboru z Hrádku u Rokycan. V průběhu
slavnostní schůze bylo oceněno celkem členů různými typy
vyznamenání a čestných uznání. Po slavnostní schůzi byla v areálu
koupaliště připravena pro členy sboru, hosty a širokou veřejnost
ukázka Hasební technika letem staletími. Od hašení kýbly s vodou
přes koňskou stříkačku, první motorové stříkačky až po soudobou
techniku . Zároveň bylo možné vidět při práci střelmistra a
záchranářské psy. Zajímavá podívaná se setkala s ohlasem u diváků.
Večer patřil taneční zábavě v Plžích a vodní fontáně na hřišti TJ.

Oslavy 80 let kopané a 90 let od založení Sokola
V sobotu 18.6. vyvrcholily oslavy 80 let kopané v Petrově a 90 let od
založení Sokola. Oslavy začaly položením pamětního věnce na hřitově.
Na slavnostní schůzi zhodnotili fotbalisté svoji činnost za celé období
trvání spolku. Celkem bylo oceněno 25 členů Sokola čestným uznáním
a pamětní plaketou. Při příležitosti výročí byla v obecním sklepě
vytvořena výstava fotografií a rekvizit dokumentujících činnost
spolku. Součástí oslav byly i dva zápasy a to přátelský zápas starých
pánů Petrova a Staré Červené Vody a zlatým hřebem oslav byl zápas
místního mužstva s výběrem hráčů z 1 FC Slovácko, za které
nastoupili místní odchovanci fotbalu Dalibor Koštuřík a Filip Hlúpik.
Výsledek zápasu 2 :7 pro výběr Slovácka.
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Součástí příprav na oslavy byla i rekonstrukce kabin na hřišti,
výstavba zavlažovacího systému a celkové zvelebení areálu TJ Sokol
Petrov.

Petrovský kotlík

První sobotu v září se kolečko proměnilo ve velkou kuchyň. V kotli, na
kamnech se vařil guláš. Jednotlivé organizace vařily podle svého
speciálního receptu guláš, který pak hodnotila odborná porota, ale
také všichni diváci ochutnavači. Zpestření čekací doby na guláš byly
různé soutěže členů soutěžních týmů. Kuchtíci a kuchařinky např.
přenášeli vodu v koštéři. Novinkou letošního ročníku byl nápad
holubářů uspořádat dražbu vína a výnos věnovat dětem do MŠ. Na
dražbu se podařilo získat 50 vzorků vína a zkušený dražitel pan
Strnad vyměnil holuby za víno a pomocí dražitelského kladívka odvedl
vynikající výkon a vydražil vína za celkovou sumu 14 500,- Kč. Mnozí
zúčastnění viděli poprvé, jak probíhá dražba in natura. Pro většinu to
byl velmi zajímavý, napínavý a také poučný zážitek.
Vítězným gulášem byl u poroty guláš chovatelů a u diváků vyhrál guláš
sportovců. Vzhledem k tomu, že během půl hodiny byly všechny kotle
a hrnce prázdné a na některé ochutnavače se ani nedostalo, vyhráli
vlastně všichni. Finále kotlíku byla ještě jedna dražba. Sportovci
oprášili loňskou vítěznou láhev whisky a pod vlivem a plni dojmů
z předchozí dražby vydražili loňskou výhru za 2000,- Kč . Výtěžek
putoval taktéž dětem do MŠ.
Součástí kotlíku bylo vyhlášení vítězů soutěže O nejkrásnější
předzahrádku a okolí domu ( viz výše)
Kotlík se stal oblíbenou akcí nejen pro domácí, ale také pro přespolní.
Každým rokem přibývá cizích návštěvníků akce.

Diskotéka na ukončení prázdnin

Poslední prázdninový pátek se především děti , ale také jejich rodiče
rozloučili s prázdninami na kolečku v Plžích. K tanci a poslechu již
tradičně hrál DJ Luděk Ptáček
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Návštěva z Petrova nad Desnou
Ve čtvrtek 29. září navštívilo obec asi 80 občanů, včetně starosty a
pracovnic obecního úřadu. Touto návštěvou začala družební
spolupráce mezi oběma obcemi.

Krojové hody

Letošnímu hodovému veselí přálo počasí, zájem tanečníků, diváků a
vlastně všech občanů. V pátek se stavěla mája, kterou nám darovalo
město Strážnice. Hojný počet stavěčů pod vedením pana Jana Hořáka
ze Strážnice máju postavili v prostoru u Plží. V sobotu prošel průvod
krojovaných pod vedením Barbory Mlýnkové a Tomáše Lončíka
Petrovem. Průvod doprovázela cimbálová muzika Strážničan. Na závěr
průvodu proběhlo v Plžích na kolečku vystoupení. Večer pokračovaly
hody hodovou zábavou za účasti chasy a dalších více než 200 platících
hodařů. V neděli proběhla hodová mše. A ani právo se neztratilo.

Kateřinské posezení

Již tradiční akci uspořádal svaz zdravotně postižených občanů
v Motorestu Plže. Kdy k tanci a poslechu zahrála skupina Šlapeťáci
z Dubňan.

Čertovské dostaveníčko
Tradiční akce , která se setkává velkým zájmen u občanů, proběhla
v neděli 4. prosince před obecním úřadem. Nejen děti, ale i dospělí si
užívali příjemnou atmosféru setkání čertíků, andělů a sv. Mikuláše,
který přišel děti navštívit i se svou družinou. Každé dítko Mikuláš
navštívil a za básničku nebo písničku obdaroval červeným polštářkem
se svou podobiznou. Před obecním úřadem byly pro děti připraveny
různé soutěže se sladkou odměnou. Na občerstvení se opékaly na
roštu brambory a v hasičce hasiči vařili a podávali svařák pro dospělé
a čaj pro děti.
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Roráty
Liturgicko – hudební forma ranní mariánské mše, která se koná
v adventní době. V Petrově se konaly celou adventní dobu. Děti po
mši svaté chodily k „zahrádkářům“ na snídani připravenou maminkami
a babičkami.

Zpívání u vánočního stromu
Tradiční akcí 24.12., při níž se sešli občané Petrova před kostelem,
aby společně strávili chvilku vánočních svátků. Zpívání se zúčastnily
děti z MŠ a ZŠ s pásmem básniček a koled. I letos si kroužek
Petrova připravil pásmo vánočních písní a koled za doprovodu
cimbálové muziky. I letos bylo možné odnést si z kostela Betlémské
světlo.

Vánoční koncert
Ve středu 28.12. se sešli místní obyvatelé , ale také hodně
přespolních na vánočním koncertě v kostele sv. Václava. Příjemnou
hudbou a písněmi v duchu Vánoc potěšili diváky či spíše posluchače
muzikanti a zpěváci cimbálové muziky Harafica z Uherského Hradiště.
Spolu s cimbálovou muzikou vystoupil i ženský sbor.

7.zájmové složky
Sbor dobrovolných hasičů
Uskutečnil sběr kovového odpadu a výtěžek sběru byl v celkové
hmotnosti 4 170 kg.
V pátek 8. dubna proběhlo námětové cvičení zásahových jednotek
Petrov, Strážnice a Rohatec na „hořící“ školu. V rámci cvičení
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proběhla evakuace dětí a personálu, lokalizace a likvidace požáru.
Součástí cvičení byla záchrana raněného a dálková doprava vody.
Druhé taktické cvičení bylo v nemocnici TGM v Hodoníně – požár
interního oddělení. Cvičení proběhlo za plného provozu za účasti 12
profesionálních i dobrovolných jednotek. Naše jednotka se podílela na
evakuaci pacientů a zaměstnanců nemocnice.
Jednotka se zúčastnila dvou ukázek v Tasově a Radějově.
V tomto roce se stal sbor pořadatel dvou soutěží. V neděli 29.května
uspořádal soutěž pro děti v rámci Velké ceny okresu Hodonín.
Zúčastnilo se celkem 27 kolektivů ve dvou kategoriích. Za Petrov
soutěžili starší žáci a družstvo přípravky.
Druhou soutěží byla soutěž pro dospělé Memoriál Zdeňka Stránského
- soutěž v požárním útoku pro muže a ženy. První červencovou neděli
se sjelo celkem 18 družstev mužů a 6 družstev žen z okresu Hodonín
a Uherské Hradiště. Domácí muži obsadili 3. místo s časem 18,45 s.
Zásahová jednotka SDH Petrov měla celkem 14 + ? výjezdů

Sokol
Od poloviny ledna byla zahájena kompletní rekonstrukce kabin.
Rekonstrukce probíhala za finančního přispění obce, sponzorů a
příznivců. Veškeré práce byly prováděny brigádně. Došlo k opravě
stropů, vybavení sprchami, opravě omítky a výměně elektroinstalace.
Zimní příprava A mužstva pod vedením nového trenéra Antonína
Gajdy st. , mužstvo odehrálo přípravné a přátelské zápasy. Stejně
fungovalo družstvo dorostu. Přípravka trénovala v tělocvičně.
Po vydařené zimní přípravě se jarní klání příliš nevyvedla až na
poslední zápas se Sudoměřicemi, kdy petrovské mužstvo zvítězilo.
Stejně tak dorost , žáci a přípravka prověřili svoje schopnosti a se
střídavými úspěchy prošli částí sezóny.
29.1. se konal ples TJ v Motorestu u Plží. Plesu se zúčastnilo 136
hostů.
V letní přípravě mělo mužstvo relativně dobré výsledky, přesto do
nového ročníku vstoupilo spíš neúspěšně. Mužstva dorostu se ujali noví
trenéři Vladimír Kotasem a Bedřich Dvorský. Po 30 letech byla
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zrušena kategorie starších žáků a to z důvodu malého počtu aktivních
hráčů.

Zahrádkáři
Výstava vín se konala na kurtech, kde bylo k ochutnání … vzorků vín.
Výstavě předcházela degustace a bodování vzorků.
6.8. Den vinařů 385 platících návštěvníku, hudba Stříbrňanka

-

Chovatelé poštovních holubů
Místní chovatelé se zapojili do závodní sezony letů poštovních holubů.
Aby mohli holuby závodit musí také trénovat a proto se chovatelé
zapojili do cvičných letů ve všech „ věkových“ kategoriích holubů od
holoubat až po otrlé holubí kozáky.
VB závodní sezóně létali na Krátkých tratích tj. vzdálenost 400 –
600km, Středních tratích tj. 700 – 1050 km a Dlouhých tratích tj. od
1050 km dál, např. Brusel

Chovatelé
Okresní výbor Českého svazu chovatelů uspořádal soutěž mladých
chovatelů v Kyjově. Místní organizaci reprezentovali Tomáš Horinka a
Tomáš Belžík. Oba soutěžili v určitých kategoriích. Tomáš Belžík
získal v kategorii chov exotického ptactva 3. místo. Tomáš Horinka
soutěžil ve dvou kategoriích a to v chovu drůbeže a chovu exotů.
V soutěži překvapil velmi vysokou úrovní svých znalostí a s přehledem
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se stal absolutním vítězem soutěže a byl oceněn Zlatou medailí.
Zároveň se nominoval do celostátní soutěže mladých chovatelů.
Základní organizace uspořádala pro veřejnost v neděli 14. srpna
místní výstavu. Návštěvníci mohli zhlédnout různé druhy králíků,
drůbeže a exotického ptactva. Ve spolupráci s chovateli poštovních
holubů byla vystavena i kolekce tohoto druhu.

Místní rybářský svaz Petrov
Jeho činnost má několik standardních každoročních akcí. Jsou
to:brigáda, kdy členové zvelebují prostředí Baťáku a tím je zároveň
připravili na letošní rybářské závody. Závody proběhly 30. dubna na
Baťáku, večer před samotnými závody se konala zábava, kterou
trochu pokazil déšť. Přesto zábava proběhla za účasti skupiny
Merlot a všech tance chtivých účastníků. Kromě tance rybáři také
nabídli již tradičně rybí speciality. Závodů se zúčastnilo celkem 135
závodníků. Vítěznou rybou byl kapr s délkou 54 cm.
Rybářský potěr se také zúčastnil tradičních dětských závodů ve
Bzenci na Rybníčku a bodovým systémem zvítězil domácí
reprezentant Filip Schwoiser. Dalším skvělým reprezentantem
Petrova byla Monika Frolková, která vyhrála kategorii největší kapr.
Rybářskou oslavou Dne dětí byly místní rybářské závody, které kvůli
čištění tradičního místa Lapače, proběhly na Baťáku. Akce se
zúčastnilo asi 50 lovících i přihlížejících dětí. Vítězem se stal Tomáš
Ospalík s 40 cm kaprem, druhé místo patřilo Davidu Marečkovi s 36
cm kaprem a na třetím místě skončil Dušan Šamánek, čtvrtá pozice
patřila Adéle Vojtkové.
Další již tradiční akcí byla rybářská noc, která se konala 23. července
v Plžích při hudbě skupiny Ferrum se Strážnice. K občerstvení byly
rybí speciality.

Myslivecké sdružení Dolina Petrov
Dne 17. června uspořádalo sdružení den pro děti MŠ a ZŠ v prostoru
přístaviště plavebního kanálu. Děti se seznámily s minulostí,
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současností a účelem myslivosti. Viděly zbraně a vycpaná zvířata,
prohlédly si časopisy Myslivost a zhlédly ukázku práce loveckého psa
ve vodě ( aportování). Také si prakticky vyzkoušely střelbu ze
vzduchovky, pobavily se při přenášení vody a skákání v pytli či házení
míčkem. Závěrem byly děti odměněny při závěrečném nástupu
s troubením diplomy a věcnými cenami.
V listopadu a prosinci se uskutečnily hony na drobnou zvěř, při nichž
se dodržely lovecké a myslivecké tradice – troubení fanfár, poslední
leč a myslivecký soud.
Celoročně se členové starali o honitbu a v zimě o přikrmování zvěře.

Petrovské mažoretky
Navázaly na úspěšnou loňskou sezónu a pokračovaly i letos
v soutěžení, vystoupeních a přehlídkách. Na různých soutěžích získaly
ve všech obsazených kategoriích medailová ocenění. Finálová soutěž
ve Ždánicích : 3. místo v kategorii sólo senior Magda Podrazilová, 1.
místo v kategorii duo senior Martina Šarová a Silvie Zemánková.
Soutěž na Slovensku za účasti starších i nových členek s výsledkem:
3. místo Natálie Vaňková, 2. místo Tamara Mlýnková, Magda
Podrazilová. Pohár za 1. místo v kategorii miniformace děti Terezka
Konečná, Natálka Martinková, Karolínka Šrédlová a Lucinka
Chocholáčková ( Sudoměřice). Podzimní soutěž ve slovenských
Vrbovcích byla sběrem vynikajících výsledků a umístění. Sólo senior –
1. místo Magda Podrazilová, duo junior 1. místo Tamara Mlýnková a
Monika Chocholáčková ( Sudoměřice), seniorky 1. místo Martina
Šarová a Silvie Zemánková, trio 1. místo Magda Režňáková, Monika
Chocholáčková a Venda Šebestová.

Letecko – modelářský klub Strážnice
Jeho členy jsou tři občané Petrova . Jsou to Ing. Jaroslav Velísek,
Kamil Zahradníček a Petr Matyáš. Jejich činnost je pro Petrov zatím
spíše neznámá.
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8. Knihovna
V roce 2011 bylo 77 registrovaných čtenářů, z toho do 15 let bylo 24,
studentů 8 a dospělých 45. Za celý rok přišlo do knihovny 696
návštěvníků a z toho bylo pouze 31 návštěvníků využívajících internet
v knihovně.
Bylo pořízeno celkem 169 nových knih a vyřazeno 80 starých,
poškozených. Ty byly nabízeny na I. předvánoční burze knih za cenu
5,- Kč a 10,-Kč. Zde byly nabízeny i knihy, které přinesli na prodej
občané. O nabízené knihy byl ale velmi malý zájem.
K 31.12.2011 bylo v knihovně celkem 7 717 svazků všech žánrů.
Tak jako každoročně tak i v tomto roce proběhly besedy s dětmi z
mateřské i základní školy. Výpůjční doba byla ve středu od 15 – 18
hodin. Knihovnicí byla v roce 2011 paní Iveta Pekařová.

9. Školství
Mateřská škola
Zimní činnost ve školce byla většinou ve třídě. Děti navštívila lektorka
z VIS Bílé Karpaty s programem „ Putování s Křemílkem a
Vochomůrkou“, což bylo seznámení s léčivými rostlinami. Od ledna do
března se děti zúčastnily plaveckého výcviku.
Týden s krtečkem byla zdařilá akce, uspořádaná v MŠ při příležitosti
90. narozenin autora Zdeňka Milera a k 55. výročí vzniku krtečka.
Děti si přinesly své plyšové krtečky, knihy o krtečkovi.
Jaro přivítaly děti ve školce pozorováním přírody, seznámily se se
zvyky, obyčeji a pranostikami. Ve velikonoční době ozdobily vajíčka.
Po Velikonocích přiletěli čarodějové a čarodějnice na „výroční
konferenci“. S velkou slávou děti oslavily svůj svátek. Na zahradě MŠ
se konal jarmark. Prodávaly se výrobky z kuchyně od maminek,
výrobky dětí a nezbytné hračky a další nezbytnosti, které děti velmi
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potřebují. Výtěžek akce byl použit na vybudování pískoviště na
zahradě MŠ. Po skončení soutěží si děti opekly špekáčky.
V pondělí 5. prosince chodil Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Děti
dostaly balíček dobrot. Ve čtvrtek 15. prosince proběhla vánoční
besídka spolu s dětmi z Klubíčka předvedly divákům svoje vystoupení.
Ta se setkala velkým ohlasem. Poté se děti vrhly na kupu dárků pod
stromečkem. Dárky byly pořízeny z výtěžku dražby proběhlé na
Petrovském kotlíku a také z finančních příspěvků rodičů.
Ve spolupráci s obcí proběhla v budově MŠ výměna oken ,
rekonstrukce záchodů s umývárnou v jedné třídě, výměna části
radiátorů a instalace termohlavic.

Základní škola
V roce 2011 pracovalo na škole 10 kroužků pod vedením pedagogů a
rodičů. Byly to Angličtina hrou, Mažoretky, Aerobik, Literárně
informační klub, Lego kroužek, Mladý knihovník, Ruský jazyk,
Přírodovědný kroužek, dramatický kroužek, Turistický kroužek.
V lednu začal pracovat kroužek stolního tenisu. Od ledna do března
proběhl povinný plavecký výcvik pro děti . Zimní dny vedení školy
dětem zpříjemnilo představením cirkusu Bimbo. Pololetí oslavily
karnevalem. Nejzajímavější maskou byla vyhodnocena maska sládka
z pivovaru a vysavače.
V únoru proběhl zápis dětí do 1. třídy základní školy s pohádkou O
veliké řepě. Odměnou za snažení dětí byl dort ve tvaru školy. Do 1.
třídy bylo zapsáno 9 dětí: Ondřej Běťák, Štěpán Hudeček, Kateřina
Klásková, Adam komoň, Karolína Konečná, Eva Maria Kubalová, Hana
Marečková, Matúš Martinek a Lenka Tomšejová.
ZŠ se zapojila do projektu EU peníze školám s názvem „ Zkvalitnění
výuky na ZŠ Petrov“ (realizace během dvou let) a získala finanční
prostředky ve výši 480 589,- Kč. Díky dotaci byla provedena
reinstalace PC učebny, ve dvou třídách bylo nainstalována interaktivní
tabule, datový projektor interaktivní snímač a notebook.
V průběhu roku se žáci zúčastňovali různých soutěží, navštěvovali
divadelní představení. Zajímavou akcí pro děti byl školní výlet na
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státní zámek v Milovicích, děti byly na návštěvě u paní hraběnky se
vším co k tomu patří – kostýmy, etiketou, tancem i šermířskými
souboji.
Stav žáků k 1.9.2011 :
MŠ 46 dětí z toho 38 celodenních ( 16 předškolních)
3 dopolední
5 pětidenních
ZŠ 39 žáků ( 2 integrovaní) z toho
1. třída 8 dětí
2. třída 10 dětí
3. třída 10 dětí
4. třída 7 dětí
5. třída 4 děti
Akcemi pořádanými v novém školním 2011/2012 roce byly Ahoj léto!
19. září, kdy děti společně s rodiči doma vyrobili a ozdobili dýni a
přinesli ji do zahrady MŠ. Tady všechny dýně soutěžily. Kromě
soutěžení dýní, soutěžily i děti v různých sportovních disciplínách.
Největší zájem byl o malovaný obličej. Tady stála dlouhá fronta
zájemců a malovalo se až do tmy. Dýňové výtvory v následujících
dnech ozdobili prostranství před MŠ, ZŠ a obecním úřadem.
V průběhu měsíce října se škola zapojila do školního recyklačního
programu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí
v oblasti třídění a recyklace odpadů. Děti plnily ekologické úkoly ,
škola získala účastí v projektu dvě sběrné nádoby na drobná
elektrozařízení.
A 1. listopadu se konalo společné Usínání broučků ze ZŠ i MŠ a
dalších budoucích žáčků obou zařízení. Broučci se svými lampičkami a
svítilničkami vyrazili na poslední „procházku“ Petrovem před zimou.
Průvod dorazil na hřiště, kde každý brouček dostal lampion štěstí a
při jeho vypuštění si něco přál. Byla to hezká podívaná - na tmavé
obloze bylo plno světýlek symbolizujících přání dětí.
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Advent byl ve znamení výroby adventních věnců, návštěvy Mikuláše a
návštěvy kouzelníka. Ve čtvrtek 15. prosince proběhla vánoční
besídka.
V pondělí 19. 12. se děti spolu se svými rodiči prošli školou v rámci
projektového dne, kdy navlékaly korálky, pekly perníčky, tvořily
přáníčka .
Děti se zúčastnily obecní akce Zpívání u vánočního stromu, kde
přednesly několik básniček a koled.

Mateřské centrum Klubíčko
MC se zapojovalo do aktivit ZŠ a MŠ, Děti s maminkami se scházely
ve středu od 9 – 11 hodin v prostorách půdní vestavby MŠ. Klubíčko
rozšířilo své aktivity o odlišné činnosti jako např. návštěvu pohádkové
solné jeskyně. K běžným činnostem patřilo hraní, tančení, zpívání a
vyrábění drobných předmětů pro radost. Ve druhé polovině roku
přibylo dětí v Klubíčku a došlo k rozdělení setkávání na dva dny podle
věku.Děti s maminkami se zapojily do činnosti školky a zúčastnily se
zahradní slavnosti a vánoční besídky. Předvedly milé vystoupení .

10.Ostatní
Dotace Jihomoravského kraje na dovybavení zásahové jednotky SDH
ve výši 100 000,- Kč. Byly pořízeny dýchací přístroje a ochranné
obleky.
Igor Kočiš daroval dýně na výzdobu obce
Vánoční strom daroval obci pan František Oselka
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Vánoční stromek do školky a větve na výzdobu darovala rodina
Klásková
Balíky na výzdobu obce a ručně vyrobené ozdoby na vánoční strom
darovali Jan Svoboda a jeho manželka Marie
Otevření nonstop herny na bývalém „Pechovém“ se setkalo se značně
záporným postojem vedení obce, ale i většiny obyvatel. Mnozí občané
nesouhlasili s takovým typem podniku v obci. Vzhledem k tomu, že
podnikatelský záměr firmy vlastnící hernu byl původně schválen v jiné
podobě a firma během doby svůj záměr změnila a není v možnostech
obce takový druh provozu zakázat. Herna byla přepadena.
Petrov v televizi
26.6.2011 v pořadu Toulavá kamera reportáž o Baťově kanále. Byly
v ní ukázky petrovského přístaviště, komory
Toulavá kamera 25.9.2011 reportáž Naučná stezka vinařská u
Strážnice
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulavakamera/211411000320925/
Turistická známka obce Petrov
Obec Petrov má vyrobenou vlastní turistickou známku Petrov Plže (No.1126).
týká se památkové rezervace Plže, cena 30,-Kč a lze ji zakoupit na
OÚ, v půjčovně loděk P. Vojtka a ve vinotéce p. Kláska.
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Geocaching [anglicky džiokešin, česky geokešink]
je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití
navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného
cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při
hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk,
zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher (
kačer).
I Petrov je součástí této hry. Na území obce se nachází několik
„kešek“, které provedou sběratele kešek Petrovem a seznámí ho např.
s historií lázeňství v obci, zajímavostmi a pamětihodnostmi – zvonice,
kapličky, sv. Trojice, Plže. Majiteli schránek jsou místní občané, ale
také cizí lidé , které Petrov oslovil něčím zajímavým. Součástí hry je
pořádání tzv. eventů, setkání organizujících se při nějaké
příležitosti, např. hledání velikonočních zajíců.
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