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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme před sebou poslední adventní neděli, vyvrcholení adventu a zároveň Štědrý den.
Zapálíme poslední svíci na adventním věnci. Svíci, která představuje mír a pokoj. Přejeme
Vám všem, abyste letošní vánoční svátky prožili opravdu v míru a pokoji, v kruhu rodiny
a opravdových přátel. Konec roku vybízí k zamyšlení, co jsme v letošním roce udělali ve
prospěch našich nejbližších, pro společnost, ve které žijeme, ale také sami pro sebe.
Troufáme si říct, že náš letošní rok v obci byl opět velmi pestrý a snažili jsme se udělat
toho co nejvíce. Některé věci se nám společnými silami povedly, některé třeba méně, to
posoudíte Vy sami.
Dovolte nám upřímně poděkovat všem zaměstnancům obce, pracovníkům na veřejně prospěšné práce, zaměstnancům školy, školky, zastupitelům, spolkům, členům zásahové jednotky SDH, ale také Vám všem občanům, kteří svou energií a časem přispíváte k tomu,
abychom v naší obci žili spokojeně…DĚKUJEME!!!
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu, spokojenost a mnoho úspěchů v novém roce 2018.
Starostka a místostarosta

DUCHOVNÍ SLOVO
„Protože za dveřmi byly Vánoce, svátek narození Božího Syna, radostný den zázraku a smilování Boha nad světem a požehnané přerušení dlouhých, prací naplněných dnů, tehdy se i
v lidech probudila duše ze zimního spánku, střásla šedivou osamělost, zvedla se a radostně
a s hlubokým pohnutím vykročila vstříc dni Narození Páně“.
Takto vánoční čas popisuje polský spisovatel a laureát Nobelovy ceny za literaturu Władysław Reymont. Opravdu Vánoce jsou dnem zázraku a Božího slitování. Chceš uvidět vánoční zázrak? Smiř se – odpusť – popros za odpuštění. Jsem přesvěcený, že to bude největší
zázrak v den, kdy slavíme narození Boha – Lásky. Nemusíš čekat, až někdo udělá první
krok. Najdi v sobě sílu, která pramení z víry v Boží milosrdenství a v lidskou schopnost
odpuštění. Manžel manželce, manželka manželovi, rodiče dětem, děti rodičům, příbuzní
příbuzným, spoluzaměstnanci, sousedé. Probuďme se ze zimního spánku – odstraňme ze
svého srdce led, nepřátelství a nepochopení. Pak teprve budeme moci, s celou silou, objevit
kouzlo, které nesou Vánoce: výzdoba, stromek, dárky, jídlo, hostiny a vánoční besedy. Ať
tyto všechny věci, které patří k Vánocům, nejsou pouhými kulisami jako v divadle, ale
opravdovým slavení narození Boha – Lásky, která vstupuje do lidských životů.
Děkujeme vám za celoroční projevy osobní přízně a spolupráce. S přáním milostiplných
vánočních dnů otec Lukáš a spolubratři Robert a Jacek.
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Betlémské světlo
K Vánocům patří také BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Několik dnů před
svátky se rozváží oheň, který hoří v Betlémě, na místě narození Ježíše Krista, do celého světa. Tento plamínek nás spojuje s těmi, kteří
také slaví Vánoce. Protože oheň není něco mrtvého, ale je zdrojem
tepla a světla, může nám Betlémské světlo napomoci, aby o Vánocích byla i v našich domovech skutečně pravá vánoční atmosféra
lásky a pokoje. V naší obci si můžete Betlémské světlo odnést do
svých domovů 24. prosince – ze Zpívání u vánočního stromu.

Tříkrálová sbírka
V Petrově budou koledníci koledovat v sobotu 6. ledna 2018.
Zodpovědná osoba je paní Anna Obrtlíková.

Usnesení č. 533 - 547 z jednání č. 37/2017
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.10.2017
533. ZO schvaluje Program jednání.
534. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov ve výši
2 330,- Kč a 2 615,- Kč za období 03/2017 – 10/2017. Tento dar byl poskytnut z výtěžku akce Bazárek.
535. ZO schvaluje Čerpání prostředků ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace z rezervního fondu částku 74 652,- Kč na opravu a výměnu topení v budově ZŠ a částku
34 990,- Kč na nákup lavic a židlí do učebny ZŠ.
536. ZO schvaluje Čerpání investičního fondu ve výši 112 772,- Kč na výměnu dvou vařidel ve školní kuchyni.
537. ZO ukládá Starostce, aby zjistila do příštího jednání zastupitelstva, za jakých podmínek by obec mohla podat žádost o dotaci na sportovní hřiště (součást projektu „Úprava
a funkční využití okolí kulturního domu v Petrově“) do dotační výzvy MMR.
538. ZO schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330045824/002 – E.ON
Distribuce, a.s.
539. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2017. Viz. příloha č. 1 ZO 37/2017.
540. ZO schvaluje Prodej pozemků p.č. 1319 o výměře 45 m2 a p.č. 1322 o výměře 24 m2
v k.ú. Petrov u Hodonína panu Ing. Vilému Pražákovi. Prodejní cena je 50,- Kč za
1 m2, což je cena v místě a čase obvyklá. Celková kupní cena činí 3 450,- Kč. Náklady
na vklad do KN a vyhotovení kupní smlouvy uhradí kupující.
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541. ZO ukládá starostce, aby na příštím jednání předložila aktualizovaný stav možné směny, prodeje a pronájmu pozemků na farmě.
542. ZO neschvaluje Zplnomocnění firmy Frank Bold advokáti, s.r.o. v řízení o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku štěrkopísku Moravský
písek vedeným Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, popř. v dalších řízeních. Důvodem je, že na plné moci chybí údaj o bezplatném
zastupování, který je uveden pouze v žádosti.
543. ZO schvaluje Poskytnutí účelové dotace ve výši 10 000,- Kč paní Haně Svatošové,
jako spoluúčast obce, na výměnu stávajícího střešního okna za protihlukové. Tato dotace byla navržena z důvodu, že zastupitelstvo uznalo, že během provozu kulturního
střediska dochází k neustálému rušení nočního klidu a její dům je v bezprostřední
blízkosti této stavby. Dále také, že tato hluková zátěž vznikla až několik let poté, co
byl její dům postaven a zkolaudován.
544. ZO schvaluje Umístění plánované stavby „Novostavba rodinného domu, k.ú. Petrov
u Hodonína p.č. 110/3“ a uložení sítí do obecního pozemku dle předložené projektové
dokumentace.
545. ZO schvaluje Smlouvu o dílo PORR a.s., č. smlouvy 9-1286A17 – upravená o připomínky firmy PORR a.s. Tyto změny nemají vliv na výsledek výběrového řízení.
546. ZO schvaluje Bezúplatný převod pozemků p.č. 2091/1 a 2091/2 v k.ú. Petrov u Hodonína od Jihomoravského kraje ve správě SÚS JMK.
547. ZO schvaluje Budování stavby cyklostezka Sudoměřice-Petrov, která bude sloužit
převážně k dopravě občanů do zaměstnání (průmyslová zóna Sudoměřice) a do škol
(Strážnice) a pokračováním řešení majetkoprávních vztahů u pozemků, kde je plánováno pokračování této trasy v katastrálním území obce Petrov.
ZO bere na vědomí
Informace starostky ohledně projektu „Územní studie památková rezervace Plže“ – o plánované schůzce s Ing. Arch. Štěpánem Kočišem, zpracovatelem této studie.
Informace starostky ohledně dořešení pozemků na farmě.
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2016.

Usnesení č. 548 - 566 z jednání č. 38/2017
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 23.11.2017
548. ZO schvaluje Program jednání.
549. ZO schvaluje Vyřazení nefunkčního majetku z evidence ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové
organizace v celkové pořizovací ceně 63 477,50 Kč.
550. ZO schvaluje Změnu odpisového plánu pro rok 2017 z důvodu pořízení majetku – 2
kusy elektrických vařidel. Roční odpisy se mění o částku 1 880,- Kč.
551. ZO schvaluje Účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace pro rok
2018, kdy budou roční odpisy činit 174 504,- Kč.
552. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2017. Viz. příloha č. 1 ZO 38/2017.
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553. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 048268/17/OKH. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 55 000,- Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy v budově mateřské školy v Petrově“. Realizace projektu je nejpozději do
31.12.2017.
554. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Předmětem smlouvy je
poskytnutí dotace paní Haně Svatošové ve výši 10 000,- Kč na spoluúčast při výměně
střešního okna za protihlukové.
555. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místních poplatcích.
556. ZO schvaluje Smlouvu č. 1030042259/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Gavlík.
557. ZO schvaluje Umožnit panu Rostislavu Svobodovi jednat se soudní znalkyní Ing. Tomanovou o cenách ve znaleckém posudky, který vypracovala pro obec Petrov. Popřípadě nechat vypracovat nové znalecké posudky, které zajistí a uhradí pan Rostislav
Svoboda. Tyto však musí předložit nejpozději do 15.ledna. Pokud by pan Svoboda
změnil svůj záměr s pozemky na farmě, musí to neprodleně oznámit starostce obce.
558. ZO schvaluje, aby starostka obce nechala neprodleně vypracovat výzvu na dodatečný
nájem (3 roky zpětně) paní JUDr. Hanou Koudelovou za užívání pozemků na farmě
panem Rostislavem Svobodou. Nájem bude stanoven dle ceny ze znaleckého posudku.
559. ZO schvaluje Výměnu okna na wc v prostoru kadeřnictví v budově obecního úřadu
špatného těsnění a držení. Tato výměna bude provedena v jarních měsících.
560. ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1325 o vým. 147 m2 v k.ú. Petrov
u Hodonína.
561. ZO neschvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 182 o vým. 163 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
562. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj v roce 2018.
563. ZO schvaluje Podání žádosti v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova ČR v rámci
MMR ČR (dovybavení dětského hřiště) firmou Regiozona. Cena za zpracování žádosti
o dotaci činí 1000,- Kč. Odměna v případě získání dotace bude činit částku 14 000,Kč.
564. ZO schvaluje Podání žádosti v rámci Programu DT 6 v rámci MMR ČR (sportovní
hřiště) firmou Regiozona. Cena za zpracování žádosti o dotaci činí 1000,- Kč. Odměna
v případě získání dotace bude činit částku 24 000,- Kč.
565. ZO schvaluje Podání žádosti v rámci výzvy MMR ČR – Programu obnovy a rozvoje
venkova ČR, dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací (MK U bytovky
a Díly) firmou Regiozona. Cena za zpracování žádosti o dotaci ve výši 10 000,- Kč,
v případě zisku dotace odměna ve výši 12 000,- Kč.
566. ZO schvaluje Nejvýhodnější cenovou nabídku na realizaci akce „Úprava a funkční
využití okolí KD v Petrově – realizace zeleně“ ve výši 422 166,03 Kč bez DPH.
ZO bere na vědomí
Návrh rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Petrov na rok 2018.
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Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2020 ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace. Viz. příloha č. 5 ZO 38/2017.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrov na roky 2019 – 2024.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
Pátek
Středa
Čtvrtek
Pátek
Úterý

22.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
2.1.2018

8.00 – 12.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00 – 17.00

OKÉNKO OBECNÍ KNIHOVNY
Kurz trénování paměti

Během měsíců listopad a prosinec měli naši občané možnost potrénovat si paměť, a to díky
paní knihovnici Anně Kořínkové, která zajistila lektory ze společnosti ZDISLAVA z Veselí
nad Moravou, za což jí srdečně děkuji. Tito pravidelně každé úterý přijížděli k nám do kulturního centra, kde na ně už čekali natěšení účastníci kurzu. Měla jsem možnost se jedné
lekce zúčastnit a můžu potvrdit, že byla moc příjemná. Panovala zde přátelská atmosféra
a plnění úkolů byla celkem sranda. Účastníci kurzu dostávali také domácí úkoly, které poctivě doma plnili. Věřím, že vy, kteří jste se účastnili, jste si tyto lekce užili, a že vám také
něco užitečného přinesli…😊.
Bc. Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
I VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ TO ŽIJE…
Předvánoční doba bývá ve znamení zvelebování obydlí a příprav různých dobrot. A tento
trend se nevyhnul ani nám, ve školní kuchyni. Aby se naši malí strávníci cítili v jídelně co
nejpříjemněji a mohli si náležitě vychutnat dobroty, které jim s péčí připravují paní kuchařky, bylo v jídelně provedeno odhlučnění pomocí speciálních stropních podhledů, za což
patří dík zejména našemu zřizovateli. Efekt je znatelný a věříme, že si klid při jídle užívají
opravdu všichni. Protože také zázemí našich paní kuchařek mělo již nejlepší léta za sebou,
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dostala novou tvář i šatna, například v podobě pevných skříní nebo polic. I zútulnění tohoto
prostředí, kde se pravidelně scházíme nad tvorbou jídelních lístků nebo vyhledávání nových
pokrmů pro vás, naše strávníky, je bezpochyby důležité.
Samozřejmě, ale stále nejvýznamnějším aspektem zůstává naše neustálá snaha o přípravu
kvalitních pokrmů za použití čerstvých surovin a maximálního možného vyloučení polotovarů tak, abychom se co nejvíce přiblížili domácí výrobě jídel. Kapacita naší školní kuchyně umožňuje vařit i pro další strávníky, důchodce, maminky na mateřské dovolené, nebo
pracovně vytížené osoby, prostě pro všechny, kteří se chtějí zdravě najíst za příznivou cenu
52,- Kč za oběd. Máte-li zájem naši kuchyni vyzkoušet, obraťte se na vedoucí školní jídelny, paní Eisovou, nebo paní kuchařky přímo v kuchyni.
Těšíme se na vás a přejeme všem krásně prožitý čas adventní.
Jana Eisová, vedoucí školní jídelny
Abeceda není žádná věda
Když se řekne abeceda,
tak to není žádná věda.
Každý kluk i holčička,
i ta hodně maličká,
Honzík nebo Alenka,
naučí se písmenka.
Řeknete si, vždyť pár písmen se
snad naučí každý. Ale ne všem se nám
písmena zaryjí do paměti celoživotně.
Pevně věřím, že našim prvňákům se písmena nepletou, čtou si své první slabiky a pod
vedením paní učitelky Flašarové se stanou náruživými čtenáři.
V úterý 14. listopadu dopoledne se uskutečnila „SLAVNOST SLABIKÁŘE“, při které byly našim nejmladším školákům slavnostně předány slabikáře, které je povedou krásným
obdobím poznávání a seznamování se s novými písmeny, slabikami, krátkými a veselými větami. Všichni prvňáčci byli pasováni na čtenáře slabikáře, složili slib čtenářů, který zpečetili
svým podpisem a nyní jim visí na památku ve třídě.
Za přítomnosti paní starostky, paní knihovnice obecní
knihovny, žáků naší školy a paní učitelek byly žáčkům předány
slabikáře s pasovací listinou a čtenářskými odznáčky.
Všem novým čtenářům přejeme hodně krásných chvil
strávených s knížkou. Také věříme, že budou i naši nejmladší čtenáři navštěvovat obecní
knihovnu, ve které je velmi ráda přivítá a s výběrem knih pomůže paní knihovnice Anna
Kořínková.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
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ČÁRY, MÁRY, POD KOČÁRY…
Ne, to návštěva, která k nám do školy a školky zavítala, vůbec neříkala.
V pondělí 13. listopadu za námi přijel kouzelník.
Dopoledne v 9 hodin se kulturním sálem společenského centra začal ozývat radostný výskot
a smích našich dětí. Uvítal je a po celou dobu návštěvy je bavil různými triky, drobnými
kouzly pan kouzelník z váženého rodu kouzelníků, pan Waldini. Poněvadž mu chyběla asistentka, byly k těmto činnostem zvány na pódium pomocníci z řad malých diváků. Všem se
jejich asistence velmi hezky podařila zvládnout.
Všechny triky a kouzla měl pan kouzelník připraveny a jistě největší ohlas měla kouzla, při
kterých vytáhl z klobouku králíka nebo holoubka.
Pevně věřím, že i v příštích letech si k nám kouzelníka pomocí kouzelného sluchátka
našeho telefonu opět přivoláme.

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

Poděkování sponzorům
I v letošním roce 2017 bych velmi ráda tímto poděkovala organizátorkám a realizátorkám JARNÍHO a PODZIMNÍHO BAZÁRKU za finanční dar, z něhož byla dětem v
mateřské škole pořízena odrážedla, koloběžky a byla uhrazena doprava dětí na vystoupení
žáků ZUŠ Strážnice. Dále bych ráda poděkovala Vám, rodičům dětí MŠ, kteří jste přispěli
na dárečky pod vánoční stromek. Poděkování patří také panu Klímovi za krásný vánoční
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stromek, který daroval dětem v MŠ. Velký dík, patří paní Táni Macalíkové, která dětem
ušila kostýmy na vánoční besídku.
Do příštího roku Vám všem přejeme hodně úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

Zapojení do projektu „Srdce s láskou darované“
Když jsem se rozhodla zapojit naše žáky do soutěže „Srdce
s láskou darované“, vstupovala jsem do třídy i s nápadem, pro
koho srdce vytvoříme. Avšak děti samy přišly s tím, že chtějí
vytvořit srdce pro zvířátka bez domova a já se je rozhodla podpořit.
Našemu tvoření předcházela diskuze, kde jsme si povídali o
tom, jak útulky fungují, jak můžeme sami pomoci a taktéž padla řada návrhů, jak bude naše srdce vypadat. Nakonec jsme se
společnými silami rozhodli pro jeden finální nápad. Naše srdce
se stane symbolem domova, který opuštěné a nechtěné zvířátka
nemají. Dalším krokem bylo vytvoření sbírky pro útulek – přinesli jsme granule, konzervy a spoustu pamlsků pro kočičky a
pejsky. Z velkého kartonu jsme vytvořili domeček, do kterého jsme uložili všechny dobroty
a potřebné věci. Ještě jsme do něj ukryli krabičku plnou přání od každého z nás. Na stěny
domu jsme připevnili dvě velká srdce. Naše srdce jsme darovali útulku ve Skalici, který i
když je na Slovensku, se nachází kousek od našich domovů.
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Zda v soutěži zvítězíme, ještě nevíme, ale i kdyby ne, těší nás dobrý pocit, že jsme udělali
dobrý skutek.					
Mgr. Romana Staňková za děti 3. – 5. ročníku

Školou chodil Mikuláš…

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čtení s babičkou – kouzlo pohádek
Doba adventu a Vánoc neodmyslitelně patří pohádkám, a kdo by neměl rád pohádky – my
všichni. Dospělí se vrátí do svého dětství a malí si je velmi rádi poslechnou a obzvlášť, když
jim je přečte babička.
Tentokrát jsme pozvali do mateřské školy paní Táňu Macalíkovou a ta si připravila pohádky
hned dvě.
Protože byl den před Mikulášem, přečetla pohádku „Jak krteček potkal čerta“ a druhá se
jmenovala „Jak krteček slavil Vánoce se svými kamarádky “, čímž navodila vánoční atmosféru. Děti obě pohádky zaujaly a opravdu nikdo nerušil a všichni pozorně poslouchali.
Paní Táni Macalíkové patří velké poděkování nejen, že přišla mezi nás a přečetla pohádky,
ale také ušila kostýmy pro děti na vánoční vystoupení. Ještě jednou děkujeme.
Marie Březovská
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Školou a školkou chodil sv. Mikuláš…
Dne 5. 12. vládlo po celé škole a školce velké napětí. Malí
i velcí, očekávali návštěvu sv. Mikuláše, anděla a čerta.
Dočkali se! Mikuláš se svými pomocníky zavítal do všech
tříd a rozdával dětem balíčky dobrot.
Eliška Bačíková

Návštěva divadla ve Strážnici
Ve středu 6. 12. jsme ihned po svačince vyrazili autobusem do Strážnice na divadelní představení „Zimní příhody včelích medvídků“. Cesta byla krátká a děti nedočkavé.
Na kulturním domě nás přivítali a uvedli do sálu.
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků.
Jejich dobrodružství začíná na paloučku u chaloupky čmeláků. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný Sršeň. Pohádka je
velmi zábavná, děti se postupně setkávají jak s panem Cvrčkem, panem Babočkou, babičkou Čmelindou, tak s oblíbenou Beruškou. Pohádka se pomalu blíží ke konci, kde všichni
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společně oslaví Vánoce.
Pohádka divadla Krapet z Prahy nás všechny zaujala krásnými kulisami a herci s nádhernými kostýmy. Nejenom děti z mateřské školy, prvňáčci, ale i paní učitelky byly pohádkou
velice nadšeni.
Za kolektiv MŠ
Michaela Bačíková

ZE ŽIVOTA OBCE
Uspávání broučků
V podvečer 31. října se naší obcí rojila velká skupinka broučků. Někteří si nesli lampionky,
jiní zase lucerničky nebo jiná světýlka. Sešli jsme se před mateřskou školou a za doprovodu
melodie Včelích medvídků, která se linula obecním rozhlasem, jsme prošli ulicí Rybáře
až do přístavu na Baťově kanále, kde jsme broučky uspali a vypustili do oblak lampionky
štěstí.
Děkujeme hasičům za dohled při pouštění lampionků a za občerstvení výborným čajem.
Paní učitelkám děkujeme za organizaci této akce.
Bc. Eva Mlýnková

Čertovské dostaveníčko
Letošní Čertovské dostaveníčko nám zahájily svým vystoupením opět pekelné mažoretky.
Pro děti byly přichystány úkoly, za jejichž splnění dostaly malou odměnu. Dětem, které
řekly básničku nebo zazpívaly písničku, nadělil Mikuláš nadílku. Na posilnění před čertem
nám připravili hasiči svařák a čaj. Paní kuchařky ze školní kuchyně upekly zase brambory.
V peklíčku před obecním úřadem vládla příjemná atmosféra. Díky všem, kteří pomáhali
s organizací a při průběhu akce. Vinařům děkujeme za víno, které nám darovali na svařák.
Bc. Eva Mlýnková
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Setkání se seniory
Toto setkání jsme letos uspořádali už potřetí. Program pro naše seniory si připravili paní
učitelky se svými dětmi z mateřské školy a soubor Petrovjan. K hudbě a poslechu zahrál
pan Josef Machálek z Kněždubu. Malý dáreček pro zúčastněné připravily paní učitelky a
děti ze školy. V průběhu večera jsme seznámili hosty také s akcemi, které chceme realizovat
v příštím kalendářním roce a připomněli jsme si ty, které se nám podařilo uskutečnit v roce
letošním. Popřáli jsme a předali kytičky jubilantům, kteří měli letos půlkulaté nebo kulaté
narozeniny. Myslím, že jsme z akce odcházeli spokojeni. Děkujeme za milou společnost…😊.
Bc. Eva Mlýnková

Adventní koncert
V naplněném kostele svatého Václava jsme měli možnost začít skvělou atmosféru v úterý
19. prosince, kdy zde vystoupila Základní umělecká škola ze Strážnice se svým adventním
pásmem. Učitelé a děti ani letos nezklamali a my jsme si do svých domovů odnášeli krásné zvuky a tóny z jejich nástrojů. V tomto uspěchaném předvánočním čase to bylo vítané
zklidnění. Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili.
Bc. Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov

Po podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov
v rámci okresní soutěže III.C třídy na 2. místě. Jedná se o nejlepší výsledek A-mužstva po
skončení podzimní části sezóny za poslední roky.
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klub
Hroznová Lhota B
Sokol Petrov
FC Mor. Písek
FK Suchov
Kor.Velká n.Vel. B
KEN Veselí nad Mor.
Horňácko Hr. Vrbka
Sokol Tv. Lhota
Agro Vnorovy B
Sokol Louka
Sokol Těmice
FK Nová Lhota

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10
11

V
10
9
7
7
5
5
5
3
3
2
2
0

R
1
1
3
0
1
1
1
2
0
3
1
0

P
0
1
1
4
5
5
5
6
7
6
7
11

S
60:14
45:7
32:15
27:17
39:25
28:17
23:30
16:34
17:23
13:36
10:24
5:73

B
31
28
24
21
16
16
16
11
9
9
7
0
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ZO ÈZS Petrov Vám pøeje
krásné Vánoce
a v Novém roce
mnoho štìstí,
zdraví a úspìchù.

PF 2018
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Mužstvo mladší přípravky se v rámci své druhé mistrovské sezóny umístilo ve skupině
B okresní soutěže na 1. místě s počtem 24 bodů z maximálně možných 27 bodů. Úžasný
výsledek!!!
Věřme, že obě naše mužstva navážou na své skvělé výkony i v rámci jarní části sezóny
2017/2018.
A-mužstvo zahájí přípravu po novém roce, a to zimní přípravou venku a v tělocvičně ve
Strážnici. Ve dnech 25. – 28. 1. 2018 se uskuteční soustředění A-mužstva v rekreační oblasti
Vápenky.

Přípravná utkání A-mužstva:
datum čas
3.3.
14:00
11.3. 12:00
18.3.
25.3.
1.4.
15:30

utkání
Petrov - Popudinské Močidlany (SK)
Petrov - Vracov
Prušánky - Petrov
Milotice B - Petrov
Petrov - Suchov

poznámka
sobota, UT Strážnice
UT Strážnice
hřiště Prušánky (čas bude upřesněn)
hřiště Milotice (čas bude upřesněn)
mistrovské utkání

Termíny utkání okresního poháru (Vega Cup), kterého se účastní i Sokol Petrov, jsou následující:
datum čas
utkání
poznámka
1.5. 17:00
semifinále
úterý
30.5. 18:00
finále
středa
Dle informace z OFS Hodonín bude semifinálovým soupeřem Sokola Petrov mužstvo Kordárna Velká n Vel. B. Pořadatelství utkání se však bude ještě losovat.
Před zahájením jarní části mistrovské sezóny 2017/2018 nás ještě čekají tyto události:
- Přelom ledna a února 2018 – výroční valná hromada TJ Sokol Petrov (termín bude upřesněn)
- 17. 2. 2018 – Ples sportovců 2018 – podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech
Všem fanouškům děkujeme za projevenou důvěru v roce 2017 a do nového roku 2018 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Ladislav Krůtil ml. – jednatel
Mužstvo mladší přípravky ukončilo sezónu společnou akcí v tělocvičně:
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PETROV
si Vás dovoluje pozvat na

PLES SPORTOVCŮ 2018
Termín: 17. 2. 2018

Místo: Kulturní centrum Petrov
K tanci a poslechu hraje:
ORIENT ROCK 78
Bude pro Vás připravena bohatá tombola, taneční vystoupení a zajištěno občerstvení.

Kroužek stolního tenisu
Zdravím příznivce stolního tenisu i ostatní, dne 25.11.2017 se konal již 8. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise a 3. ročník o pohár starostky obce. Turnaje se zúčastnili
hráči z Moravy a Slovenska z různých měst a obcí, celkem 51 hráčů. Vítězem se stal Drahomír Malíšek, 2. místo J.Klempa a 3. místo R.Gajarský.Turnaj proběhl v dobré atmosféře
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a pohodě, všem účastníkům se zde líbilo a už se těší na další turnaj. Chceme poděkovat
sponzorům, obecnímu úřadu, základní a mateřské škole za to že se tato akce mohla uskutečnit v prostorách tělocvičny a kulturně společenského centra.
Ján Benovič
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Z činnosti mysliveckého spolku
V neděli, 20. srpna 2017, se na střelnici Okresního mysliveckého spolku (OMS) Hodonín
uskutečnil střelecký závod družstev „O putovní pohár předsedy OMS Hodonín“.
Petrovský myslivecký spolek do tohoto závodu sestavil dvě čtyřčlenné (kapitán + tři střelci)
družstva.
Střelci stříleli 20 terčů na loveckém kole a 20 terčů automatickou baterii s možností jedné
opravné položky.
Družstvo „Bobalov“ ve složení: kapitánka Michaela Grúberová se střelci Václavem Tománkem, Květoslavem Kočvarou a Michalem Javornickým se umístilo na 2. místě.
Družstvo „Ranaři“ ve složení: kapitánka Štěpánka Faltýnková se střelci Petrem Janouškem,
Josefem Faltýnkem a Františkem Javornickým se umístilo na 5. místě.
Na desátém ročníku Petrovského kotlíku, který se konal 2.9.2017 měli zastoupení
i myslivci.
Už tradičně se vařil zvěřinový guláš. Tento rok se šéfkuchařem Michalem Javornickým.
Celému týmu, který se podílel na přípravách a samotném vaření děkujeme.
Zároveň musíme poděkovat také našemu „malému želízku v ohni“ v taneční soutěži Josefovi Mlýnkovi …... Joži díky.
V sobotu, 18.11. 2017 v 08:00 hod, se myslivci a honci střetli v prostorách „Lapače“, kde
po nástupu a mysliveckém troubení zahájili letošní první hon na drobnou zvěř.
Bylo uloveno jedenáct zajíců, pět bažantů a jedna liška.
Po honu, ve společnosti myslivců, dodatečně oslavil své životní jubileum dlouholetý honec
Jan Tesař.
Tímto mu ještě jednou gratulujeme, přejeme hodně zdraví a ať dělá společnost myslivcům
na honech ještě dlouho.
16.12. 2017 se myslivci sejdou na dalším honu.
Tento hon se nazývá hlavním honem. Je to vyvrcholení lovecké sezony.
Hon je spojený s poslední lečí. Nejedná se již o záležitost loveckou, nýbrž o akci společenskou a zábavnou.
Po honu se myslivci „hodí do gala“. Čeká je vyzdobená místnost chvojím a pohoštění.
Neodmyslitelnou součástí poslední leči bývá myslivecký soud, kde se soudí drobné prohřešky myslivců, zpravidla myslivecká mluva. V ojedinělých případech bývá vyhlášen král
honu.
Rok 2017 členové spolku ukončí honem, který bude 30.12.2017.
Tímto, ale pro myslivce končí jen rok kalendářní.
Myslivecký rok jim bude ještě pokračovat. Hned v lednu oslaví životní jubileum jednoho se
svých řad, Roberta Prokipčáka.
Další akcí bude košt mladých vín za účasti Mysliveckého spolku Žerotín Strážnice.
A celý svůj rok hospodaření shrnou v únoru na výroční schůzi.

6/2017

strana

23

Všem myslivcům v roku 2018 přeji hodně štěstí, pevnou ruku a dobrou mušku, mnoho
úspěchů a radosti nejen z lovu, ale i v osobním životě.
Rovné broky a lovu zdar

Michaela Grúberová
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Z činnosti Českého svazu chovatelů
Výstava papoušků
Základní organizace chovatelů Petrov uspořádala ve dnech 4. - 5.11 2017 ve společenském centru výstavu papoušků a drobného
exotického ptactva. Vystaveno bylo 48 druhů papoušků a 30 druhů drobných exotů.
Během dvou dnů vidělo výstavu 420 dospělých návštěvníků a nad 300 dětí do15-ti let.
Po této stránce jsme s výsledkem spokojeni.
Ukázalo se, že dobrá propagace je základem
úspěchu. Výstavní výbor ve složení: Oselka
Jan, Janeček Milan, Janča Martin a Ospalík Radek, pracoval na přípravě výstavy
delší dobu. Investovali jsme určité finanční
prostředky, což se vyplatilo. Vyhlásili jsme
soutěž o „Nejpěknějšího papouška“ a návštěvníci hlasovali formou lístečků s číslem
klece. Nejvíce hlasů dostala voliéra s číslem
27 - Eklektus různobarvý chovatele Milana
Janečka. Z drobných exotů byla vybrána
klec číslo 32 - Amáda gouldova chovatele
Jana Oselky. Návštěvníci si stěžovali na:
„Jak mám označit jednoho ptáka, když jsou
všichni krásní?“. I to svědčí o tom, že se výstava líbila. Také možnost občerstvení, které
v bufetu zajistili manželé Staňkovi přispěla
k dobré atmosféře pro oba dva dny. Podle
návštěvníků byla výstava velmi dobře připravena, jak po stránce exponátů ptáků, tak
i výzdoby a úpravy prostředí. K dobrému
dojmu přispěla výstava pohárů a trofejí z
minulých výstav i nástěnka fotografií z činností po celý rok.
Na přípravě, demontáži a úklidu po výstavě
se podíleli všichni členové naší ZO, za což
jim patří poděkování. Zejména dovoz klecí, které jsme měli zapůjčené z Kněždubu
zajistil Janeček Milan, což bylo velmi důležité. Janča Martin zajistil krmení pro všech-
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nyVánoční
druhy vystavených
ptáků formou daru dodavatelské firmy. V neposlední řadě je třeba
koncert
poděkovat obecnímu úřadu za zapůjčení sálu společenského centra, bez kterého by nebylo
možné tak pěknou výstavu uspořádat.
Už nyní začínáme připravovat výstavu na příští rok a věříme že bude po stránce návštěvnosti stejně úspěšná.
Za výbor ZO ČSCH Petrov
Oselka Jan

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Krásný čas vánoční, plný pohody a klidu je za dveřmi a Nový rok hned za nimi. Když se
ohlédnu za rokem uplynulým, můžu opět říci, že jsme rozhodně nezaháleli. Naplnili jsme
jej kulturou, sportem, brigádami a zásahy u požárů a živelných pohrom.
Jen v krátkém průřezu to byl ples, jarní a podzimní sběr železného a elektro odpadu, soutěže
dětí a dospělých, letní zábava, ukázka naší techniky dětem ve škole a školce. Dále to byly
účasti na obecních akcích jako je Fašaňk, Kotlík, hody a Čertovské dostaveníčko.
Zvláště bych vyzdvihl naši letošní účast na Petrovském kotlíku, kde se nám podařilo ze
všech nejvíce zaujmout naším gulášem a spolu s kamarády z Hrádku u Rokycan jsme v
jubilejním desátém ročníku zvítězili!
Rád bych zde také zmínil činnost sboru s mládeží, s naší budoucností. Naši mládež tvoří
družstva mladších i starších žáků a několik jednotlivců v dorosteneckém věku. Největší dík
patří vedoucím v čele s Janou Trojancovou, kteří věnují dětem spoustu svého volného času
při trénincích a soutěžích. Stejně tak díky rodičům, kteří své děti o víkendech doprovázejí.
Bohužel nám tento rok přinesl i jednu smutnou událost. Navždy nás opustil náš dlouholetý
velitel, člen a kamarád pan Josef Javornický. S odstupem času mohu říct, že i když fyzicky
už s námi není, je s námi ve vzpomínkách na každé akci.
S tím souviselo i následné jmenování nového velitele zásahové jednotky, kterým se stal
Pavel Sasín. Ten se funkce ujal s vervou a vědomím, že je třeba jednotku držet na vysoké úrovni, tak abychom mohli čelit všem výzvám a mohli si říci, pokračujeme dobře! A
mohu potvrdit, že se mu to daří na výbornou! Během roku byla jednotka prověřena velkým
množství zásahů a všechny jsme zvládli. Celkově jsme vyjížděli k 27 zásahům. Konkrétně
to byly výjezdy ke 12 požárům, 13krát jednotka zajišťovala technickou pomoc a 2krát se
účastnila taktického cvičení. Hlavně počet třinácti technických zásahů, kdy jsme pomáhali
s odstraňováním škod po prudkých lijácích ve Strážnici nebo po orkánech v Petrově a okolí,
je na naše poměry velmi vysoký.
To vše, co jsem zde uvedl, by nebylo možné bez velkého nasazení členů sboru a velmi
dobré spolupráce s obcí, od které se nám dostává výrazné podpory u všech akcí a celkové
podpory chodu sboru a zásahové jednotky. Děkuji všem za to!
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Na závěr bych Vás rád pozval na Hasičský ples, který se bude konat 20. ledna od 20 hodin
ve společenském centru. Lístky bude možno zakoupit u paní Ivety Dekařové od 27. prosince každý všední den mezi 19 a 21 hodinou.
Krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v roce 2018 Vám přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Ačkoliv od vydání posledního čísla zpravodaje utekly teprve necelé 2 měsíce, naše jednotka
si mezitím připsala dalších 7 pomyslných zářezů. Byly jimi 1 taktické cvičení, 1 požár a 5
technických zásahů.
Poslední říjnovou neděli nás stejně jako zbytek České republiky zastihl orkán Herwart.
Tento orkán, jenž místy dosahoval nárazové rychlosti až 180 km/h, způsobil materiálovou
škodu cca 1,37 miliardy korun, což jej umístilo hned na 2. místo v žebříčku nejničivějších
větrných smrští za posledních 10 let, a to hned za orkán Kyrill z roku 2007. Naše jednotka
během této události vyrazila celkem ke 3 technickým zásahům. Můžeme mluvit o štěstí,
že se jednalo jenom o popadané stromy přes komunikace, popř. stromy hrozící pádem na
komunikaci, a že tento ničivý přírodní jev si nevyžádal žádné rizikové situace, které by
bezprostředně ohrožovaly obyvatele Petrova.
Dne 15. listopadu jsme byli
krajským operačním a informačním střediskem vysláni
k požáru zahradní kůlny v
osadě Mlýnky. Zde se požár rozšířil kvůli neodborné
montáži kamen a jenom díky
včasnému zjištění majitelem
nenapáchal vysoké škody.
I přesto bychom ale chtěli apelovat na naše občany,
aby se vždy ujistili, že se v
okolí kamen nenachází žádné snadno hořlavé předměty, a že především okolní obklady zdí a podlahy splňují bezpečnostní technické normy.
27. listopadu se ve Strážnici konalo taktické cvičení v areálu firmy Gumex, které se samozřejmě neobešlo bez pozornosti naší jednotky. V rámci neustálého vzdělávání našich
členů jsme se zúčastnili tohoto simulovaného požáru, který vznikl v prostoru strojovny. Na
cvičící hasiče zde čekalo náročné hašení požáru v dýchacích přístrojích, při kterém museli
najít a zachránit pohřešovanou osobu. Celé cvičení bylo po celou dobu sledováno řídícími
důstojníky Hasičského záchranného sboru, kteří jej v závěru vyhodnotili a se spokojením
konstatovali, že nedošlo k žádným vážnějším pochybením.
Přesně v polovině našeho prosincového vánočního čekání nás zastihl další orkán, a to tentokrát Xanthos. Ačkoliv výstraha platila především pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj,
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i u nás si vyžádal dva výjezdy naší techniky. Prvním bylo noční odstraňování stromu, který
z větší části zatarasil komunikaci mezi Petrovem a Sudoměřicemi, druhým bylo ranní sundávání nebezpečně pokroucené plechové střechy v naší obci.
Tímto bych vám chtěl za celou zásahovou jednotku popřát krásné a klidné prožití svátků vánočních, štědrou a bohatou nadílku od Ježíška, šťastný Nový rok, ale především po zbytek
tohoto roku a v roce 2018 co nejméně mimořádných událostí, při kterých byste potřebovali
naši pomoc.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Soubor Petrovjan koledoval ve strážnickém Skanzenu…
Děkujeme souboru Petrovjan za reprezentaci
naší obce na akci Radujme se, veselme se…
Starostka a místostarosta
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že na přání občanů bude v zimních měsících přesunuto hlášení
obecního rozhlasu na 17.00 hodin.
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta ČR se uskuteční:
12.ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod
13.ledna 2018 od 8: 00 do 14:00 hod
Místem konání voleb je volební místnost v budově Základní školy v Petrově.

Potřebujete zajistit v domácnosti nemocnou osobu nebo seniora?
Informujte se o terénních sociálních službách Charity Strážnice
V rámci pečovatelské služby nebo osobní asistence jsme k dispozici lidem v jejich domácím prostředí, kteří kvůli věku nebo nemoci potřebují pomoc. Jedná se o pomoc
s jídlem (dovážka obědů nebo i podání stravy), s hygienou, oblékáním, doprovodem, nákupy, úklidem, odvozem k lékaři, provádíme také aktivizační činnosti a
pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Služby jsou poskytovány za úhradu,
kterou klienti zpravidla hradí z příspěvku na péči (pomáháme s podáním žádosti). Tyto služby poskytujeme lidem ze Strážnice, Radějova, Petrova, Sudoměřic, Rohatce a
Tvarožné Lhoty.
Další informace vám ráda poskytne vedoucí těchto služeb Marie Kristoňová, tel: 739 524
380, marie.kristonova@straznice.charita.cz nebo Martina Novotná, sociální pracovnice,
mobil: 733 741 846, martina.novotna@straznice.charita.cz

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Sportovně střeleckému klubu Strážnice za darování obecního vánočního stromu,
dále panu Zbyňku Klímovi za darování vánočního stromku na kulturní dům a větviček na
výzdobu obce. Také panu Janu Svobodovi za darování slaměných balíků. Paní Vladimíře
Effenbergerové za stromek na výzdobu obce, panu Petru Kláskovi za stromeček, který daroval dětem do mateřské školy. Zároveň děkujeme rodině Laštovicové za stromky, které nám
zdobí kostel. Díky vám všem je naše obec krásně vánočně nazdobena.
Starostka a místostarosta

Termíny svozu odpadů:
LEDEN
POPELNICE : 2.1. úterý

15.1., 29.1. pondělí

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 12.1. pátek
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících 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:
Josef Koštuřík
Anna Bučková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:
Valentýna Zezulová
Vojtěch Břečka

VETERINÁRNÍ ORDINACE
STRÁŽNICE
Náměstí 17.listopadu 1545
(zdravotní středisko)

MVDr. Jana Neugebauerová (Běhalová)
Ordinační hodiny:
PONDĚLÍ:
17:00 – 18:00
ÚTERÝ:
14:00 – 15:00
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:
SOBOTA:

9:00 – 10:00
14:00 – 15:00
ZAVŘENO
9:00 – 10:00
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PF 2018

Kadeřnictví Lucie Brandstillerová
Vám přeje Vánoce plné andělské pohody a radosti.
V roce 2018 hodně zdraví a plno úspěchů.

Vánoční čas v Petrově
neděle
24. 12.

2017

Zpívání u vánočního stromu

před kostelem sv, Václava ve 13.00 hod.
Pásmo koled souboru Petrovjan a dětí ze základní školy.

Vánoční koncert

středa
27. 12.

CM Ohnica
v kostele sv. Václava v 18.30 hodin

pondělí
1. 1.

a zahájení roku 2018 s ohňostrojem
před obecním úřadem v 17.00 hod.

Novoroční přípitek
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