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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
v tomto „dušičkovém“ čase se opět setkáváme u našeho zpravodaje, abychom si
připomenuli, co se v naší obci událo v posledních týdnech, ale také abychom vám
nastínili, co nás ještě do konce roku čeká.
V oblasti kultury jsme měli možnost zúčastnit se hned několika akcí, jako např.
Loučení s prázdninami, Petrovský kotlík, Petrovské svatováclavské hody a Výstava papoušků. Troufáme si říci, že všechna tato setkání měla velkou úroveň a dobrý
ohlas nejen v řadách našich spoluobčanů, ale také se k nám dostaly z řad „přespolních“. Toho si samozřejmě velice vážíme a jsme rádi, že akce, které v naší obci
pořádáme, ať už obecní úřad nebo organizace, jsou navštěvované.
V tomto měsíci nás čeká setkání s důchodci, na které všechny seniory samozřejmě
zveme.
Vzhledem k tomu, že bylo počasí v posledních dnech velmi příznivé, mohli také
zaměstnanci obce zrealizovat spoustu akcí. Byla opravena cesta do vinohradů, provedli jsme úpravy na místním hřbitově, v areálu Baťova kanálu a také na budově
„U labutí“. Dále se zabývali především úpravami venkovních prostranství, sečením trávy, ekologickou likvidací biologického odpadu na kompostárně.
Na obecním úřadě také nezahálíme a připravujeme projekty jako např. „Územní studie veřejných prostranství Vesnické památkové rezervace Petrov-Plže“. Na
tento projekt bude během měsíce prosince vybrán zhotovitel a na začátku příštího
roku zkusíme podat žádost o dotaci na financování tohoto projektu. Pokud bychom
byli úspěšní, mohli bychom získat 90% nákladů. Dále společně s autorizovanou
krajinářskou architektkou Ing. Jitkou Schneiderovou zpracováváme studii na obnovu dětského hřiště. Tento projekt bychom chtěli zařadit do výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj, která je vyhlášena do konce roku 2016.
Na prosinec plánujeme Čertovské dostaveníčko, Adventní koncert v kostele sv.
Václava, Zpívání u vánočního stromu a Vánoční koncert.
Přejeme vám všem pohodové klidné podzimní dny.
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 320 - 327 z jednání č. 22/2016
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 21.7.2016
320. ZO schvaluje Program jednání.
321. ZO schvaluje Záměr směny nebo prodeje (dle výhodnosti) části obecního pozemku
p.č. 2030 v k.ú. Petrov u Hodonína cca 330 m2.
322. ZO neschvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov u
Hodonína.
323. ZO schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb č. SKO-O/01-2005. Tespra Hodonín, s.r.o.
324. ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Obce pro Baťův kanál – dobrovolný
svazek obcí.
325. ZO schvaluje Zrušení 21 dětských hrobů firmou Kamenictví Richard Koštuřík za cenu
12 980,- Kč (náhrobní desky budou uloženy do konce roku ve firmě) a vybudování
5-ti základů dvojhrobů o rozměrech 240 x 250 cm. Cena za dvojhrob činí 9 500,- Kč.
326. ZO neschvaluje Záměr pronájmu části obecních pozemků cca 20 m2 v přístavišti Petrov – Baťův kanál za účelem umístění cateringového přívěsu pro prodej občerstvení.
327. ZO schvaluje Podání žádosti na VPP pro 5 pracovníků na Úřad práce Hodonín.
Vzalo na vědomí:
Informace místostarosty ohledně projektové dokumentace na stavbu „Petrov – Rekonstrukce a výstavba MK lokalita „U bytovek a Díly“.
Informace starostky ohledně nutnosti vybudování nového dětského hřiště na školní zahradě, a to z důvodu nevyhovujícího stavu současných prvků.
Informace k akci na ukončení prázdnin, která se bude konat letos v přístavu na Baťově
kanále.
Informace starostky ohledně organizační schůzky na Petrovský kotlík.
Informace starostky k možné výsadbě stromů, které musí být nasazeny na pozemcích obce
v území CHKO. Tato výsadba bude probíhat v rámci projektu MAS Strážnicko.

Usnesení č. 328 - 340 z jednání č. 23/2016
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 25.8.2016
328. Program jednání.
329. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2016.
330. ZO schvaluje Prodej části obecního pozemku p.č. 2030 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 323 m2 panu Richardu Koštuříkovi za cenu 32 300,- Kč. Cena za 1 m2 je
100,- Kč. Kupující uhradí taktéž vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a
náklady spojené vkladem do KN.

5/2016

strana

5

331. ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Jihomoravský kraj.
(odpočívadlo u hřbitova)
332. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330039247/001. Předmětem smlouvy jsou obecní pozemky p.č. 583 a 584 v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterých byla realizována stavba „Petrov,úprava NN, Kozumplíková“. Za zřízení věcného
břemene se sjednává jednorázová náhrada ve výši 7300,- Kč.
333. ZO schvaluje Smlouva č. 1030032789/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
334. ZO schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení
Územního plánu obce Petrov.
335. ZO schvaluje Pana Ing. Ladislava Krůtila jako určeného zastupitele pro pořizování
Územního plánu obce Petrov pro volební období 2014 – 2018.
336. ZO schvaluje Zapojení obce Petrov do projektu „Cykloresort Strážnicko“, kde rozpočet projektu činí 275 086,- Kč. Předmětem projektu je pořízení nového inventáře a
obnovy značení.
337. ZO schvaluje Zpracování studie dětského hřiště v areálu školní zahrady paní Ing.
Jitkou Schneiderovou za cenu 25 000,- Kč.
338. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jitka Schneiderová
339. ZO pověřuje starostku, aby vyzvala pana Luďka Šaru, aby podal vysvětlení k nemovitosti č.p. 311.
340. ZO schvaluje Přijetí 3 pracovníků na veřejně prospěšné práce, a to od 1.9.2016.
Vzalo na vědomí:
Smlouvu o zřízení práva stavby Miroslav Svoboda.
Informace starostky ohledně projektu „Modrá“.
Žádost paní Mgr. et Mgr. Kláry Brožovičové, Ph.D. na vydání publikace „Tradiční život a
odívání žen na Strážnicku“.

Usnesení č. 341 - 348 z jednání č. 24/2016
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 22.9.2016
341. ZO schvaluje Program jednání.
342. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2016.
343. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 2030 (267 m2) a 1460/47
(56 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
344. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 2026/1 (131 m2) a 2026/2
(38 m2) a pozemek p.č. 2027 (34 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
345. ZO schvaluje Záměr koupě ½ pozemků p.č. 1440/9, 1441/8, 1442/2, 1460/90 a
2031/11 v k.ú. Petrov u Hodonína od pana Františka Mlýnka za stejnou cenu jako při
koupi od insolvenčního správce Mgr. Marka Konečného
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346. ZO schvaluje Zapojení ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace do projektu „Škola
krok za krokem“, kde je výše rozpočtu 404 788,- Kč.
347. ZO schvaluje Umístění dvou kusů reklamních tabulí na sloupy VO firmy Petrol Station, s.r.o. za podmínek v místě obvyklých. Cena za nájem činí za 1m2 a rok 600,- Kč.
348. ZO neschvaluje Vybudování veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 1307 a 1328/1
v k.ú. Petrov u Hodonína, a to z důvodu, že dle platného Územního plánu obce Petrov
není daná lokalita určena k bydlení nebo občanské vybavenosti. Je určena pro trvalý
travní porost a záhumenky.
Vzalo na vědomí:
Upravený návrh Smlouvy o právu provést stavbu Miroslav Svoboda.
Informace starostky ohledně projektu „Podpora preventivního protipovodňového systému
DSO – Baťův kanál“.
Žádost 16-ti podepsaných občanů ulice „Čaganov“, kteří žádají o prošetření chovu křepelek
v nemovitosti č.p. 197 a zároveň ZO ukládá starostce, aby projednala tuto situaci na Stavebním úřadě ve Strážnici.

OKÉNKO OBECNÍ KNIHOVNY
Beseda se spisovatelkou
V rámci Týdne knihoven a projektu „Napříč časem v dílech regionálních autorů“ se dne
5. října 2016 v 18:00 hod. uskutečnila v Kulturně společenském centru beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou na téma „ Ženy v brněnské historii“.
Spisovatelka Naďa Horáková se narodila v roce 1962 v Hodoníně. Vystudovala gymnázium v Kyjově a filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor český jazyk a
literatura a dějěpis. Žije s rodinou v Mutěnicích, je vdaná a má dva dospělé syny. Pracuje
jako učitelka češtiny a dějepisu na Základní škole v Dubňanech, současně píše převážně
historické romány a detektivky. V roce 2005 psala fejetony pro národopisný vlastivědný
časopis Slovácka Malovaný kraj, je spoluautorkou námětů a scénářů televizního seriálu
Policie Modrava.
Paní Naďa Horáková uvedla, že ke psaní ji přivedly vystudované obory a velký zájem o
historické události z období pozdního středověku, které pečlivě zpracovává ve svých historických románech. Psaní románů předchází dlouholeté studium historických událostí a map,
výzkum na matrikách, překlady materiálů z cizích jazyků...V průběhu besedy zodpověděla
dotazy přítomných týkající se inspirace a námětů pro psaní detektivek a spolupráce při natáčení televizního seriálu Policie Modrava.
Součástí besedy bylo ocenění výtvarných prací dětí Základní a Mateřské školy Petrov v
rámci soutěže na téma „Má oblíbená historická postava“. Děti soutěžily ve třech kategoriích, těm nejúspěšnějším předala ceny paní spisovatelka.
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Obecní knihovna Petrov děkuje všem za účast na besedě a také všem, kteří se podíleli na
přípravě besedy.
Anna Kořínková, knihovnice

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRVNÍ ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI
Řeknete si, proč o tom píše. Vždyť o nic tak velkého nejde. Ale pro každého člověka, a pro
malé a mladší děti obzvlášť, je ocenění jejich práce vždy důležité.
Děti naší základní a mateřské školy se zapojily do vyhlášené výtvarné soutěže MOJE OBLÍBENÁ HISTORICKÁ POSTAVA. Téma není zrovna jednoduché a bylo i docela náročné
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s dětmi si přiblížit pojem historická postava. Ale nakonec se práce vydařila a vznikla malá
petrovská vernisáž, která zdobila kulturní sál při setkání s paní spisovatelkou Naďou Horákovou. U této příležitosti byli oceněni vítězové výtvarné soutěže.
Děti soutěžily ve třech kategoriích: 1. kategorie - děti MŠ, 2. kategorie - žáci 1., 2. a 3.
ročníku a 3. kategorie - žáci 4. a 5. ročníku. Jejich pohled na historické postavy je velmi
rozmanitý. Také rozhodování o umístění nebylo vůbec snadné. Nakonec se děti a žáci umístili následovně:
1. kategorie:
2. kategorie:

3. kategorie:

společná práce dětí MŠ
1. místo - BARTOŠ Filip, MACHÁČEK
2. místo - NEJZCHLEBOVÁ Carla, KLÁSEK Martin
3. místo - CÍCHOVÁ Natálie, KOČIŠOVÁ Andrea,
MARTINKOVÁ Rozárie
1. místo - TOMŠEJOVÁ Nikola
2. místo - MARTINKOVÁ Natálie
3. místo - MATĚJOVÁ Kristýna

Všem vítězům a samozřejmě i všem, kteří se soutěže zúčastnili, přeji mnoho úspěchů v
další školní práci.

BRUSLÍM, BRUSLÍŠ, BRUSLÍME …
V letošním školním roce jsme dostali nabídku, zda bychom se nechtěli s našimi dětmi naučit
bruslit nebo si zdokonalit techniku bruslení. Chvíli jsme přemýšleli, ale asi se nám často
takováto nabídka nenaskytne, tak jsme se do ŠKOLIČKY BRUSLENÍ přihlásili.
Naše první cesta se do Hodonína na zimní stadion
uskutečnila 7. října. Ráno jsme se připravili, poučili o bezpečném pohybu na ledové ploše a přistaveným autobusem jsme vyrazili za bruslařským
dobrodružstvím. Na tuto výpravu s námi jely i dvě
maminky, které nám pomáhaly vázat brusle, oblékat chrániče a navlékat rukavice. Ale myslím, že to
stálo za to.
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Na ledové ploše čekali trenéři, kteří se dětem po celou dobu věnovali. Těm, kteří ještě na
bruslích nestáli, pomáhali zvládnout první kroky. Těm, kteří již částečně ovládli brusle, se
věnovali další trenéři a měli pro ně připravené činnosti, které napomáhají zvládat a zdokonalovat bruslařskou techniku.
Děti byly po absolvování první hodiny bruslení znavené, samozřejmě zpocené, ale už se
ptaly, kdy zase na led pojedeme. Věřím, že se jim tato sportovní aktivita i nadále bude líbit,
přestože ne vždy končí bez modřin od pádů na led.
Mgr. Renata Svobodová

Kouzelné představení
Den 27. září byl pro nás tak trochu kouzelný, protože nás navštívil pan kouzelník. Na jeho
představení jsme přišly nejen my – děti mateřské školy a základní školy v Petrově, ale i
děti ze základní školy v Sudoměřicích. Pan kouzelník nechal spoustu věcí zmizet, objevit
na jiném místě, rozpojil zapeklité uzly, spojil nespojitelné a vyčaroval různé věci - dokonce i peníze . Samozřejmě nechyběl ani králík v klobouku. A jak se mu to povedlo? No
přece na každé kouzlo je potřeba kouzelná hůlka! Nejlepší na tom bylo, že i my děti jsme
se mohly do kouzlení zapojit a přiučit se kouzelným kouskům. Celé vystoupení provázelo
obdivné:„ Óóóó, áááá a jéééé!“ Pan kouzelník vyčaroval nejen králíka, ale i úsměv na naší
tváři, za což mu patří velké poděkování.
						
Děti MŠ a ZŠ Petrov
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ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovské chmelobraní
V sobotu 20. 8. 2016 v Plžích, při příležitosti 5. Petrovského chmelobraní, teklo pivo
proudem. Měli jsme možnost ochutnat na
stovku pivních značek z 27 nejen tuzemských pivovarů. Při dobrém moku nejednomu snadno vyhládlo, nasytit se tak mohl u
pestré nabídky občerstvení a přitom se třeba
zaposlouchat do cimbálových a houslových
kudrlinek CM Mišuňk nebo se nechat hudebně osvěžit oblíbeným duem Two after
Midnight. Tito umělci účinkovali ve spodní části areálu, která byla využita jako relaxační zóna. Hlavní hudební program se
odehrával v horní části areálu, na kolečku,
kde si na své přišli rockověji ladění návštěvníci. Ohlasy návštěvníků, účinkujících
i prodávajících nám potvrdily, že se akce
vydařila a těší se rostoucí oblibě. Potěšující také bylo množství otevřených sklepů a
pochopení myšlenky, že pivo a víno si vzájemně nekonkurují, ba naopak - příjemně
se umí doplnit. Petrov žije děkuje početné
skupině dobrovolníků, kteří na akci pomáhali, a kteří jsou stejně důležití jako hlavní
organizátoři Jana, Lenka, Romana, Verča,
Luďa, Michal a Roman, protože bez nich by
to opravdu nefungovalo. Festival podpořili
pivovar Mazák z Dolních Bojanovic, který
i letos uvařil speciální várku festivalového
piva, a společnost Chillimobil, která zajistila cimbálovou muziku. Ač jsme si vědomi
stále přilétajících organizačních much, každým rokem se je snažíme co nejlépe vychytat.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. Jak sdružení využívá výtěžek z akce? Například
v předchozím školním roce sdružení Petrov žije v plné výši uhradilo dětský karneval, který
7. 2. 2016 pořádala MŠ a ZŠ Petrov. Dětská očka a srdíčka chce rozzářit i ve školním roce
letošním.
sdružení Petrov žije
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Loučení s prázdninami
Poslední prázdninový pátek patřil našim
nejmenším. Naše děti měly možnost rozloučit se s prázdninami poprvé v přístavu na
Baťově kanále. Hned na úvod na ně čekala show kouzelníka Šeklina, se kterým děti
horlivě spolupracovaly. Mohly se také svést
na loďce, na poníkovi nebo vydovádět na
skákacím hradě – lodi Titanic. Většina dětí
se během večera proměnila ve zvířátka, víly
apod. bytosti díky pomalovanému obličeji.
Ve večerních hodinách tančily na hudbu z
mixpultu DJ Johnyho Gregoryho. Dle spokojených výrazů dětských tváří jsme vyhodnotili tuto akci za velmi zdařilou a budeme
se snažit jim podobnou akci uspořádat
i v příštím roce. Děkujeme panu Michalu
Kalmanovi a Mirovi Svobodovi za plavby
lodí a také všem, kteří nám s touto akcí pomáhali.
Eva Mlýnková

Petrovský kotlík
Ani na devátém ročníku Petrovského kotlíku nebyla nouze o dobré guláše, zábavu a výbornou náladu. O to vše se postaraly místní spolky a organizace, a také vy všichni, kteří jste
se zúčastnili. Děkujeme všem, kdo přispěl k dobrému průběhu této již velmi známé akce.
Věříme, že stejně tak tomu bude i v příštím roce na jubilejním desátém ročníku.
Alena Konečná
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Pořadí jednotlivých soutěžních týmů:
1. Fotbalisté
91 hlasů
2. Vinaři
90 hlasů
3. Myslivci
55 hlasů
4. Hasiči
49 hlasů
5. Rybáři
42 hlasů
6. Chovatelé
38 hlasů
7. Kroužek Petrovjan 37 hlasů
8. ZŠ a MŠ
35 hlasů
9. Petrov žije
18 hlasů
10. Včelaři
15 hlasů
Na Petrovském kotlíku proběhlo vyhodnocení Soutěže o nejhezčí předzahrádku:
Soutěž o nejhezčí předzahrádku
1.
místo rodina Šebestova
2.
místo rodina Javornická
3.
místo rodina Mikéskova
Děkujeme sponzorům Drahomíře Sochorové a Jaroslavu Michnovi za dary pro
oceněné předzahrádky.

Předzahrádka Šebestovi

Předzahrádka Javorničtí

Předzahrádka Mikéskovi
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Ohlédnutí za svatováclavskými hody v Petrově
Hody se konaly pod záštitou obecního úřadu, souboru Petrovjan a rodin stárků. Volba stárků padla na Stázku Špírkovou a Jožku Šťastného ml., jejichž domy spolu sousedí. V pátek
dopoledne postavila parta osmi chlapců májku na rozhraní obou domů. Odpoledne se pak
přesunuli do areálu Plží, kde byl pod vedením Jendy Hořáka vztyčen vysoký máj, který
obětaví chlapci hlídali celou noc.
V sobotu se Petrov probudil do krásného, sluncem zalitého rána. Po obědě se účastníci
krojovaného průvodu seřadili u školy a za doprovodu strážnické dechovky T. Hanáka průvod zamířil k obecnímu úřadu pro hodové právo, které jim předala starostka obce paní Eva
Mlýnková. Pak se krojovaní vydali do ulic Petrova. První zastávka proběhla u domů stárků,
kde byli účastníci i přihlížející pohoštěni, mládež zazpívala a zatančila. Průvod pokračoval
kolem zvonice do Rybář a pak do Plží k máji. Po krátké zastávce se všichni přesunuli do
kulturního domu, kde začala hodová zábava s dechovkou T. Hanáka a cimbálovou muzikou
V. Pálenského.
Ve středu ráno na svátek sv. Václava proběhla v petrovském kostele vše svatá za účasti
množství krojované mládeže a dětí. Po mši a pohoštění před kostelem se „hodaři“ vydali
před obecní úřad, kde stárci vrátili hodové právo paní starostce a poděkovali těm, kteří se
podíleli na přípravě i průběhu letošních hodů. Za podporu děkují Petrovjané také mladým
i starším Danajákům, Žerotín a všem zúčastněným.
Přejeme si, abychom opět brzy spatřili krásu krojů, které reprezentovaly obec v průvodu
i v kostele. Nová tradice oslavy petrovských hodů jistě rozkvete i v příštích letech.
Anna Loutchanová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Český svaz chovatelů
Úspěšná výstava papoušků
Základní organizace chovatelů v Petrově
uspořádala ve dnech 1. a 2. září výstavu
papoušků a drobného exotického ptactva.
V pěkném prostředí společenského centra
se podařilo připravit výstavu, která podle
návštěvníků dosahovala úrovně okresní
výstavy. Zásadní vliv na estetický dojem
měla instalace nových voliér, které jsme v
průběhu roku připravovali a zapůjčených
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voliér z Kněžduba.Celkový dojem podpořila
výzdoba ze smrkových větví umístěných na
klecích.
Vystaveno bylo nad 50 druhů papoušků a
drobného exotického ptactva. Podle ankety, ve které hlasovali návštěvníci pro „Nejpěknějšího papouška“, získala čestnou cenu
voliéra číslo 19, ve které byl umístěn pár
papoušků EKLEKTUS chovatele Milana
Janečka. Dále byli vystaveni papoušci jako:
KAKADU RŮŽOVÝ, AMAZONAN VELKÝ, ALEXANDR VELYKÝ, BARDARD
LÍMCOVÝ, PAPOUŠEK NÁDHERNÝ,
PENANT MODRÝ, kolekce PAPOUŠÍKŮ,AGAPORNISŮ, a další. Rovněž drobné exoty jako AMADÍNY DIAMANTOVÉ,
MOTÝLKY RUDOUCHÉ, ASTRILDY
RÁKOSNÍ, a jiné obdivovali návštěvníci v
hojném počtu.
Výstavu navštívilo přes 500 návštěvníků,
kteří byli překvapeni sortimentem vystavených ptáků. Potěšitelné je, že na výstavě
kromě čtyř voliér, vystavovali petrovští chovatelé zejména Oselka Jan, Janeček Milan,
Janča Martin se podíleli na přípravě výstavy
a sestavování sortimentu ptáků.
Na instalaci a demontáži výstavy se podíleli všichni členové místní základní organizace, za
což je třeba všem poděkovat. Rovněž občerstvení, které zajistili manželé Stankovi, přispělo
k celkovému dobrému hodnocení výstavy.
Ukázalo se, že v Petrově je možné uspořádat takovou akci na vysoké úrovni, když je podpora obecního úřadu a ochota party lidí přiložit ruku k dílu.
za ZO-ČSCH-Oselka Jan
Foto Trojancová, Oselka

Ze zákulisí Petrovjanu
V letošním roce jsme se opravdu nenudili. Již na začátku roku jsme poskytli rozhovory a
také zazpívali Hance Ondryášové do Českého rozhlasu Brno.
Na Fašaňk jsme šli za tradiční masky a báječně jsme si tuhle taškařici užili.
S prvními březnovými dny přišla naše premiérová akce „Kača“. Kdy jsme ve spolupráci
se strážnickou skupinou Obrázky ze Strážnice uspořádali krásný večer. Promítání jejich
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prvního dílu s názvem Kača ze série „Putovali hudci“ doprovodila CM s následnou
besedou u cimbálu a připravenou ochutnávkou ovocných destilátů. Akce měla velký
úspěch, proto jsme se ji rozhodli v příštím
roce zopakovat. I když zase trochu jinak.
Těšte se na leden 
Mezitím jsme stihli ještě kroužkovou „zabijačku,“ ochutnávku kořalek, a zatahování u
„Pálenských“.
V květnu jsme pak byli přizváni Táňou Pálenskou do jejího krásného pořadu Senioři
2016. Tam jsme vystoupili s pásmem Petrovských danajů.
Pak nás čekali Strážnické slavnosti. Účastníci průvodu měli obdiv všech. Nejen za
krásné kroje, zpěv a vystoupení, ale hlavně za odvahu se vůbec do kroje obléknout
a průvod absolvovat. Teploměr ukazoval 35
stupňů ve stínu a to nebyla žádná legrace.
Ještě jednou díky všem účastníkům za odvahu podstoupit stezku odvahy, kterou se
letošní průvod stal.
O prázdninách jsme také nezaháleli. Krom
výšlapu přes vinohrady a tradičního grilování jsme vystoupili Petrovským zahrádkářům na Dnu vinařů. První srpnovou sobotu jsme opět oblékli kroje a na kolečku v
Plžích zatancovali pásmo Petrovských danajů a „scénku ze života“.
První sobota v září je už tradičně věnovaná Petrovskému kotlíku. Letos jsme volili
převleky Jeníček a Mařenka a ježibaby z
Perníkové chaloupky. V programu byla taneční scénka „Kdo chce slyšet pohádku o
Perníkové chaloupce…“ Škoda jen, že nás
ve finále zklamala hudba a tak si diváci museli „happy end“ domyslet.
Týden na to jsme na Strážnickém vinobraní
reprezentovali obec účastí v průvodu a také
vystoupením „ze života“. Snad se nám opět
podařilo pobavit spoustu diváků.
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Poslední zářijový víkend patří jako každý
rok hodům. Letos byli stárkem Josef Šťastný ml. a Anastázie Špírková. Tímto jim děkujeme. A děkujeme za účast i početným
zástupcům z jejich rodin a také přespolním.
Doufám, že příští rok se zúčastní v nemenším počtu.
Počasí nám na hody přálo, takže účast byla
hojná i na pátečním stavění máje.
A že bylo krásně i ve středu, na svátek sv.
Václava, tak jsme neměli nouzi ani o krojované na slavnostní mši. Dokonce jsme
zvládli i poblahopřát otci Robertovi k jeho
narozeninám.
Budeme doufat, že se nám poštěstí a příští rok najdeme zase nějaké dobrovolníky z
řad mladých, kteří se nám postaví do čela
průvodu.
Děkuji tímto i obci Petrov, paní starostce a
zastupitelům a zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a hlavně platbě
máje, muziky, občerstvení, atd. Děkujeme a
vážíme si Vaší podpory v naší činnosti.
Teď s dobou podzimu přichází pomalu čas,
kdy se vrháme do zpěvu koled. Myslím, že
se máte na Štědrý den, opět na co těšit. A my
se na Vás pod stromečkem u kostela budeme těšit též.
Klidné prožití podzimních dnů Vám za
kroužek Petrovjan
přeje Ivana Klásková.
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Sbor dobrovolných hasičů
Zdá se to jako chvilka, co jsem zde psal, že se pilně připravujeme na Petrovský kotlík a
najednou máme kotlík za sebou a chystáme se na zimu. Nicméně přece jen trochu vody
uteklo a několik věcí se událo.
Jednak jsme se zúčastnili kotlíku, který měl opět úžasnou atmosféru, a s našimi kamarády
z Hrádku u Rokycan jsme si jej krásně užili.
Jednak měla na pilno i naše zásahová jednotka. Na rozdíl od léta, kdy jsme vyjíždět nemuseli, jsme v jednom zářijovém týdnu vyjeli hned třikrát. Nejvážnějším zásahem byl požár
v areálu bývalé hodonínské cihelny, kde se vznítila jedna z hromad dřevěné štěpky. Tento
požár nás zaměstnal na celý nedělní večer, kdy jsme byli nasazeni nejdříve přímo na hrotu
likvidace požáru a následně jsme pomáhali zajišťovat dodávku vody pro dohašování ložiska
požáru. V pozdních nočních hodinách jsme pak mohli ulehnout s dobrým pocitem, že jsme
přispěli k likvidaci nebezpečného ohně.
Protože nám již vážně nastoupil podzim a zima klepe na dveře je potřeba se na ni připravit.
Jednou z nutných podzimních akcí je úklid, proto jsme opět připravili na začátek listopadu
sběr železného a elektro odpadu. S předstihem se Vám ještě připomeneme pomocí obecního
rozhlasu.
Další krásnou akcí je Čertovské dostaveníčko, kde Vás rádi uvidíme u obecního úřadu a
z vrat hasičské zbrojnice Vám nabídneme svařák pro zahřátí.
Na závěr zde nemůžu zapomenout zmínit lednový 2. hasičský ples, na který již pilně střádáme plány, jak bychom Vás opět maximálně pobavili. Náš ples se uskuteční 21. ledna a bude
hrát kapela Férum. Tak neváhejte a zapište si tento termín do svých diářů!
Krásné dlouhé podzimní večery Vám přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Podzimní soutěžení
Slunečné i když trochu větrné počasí nás přivítalo v sobotu 15. října v Miloticích. Tady se
konalo podzimní setkání hry Plamen 2017 a to Závod požárnické všestrannosti. Petrov reprezentovala dvě družstva – mladší a starší žáci – a tři dorostenci jednotlivci. Trať ač se to
zpočátku nezdálo byla docela náročná, přesto se s ní všichni zdárně poprali, splnili všechny
úkoly na stanovištích a v pořádku dorazili do cíle. Naši mladší žáci startovali v téměř nové
sestavě a spíše se s touto disciplínou seznamovali a občas
je některé úkoly lehce vyvedli z rovnováhy. Starší žáci
tuto disciplínu absolvovali již po několikáté a byl to spíše souboj s počasím a přesným odborným názvoslovím.
Naši dorostenci – Martin Zelinka, Adéla a Ivana Vojtkovi
– zvládli trať i úkoly (pro holky zcela nové) a byli důstojnými soupeři ostatním. V celkovém hodnocení se mladší
žáci umístili na 19. místě, starší žáci na 9. místě, Adéla na
2. místě, Ivana na 6. místě a Martin na 1. místě ve svých
věkových kategoriích
Mgr. Jana Trojancová
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2016/2017 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov v
rámci okresní soutěže III.C třídy na 4. místě.
1
FK Suchov
10
8
1
1
26:8
25
2
Sokol Radějov
10
7
2
1
21:10
23
3
Sokol Hr. Lhota B
10
7
1
2
36:9
22
4
Sokol Petrov
10
5
1
4
27:15
16
5
Kor. Velká n.V. B
10
4
3
3
24:20
15
6
Sokol Louka
10
4
2
4
21:15
14
7
KEN Veselí n. M.
10
4
0
6
19:18
12
8
Hrubá Vrbka
10
3
1
6
17:23
10
9
Moravský Písek
10
2
3
5
14:29
9
10
Tvarožná Lhota
10
3
0
7
11:30
9
11
Nová Lhota
10
0
2
8
6:45
2
Nejlepšími střelci mužstva jsou Ján Benovič (9 branek) a Pavel Šantavý (4 branky). Po
dvou vítězných kolech v úvodu soutěžního ročníku se na mužstvo dostavila krize, která
byla zapříčiněna především absencí některých klíčových hráčů v rámci několika utkání.
Mužstvo se bohužel s těmito absencemi nedokázalo vypořádat, což se projevilo na celkovém herním projevu a výsledcích. V posledních 3 kolech se však podařilo získat plný počet
bodů po vítězstvích nad mužstvy Hroznová Lhota B (3:2), Nová Lhota (0:9) a Velká nad
Veličkou B (2:1). V sobotu 22. 10. 2016 ještě odehraje A-mužstvo předehrávku jarní části
sezóny s mužstvem Suchova.
Mužstvo mladší přípravky zahájilo svoji první mistrovskou sezónu ve velkém stylu. Z dosavadních 8 utkání totiž 5 x zvítězilo, 1 x remizovalo a pouze 2 x prohrálo. Nejlepšími střelci
mužstva jsou Šimon Jan Matyáš (28 branek) a Tadeáš Konečný (8 branek). Přejeme našim
mladým nadějím, ať se jim i nadále tak skvěle daří.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na další podporu.
Ing. Ladislav Krůtil ml. – jednatel

UPOZORNĚNÍ
• Upozorňujeme občany, že byl do konce října splatný poplatek za domovní odpad za 2.
pololetí. Vyzýváme občany, kteří tento doposud neuhradili, aby tak co nejdříve učinili. Zaplatit můžete buď hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet
11027671/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.
Již několik let Obecní úřad v Petrově nerozesílá složenky. Složenky posíláme pouze jako
upozornění, těm, kteří nezaplatili v řádném termínu.
Termíny splatnosti jsou za 1. pololetí do konce května a za 2. pololetí do konce října. Pokud
někdo neustále platí po splatnosti, může mu být poplatek navýšen až na trojnásobek.
Proto apelujeme, aby si každý svou platební povinnost plnil v řádném termínu!
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• Vánoční
Kominictví Konečný
oznamuje, že bude v naší obci provádět v týdnu od 14. listopadu
koncert
2016 čištění a kontrolu komínů. Žádá zájemce o tuto službu, aby se nahlásili v kanceláři
obecního úřadu.

Odpady - podzim 2016
Úvodem je třeba poděkovat všem, kteří poctivě třídí svoje odpady. Jsme rádi, že do svých
popelnic nedáváte rostlinné zbytky a hojně využíváte naší kompostárny. Kromě toho, že
nám klesla svozová hmotnost odpadu z popelnic, která je nejdražší položkou, je v naší obci
čistější vzduch, nepálí se a nesype se tráva do keřů kolem cest.
Určitě hojně využíváte i kompostéry. Jme rádi, a věříme, že oceňujete neomezený vstup na
kompostárnu. Naučili jste se (až na výjimky), správně ukládat rostlinné zbytky a urychlíte
tak jejich zpracování. Dřevo a dřevěný odpad, který ukládáte na kompostárně, jsme původně drtili vlastními silami, jde ale o velmi pracnou a drahou činnost. Je pro nás levnější
nechat tento odpad podrtit a za to si jej firma odveze na spálení.
Přesto, že jsme s provozem kompostárny spokojeni, je třeba ještě apelovat na některé
z vás.
Do trávy nemíchejte ořezané haluze, ostříhané šípové růže, zbytky špagátů a úvazků,
„dyňovisko“ a kukuřičné palice, to překopávač nevezme, raději to hoďte do dřeva,
kde se to podrtí. Pokud vyvážíte třeba králičí hnůj nebo cokoliv rostlinného v pytli,
vysypte to a pytel si odvezte.
Respektujte prosím upozornění na tabulích kam co ukládat a do kterého posádu.
Z jara jsme na kompostárně shromažďovali stavební odpad, který jsme podrtili a
použili na kompostárně a opravu některých polních cest.
Toto se zatím nebude opakovat, tento materiál na kompostárnu nevozte!
Teprve, až připravíme další oplocený prostor pro tento materiál, bude možné jej uložit.
Dohodli jsme s firmu PLUS, která má stavebniny za mostem Do polí, možnost uložit
po dohodě jakékoliv množství stavební suti, firma má vlastní recyklaci. Rovněž je
možné využít firmy Horáček ze Sudoměřic.

Už se nám osvědčilo, že každý týden ve středu od 14 do 17 hodin je možné uložit ostatní vytříděný odpad do určených kontejnerů na našem technickém dvoře
u železničního přejezdu Do polí.

Pevně věříme, že se tímto krokem zbavíme velkého nešvaru, který nás v poslední době
trápí.
Je to ukládání čehokoliv, co nevleze do zvonů kolem nich a před bránu technického
dvora.
Vypadá to přímo hrozně a je otázkou času, kdy se třeba zrovna vaše dítě pořeže o takto
uložené sklo.
Ještě jednou Vám děkujeme, že třídíte a ukládáte svoje odpady tam, kam máte.
Starostka a místostarosta
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Termíny svozu odpadů:
LISTOPAD – PROSINEC
POPELNICE : 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11. 11., 9. 12. pátek

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – souhrnné informace
Okrsky
celkem zpr. v %
1
1 100,00

Voliči
v seznamu
1 118

Vydané
obálky
347

Volební
účast v %
31,04

Odevzdané
obálky
345

Platné
hlasy
334

% platných
hlasů
96,81

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – část 1
číslo

1
2
12
19
21
23
24
26
30
37
41

Kandidátní listina
název

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Svoboda a síla
Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Koruna Česká (monarch.strana)
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Národní demokracie

Platné hlasy
celkem
v%

0
26
68
0
8
18
63
2
61
34
0

0,00
7,78
20,35
0,00
2,39
5,38
18,86
0,59
18,26
10,17
0,00

Předn. hlasy

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Petrov – část 2
43
45
52
67
69
70
75
78
81
87

Úsvit s Blokem proti islamiz.
Moravané 14 4,19 X
Svobodní a Soukromníci
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Konzervativní strana
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Koalice SPD a SPO
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Koalice TOP 09 a „Žít Brno“

0

0,00

X

5
3
0
1
0
25
0
6

1,49
0,89
0,00
0,29
0,00
7,48
0,00
1,79

X
X
X
X
X
X
X
X
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Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. - 8.10.2016
Výsledky hlasování v obci Petrov 1. kolo
Číslo volebního obvodu
Kolo voleb
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stalého
a zvlaštního seznamu celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Kontrolní číslo 2
Č. kand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení

KČ 4: 3273

79
1

:
:
:
:
:

1117
347
342
299
2185

Počet hlasů

Květoslav Přibil
Anna Hubáčková
Josef Zimovčák
Zdeněk Škromach
Jana Bačíková
Vítězslav Krabička
Jan Lahvička

KČ 3: 1088

:
:

6
83
52
95
20
21
22
Posl.kand.: 7

Výsledky hlasování v obci Petrov 2. kolo
Číslo volebního obvodu
Kolo voleb
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stalého
a zvlaštního seznamu celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Kontrolní číslo 2
Č. kand. Jméno a příjmení
1.
-------------------------------------2.
Anna Hubáčková
3.
-------------------------------------4.
Zdeněk Škromach
5.
-------------------------------------6.
-------------------------------------7.
-------------------------------------KČ3: 536
KČ 4:
2327

:
:

79
2

:
:
:
:
:

1118
198
198
196
1791

Počet hlasů
0
124
0
72
0
0
0
Posl.kand.: 4
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících říjen, listopad a prosinec:
Říjen:
23.10. Marie Pukancová
Listopad:
2.11. Věra Stoklasová
3.11. Marie Haraštová
12.11. Jan Ospalík
14.11. Marie Martinková
16.11. Jan Kuja
18.11. Marie Kujová
25.11. Josef Janeček
Prosinec:
1. 12. František Podrazil
4.12. Jan Koštuřík
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Miroslav Macháček
Marie Zezulová
Lucie Šírová
Jana Dvorská
Marie Hartmannová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:
Ema Macešková
Adam Gajdorus
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PETROVSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
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Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 27. 10. 2016
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

