KRONIKA
OBCE PETROV
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Úvod
Letošní rok se nesl ve znamení oslav 600 výročí první písemné zmínky
o obci Petrov. Oslavy se prolínaly různými akcemi v průběhu roku.
Metylalkoholová aféra, zemřelo 42 lidí a celkově bylo otráveno
pančovaným alkoholem 76 lidí. Byli obviněni 3 lidé.
Parlament schválil přímou volbu prezidenta a termín prezidentských
voleb
Volby do krajských zastupitelstev a Senátu. V Jihomoravském kraji
se uskutečnily volby do krajského zastupitelstva ve dnech 12. a 13.
10. 2012. Volební účast v obci byla 40,32 %. Nejvíce hlasů získala
ČSSD ( 27,19% )
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V roce 2012 bylo celkem 36 tropických dnů a nocí. Nejvyšší teplota
se vyšplhala na 36 °C. Také jsme zaznamenali arktickou zimu a to
v prvních 13 dnech měsíce února. Teplota klesla na – 18,5 °C. V noci na
pátek 18.května mrzlo a vše zmrzlo.
Ve Strážnici naměřili meteorologové několik teplotních rekordů. Bylo
to 22.8. 34,3 °C, 29.6 . 35,8 °C, 13.2. to bylo – 24 °C. Taktéž padl
teplotní rekord v Hodoníně 16.6., kdy naměřili 34 °C. Za rok 2012
napršelo 502 litrů vody . Na Medarda 8.6. spadlo 18 mm srážek
Vlaštovky k nám přiletěly 23.dubna a na cestu do teplých krajin se
vydaly 17. října. napadl sníh v noci ze 27.10 na 28.10.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje
pan Holan , Petrov č. 22

Statistika obce

Nejstarším občanem je pan Ervín Němeček ( 96 ), nejstarší občankou
je paní Marie Pukancová ( 90 ), průměrný věk obyvatel obce je 41 let
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Obecní záležitosti
Zastupitelstvo obce v roce 2012:
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 11 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

2x
7x
11x
10x
8x
11x
10x
10x
11x
8x
11x
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Všeobecnou správu na obecním úřadu vykonává paní Alena Konečná a
účetní je paní Ludmila Polášková, obě z Petrova.
Proběhlo výběrové řízení : „ Technika pro kompostárnu a fermentační
stanici“ a „Nákup svozové techniky a systému odděleného sběru“ .
Zakázka byla přidělena firmě UNIMARCO, a.s. Zádveřice. Nabídková
cena 1 546 536,- Kč a 24 měsíců záruční lhůta. Zakázka na dodávku
svozové techniky byla přidělena firmě NAVARA Novosedlí a.s..
Nabídková cena 2 154 000,- Kč a záruční lhůta 36 měsíců.
Na základě smlouvy o dílo byl vybrán dodavatel zpracování
dokumentace k dotačnímu projektu Komunitní kompostárna Petrov a
Rozšíření a separace biologických odpadů v obci Petrov.
Výběrové řízení na Nákup svozové techniky a systému odděleného
sběru vyhrála firma NAVARA Novosedly a.s. v celkové ceně
2 154 000,Výběrové řízení Technika pro kompostárnu a fermentační stanici byla
přidělena firmě UNIMARCO a.s. v celkové ceně 1 288 780,Obec získala do vlastnictví bezplatným převodem pozemek p.č. 2085
od pozemkového fondu do výlučního vlastnictví.
Obec požádala o dotaci na oslavy 600. let výročí obce a to na
publikaci ( 100 000,-), dotaci získala
Oslavy 600 let obce – vyrobeno 200 ks CD , knížka o Petrovu – náklad
1000 ks, rozdáno 450 ks,
Dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Procházka Petrově
– aneb od vody k vínu , celkové výdaje 575 959 ,Finanční příspěvky místním organizacím.
SDH 10.000,Mažoretková skupina 3.000,TJ Sokol 100.000,MRS Strážnice , místní skupina Petrov 5. 000,-
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ZO Českého svazu chovatelů 3.000,MS Dolina 10.000,Svaz zdravotně postižených 1.500,MC Klubíčko 2.000,Kroužek Petrovjan 10.000,Komunikace do polí – úprava průjezdu, značky Zákaz stání a kolem
koupaliště zákaz vjezdu nad 3,5 t
Smlouva o výpůjčce kompostéru – slio typ 6113
Obec se zapojila do projektu Podpora rozvoje procesu komunitního
plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí
Prodej nákladního automobilu AVIE A31K
V budově Zahrádkář byla připravena výstavka „ Z historie Petrova“.
Výstava byla otevřena pro veřejnost každou zářijovou neděli v době
od 10.00 do 12.00 hodin.
Nová vyhláška o poplatcích z ubytovací kapacity, zvýšení poplatku za
odpady z 360,- na 390,- Kč za rok
Inventarizace obecního majetku proběhla dne 30.11.2012 ke dni
30.11.2012
Společenské centrum obce Petrov – byly vypracovány dva nové
pozměněné návrhy projektu. Vybrána byla varianta zachování
stávající tělocvičny, přistavění společenského sálu a dalších prostor
Proběhla rekonstrukce obecního úřadu, úřadovna byla dočasně
umístěna v budově Zahrádkář
V květnu byla dokončena oprava kapličky u Plží – vymalování
ornamentem
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Oslavy 600 let obce – vyrobeno 200 ks CD , knížka o Petrovu – náklad
1000 ks, rozdáno 450 ks,
Součástí vánoční výzdoby obce byly sněhuláci rozmístění v různých
částech obce

Leden

1.1. novoroční přípitek
7.1. tříkrálová sbírka

Únor

11.2. Valentýnský jarmark
19.2. fašaňk

Březen

30.3. Noc s Andersenem

Duben
4.4. sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
30.4. slet čarodějnic na kurtech u Baránka

Květen
1.5. otevírání Baťova kanálu
5.5. Výstava vín
13.5. zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků
19.5. přehlídka dechových kapel
26.5. Senioři 2012
27.5. soutěž mladých hasičů

7

Červen
2.6. přijela k nám pouť
9.6. dětské rybářské závody
16.6. zábava pro mladé, hraje Artemis
30. 6. Oslavy 600. výročí od první písemné zmínky o Obci Petrov

Červenec

14.7. Hasičská soutěž dospělých „Memoriál Zdeňka Stránského“
14.7. hasičská noc
21.7. Rybářská noc

Srpen
4.8. den vinařů
17.- 19.8. první petrovské chmelobraní
24.8. diskotéka na ukončení prázdnin

Září

1.9. Petrovský kotlík
29.9. Hody sv. Václava
30.9. Hodová mše svatá

Říjen

10.10. sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Listopad
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Prosinec

2.12. Čertovské dostaveníčko
14.12. Adventní koncert
24.12. Zpívání u vánočního stromu
26.12. vánoční koncert
27.12. svěcení vína

Ze života obce
Novoroční přípitek
Setkání občanů před obecním úřadem k zahájení roku oslav 600.
výročí první písemné zmínky o obci. Přípitek byl slavnostním
zahájením roku oslav. Součástí přípitku byl ohňostroj.

Tříkrálová sbírka
Na tradiční akci prošli malí koledníci s velkým doprovodem obcí a do
pokladničky vykoledovali celkem 48. 339,- Kč

Taneční večírek
Pro rodiče a přátele školy se uskutečnil v pátek 24. února ve vinárně
Motorestu Plže. O hudbu se staral DJ Ptáček, příjemným zpestřením
programu bylo vystoupení mažoretek a předtančení mladých
tanečníků z hodonínského tanečního klubu.
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Valentýnský jarmark
V sobotu 11.2. se uskutečnil první ročník Valentýnského jarmarku.
Místní sdružení Přátelé Petrova uspořádali akci, při níž bylo možné
zakoupit výrobky rukodělné výroby.

Fašaňk
Letošní fašaňk byl tématicky zaměřen na „ Petrov včera, dnes a zítra
….“ V souvislosti s šestistými oslavami obce. Před obecním úřadem se
sešlo asi 60 masek. Masky byly klasické – smrtka, duch, mnichové
s basou, baba s nůší, kůň, medvěd , ale také se dostavily masky
naprosto typické pro Petrov – tým z petrovských lázní, Mudr.
Koseček, dalšími zajímavými maskami byl pionýr, vězeň a další. Za
hudebního doprovodu prošel průvod Petrovem . Během své cesty se
masky občerstvovaly a posilňovaly koblížky, božími milostmi,
pohárkem vína a štamprlemi slivovice, které připravili občané Petrova.
Celou akci natáčel filmový štáb z České televize.
V sobotu 10. března v 9.20 hodin byl vysílán na ČT 2 pořad Folklorika,
v něm byl vysílám sestřih z petrovského fašaňku.

Noc s Andersenem
Poslední březnový pátek děti ze školy strávily noc plnou pohádek, her
a nočního putování Petrovem. V tělocvičně pro ně připravili pracovníci
obecního úřadu a základní školy Noc s Andersenem.
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Otevírání Baťáku
V 10 hodin dopoledne proběhlo symbolické odemykání Baťova kanálu a
tím zahájení plavební sezóny pro rok 2012.

Košt vína
Tradiční akce proběhla na kurtech u Plží, k ochutnání bylo připraveno
celkem 283 vzorků bíléhoa červeného vína. Koštu předcházela
degustace, která se uskutečnila 30.4.2012 za účasti 40 vinařů
rozdělených do 9 komisí. Hodnotilo se 100 bodovým systémem.
K příjemné atmosféře hrála cimbálová muzika.

Zahradní slavnost
Odpoledne v neděli proběhla zahradní slavnost, jejíž součástí bylo
vítání nových občánků Petrova. Bylo jich celkem 6, 2 kluci a 4
holčičky. Byl jim předán pamětní list a hračka v podobě plyšového
medvěda a pro maminku květina. Slavnost byla věnována oslavě svátku
matek. Pro maminky si děti připravily básničky, písničky a říkanky,
které všem zúčastněným předvedly. Součástí slavnosti byl i křest CD
s písněmi o Petrově od J. Salčáka a kniha o Petrově, jejíž autorkou je
Mgr. Miloslava Dekařová. Obě dílka o Petrově byla slavnostně
pokřtěna. Kmotrem CD byl pan Podrazil a kmotrem knihy Mgr. Martin
fiala, ředitel ZŠ a MŠ.

Přehlídka dechovek
Již druhý ročník přehlídky se uskutečnil v areálu Plží na kolečku.
Organizátor akce František Kotek pozval pět dechových kapel: DH
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ZUŠ Strážnice, Túfaranka ze Rakvic, Fialenka z Lanžohota, Bojané
z Dolních Bojanovic a Šarovec z Hluku.

Senioři 2012
Dvanáctý ročník přivítal v programu Senioři jak víno soubory Pálavští
senioři z Mikulova, soubor Vonica 80, Ischias z Opavy, soubor
Bejvávalo z prahy, soubor Petrovjan z Petrova. Dalšími hosty byly
Drahoš Daloš instrumentalista a výrobce hudebních nástrojů, ženský
sbor Zpevule seniorského souboru Dimitrovec z Bratislavy, soubor
Ekonom z Bratislavy, soubor Hymnik z Bratislavy.
Součástí festivalu byla soutěž o postup do finále O nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku.

Přijela k nám pouť
Oslavou Dne dětí byla pouťová akce na školním hřišti, které bylo
rozděleno na petrovské ulice a části. V každé ulici byly připraveny pro
děti soutěže a tématické úkoly vztahující se k dané oblasti.Např.
v Komárově sbíraly děti komáry, v Plžích natahovaly koštéřem víno
apod. Za splnění úkolu dostávaly petrovské groše, za něž ve střelnici
kupovali odměnu. Součástí akce bylo i vystoupení šermířské skupiny
z Hodonína. Závěrem akce byl táborák na hřišti MŠ.

Dětské rybářské závody na Baťáku
Místní rybářská skupina uspořádala u příležitosti Dne dětí 9. června
rybářské závody pro děti. Vítězkou se stala Tereza Konečná, druhé
místo „odlovil“ Vojta Kotásek , třetí cenu získal Jindra Veverka.
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Oslavy 600. výročí první písemné zmínky o naší obci
Oslavy výročí probíhaly během celého roku. Součástí zahradní
slavnosti byl křest CD s písněmi o Petrově od J. Salčáka a kniha o
Petrově, jejíž autorkou je Mgr. Miloslava Dekařová. Obě dílka o
Petrově byla slavnostně pokřtěna. Kmotrem CD byl pan Podrazil a
kmotrem knihy Mgr. Martin fiala, ředitel ZŠ a MŠ.
Hlavní oslava se konala v sobotu 30. června. V 11 hodin se uskutečnila
slavnostní mše. Mši celebroval host P. Ján Kováč a otcové Lukáš a
Jacek. Po slavnostní mši se všichni zúčastnění přesunuli za doprovodu
DH Svárovanka průvodem do Plží. V odpoledním programu vystoupily
děti z mateřské a základní školy, divadelní kroužek, mažoretky a
soubor Petrovjan. Součástí programu byla i návštěva „ majitele
strážnického panství hraběte de Magnáš s chotí“ v podaní Hanky
Kláskové a Mariána Hudečka – rodilých Strážničanů, v současné době
obyvatel Petrova.V areálu Plží byla instalována výstava Z historie
Petrova, výstava domácího zvířectva, koš vín místních vinařů, jarmark
a atrakce pro děti.
K tanci a poslech hrály v areálu Plží DH Svárovanka, CM Strážničan a
skupina Lord do pozdních nočních hodin.

Petrovské chmelobraní
První ročník pivního festivalu Petrovské chmelobraní uspořádalo
občanské sdružení Petrov žije v areálu Plží ve dnech 17. -18. srpna.
Akce měla velký ohlas u místních i přespolních. Součástí programu byl
koncert slupiny Fleret.

Kotlík
Letošní pátý ročník Petrovského kotlíku nezačal moc dobře, protože
nepřálo počasí. Přesto akce proběhla. Osm místních organizací a škola
se pustily v půl třetí do krájení cibule a začal se vařit guláš. Čekání na
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hotový guláš zpříjemnili divákům kuchtíci jednotlivých organizací
svou účastí v soutěžích, v nichž šlo spíše o zábavu než o vítězství.
V doprovodné programu vystoupili tanečníci latinskoamerických tanců
z Hodonína, mažoretky, „děvčata z Rohatce“ se svým baletním
číslem. Hotový guláš si rozebralo zhruba 900 návštěvníků a také
odborná porota. Hodnocení a výběr nejlepšího guláše proběhl na dvou
frontách. Hodnotila odborná porota a návštěvníci, kteří hlasovali
svými vstupenkami. Vítězem se stal u obou hodnotitelů guláš
sportovců – olympioniků. Na druhém místě byl guláš školy a o třetí
příčku se podělili myslivci a chovatelé.
Součástí Kotlíku bylo i hlasování a vyhodnocení fotosoutěže.

Fotosoutěž Petrov objektivem Petrovjanů a přespolních
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: Petrov objektive Petrovjanů a
Petrov objektivem přespolních. O vítězích v obou kategoriích rozhodli
návštěvníci kotlíku, kdy hlasovali pro jednoho soutěžícího
Výsledky
1. místo – Miloslav Hartman, Petrov
2. místo – Tamara Mlýnková, Petrov
3. místo – manželé Dvořáčkovi, Mnichovo Hradiště

Soutěž „ O nejhezčí předzahrádku“
Vyhlášení výsledků proběhlo na kotlíku.
Pořadí:
1.Manželé Staňkovi - cena 25 kg kristalonu +4 tůje
2.Iveta Dekařová a Petr Vajčner - cena poukaz 500,- Kč +4 tůje
3. Manželé Maňákovi - cena poukaz 500,- Kč + tůjka
4. paní Nenadovičová a pan Bolebruch - cena poukaz 300,- Kč +
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buksus
5. Manželé Koneční - cena poukaz 300,- Kč na nákup v květinářství v
Petrově

Hody
V pátek začaly slavnostní krojovanou mší. Odpoledne postavila chasa
pod odborným vedením pana Hořáka ze Strážnice máju. Po postavení
máje zahrály děti divadlo o dění v Petrově. U máje chasa zapálila
táborák a atmosféru zpříjemnila kapela PS BAND.
Letošní hodovou chasu provedli Petrovem stárek Petr Krša a stárka
Tereza Škabrahová. Před průvodem si stárek vyžádal hodové právo
od starostky a za doprovodu CM Krepina a DH Dolinečka se krojovaná
chasa přesunula ulicemi Petrova do Plží.V Plžích na kolečku předvedla
chasa za doprovodu cimbálky petrovské danaje.
Hody pokračovaly hodovou zábavou ,,kdy k tanci a poslechu hrála
dechovka a poté cimbálka.

Čertovské dostaveníčko
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.
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Adventní koncert
Páteční podvečer 14. prosince jsme měli možnost prožít v kostele sv.
Václava, kde se konal koncert ZUŠ Strážnice. Se svými vystoupeními
zde účinkovaly také petrovské děti, a to: Josef Šťastný (housle),
František Trecha (zobcová flétna), Helena Javornická a Tamara
Mlýnková (příčná flétna), Anita Smržová (klavír) a Martin Trecha
(příčná flétna a tenor). V závěru zahrála na klavír také paní učitelka
Petra Zigmundová.

Zpívání u stromečku
Tradiční setkání občanů Petrova 24.12. u vánočního stromu před
kostelem. Soubor Petrovjan si připravil pásmo koled a vánočních písní
za doprovodu cimbálové muziky.
Vánoční koncert
Tradičně se uskutečnil vánoční koncert v kostele sv. Václava a to 27.
prosince. Vystoupila cimbálová muzika Petra Galečky se svými
zpěváky. I letos se koncertu zúčastnili diváci v hojném počtu a
koncert je hojně navštěvován i posluchači z okolních obcí.

Zájmové složky
Český svaz chovatelů
Rok 2012 byl pro organizaci rokem jubilejním. Vzpomínali 50. výročí
založení. Na výroční schůzi, která se konala 26.1.2012, hodnotili svou
činnost za celý rok.
V březnu proběhlo očkování králíků pro všechny chovatele králíků v
obci. Proběhly brigády na opravu inventáře. Zakoupili nové výstavní
klece pro králíky.
16

U příležitosti oslav 600 let Petrova uspořádali místní výstavu
spojenou s výstavou fotografií, diplomů a pohárů z historie ZO.
Výstava byla hodnocena návštěvníky velmi dobře .
Další akcí byla účast na ,,Petrovském kotlíku“. Guláš chovatelů byl
vyhodnocen na 3.místě. Aktivně se zapojili do soutěžního programu a
odměnili vítěze soutěží zvířaty. I když slepice a králíci byly z perníku
potěšili vítěze. 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, Rohatec, Kněždub, Dubňany,Veselí nad
Moravou,Velká nad Veličkou, Uh. Hradiště, Kyjov většinou získali
Čestné ceny a další ocenění kvality zvířat.

Český zahrádkářský svaz
Organizace měla v uplynulém roce 43. členů. Výbor v počtu 11. členů
se scházel vždy v první čtvrtek v měsíci.
Po celý rok spolupracovali s organizacemi ze Skalice, Sudoměřic a
Strážnice. V průběhu roku se zúčastňovali na akcích, které
organizace pořádali. Byl to Vinohradnícky ples a Vinohradnická
slavnost sv. Urbana ve Skalici, Zarážení hory a Kateřinský večírek ve
Strážnici a Martinská husa v Sudoměřicích.
V minulém roce pořádala Družební výstavu vín organizace ze
Sudoměřic. Tuto výstavu podpořili svými vzorky vín a účastí na
výstavě. Místní výstava vín se konala na začátku května. Od místních
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vinařů a pár přátel z okolí se 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. Na
výstavu přišlo 294 platících lidí. K poslechu hrála cimbálová muzika.
Den Vinařů se uskutečnil 4.8. k tanci a poslechu hrála dechová hudba
Mistříňanka . Přišlo 445. platících lidí.
Zúčastnili se obecní akce Petrovský kotlík.
Součástí celoroční činnosti bylo i hlídání vinohradů.

Sbor dobrovolných hasičů
Začátkem ledna se sbor zaregistroval v kolektivním systému
ELEKTROWINU a.s. v rámci projektu RECYKLUJTE S HASIČI!. Na
základě registrace byl realizován zpětný odběr elektrozařízení.
Kromě eletrozařízení uskutečnil sbor sběr železného šrotu.
Zásahová jednotka zasahovala při 17 událostech . Největším požárem
byl několika denní zásah při požáru lesa ve Bzenci – Přívoze. Požár
zasáhl 160 ha lesa , bl zničen porost borovicového lesa ve stáří 100 –
129 let. Zasahovalo celkem 200 požárních jednotek, 1500 hasičů z ČR
a Slovenska, téměř 300 zásahových vozidel včetně vrtulníků, letadel
a dvou hasících tanků. Při zásahu bylo spotřebováno 21 milionů lirů
vody . Sbor uspořádal dvě soutěže a to dětskou soutěž v květnu za
účasti 26 družstev mladších a starších žáků a druhou sobotu
v červenci soutěž dospělých Memoriál Z. Stránského.
Pro děti základní a mateřské školy připravili členové zásahové
jednotky ukázky hašení různých hořlavých látek a vyprošťování
zraněné osoby z havarovaného vozidla.
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Myslivecké sdružení Dolina
Členové sdružení připravili pro děti školky a školy zajímavé dopoledne.
Děti měly možnost seznámit se s výcvikem loveckého psa, zastřílet si
ze vzduchovky a zasoutěžit si v různých disciplínách.

TJ Sokol
V TJ fungovala tři družstva . A mužstvo pod vedením Libora
Šantavého a Dušana Javornického, dorost pod vedením Vladimíra
Kotáska a kombinované družstvo starší přípravky a mladších žáků pod
vedením Jana Matyáše a Petra Šuráně. Během roku sehrávala
družstva přípravné zápasy , ale především zápasy ligy.
V sobotu 11.2.2012 uspořádali ples v motorestu u Plží. O hudební
doprovod se postarala cimbálová muzika Krepina ze Strážnice a Duo
OZON z Brna.
V letním období došlo k oplocení areálu hřiště od kolejí a podél pole za
kabinami, taktéž došlo k úpravám tréninkové plochy ( Špica) za
brankou k nádraží.

Mažoretky
Měl v roce 2012 23 členek, nejen domácích, ale i posily ze
Sudoměřic.Děvčata se zúčastňovala různých soutěží, z nichž si
odnesla různá ocenění. Taktéž se zúčastňovala společenských akcí.
Vystupovala na plesích, schůzích a různých akcích , např. odemykání
Baťáku.
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Knihovna
V roce 2012 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. K 31.12.2012 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 2012 paní Iveta Dekařová.

Školství
Mateřská škola
V průběhu roku se děti věnovaly aktivitám souvisejícím s ročními
obdobími.Předškoláci se připravovali na zápis do první třídy.
Tradiční akcí byl karneval.
Ve výchovném a vzdělávacím procesu se děti účastnily různých akcí ,
např. Velikonoční pohádka – divadelní představení na KD Strážničan,
Fašaňky, fašaňky – akce Skanzenu Strážnice. Děti měly možnost
seznámit se s velikonočními zvyky, koncert žáků ZUŠ Strážnice, Den
čarodějnic . Stejně tak se zúčastnili akcí, které pro děti uspořádaly
zájmové složky: hasiči a myslivci.
Také se děti účastnily s vystoupeními různých obecních akcí (
Zahradní slavnost).
Během celého roku bylo budováno hřiště v zahradě mateřské školy.

20

Základní škola
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se uskutečnil ve čtvrtek
2.února pro 14 dětí. Zápis se stal poznáním celé školy, kdy děti na
čtyřech stanovištích plnily různé úkoly. Odměnou za splnění úkolů byl
dort ve tvaru školy. Aby budoucí prvňáčky poznali školu a blíže se
seznámili s paní učitelkou, ale také aby byli na první třídu náležitě
připraveni , navštěvovali cyklus 10 stimulačně – edukačních setkání.
Při setkáních rozvíjeli motoriku, vyjadřovací schopnosti a další
důležité věci potřebné při výuce.
Pololetí žáci zakončili nejen rozdáním vysvědčení, ale také
karnevalem. Hrály si a soutěžili. Soutěž o nejhezčí masku vyhrál
Obelix ( Magda Režňáková).
Poslední den pololetí se uskutečnil florbalový turnaj. Soutěžila
celkem 4 družstva.
Jako součást výuky proběhla soutěž matematická soutěž KLOKAN,
kterou absolvovali žáci 2. – 5. ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli se
staly Ema Buchtíková a Michal Bačík.
Žáci 4. a 5. ročníku podstoupili testování čtenářských dovedností za
využití testů SCIO. V letošním roce proběhlo v České republice
celonárodní testování žáků 5. a 9. ročníků. Žáci pátého ročníku
povinně absolvovali testy z českého jazyka, matematiky a angličtiny.
Výuka byla doplněna o další aktivity související se všeobecným
vzděláním ( dopoledne s hasiči, ukázky dravců, dopoledne s myslivci a
další).
Děti obou školských zařízení se podílely svými vystoupeními na
různých kulturních akcích.
Podzim děti přivítaly na tradiční akci Ahoj léto!, jehož součástí byla
soutěž O nejlépe vyřezanou dýni. Hlasovala veřejnost a výsledky byly
následující: na druhém místě skončili výtvory Štěpána Hudečka, Báry
Eisové a Katky Fiuráškové. Celkovým vítězem se stala rodina
Majerčákková s dýní nazvanou Zvonica.

21

30. listopadu proběhl druhý ročník výtvarných dílen „ Vánoce
přicházejí…“. Děti si mohly vyrobit předměty s vánoční tématikou.
Návštěvníci dílen mohli hlasovat pro nejhezčího Petrovského anděla.
Soutěž měla čtyři kategorie: - malba a kresba děti do 15 let
- výrobek děti do 15 let
- malba, kresba, fotografie dospělí
- Výrobek dospělí
Výsledky hlasovaní a vyhodnocení soutěže proběhlo na čertovském
dostaveníčku.

Kategorie Malba a kresba děti
1. místo Sabina Kujová
2. místo Adéla Vojtková
3. místo Magda Režňáková

kategorie Výrobek děti
1. místo Markéta Úlehlová
2. místo Ondřej Machala
3. místo Adam Komoň
kategorie Malba, kresba, fotografie dospělí
1. místo Michaela Režňáková
2. místo Pavel Kubala
3. místo Marie Svobodová
kategorie Výrobek
1. místo rodina Buchtíková
2. místo Jana Trojancová
3. místo Iva Klásková
COOP spolu s Procter and Gamble zorganizovala projekt, kdy
z výtěžku prodeje určitého zboží věnovala část zisku na podporu škol
a školských zařízení. Základní škola získala finanční dar ve výši
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10.000,- Kč. Tyto peníze byly použity na zakoupení vybavení a
pomůcek pro sport.
Ředitelské volno 21.12.2012 a 3. a 4. 1. 2013 z důvodu sanitárního dne
v kuchyni a odstávky vody a odpadu
S ohledem ke stále rostoucímu zájmu veřejnosti o obědy z naší školní
kuchyně jsme se ocitli před problémem naplněnosti kapacity. Ta
doposud činila 150 hlavních jídel denně. Jelikož i z hlediska varného
procesu jsme při přípravě pokrmů naráželi na problémy s normami,
které kontroluje Krajská hygienická stanice, byli jsme nuceni situaci
urychleně vyřešit, abychom nemuseli omezit naši hospodářskou
činnost, tedy vaření pro veřejnost. Díky aktivitě vedoucí školního
stravování paní Eisové, která horečně vyjednávala s různými
dodavateli a díky vstřícnému přístupu paní starostky a všech
zastupitelů se nám podařilo pořídit špičkové multifunkční zařízení
umožňující vaření, pečení, smažení, grilování i gratinování. Tento
konvektomat nám umožnil zvětšit kapacitu školní kuchyně až na 250
jídel. Navíc díky nejmodernějším technologiím jsou pokrmy
připravované v konvektomatu zdravěji připravené a zachovávají si
více svoji původní chuť.
Navýšení úhrad za stravování od měsíce února ,
Umístění informační tabule před budovu MŠ

Ostatní
Soubor Petrovjan reprezentoval obec na Strážnickém vinobraní
Na třicet krojovaných Petrovjanů reprezentovalo naši obec na
Strážnickém vinobraní. Účastnili se jak průvodu, tak vystoupili v
programu této akce.
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TV Šlágr natáčela 12. září pořad na petrovském kolečku
Výměna oken kolem komunikace I/55
Akce realizovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako protihlukové
opatření nařízené Krajskou hygienickou stanicí JmK.

AMS Drakkar – nové sportovně motoristické sdružení, které vzniklo
v roce 2010. Zakladateli jsou Jaroslav Vávra a jeho syn Lukáš.
Zabývají se stavbami a přestavbami automobilů, leteckým
modelářstvím.
Slavnostní otevření vinného sklepu pana Miroslava Svobody.
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