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pondělí
24. 12.

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

dddddddd

pátek
28. 12.

Vánoční koncert
CM MUSICA FOLKLORICA
v kostele sv. Václava v 18.00 hodin

dddddddd

úterý
1. 1.

Novoroční přípitek
a zahájení roku 2019 s ohňostrojem
před obecním úřadem v 17.00 hod.
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
Vánoce nám klepou na dveře, my ještě ladíme předvánoční úklid, dopekáme cukroví a někdo ještě shání poslední dárky. A tak jako každým rokem si říkáme, že
už nikdy si tento shon nenecháme na poslední chvíle před vánočními svátky…ale
většinou to bývá vždy stejné…. Snažme se alespoň o svátcích na chvíli zklidnit,
zpomalit a zamyslet se nad tím, co je v našem životě důležité. Udělejme si čas na
své nejbližší, příbuzné, kamarády a známé. Věnujme jim především náš čas, úsměv
a milá slova.
Vážení občané, přejeme Vám všem klidné a pokojné svátky vánoční a zveme Vás
na společné setkání na Štědrý den u vánočního stromu.
Starostka a místostarosta

Duchovní slovo
Opět jsou tady prosincové vánoční dny. I když se těšíme na vánoční oslavy, tak si
zároveň dobře uvědomujeme, že musíme projít obdobím příprav, nákupů, úklidů,
besídek, koncertů apod. Najednou si uvědomujeme, jak náročný a unavující může
být adventní a vánoční čas. Proto každému z vás přeji: alespoň chvilku klidu v
rodinném kruhu; klidného času na setkání s člověkem, kterého jste už dlouho neviděli; s lidmi, kterým dlužíte slovo poděkování. Vždyť o tom jsou Vánoce – svátky
blízkosti a setkání: Bůh chce nám být tak nablízku, že se stal jedním z nás – člověkem! A věř mi milý čtenáři, že neuděláš nic špatného, pokud vynecháš nějaký ten
vánoční film nebo důsledný předvánoční úklid, pokud tento čas věnuješ osobnímu
setkání s druhým člověkem!
Budu rád, když vás budu moci uvítat v petrovském kostele na „půlnoční“ mši sv.
(24. prosince v 21.30 hod.) a během ostatních vánočních bohoslužeb.
Každému z vás přeji klidné adventní a vánoční dny, radostný vstup do nového roku
2019 a zároveň jménem strážnické komunity piaristů chci poděkovat občanům Petrova za celoroční spolupráci, dobré slovo a pomoc – Pán Bůh zaplať!
P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski, rektor piaristů a strážnický farář

6/2018

strana

5

Usnesení č. 23 - 37 ze zasedání č. 2 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 28.11.2018
23. ZO schvaluje Program jednání.
24. ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Petrov.
25. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2018.
26. ZO schvaluje Změnu s nakládáním obecního majetku (budova základní školy, č.p. 281
na pozemku p.č. 749 v k.ú. Petrov u Hodonína) ze současného stavu svěřený majetek
k hospodaření na nový stav výpůjčka.
27. ZO pověřuje starostku, aby nechala vypracovat u JUDr. Koudelové do příštího jednání
ZO návrh nové zřizovací listiny a smlouvy o výpůjčce budovy základní školy.
28. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu Město Hodonín. Předmětem smlouvy je, že budou
orgány města Hodonína vykonávat namísto orgánů obce Petrov v jejím správním obvodu v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich veškerou příslušnost k projednávání přestupků, a to přestupků podle
ustanovení § 60 odst. 2 ZOP a přestupků podle zvláštních právních předpisů.
29. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330051027/001.
30. ZO neschvaluje Umožnění vybudování vstupu (příjezdní cesty) panu Miroslavu Svobodovi k jeho pozemkům přes část obecního pozemku p.č. 1396/214 (orná půda), který
obec dlouhodobě pronajímá firmě Žerotín, a.s. a tento stav nehodlá obec Petrov v současné době měnit.
31. ZO schvaluje Předložený záměr – připojení vinných sklepů (dle přílohy žádosti Ing.
Vlastimila Urbánka) k vodovodnímu řádu za těchto podmínek: celá akce bude hrazena
majiteli sklepů včetně projektové dokumentace, realizace stavby a uvedení komunikace
do původního stavu. Podmínkou je, že obci Petrov zůstane prostor pro umístění sítí
VN, NN a VO. Tento prostor bude vzájemně odsouhlasen na základě předložení studie
Zastupitelstvu obce Petrov.
32. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na vydávání časopisu Malovaný kraj
v roce 2019.
33. ZO schvaluje Pronájem areálu „kolečko“ Plže panu Františku Kotkovi v termínu
5.7.2019 pro vystoupení dechové hudby Túfaranka. Podmínkou bude bezplatný vstup
pro místní občany, dodržení nočního klidu a výše nájmu 1000,- Kč.
34. ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny E.ON, a.s.
35. ZO ukládá Paní kronikářce Mgr. Janě Trojancové, aby předložila chybějící kroniky za
předchozí období do 17. prosince 2018.
36. Revokace Usnesení č. 750 a 751 z jednání Zastupitelstva obce Petrov č. 48 ze dne
20.9.2018.
37. ZO schvaluje Vytvoření pracovního místa na pozici zedník na dobu neurčitou od
1.1.2019.
ZO bere na vědomí
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov na rok 2019 a také vysvětlující informace, které podal
účetní obce.
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Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021.
Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2019 ve složení: příjmy 18 184 500,- Kč, výdaje 16 721
500,- Kč a financování 1 463 000,- Kč.
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2024.
Žádost pana Rostislava Svobody ml.. V současné době nemá obec zájem pozemek p.č.
1401/14 prodávat. Starostka prověří možnost odkoupení části pozemku p.č. 1401/2 v k.ú.
Petrov u Hodonína od Státního pozemkového úřadu, aby tento pozemek sloužil jako přístupová cesta všem uživatelům prostor bývalé farmy.
Žádost manželů Josefa a Milady Martinkových o povolení výstavby vjezdu na pozemek p.č.
1425/1 přes část obecního pozemku p.č. 1425/1. Tento vjezd již ale manželé Martinkovi fyzicky zrealizovali. Starostka navrhla, aby bylo provedeno místní šetření. Poté obec zaujme
postoj k dané situaci.
Žádost manželů Josefa a Milady Martinkových. V současné době nehodlá obec Petrov pozemek p.č. 1401/14 prodávat ani směňovat. Tento pozemek potřebuje obec pro svou potřebu.
Žádost projektanta Ing. Petra Valachoviče k dokumentaci pro paní Maňákovou ohledně
regulativů. Zastupitelstvo doporučilo, ať se projektant obrátí na odbor Územního plánování
na MěÚ Hodonín a Stavební úřad Strážnice. Stavební čáru určí obec Petrov.
Žádost společnosti Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. a starostka zjistí, jak
k této žádosti přistoupí obec Sudoměřice, které se tato situace také týká.
Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci.
Informace místostarosty, které podal k prozatímním návrhům studie areálu Plže a k jednáním, které ohledně této akce doposud proběhly.

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 12. ledna 2018.
Zodpovědná osoba je paní Anna Obrtlíková.
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PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
Pátek
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Středa

21.12.2018
27.12.2017
28.12.2017
31.12.2017
2.1.2018

8.00 – 14.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00 – 17.00

Sběrný dvůr bude v provozu od středy 9.1.2018.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Slavnost Slabikáře
Letošní 6. listopad byl pro žáky 1. ročníku velmi významným dnem. Poprvé mohli nahlédnout do své první skutečné učebnice, kterou je Slabikář. S prvními písmeny se sice seznámili už v Živé abecedě, ale opravdová učebnice s krásnými obrázky, jednoduchými texty a
spoustou úkolů je až Slabikář.
V deset hodin jsme se tedy sešli spolu s paní ředitelkou a paní knihovnicí v místní knihovně, kde byl dětem Slabikář slavnostně předán. Děti musely svým podpisem stvrdit, že se o
něj budou dobře starat a taky že budou na všechny knihy, se kterými přijdou do kontaktu,
dávat pozor, aby je neponičily. Slibu a slavnostnímu předání Slabikáře byla přítomna i paní
starostka. Spolu s paní knihovnicí dětem předaly malé dárečky a popřály jim, aby se jim ve
škole dařilo. Za přání a za dárečky děti tímto oběma děkují.
Mgr. Jitka Vyoralová, tř. uč. 1. třídy

Koumáci
V letošním školním roce, děti mohou opět
navštěvovat oblíbený přírodovědný kroužek
Koumák. Kroužek dětem pomáhá objasňovat fungování přírodních zákonů pomocí
různých experimentů. Děti zábavnou formou poznávají svět kolem nás. Hrajeme si
na vědce, vymýšlíme zajímavé výrobky a
někdy i kulišárny . Pro velký počet zájemců jsme se rozdělili na velké a malé koumáky a bádání mohlo začít. S malými koumá-
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ky jsme viděli výbuch sopky a vyrobili si
domácí barevnou modelínu, nechali jsme
na vodní hladině rozkvést růži a vyrobili si
škrábací obrázek. Starší koumáci zvládají
náročnější pokusy. Vytvořily jsme lodičku,
která pluje na vodě bez motoru, a na ní si
vysvětlili, jak funguje povrchové napětí
vody. Také jsme rozezněli třídu vlastnoručně vyrobenou Panovou flétnou. Už se moc
těšíme, co nás v kroužku čeká příště.
Mgr. Romana Staňková

RADUJME SE, VESELME SE…
Do strážnického skanzenu se vypravila
školní družina. V předvánočním programu
tam na děti čekalo poznání svátečních tradic
našich předků. Pečení vánočních oplatků,
zdobení perníčků, zpívání koled, pouštění
ořechových lodiček nebo lití žhavého olova. Děti se také dozvěděly podrobnosti o
historickém vývoji vánočního stromečku,
a jak dříve vypadala tradiční štědrovečerní
večeře. V jedné z chalup děti se zájmem poslouchaly příběhy, které si vyprávěly ženy
při draní peří. Cestou po skanzenu dětem
zazpívali Tři králové a tajemně bíle oděná žena – Lucka všem zamoučila tváře. Nejvíce se
všichni těšili na Mikuláše, anděla a čerty. A protože naše děti jsou hodné a zazpívaly jim
koledy, nikoho si čerti do pekla neodnesli.
Jitka Běťáková, vychovatelka ŠD
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Vánoční dílničky
Blíží se první adventní neděle, přípravy na vánoční svátky pomalu vrcholí v každé rodině.
Naše škola a školička si v tento čas připravila tradiční dílničky nejen pro děti, ale i pro
rodiče a prarodiče.
Ve třech třídách na ně čekaly paní učitelky a některá starší děvčata, která se sama nabídla,
že pomůžou menším dětem při jejich tvoření. Děti mohly ukázat svou zručnost a kreativitu,
ale také spolupráci s rodiči, na které se obracely s radou i drobnou pomocí.
Měly možnost si vyrobit krásného andělíčka, Ježíška v jesličkách, svícínek, který si zdobily
dle své fantazie a sněhovou vločku na připravené dřevěné kolečko. Některé děti si troufly i
na skládanou krabičku se stromečkem.
Po celou dobu vládla skvělá nálada, slyšet byly koledy a štěbetání dětí u pracovního nasazení.
Snad si všichni zpříjemnili tento předvánoční čas a shon. Děti si odnesly vlastní výrobky na
ozdobu stromečku nebo jen tak pro radost, až zasednou ke štědrovečerní večeři.
Celý kolektiv ZŠ a MŠ přeje všem krásné svátky plné radosti a překvapení.
Irena Šťastná
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Mikuláš, anděl a čert v naší škole
Středeční ráno 5. prosince mělo opět po
roce zvláštní atmosféru. Do naší školy přišla vzácná návštěva. Mikuláš, anděl a samozřejmě postava nejobávanější - čert! Na
tuto návštěvu se velmi pečlivě připravujeme. Třídy i chodby jsou vyzdobeny mikulášskou tematikou, děti jsou seznámeny,
proč naše domovy a školu každým rokem
právě 5. prosince navštíví Mikuláš, čert a
anděl, učí se básničky a písničky, těší se na nadílky.
V průběhu dopoledne navštívili všechny třídy nejen ve škole, ale i ve škole mateřské.
Ve třídách zazněly písničky, básničky, ponaučení i sliby. Poté dostaly všechny děti nadílku
a přesunuly se ze tříd do tělocvičny, kde plnily spoustu čertovských úkolů. Např. čertovská
honička, hod bramborou do koše, přetahování čertovského lana, čertovsky zapeklité puzzle,
apod. Na závěr nesměla chybět čertovská diskotéka.
No uvidíme, zda za rok nás přijdou navštívit zase.
Mgr. Jarmila Flašarová

Ze školní jídelny
V letošním roce 2018 jsme se opět snažily co nejlépe splnit náš každodenní úkol - zdravě
a chutně připravit jídlo pro všechny naše strávníky, od nejmenších, ani ne tříletých dětí, až
po ty dospělé. I když nám předpisy ukládají stále více omezení či doporučení, které se ne
vždy zcela shodují s tím, co by si na talířích představovali ti, pro které je jídlo připravováno,
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věříme, že se nám toto poslání daří plnit co nejlépe, pro což děláme maximum. A protože
paní kuchařky také podporují akce pořádané obcí, mohli jste se s jejich výrobky setkat i v
průběhu roku, například při Noci s Andersenem, na Setkání pro seniory a jiných. Nyní, v
závěru roku, je v termínu 22. 12. 2018 – 6. 1. 2019, naplánována odstávka z technicko –
ekonomických důvodů. Chceme Vám tímto tedy za celý personál školní jídelny poděkovat
za přízeň, popřát krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, a v novém roce 2019
se těšíme na opětovné setkávání.
Jana Eisová, vedoucí ŠJ
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé,
opět po roce jsou zde Vánoce. Ráda bych Vám touto cestou popřála klidné, pohodové,
ničím nerušené prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 Vám přeji hlavně zdraví,
optimismus, pohodu a úspěch. Dětem zvlášť přeji hodně dárků, úsměv a samozřejmě štěstí.
Ráda bych Vám všem poděkovala za projevenou přízeň, spolupráci se školou. Všem zaměstnancům také přeji klidně prožité a pohodové vánoční svátky a mnoho sil do další práce.
V období od pondělí 24. prosince 2018 do neděle 6. ledna 2019 bude přerušen provoz základní a mateřské školy, školní družiny a jídelny. Budeme se na Vás těšit v pondělí 7. ledna
2019.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Divadelní představení Lenky Sasínové
První listopadové dopoledne zpříjemnila
dětem z mateřské školy paní Sasínová, která nám představila hned tři pohádky. Děti v
jejím podání mohly zhlédnout Sněhurku a
sedm trpaslíků, Otesánka a pohádku O zvířátkách. Paní Sasínová měla jako obvykle
připraveny velmi pěkné loutky, kulisy a děti
do pohádky zapojila různými zajímavými
úkoly.
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KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V SELSKÉM DOMEČKU
Poslední týden v listopadu
jsme se s dětmi z celé školky
vydali do Selského domečku
v Kněždubu, kde byl pro děti
přichystán předvánoční program. První překvapení bylo,
když nás ihned po příjezdu ještě v autobuse přivítaly „Luce“,
celé bílé oběhly autobus s husími křídly a otestovaly našeho
řidiče, zda má autobus čistý.
V domečku, v kuchyni, v teple
od kachlových kamen si děti
vykrojily perníčky a upekly je
v babiččině troubě. Společně s tetami rozkrojily jablíčka, aby zjistily, co je v novém roce
čeká, pouštěly lodičky z ořechových skořápek s hořícími svíčkami. Ve výtvarné dílničce si
vytvořily papírového andělíčka pro rodiče.
Největším překvapením byla návštěva Mikuláše, čerta a anděla, která dětem přinesla malou
sladkost.
Na závěr našeho výletu jsme malému Ježíškovi, ležícímu na seně v jesličkách, zazpívali
koledu.
					
KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY
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ZO ÈZS Petrov
Vám pøeje
krásné Vánoce
a v Novém roce
mnoho štìstí,
zdraví a úspìchù.

PF 2019

Ať radostné poselství Vánoc
naplní Vaše srdce
a přetrvá po celý nový rok 2019
Ze srdce přejí děti, žáci a
zaměstnanci ZŠ a MŠ Petrov
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Z HISTORIE OBCE
Devadesáté výročí spojení Zvolenova a Petrova (1928-2018)
V letošním roce je to devadesát let, kdy došlo ke spojení dvou samostatných obcí, a to
Zvolenova a Petrova.
Z dostupných zdrojů byla obec, nebo dříve ves, Zvolenov (ZWOLENOW), založena
v těsné blízkosti Petrova v roce 1514 bratry Janem a Bartolomějem ze Žerotína.
Obec začínala na křižovatce, kterou dneska tvoří silnice I/55 a ulice Rybáře a vede směrem
na Strážnici - po obou stranách hlavní silnice směrem na Strážnici. Od poloviny 16. století
se používal název Bobalov, po roce 1850 měl Zvolenov jako samostatná obec vlastní samosprávu. Na některých starých mapách ještě obec Zwolenow najdete.
První návrh na spojení obou obcí byl vznesen v roce 1923. Ke spojení obou obcí došlo
definitivně v roce 1928, kdy se Zvolenov stal součástí Petrova. Do petrovského katastru
bylo katastrální území Zvolenova začleněno v roce 1955. Posledním starostou Zvolenova
byl Josef Svoboda.
Zajímavé zápisy, týkající se obce Zvolenov a Petrov, můžete vyhledat ve zdigitalizovaných matrikách strážnické farnosti, které jsou volně přístupné na webových stránkách
Moravského zemského archívu v Brně.
Z té doby jsem třeba vyhledal zápis, že v březnu 1928 zemřel ve Zvolenově rolník Šebesta Justín v sedmdesáti jedna letech na rakovinu žaludku nebo třeba mladá Marie Šumpolcová ze Zvolenova zemřela v devatenácti letech v březnu 1928 na tuberkulózu plic. Z října
1928 je v matriční knize zápis, že byli oddáni Anna Kršová ze Zvolenova č. 91, svobodná
dcera chalupníka a Hartmann Josef z Petrova č. 182, dělník na dráze.
Ing. Petr Flašar

ZE ŽIVOTA OBCE
Čertovské dostaveníčko
Jak je již v naší obci zvykem, změnily se i letos prostory před obecním úřadem v jedno
velké peklo. Zavítal k nám Mikuláš, anděl, ale také čertíci. Na úvod nám zatančily čertice
mažoretky. Pro děti byly připraveny úkoly, za jejichž splnění obdržely sladkou odměnu.
Všichni jsme se mohli zahřát svařákem nebo čajem od hasičů a zasytit čertovskými brambory, které upekly paní kuchařky ze školní kuchyně. Tento podvečer byl opět moc příjemný.
Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili a především těm, kteří nám pomáhali při této akci.
Bc. Eva Mlýnková
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Adventní koncert
Letos k nám již sedmým rokem zavítali žáci a učitelé ze Základní umělecké školy Strážnice
se svým adventním pásmem. Kostelem sv. Václava se rozléhaly tóny vánočních písní a
navodily příjemnou atmosféru v našich duších. Tak jako každým rokem se jim vystoupení
hodně povedlo a my se už se těšíme na příští rok.
Bc. Eva Mlýnková

Setkání se seniory
I v letošním roce jsme pokračovali v novodobé tradici předvánočního setkání se seniory.
Program si pro ně přichystaly děti s učitelkami z mateřské školy a z Petrovjánku. Svým vystoupením obohatily večer také seniorky z Vacenovic. Za občerstvení děkujeme kuchařkám
ze školní kuchyně. K tanci a poslechu hrál a zpíval pan Josef Machálek. Myslíme si, že se
večer vydařil a že se všichni zúčastnění dobře pobavili. V této tradici chceme pokračovat i
v dalších letech.
Bc. Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Mažoretky P.S. přejí krásné Vánoce!
Po ukončení úspěšné jarní sezóny a po prázdninách jsme s holkami v září opět začaly s tréninky a s vystoupeními. Celý školní rok nám vlastně začal Petrovským kotlíkem, kde jsme i
po nepřízni počasí předvedly dvě sestavy. Poté už nám na pravidelných trénincích v pondělí
a ve středu začala práce na nových sestavách. Sestavy se nám povedlo postupně vymyslet
do konce října a následně vylepšujeme, pilujeme cviky a nacvičujeme na další soutěže a
vystoupení. Začátkem prosince se holky rovněž ukázaly jako čertice na Čertovském dostaveníčku, po kterém se nám už pomalu blížil vánoční čas a prázdniny.
Chtěly bychom Vám všem tímto příspěvkem poděkovat za přízeň v roce 2018 a popřát
krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší!
za Mažoretky P.S.
Silvie Zemánková
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Sbor dobrovolných hasičů
Čas adventu je v plném proudu a v domácnostech vrcholí předvánoční přípravy. Děti se těší
na Ježíška a rodiče zase na konec předvánočního shonu. No a my jako sbor dobrovolných
hasičů se pomalu chystáme na výroční schůzi, kde zhodnotíme, jak se nám povedl rok
uplynulý a rovnou naplánujeme aktivity pro rok nový.
Ono už některé novoroční aktivity jsou jasné. Hned v lednu nás čeká příprava IV. Hasičského plesu, což není zrovna jednoduchá záležitost, ale věřím, že se s ní dobře popasujeme
a těm, kteří se ho zúčastní, nachystáme dobrou zábavu. Tímto bych Vás všechny rád na
ples pozval. Bude se konat 19. ledna 2019. K tanci bude hrát skupina Kombet. Lístky si po
Novém roce můžete koupit u paní Ivety Dekařové, Petrov 467, tel. 724 917 228.
Na závěr roku se ještě slučí, abych poděkoval všem našim členům, kteří se aktivně zapojují do činností sboru a nezištně pomáhají. Stejně tak bych rád poděkoval paní starostce a
zastupitelům za podporu, které se nám dostává od obce. V neposlední řadě děkuji i spoluobčanům, kteří nás podporují a účastní se našich akcí.
Všem Vám přeji krásné prožití svátků vánočních a do roku 2019 hlavně pevné zdraví!
Ing. Petr Zezula,
starosta sboru
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov
v rámci své první sezóny v okresním přeboru po 20 letech na 10. místě.
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
KOVO Ždánice
D. Bojanovice
SK Vnorovy A
St. Poddvorov
SK Žarošice
Svatobořice
Ježov
Mikulčice
Nenkovice
Sokol Petrov
Dambořice
FC Lipov
FK Milotice B
Hovorany

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
12
10
9
7
6
6
5
4
5
4
4
3
3
1

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

-	Skóre
1
29:4
1
30:5
2
39:10
5
28:17
5
21:18
6
32:21
6
16:29
6
19:33
8
21:27
7
22:23
7
18:18
7
16:30
9
14:39
9
12:43

Body
36
32
29
22
20
19
17
15
15
14
14
12
10
6

Mužstvo starší přípravky se v rámci své první mistrovské sezóny po přestupu z kategorie
mladší přípravky umístilo ve skupině B okresní soutěže na 4. místě s počtem 21 bodů.
Skvělý výsledek!!!
Věřme, že obě naše mužstva budou v rámci jarní části sezóny 2018/2019 podávat kvalitní
výkony přinášející bodový zisk.
A-mužstvo zahájí přípravu po Novém roce, a to zimní přípravou venku a v tělocvičně ve
Strážnici.

Přípravná utkání A-mužstva v zimní přestávce 2018/2019:
datum
17.2.
24.2.
3.3.
9.3.
17.3.
24.3.

čas
12:00
16:00
12:00
16:00
15:30
15:00

Utkání
Petrov – Radějov
Petrov – Bukovany
Petrov – Hrušky
Petrov – Vracov
Kopčany – Petrov
Petrov – Lipov

poznámka
UT Strážnice
UT Strážnice
UT Strážnice
sobota, UT Strážnice
hřiště - Kopčany
mistrovské utkání

Termíny utkání okresního poháru, kterého se účastní i Sokol Petrov, jsou následující:
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datum
1.5.
29.5.

strana

čas
17:00
17:30

utkání
semifinále
finále

21

poznámka
středa
středa

Semifinálovým soupeřem Sokola Petrov bude pravděpodobně mužstvo Hroznové Lhoty B
(Tasov). Pořadatelství utkání ještě není určeno.
Před zahájením jarní části mistrovské sezóny 2018/2019 nás ještě čekají tyto události:
- Přelom ledna a února 2019 – výroční valná hromada TJ Sokol Petrov (termín bude
upřesněn)
- 2. 2. 2019 – Ples sportovců 2019 – podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech
Všem fanouškům děkujeme za projevenou důvěru v roce 2018 a do nového roku 2019 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Ladislav Krůtil ml. – jednatel

POZVÁNKA

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PETROV
si Vás dovoluje pozvat na

PLES SPORTOVCŮ 2019
Termín: 2. 2. 2019
Místo: Kulturní centrum Petrov
K tanci a poslechu hraje: Rocková skupina ARTEMIS
Bude pro Vás připravena bohatá tombola, taneční vystoupení a zajištěno občerstvení.

Kroužek stolního tenisu
Zdravím příznivce stolního tenisu i ostatní, dne 24.11.2018 se konal již
9. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise a 4.ročník o pohár starostky obce. Turnaje se zúčastnili hráči z Moravy a Slovenska z různých měst a obcí, celkem 43 hráčů. Turnaj
dopadl dobře konečně se podařilo zvítězit domácímu borci.
1.místo Umšajt Ivan
2.místo Gajarský Roman
3.místo Lajda Ján

Petrov
Špačince
Šajdíkové Humence
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Turnaje se zúčastnili i naši sportovci s výsledkem:
1.místo Krůtil Laďa, 2.místo Krša Peťa, 3.místo Konečný Pavel, 4.místo Kotásek Vladimír,
5.místo Javornický Dušan - všichni z Petrova.
Všem účastníkům děkujeme za účast a všem se zde líbilo a už se těší na další turnaj. Chceme poděkovat všem sponzorům, obecnímu úřadu, Základní a Mateřské škole Petrov za to,
že se tato akce mohla uskutečnit v prostorách tělocvičny a Kulturně společenského centra.
Ján Benovič

Oznámení
Upozorňujeme občany, že v kanceláři obecního úřadu a na elektronické úřední desce
je vyvěšena Veřejná vyhláška Zadání územního plánu obce Petrov. K tomuto návrhu
mohou občané podávat písemné připomínky do 10. ledna 2019 u pořizovatele ÚP na
MěÚ Hodonín, odboru rozvoje města (dveře č. 116).

Charita Strážnice oznamuje, že v průběhu druhé poloviny roku 2019 vznikne nová
sociální služba Sociální rehabilitace terénní i ambulantní forma pro osoby s duševním
onemocněním, kteří z důvodu duševní nemoci a následující léčby potřebují pomoc s péčí
o domácnost, pomoc se osamostatnit při ztrátě zázemí, pomoc vyřídit neodkladné úřední
záležitosti, pomoc s pravidelnými kontrolami u lékařů, aby léčba byla účinná apod.
Nyní probíhá dotazníkové šetření, které nám pomůže k tomu, aby byla služba úspěšně
zahájena a abychom mohli zabezpečit finance na tuto novou službu, která bude bez úhrady.
Jedná se o věkovou kategorii od 18 do 80 let. Pokud víte o někom ve Vašem okolí nebo
máte někoho v rodině, kdo má z důvodu duševní nemoci problém s izolací od společnosti,
popř. s léčbou, neschází se, se svými vrstevníky nebo nekomunikuje s rodinnými příslušní-
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ky, nedaří se mu smysluplně plánovat svůj čas, nepracujete a nevíte, jak mu pomoci, ozvěte
se prosím na níže uvedený kontakt.
Tyto osoby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci nemohou dostatečně uspokojovat
své bio-psycho-sociální potřeby a dochází u nich ke změně vnímání věcí, jevů, ve způsobu
myšlení apod. Lidé s takovýmto handicapem musí překonávat spoustu překážek a omezení,
které jim způsobilo dané postižení, ale které jim také částečně postavila do cesty ostatní
„zdravá“ společnost. Tato tématika se stává v poslední době hodně diskutovaná nejenom
v rámci odborné péče, ale i v rámci veřejnosti. Při ochraně práv osob s duševním onemocněním, při zajišťování potřeb a rozvoje jejich kvalitních životních podmínek je potřebná
koordinace napříč státní správou, poskytovateli sociálních služeb, zdravotními i veřejnými
službami, ale i s rodinnými příslušníky a blízkými.
Z tohoto důvodu je připraven u praktických a i některých odborných lékařů anonymní dotazník, který nám pomůže zajistit průzkum potřebnosti nové služby a zmapuje osoby, které
tuto službu neumí sami vyhledat.
Výsledek dotazníkového šetření bude použít výhradně pro přípravu nové sociální služby
Charity Strážnice.
Terénní sociální služba s názvem „Sociální rehabilitace“ je prevence sociálního vyloučení, kdy pracovníci služby dochází do domácností uživatelů a pomáhají jim např. s péčí o
domácnost, s vyřizováním dokumentů, doprovodem k lékařům nebo na úřady, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím apod. Viz zákon o sociálních službách
č.108/2006 Sb. §70, služba je poskytovaná bez úhrady.
Chceme usilovat o zkvalitnění života těchto osob s duševním onemocněním a o jejich opětovné začlenění do společnosti, pomoci jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, navázat
vztah důvěry, na kterém se dá stavět a překonávat mnoho překážek, které jim brání v cestě
k zotavení.
Pokud máte zájem o naší pomoc, zavolejte na čís. tel 737 054 064 nebo 737 918 165 nebo
napište kotva@straznice.charita.cz
Pokud dotazník vyplníte, můžete jej vhodit do schránky důvěry u vchodu od parkoviště
nebo nás můžete navštívit v Charitě Strážnice, Kovářská 396.
Dotazník je možné vyplnit i elektronicky na www.straznice.charita.cz
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a za spolupráci.

Ing. Jurasová Marie

Poděkování

Děkujeme panu Petru Kršovi za věnování krásného vánočního stromu, dále děkujeme panu
Zbyňku Klímovi za stromky do mateřské a základní školy, do kulturního a společenského
centra a také za větve na výzdobu obce, za balíky děkujeme panu Janu Svobodovi.
Poděkování patří také Vám všem, kteří si vánočně zdobíte své domy a jejich okolí.
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících prosinec a leden:
Prosinec
1.12. František Podrazil
4.12. Jan Koštuřík

Leden
22.1. Jan Šara
23.1. František Blata
30.1. Květoslava Čmelovcá
30.1. Božena Obrtlíková
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Anna Martinková
Jonáš Mikéska

Termíny svozu odpadů:
PROSINEC – LEDEN - ÚNOR
POPELNICE : 31.12., 14.1., 28.1., 11.2., 25.2. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.1., 8.2. pátek

Èeský zahrádkáøský svaz - ZO Petrov
zve èleny ZO na

VÝROÈNÍ ÈLENSKOU SCHÙZI

12. ledna 2019 od 17.00 do 19:00 hodin

v sále kulturního domu v Petrovì.
Po ukonèení èlenské schùze zveme obèany Petrova na

BESEDU U CIMBÁLU
S OCHUTNÁVKOU VLASTNÍCH VÍN.

K tanci a poslechu hraje od 20:00 hodin CM MICHALA MILTÁKA.
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