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Krásné Vánoce...
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
nastává vánoční čas a čas konce roku s devatenáctkou na konci. Vstupujeme do ročního
období, které je pro každého z nás něčím výjimečné. Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, nazdobených vánočních stromků, čas splněných přání, rozzářených dětských
očí, čas dárků, radosti a pohody. Vánoce to nejsou jen dárky a překvapení, ale především
zamyšlení, porozumění a štěstí. Štěstí v tom, že máme své blízké, rodinu a přátele. Hlavně
také v tom, že jsme zdraví, žijeme v podmínkách a v době, které nemají obdoby. Žije se nám
tady dobře. Ne všichni kolem nás ale mají takové štěstí. Někteří lidé jsou opuštění, nemocní
nebo se ocitli v těžké životní situaci. Vzpomeňme i na ně a snažme se jim pomoci. Třeba
jen úsměvem nebo vlídným slovem.
Milí spoluobčané, srdečně vás zveme na zpívání u vánočního stromu, koncert a novoroční
přípitek.
Přejeme vám všem krásné vánoční svátky, do nového roku pevné zdraví, štěstí, pohodu a ať
se vám splní vaše přání… .
S úctou

Starostka a místostarosta

Vánoční pozdrav
Milí čtenáři, dovolte, abych vám napsal několik vět adventního a vánočního pozdravu. Většina z nás bude muset projít náročným obdobím příprav na vánoční svátky. Ať to už bude
úklid, nákupy, pečení apod. Když k tomu ještě přidáme vánoční firemní večírky, koncerty a
besedy najednou zjistíme, že příprava na Vánoce nemá nic společného s klidem a pohodlím
domova. Cítíme, že všichni najednou všechno po nás chtějí. A to ještě jsem nevzpomněl
na veškeré uzávěrky v práci, účetnictví, inventury apod. Existuje nebezpečí, že se budeme
těšit na začátek ledna, kdy si řekneme: Konečně! Všechno je za mnou, mám klid! Pamatujme na jednu důležitou věc: nikdo nám nemůže vnutit spoluúčast na adventním a vánočním
„šílenství“, protože o to tady vůbec nejde! Nemusím naletět všem reklamám a obchodním
trikům, které nám vnucují myšlenku: pokud nekoupíš takovou nebo jinou věc, nebudeš
mít pravé Vánoce. Je to lež! A proto moje rada: nemusíš všechno stíhat, nemusíš všechno
udělat, nemusíš všechno koupit. Buď nablízku druhému člověku, najdi si čas pro rodinu
a kamarády, místo nákupů pošli peníze na nějaký charitativní projekt apod. Vánoce pro
křesťany jsou svátky Božího narození – Bůh zatoužil být nablízku každému člověku. Pokud ty budeš nablízku, najdeš slovo útěchy, odpuštění, povzbuzení, pokud tvoje přítomnost
vykouzlí úsměv druhého člověka – tak jsi objevil pravý smysl Vánoc. A to přeji každému
z vás, a také sobě. Děkuji za spolupráci během letošního roku, děkuji za veškerou pomoc a
podporu, velmi si toho vážím!
Krásné adventní a vánoční dny vám přeje Lukasz Karpinski, strážnický farář.
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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 11. ledna 2020.
Zodpovědná osoba je paní Anna Obrtlíková.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
Pondělí		
Pátek		
Pondělí		
Úterý		
Čtvrtek		
Pátek		

23.12.2019
27.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
2.1.2020
3.1.2020		

8.00 – 12.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00 – 16.00
8.00 – 14.00

Obecní knihovna bude v úterý 31.12.2019 zavřena.

Usnesení č. 198 - 205 ze zasedání č. 13 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 31.10.2019
198. ZO schvaluje Program jednání.
199. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2019. Viz. příloha č. 1/ZO13.
200. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na projekt Sběrný dvůr Petrov do výzvy Státního
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fondu životního prostředí. Projektové náklady činí cca 3,6 mil. Kč, z čehož celkové
způsobilé výdaje jsou cca 1,6 mil. Kč. Z této částky by byla poskytnuta dotace ve výši
85 %.
ZO ukládá starostce, aby předložila co nejdříve cenovou nabídku na zpracování výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení na akci
„Petrov – vesnická památková rezervace Plže“.
ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby jednali s panem hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem o možné podpoře akce „Petrov – vesnická památková
rezervace Plže“.
ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na projekt „Petrov – dětské hřiště u MŠ“ do
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše rozpočtu projektu je cca
1 mil. Kč.
ZO schvaluje Cenovou nabídku firmy Regiozona, s.r.o. Zlín na projekt „Petrov – dětské hřiště u MŠ“, která zahrnuje cenu za zpracování žádosti o dotaci, zadávací dokumentace a organizace výběru dodavatele a zpracování dotačního managementu až do
ukončení projektu. Celková cena včetně DPH činí 48 400,- Kč.
ZO schvaluje Navýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze současné výše poplatku ve
výši 390,- Kč na navou výši poplatku 480,- Kč za občana a rok, nebo jako paušální
poplatek za neobydlenou nemovitost/rekreační dům, a to od 1.1.2020.

ZO vzalo na vědomí:
- Informace starostky o podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení do programu Ministerstva životního prostředí „Rekonstrukce či úprava veřejného osvětlení na území CHKO“
na projekt „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Petrov“. Rozpočet této akce činí 3,7
mil. Kč., z toho způsobilé výdaje jsou 3,4 mil. Kč. Výše dotace činí 50 % ze způsobilých
výdajů.
- Informace starostky ohledně možné výsadby zeleně v ulici Rybáře. Na základě předloženého rozpočtu na výsadbu stromů a zeleně ve výši cca 100 000,- Kč bez DPH, vyhodnotili
zastupitelé (z důvodu náročné administrace dotace), že nebude obec žádat o dotaci, ale
výsadbu zeleně zrealizuje z obecního rozpočtu v roce 2020.
- Informace místostarosty ohledně návrhu úpravy interiéru sklepu, které jsou předběžně
prodiskutovány s paní Mgr. Alenou Dunajovou z oddělení lidové architektury Národního
památkového ústavu v Brně.
- Informace starostky ohledně projektu „Petrov – u sirného pramene – vodovod“. Proběhlo
jednání s majiteli pozemků v ulici „Lázeňská“, kteří v dřívější době nesouhlasili s povolením umístění plánovaného vodovodního řádu na jejich pozemky. Na jednání byli pozváni
majitelé čtyř nemovitostí, kterých se tato problematika dotýká. Místostarosta jim představil návrh projektové dokumentace. Majitelé na této schůzce nakonec ústně souhlasili
s návrhem projektové dokumentace, kde budou sítě uloženy na části jejich pozemků. Majetkoprávní vztahy budou dořešeny před realizací stavby
- Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok 2019, a to, že při dílčím
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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- Žádost paní Petry Vajčnerové o udělení výjimky regulativu územního plánu obce na její
podnikatelský záměr (10 lůžek na ubytovací zařízení), jež chce realizovat na pozemku p.č.
753 v k.ú. Petrov u Hodonína a pověřuje starostku, aby tuto možnost prověřila na Městském úřadu Hodonín, odboru rozvoje města.
- Žádost o prodej pozemku p.č. 2025 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 22 m2 pana Jana
Kuje. Doporučuje provést místní šetření na místě.
- Žádost manželů Staňkových o možnost vybudování krytého parkovacího stání na části
pozemku p.č. 1329/106 v k.ú. Petrov u Hodonína. Tento pozemek je v jejich vlastnictví.
A proti jejich záměru nemá námitek.

Usnesení č. 206 - 216 ze zasedání č. 14 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 21.11.2019
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

213.
214.
215.

216.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330057049/001 REPOS.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330057392/001 Šara.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích.
ZO neschvaluje Cenovou nabídku na zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci
z dotačního programu OPŽP DO v oblasti instalace nového zdroje tepla a zónové
regulace od firmy Energomex s.r.o.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na projektového manažera FUTURE
MANAGEMENT s.r.o.
ZO schvaluje Cenovou nabídku pana Ing. Jana Miškeříka na zpracování zadávací
dokumentace a kompletní administraci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na služby na akci (projektové práce) na akci „Petrov – vesnická památková rezervace
Plže“. Nabídková cena činí 12 000,- Kč.
ZO schvaluje Partnerství s městem Skalica v rámci přeshraniční spolupráce u projektu
„Vesnická památková rezervace Plže“.
ZO neschvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 2025 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře
22 m2.
ZO schvaluje Poskytnutí prostor kulturního centra Českému svazu zahrádkářů Petrov
na uspořádání místní výstavy vín, která se bude konat v sobotu 2. května 2020. Pokud
dojde k poškození majetku, půjdou náklady na opravy nebo nákup nového majetku na
vrub ČSZ Petrov.
ZO schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci Partnerství, o.p.s.

ZO vzalo na vědomí:
- Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov na rok 2020.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 – 2022 ZŠ a MŠ Petrov.
- Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2020.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrov na roky 2021 – 2024.
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Informace starostky o jednáních s panem hejtmanem Bohumilem Šimkem a vedoucím
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK panem Ing. Ivem Minaříkem, MPA
o projektu „Vesnická památková rezervace Plže“.
- Informace starostky ohledně regulativu na vybudování plánovaného penzionu na pozemku p.č. 753 v k.ú. Petrov u Hodonína. Tento záměr se je součástí stabilizované plochy
s funkčním využitím „O – Občanské vybavení“. Regulativ 10 lůžek platí pro plochy bydlení.

OKÉNKO OBECNÍ KNIHOVNY
Vážení spoluobčané,
jménem Obecní knihovny Petrov děkuji všem čtenářům i ostatním občanům za návštěvu
knihovny v letošním roce.
Kromě registrovaných čtenářů knihovnu v průběhu roku navštívili předškoláci z mateřské
školy, žáci základní školy, proběhlo slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín se uskutečnila beseda a autorské čtení se spisovatelkou Markétou Harasimovou pro žáky ZŠ.
Těším se na Vaši návštěvu v příštím roce, přeji Vám příjemné vánoční svátky a vše dobré
v roce 2020!
								
						
Anna Kořínková, knihovnice

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Keramické tvoření
Ve středu 13. listopadu 2019 k nám přijela paní Marie Flašarová z domu dětí a mládeže ze
Strážnice, aby si děti zkusily pracovat s hlínou a mohli si tak vytvořit vlastníma rukama
vánoční dárek pro rodiče. Pracovalo se celé dopoledne, protože děti byly rozděleny podle
tříd. Každý dostal kus keramické hlíny, který nejprve musel zpracovat, pak rozválet a vy-
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krajovat tvary – hvězdičku nebo zvoneček a ty si potom každý dozdobil podle vlastní fantazie. Všechny výrobky se označily a paní Flašarová si je odvezla na vypálení do pece a na
glazurování. Děti pracovaly zodpovědně, aby se jim výrobek povedl a rodičům tak udělaly
radost. Poděkování patří paní Flašarové za trpělivost a dotažení výrobků až do finále.
Irena Šťastná, asistentka ZŠ

Uspávání broučků
Letos jsme opět podnikli akci „Uspávání broučků“, tentokrát kvůli dešti v tělocvičně ZŠ.
Sešli se tu nejrůznější krásní malí broučci a roztomilé berušky z mateřské školky i základní
školy v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Pro děti byly v tělocvičně připraveny barevné
papíry a další pomůcky k vyrábění čelenky - masky broučka a také k výrobě malé berušky.
Děti nezapomněly nakonec společnou básničkou zavolat na všechny broučky:
Broučku, vyleť ze strání,
vyslyš naše volání.
Lucerničkou rozsviť noc,
nepřejem si toho moc...
Voláme tě ze všech sil.
Aby nám však hlas stačil?
Veronika Smaženková, učitelka

Návštěva výstavy „Poznávej se….“
V pátek 22. listopadu 2019, žáci naší školy navštívili putovní, interaktivní, zábavnou a
vzdělávací výstavu „Poznávej se…“.
Tato výstava je součástí naučného science centra libereckého IQ PARKU.
Je určena pro všechny, kteří se chtějí dovědět, jak funguje lidský mozek a smysly, a jak
nás někdy smysly klamou. Exponáty byly určeny k tomu, aby si je mohl každý vyzkoušet.
Třeba poskládat z barevných koulí pyramidu, ze zeleno-modrých šipek zjistit kterou mozkovou hemisféru má dominantní, vyřešit spoustu zajímavých rébusů, hlavolamů a bludišť,
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jakou sílu má v rukou nebo jak dlouho udrží
rovnováhu a spoustu dalšího. Dvě hodiny určené pro návštěvu výstavy uběhly jako voda
a nikomu, včetně dospělých, se z výstavy
nechtělo. Stále bylo co objevovat a zkoušet.
Věřím, že v mnoha rodinách byla výstava inspirací pro výlet do Hodonína a návštěvu této
vydařené expozice.
Jitka Vyoralová, učitelka ZŠ

Pohádkově vánoční koncert
Ve čtvrtek 28. listopadu přijel za námi do Petrova pan Vojkůvka se svou kolegyní, aby si
společně s dětmi zazpívali více i méně známé písničky z pohádek a koledy. Pan Vojkůvka
dokázal děti zaujmout nejen zajímavými informacemi či hádankami, ale i svými komickými
hereckými vstupy. Zpočátku se žáci ostýchali před svými spolužáky vystoupit, během kon-
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certu se jich ale stále víc přidávalo, až nakonec zpívali téměř všichni přítomní včetně paní
učitelek. Pohádkovými i vánočními melodiemi jsme se tak příjemně naladili na počínající
adventní období a vánoční svátky.
Nikol Antošová Nedvědická, učitelka

Předvánoční čas ve školní družině
Konec roku se tradičně nese ve znamení
Vánoc, které jsou pro mnohé nejkrásnější svátky z celého roku. A jak prožívají předvánoční atmosféru děti ve
školní družině? Začátek prosince patří
třem postavám. Jsou to Mikuláš, čert a
anděl. A tak jsme vyráběli a malovali
čerty, abychom mohli vyzdobit celou
družinku. Potom jsme mastili karty jako
čerti v pekle, hráli se na Lucifera, soutěžili v pytlích a vše jsme ukončili čertovskou diskotékou. A protože si naše děti
čerti do pekla nevzali, tak se můžeme
směle pustit do vyrábění vánočních přáníček a dárečků.

Jitka Běťáková, vychovatelka ŠD

Čertovské dopoledne s nadílkou
V první prosincový týden je pravidelně plný napětí a očekávání. Ptáte se na co? No, přece
přichází Mikuláš, Čert a Anděl. I letos za námi tyto tři postavy zavítaly. Žáci v jednotlivých
ročnících přednesli básničku nebo zazpívali písničku, za což dostali balíčky s nadílkou.
Letos jsme se po návštěvě Mikuláše, Čerta a Anděla přesunuli do tělocvičny, kde byly
připraveny pro žáky jednotlivých třídních družstev soutěže a zábavné hry. Disciplíny byly
různorodé: Čertovská honička, Čertovský kolotoč, Čertovo kopyto i Čertí skládanka nebo
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také Čertovské malování a další. Za získané body byla jednotlivá družstva odměněna drobnými odměnami.
Poděkování patří Čertovi, Mikulášovi a Andělovi,
kteří nás přišli do školy navštívit. A samozřejmě,
že se už těšíme na příští první prosincový týden.
Renata Svobodová, ředitelka

Vánoční besídka
Čtvrteční podvečer 12. prosince se odehrávala vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ. Součástí
besídky byla i prodejní výstavka vánočních výrobků, které připravily paní učitelky s dětmi
a žáky školy.
Vystoupení jsme zahájili společným zpěvem koledy Štědrý večer nastal. Následoval program dětí ze třídy Včeliček s názvem Vločky. Po nich se představila třída Motýlků jako
Anděl Páně. Mezi vystoupeními zazpívali žáci 1., 2. a 3. ročníku pohybovou píseň Sáně.
Po písni všichni žáci školy zahráli veršovanou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Závěrečnou písní Zimní víla žáci 4. a 5. ročníku ukončili letošní vánoční besídku.
Doufáme, že se Vám naše vystoupení líbila a děkujeme za Vaši účast a potlesk.
Žáci 5. ročníku
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Slavnost Slabikáře
26. listopad byl pro žáky 1. ročníku 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 sešli spolu s paní učitelkou a paní knihovnicí v místní knihovně,
kde byl dětem Slabikář slavnostně předán. Děti musely svým podpisem stvrdit svůj slib
knihám. 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 děkují.
Renata Svobodová, ředitelka
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Předvánoční koncert pana Vojkůvky
Dne 28. 11. 2019 si pro nás pan Vojkůvka připravil vánoční koncert. S pomocí jeho kolegyně nás vtáhli do vánočního času, který děti vnímají jako příchod Mikuláše se svou družinou
a také především příchod Ježíška. Děti si zopakovaly známé koledy, nové se naučily a spolu
si zatancovaly. Na tento koncert přijely i děti z dětské skupiny Rybička ze Strážnice, které
s námi mohly koncert taktéž prožít. Doufáme, že se s panem Vojkůvkou příští rok znovu
shledáme.
								
kolektiv MŠ

Pohádka o princezně Dobroslavě v Mikulčicích
Druhé prosincové ráno nás všechny přivítalo sněhovými vločkami. K radosti ze sněhových vloček přibyla v
mateřské škole ještě radost z výletu, který nás tento den
čekal. Děti se vydaly autobusem na program s předvánočními prvky – Zima na mikulčických Valech do Slovanského hradiště v Mikulčicích. Princezna Dobroslava,
pocházející z rodu Mojmírovců, děti hravou formou
seznámila se svým životním osudem. Děti si společně
zazpívaly, zatančily a během krátké prohlídky expozice se seznámily s poklady z doby Velkomoravské říše,
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které archeologové v Mikulčicích
našli. Po prohlídce děti nazdobily
stromečky pro zvířátka a užívaly si
tenké sněhové pokrývky. Dále byla
pro děti připravena ochutnávka dobových potravin a na závěr si vyzkoušely psaní na voskové tabulky.
				
				
kolektiv MŠ

Návštěva Mikuláše v mateřské škole

V pátek 6. prosince
přišla do naší školky
vzácná návštěva z nebe
i pekla. Děti mlčky a
napínavě čekaly, až
Mikuláš vysloví jejich
jméno ze své velké zlaté knihy a promluví,
zda byly hodné či zlobivé. Přihlížel i čertík s
andílkem, kteří odměňovali děti balíčky se
sladkostmi. Na oplátku
děti Mikulášovi přednesly básničky a všichni společně zazpívaly
mikulášskou písničku.
Po příslibu polepšení se
v dalším roce jsme se
s Mikulášem, čertíkem
i andílkem rozloučili.
				
				
kolektiv MŠ
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ZE ŽIVOTA OBCE
Setkání se seniory
I letos jsme se v prvním adventním týdnu potkali s našimi seniory. Jo to vždy milé setkání.
Těší nás, že máte zájem se spolu setkat a vychutnat si předvánoční atmosféru. My se snažíme prostory kulturního centra vždy už vánočně naladit a vystoupení dětí z mateřské školy
bývá také většinou vánoční. Tentokráte vystoupili kromě těchto žáků zároveň děti z Petrovjánku a členové souboru Petrovjan. Moc všem děkujeme za krásně vytvořenou atmosféru.
Paním kuchařkám ze školní kuchyně děkujeme za připravené občerstvení.
									
Eva Mlýnková, starostka

Čertovské dostaveníčko
Dostaveníčko čertíků začalo tradičně vystoupením čertic mažoretek z Petrova a Sudoměřic.
Přišel i Mikuláš, který děti za básničku nebo písničku obdaroval malým dárečkem. Děti plnily úkoly a všichni jsme se mohli občerstvit pečenými brambory, čajem, svařákem a letos
také poprvé kyselicí, kterou navařila paní Petra Brlicová. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na průběhu této akce.
Eva Mlýnková, starostka
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Adventní koncert
Naše pozvání přijal i letos pan ředitel Základní umělecké školy ve Strážnici a děti společně
se svými učiteli pro nás připravili moc hezké vystoupení. Jsme rádi a vážíme si toho, že
můžeme každoročně slyšet jejich adventní koncert. Děkujeme celému kolektivu ZUŠ, panu
faráři Lukášovi, paní Krůtilové a panu Daňkovi za spolupráci.
						

Eva Mlýnková, starostka

Besedy s panem farářem
Od měsíce září probíhala pravidelná setkání s
našim panem farářem Lukášem ve společenském
centru, která se vždy nesla v příjemné přátelské a
pohodové atmosféře. Účastníci besed měli možnost prodiskutovat s Otcem Lukášem nejrůznější
témata, která byla vždy moc zajímavá. Děkujeme
všem, kteří jste si našli čas a přišli na tyto besedy.
Panu faráři patří srdečný dík.

							
Eva Mlýnková, starostka
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ZO ÈZS Petrov Vám pøeje
krásné Vánoce a v novém roce
mnoho štìstí, zdraví a úspìchù.

PF

2020
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PF 2020
Příjemné prožití
vánočních svátků,
v novém roce hodně
zdraví, štěstí a pohody
Vám přeje

Myslivecký spolek
DOLINA PETROV
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Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí
pár kroků - rok se uzavírá.
Skončí čas starých lásek, starých
příběhů, rodí se předsevzetí
průzračná a čirá.
Spokojené vánoční svátky a mnoho
štěstí v novém roce přejí
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Petrov
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Soubor Petrovjan
I když sníh nepadá,
tak naše nálada
věstí, že blíží se
Vánoční pohoda.
Ať jsou pro Vás letošní svátky,
právě ty, co utiší všechny hádky.
Ať přinesou Vám klid a pohodu,
k tomu všemu sváteční náladu.
V novém roce,
nechť provází vás zdravíčko,
láska, přátelé a taky štěstíčko.
To Vám přejeme naši milí,
v tuto sváteční chvíli.
Váš Soubor Petrovjan
Ještě mi dovolte, abych jménem Souboru Petrovjan poděkovala obci Petrov, paní starostce, panu místostarostovi, ale též zastupitelům obce a obecním zaměstnancům, kteří nám v
letošním roce vyšli vstříc a pomohli nám, k další činnosti našeho souboru. Za prvé to bylo
zateplení půdních prostor na přístavbě školky, kde máme tzv. „krojovnu“. Zde se scházíme
na zkoušky, ale především uskladňujeme jak krojové součásti, tak i kostýmy a rekvizity.
Proto jsme rádi, že nám tyhle věci dále v zimě nevlhnou a v létě netrpí vedrem.
A za druhé jsme díky obci mohli čerpat dotaci od Jihomoravského kraje na kroje a jejich
součásti. Kterou jsme sice nezískali v plné výši, ale díky obci jsme si mohli dovolit pořídit
alespoň ty nejzákladnější a nejdůležitější součásti kroje.
Takže, milí „obecní“ děkujeme, díky moc!!!
Ještě jednou Vám všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a do toho nového roku
2020 jen to krásné a dobré.
Za Soubor Petrovjan
Ivana Klásková, vedoucí

Sbor dobrovolných hasičů
Advent je v plném proudu, Vánoce klepou na dveře a zima o sobě dává čím dál více vědět.
Přišlo období, kdy je nejlépe u hořícího krbu v kruhu rodinném. Taky je to období, kdy
se díváme zpět a říkáme si, jak ten rok zase utekl. Utekl, ale taky se v něm mnoho událo.
Z našeho pohledu to byl ples, zábava, tréninky, soutěže, brigády a mnoho dalšího. A to vše
se mohlo uskutečnit jen díky práci našich členů, díky obci, která nás podporovala a díky
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i Vám, kteří jste se našich akcí zúčastnili. Díky Vám všem za to!
A protože konec roku je obdobím přání, tak bych měl jedno i za sbor. A to, abyste nám zachovali přízeň i v roce nadcházejícím.
Hned v lednu přichystáme příležitost, kdy se můžeme setkat. Jako již tradičně budeme pořádat Hasičský ples. Konkrétně si jej můžete zapsat do kalendáře na 18. ledna. Tímto Vás
na něj co nejsrdečněji zvu!
Na závěr všem přeji krásné prožití svátků vánočních, a do roku 2020 hlavně zdraví, štěstí
a žádné pohromy!
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Rok se nám pomalu blíží ke konci a my stejně jako spousta dalších jednotek začínáme vyhodnocovat naši roční činnost a připravovat se tak na nadcházející rok.
V letošním roce k 11. prosinci evidujeme celkem 11 mimořádných událostí, ke kterým jsme
byli v průběhu roku vysláni. Jednalo se celkem o 3 požáry, 4 technické zásahy, 3 taktická
cvičení a 1 planý poplach. Z toho jedna událost (technický zásah) se odehrála v našem katastru, ke zbytku událostí jsme vyjížděli do okolních vesnic a měst.
Poslední událost, která nám byla oznámena a ke které jsme vyjížděli, byl 9. srpna
v odpoledních hodinách požár trávy v Rohatci. Od tohoto zásahu jsme trávili náš čas
pouze údržbou výstroje a techniky, a samozřejmě zdokonalováním našich vědomostí
a dovedností. Byl to tak po několika letech
nejklidnější podzim a začátek zimy, jaký
jsme prožili.
Během roku jsme se také samozřejmě podíleli na kulturním životě v obci. Pomáhali
jsme se zabezpečováním bezpečnosti a řízením dopravy při fašaňku či na Svatováclavských hodech. Na akci Odemykání Baťova kanálu jsme mimo jiné pomohli také
se zabezpečením plynulého provozu při
parkování.
Žáci 2. a 5. třídy ZŠ Petrov se dočkali po
dvou vyučovacích hodinách interaktivních
přednášek požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci programu HASÍK CZ, které ve finále završila ukázka naší jednotky v
součinnosti s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje z požární stanice v
Hodoníně. Obdobnou ukázku, kdy se děti mohly podívat do hasičského auta, jsme si při-
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chystali i pro MŠ Petrov. Ve spolupráci se strážnickou farností jsme zajistili bezpečné projití
křížové cesty od kostela svatého Václava až k Baťovu kanálu. Na jaře jsme spolu s Hasičským záchranným sborem provedli havarijní kácení smrků u ZŠ Petrov, v podzimním čase
jsme museli provést havarijní kácení smrků u kostela. Tyto letité smrky bohužel již chytily
hnilobu a hrozilo tak jejich spadnutí.
Tímto bych vám chtěl za celou zásahovou jednotku popřát krásné a klidné prožití svátků
vánočních v rodinném kruhu, šťastný Nový rok, ale především po zbytek tohoto roku a
v roce 2020 co nejméně mimořádných událostí, při kterých byste potřebovali naši pomoc.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Kroužek stolního tenisu
Zdravíme příznivce stolního tenisu a všechny sportovce. Dne 9. listopadu 2019 se konal 10.
ročník mezinárodního turnaje jednotlivců ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 54 hráčů
z Moravy a Slovenska a 6 hráčů z fotbalového klubu Sokol Petrov. K tomu jubilejnímu
10. ročníku pořadatelé přichystali pro hráče velké překvapení. Naše pozvání přijal jeden z
nejlepších hráčů Československa, účastník 5 krát olympijských her, 14 krát mistrovství světa,15 krát mistrovství Evropy, 10 krát turnaj top 16 a ve své době 16. hráč světa pan PETR
KORBEL. Hráčům jsme udělali radost a všem se líbilo, že se tady objevila taková hvězda.
Byl pozván na předávání cen. Tak turnaj dopadl dobře a na stupních vítězů se umístili tito
hráči:
1. místo Dušan Táborský
Amatri z Bachovej Bratislava
2. místo Eckhardt Erik
Topolčany
3. místo Eckhardt Jozef
Topolčany
A naši sportovci dopadli následovně:
1. místo		
Zlomek Tomáš
2. místo		
Krůtil Ladislav
3. místo
Javornický Dušan
4. místo		
Konečný Pavel
5. místo
Kotásek Vladimír
6. místo		
Šantavý Pavel
A ještě bych chtěl připomenout, že dne 16.listopadu se konal dětský turnaj v Horných Orešanoch, kterého se zúčastnili i naši hráči. Dopadli dobře. V kategorii od 6-12 let se umístil
na 5.-8. místě Tadeáš Konečný, v kategorii od 16-18 let vybojoval 1.místo Vít Kočvara a
2. místo Roman Svačina.
Poděkování patří obecnímu úřadu a základní a mateřské škole. A sponzorům Petrov Žije,
Pivotéka pod Ořechem.
								
Ján Benovič
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Tělovýchovná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov v
rámci své druhé sezóny v okresním přeboru po 20 letech na 11. místě s počtem 15 bodů.
Mužstvo starší přípravky po podzimu suverénně ovládlo s počtem 33 bodů skupinu B okresní soutěže. Skvělý výsledek!!!
Věřme, že obě naše mužstva budou v rámci jarní části sezóny 2019/2020 podávat kvalitní
výkony přinášející bodový zisk.
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A-mužstvo zahájí přípravu po Novém roce a to zimní přípravou venku a v tělocvičně ve
Strážnici.
Přípravná utkání A-mužstva v zimní přestávce 2019/2020:
datum
23.2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.

čas
10:00
16:00
16:00
14:00
15:00

utkání
Bude upřesněno
Petrov - Ratíškovice B
Petrov - Vracov
KEN Veselí n. Mor. - Petrov
Dambořice - Petrov

poznámka
UT Strážnice
UT Strážnice
UT Strážnice
UT Veselí nad Moravou
mistrovské utkání

Před zahájením jarní části mistrovské sezóny 2019/2020 nás ještě čekají tyto události:
- 11. 1. 2020 od 16:00 hod. – výroční valná hromada TJ Sokol Petrov v Kulturním společenském centru v Petrově. Všechny členy TJ Sokol Petrov tímto zveme na výroční
valnou hromadu.
- 1. 2. 2020 – Ples sportovců 2020 – podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech
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V současné době probíhá v kabinách na hřišti Sokola Petrov rekonstrukce sprch v šatně
domácího mužstva, které již byly ve velmi špatném stavu. Do konce roku 2019 by měla
být rekonstrukce sprch dokončena. V příštím roce bychom chtěli pokračovat v rekonstrukci
sprch v šatně pro hostující oddíl, které jsou rovněž ve velmi neutěšeném stavu.
V uplynulých dnech oslavil významné životní jubileum náš dlouholetý hráč, trenér a funkcionář pan Jan Koštuřík. K jeho 90. narozeninám mu přišli poblahopřát současní a bývalí
členové a funkcionáři TJ Sokol Petrov. Panu Koštuříkovi přejeme do dalších let hlavně
pevné zdraví.
Ladislav Krůtil ml., jednatel

POZVÁNKA

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PETROV
si Vás dovoluje pozvat na

PLES SPORTOVCŮ 2020
Termín: 1. 2. 2020

Místo: Kulturní centrum Petrov
K tanci a poslechu hraje:

Rocková skupina ARTEMIS
Bude pro Vás připravena bohatá tombola, taneční vystoupení a zajištěno občerstvení.

6/2019

strana

27

Český zahrádkářský svaz
Co se událo v letošním roce a co bude dál…

Koncem roku bilancujeme, co se nám povedlo z našich předsevzetí a plánujeme, co nás
čeká v nadcházejícím roce.
Základní organizace ČZS v Petrově sdružuje vinaře jak profesionální, tak amatérské, vinaře, kteří celý rok věnují práci ve vinohradech a následně s velkou péčí a láskou připravují
vína pro sebe a své přátelé.
Vinaři ZO Petrov pořádají a zúčastňují se společných akcí s družebními organizacemi.
V oblasti vzdělávání jsme uspořádali dvě odborné přednášky na téma: „Školení mladých
vín“ a „Enologie v praxi“
V první polovině roku jsme se zúčastnili výstav vín, kde naši vinaři obdrželi nemalá ocenění.
Na Družební výstavě vín ve Skalici jsme vyhráli šampiona bílých vín s RB pana S. Káčerka
a celkem jsme obdrželi 22 zlatých medailí.
V měsíci květnu proběhla tradiční MVV v Petrově, kde mohli návštěvníci ochutnat přes
400 vzorků vín.
Naší největší akcí bylo uspořádání Dne vinařů v novém pojetí, a to pod názvem - Vína od
Strážnice po Skalicu. V Petrovských Plžích se sešlo více jak 750 milovníků vína, pro které
byla ve 14 otevřených sklepech připravena ochutnávka vín Slováckého regionu. Všichni
účastníci Dne vinařů svou účastí přispěli k tomu, že jsme na Strážnickém vinobraní předali
šek v hodnotě 20000,- Kč dětem z Dětského domova ve Strážnici. Všem zúčastněným patří
naše velké poděkování.
V měsíci listopadu jsme společně na svatého Martina ochutnali mladá vína a pochutnali si
na huse.
V nadcházejícím roce 2020 se mimo jiné zaměříme na vzdělávání v oblasti vinohradnictví,
výroby vína a zkvalitnění degustačních schopností našich členů.
Dále budeme pokračovat v pořádání společných akcí s družebními organizacemi a doufáme, že i následující Den vinařů, který se uskuteční 1.8.2020, bude stejně úspěšný jako ten
předchozí.
Děkujeme všem, kteří nám byli v minulém roce nakloněni a tím přispěli k tomu, že ZO
ČZS V Petrově
mohla rozvíjet svou činnost a členskou základnu. Děkujeme obci Petrov za pomoc a podporu při pořádaní akcí.
Přejeme všem krásné prožití
Svátků vánočních a šťastný vstup
do Nového roku.
Za výbor ZO ČZS v Petrově
Petr Horák, předseda
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Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU DOLINA PETROV
V sobotu 7.12. 2019 se myslivci MS Dolina Petrov sešli, aby uspořádali hon na drobnou
zvěř (zajíc, bažant). V hojném počtu se vybrali do prostor vinohradů. Výsledkem jejich
střeleckého snažení bylo 31 zajíců a 3 bažanti. Nedílnou součástí společného lovu byla
poslední leč. Účastníci honu měli možnost před zahájením poslední leče se jít převléci a
upravit. Poslední leč bývá zahájena přípitkem - „levá ruka připíjí a pravá loví“.
Součástí poslední leče bylo pasování Vítězslava Podrazila na myslivce. Celý ceremoniál
má svá pravidla a zvyklosti. Příjmání mezi myslivce většinou provádí myslivecký hospodář. Na stůl vyzdobený úlomky jehličí se položí myslivcova zbraň, borlice, tesák a příjmací
listina s myslivcovým jménem. Na zahájení celého aktu se troubí „Pozor, pozor si dej!“.
Myslivec přistoupí ke stolu a poklekne na koleno. Zazní fanfára „Lovu zdar“. Uvedený
ceremoniář pomocí loveckého tesáku dává symbolické údery na myslivcovo rameno, které
jsou doprovázeny tradiční pasovací řečí.
Sobota patřila také oslavenci Josefovi Mlýnkovi, kterému se připilo a poté i oslavilo jeho
životní jubileum. Ještě jednou: „všechno nejlepší“.
Myslivce čeká 28.12.2019 ještě jeden hon.
Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 jen to nejlepší.
Michaela Grúberová
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Mažoretky P.S. přejí krásné Vánoce
Od letních prázdnin nám čas utekl jako voda a už tu máme prázdniny vánoční. V době
mezi prázdninami jsme však s mažoretkami pár věcí již zvládly. S trénováním jsme začaly
už koncem srpna, abychom osvěžily paměť a po dlouhém volnu si vzpomněly na všechny
sestavy, což se nám taky podařilo. V září už k nám nepřišly žádné nové mažoretky, ale naopak nás některá děvčata opustila a ty stávající mažoretky se rozdělily ze dvou věkových
kategorií do tří, a to kadet, junior a senior.
V kadetkách máme čtyři děvčata – Aničku Bučkovou, Julču Grossmannovou, Aničku Janečkovou a Dorotku Macháčkovou. Za juniorky máme Sabku Nogovou, Elišku Pomykalovou a Sabku Smékalovou. V nejstarší kategorii seniorek to jsou Lucka Chocholáčková a
Kája Šrédlová.
S rozdělením do tří věkových kategorií to rovněž znamená i nachystání tří nových sestav,
se kterými v příštím roce vyrazíme na vystoupení i soutěže. V září tedy začala práce s učením nových cviků, což holky postupně zvládaly - ať už lépe, nebo hůře s pár modřinkami
od hůlky, které k tomu trénování ovšem taky patří. Postupně jsme hledaly nové písničky a
skládaly celé sestavy, které jsme všechny postupně dokončily, a do nového roku nám tak
zbývá práce na opakování, nacvičování a zlepšování jednotlivých cviků i celých sestav.
S novými sestavami se vám mažoretky mohou ukázat v zimě na plesech a na jaro už vyrazíme na soutěže. Vystupovaly jsme ovšem i se starými sestavami na Čertovském dostaveníčku v Petrově jako ďábelské mažoretky, odkud posíláme fotku s přáním.
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Přejeme Vám krásné vánoční svátky, ať je prožijete v klidu a v kruhu svých blízkých. Do
roku 2020 přejeme hlavně zdraví a ať se vám splní všechna přání.
za celý tým Mažoretek P.S.
Silvie Zemánková, vedoucí

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme obyvatelům „bytovky“ za darování obecního vánočního stromu, dále rodině
Obrtlíkové (Bobálov) za to, že věnovala vánoční strom dětem do mateřské školy. Panu
Zbyňku Klímovi patří velký dík za stromeček do kulturního centra a větvičky na výzdobu
obce. Větvičky nám věnovala také rodina Holanova, děkujeme. Panu Janu Svobodovi patří
poděkování za slámové balíky a za víno na svařák, které jsme mohli ochutnat na Čertovském dostaveníčku. Víno daroval také pan Richard Koštuřík, díky. Pan Miloslav Hartman
věnoval obci brambory, které upekly paní kuchařky ze školní kuchyně, děkujeme.
Poděkování patří také Vám všem, kteří si vánočně zdobíte své domy a jejich okolí.
							

Starostka a místostarosta

Společenská kronika
Jubilanti v měsících prosinec a leden:
Prosinec
1.12. František Podrazil
4.12. Jan Koštuřík
10.12. Stanislav Javornický
11.12. Anna Poláčková

Leden
23.1. František Blata
25.1. Marie Krůtilová
31.1. Marie Koštuříková
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:

Leticie Janíková

Opustili nás:
Marie Březovská
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Termíny svozu odpadů:
PROSINEC – LEDEN - ÚNOR
POPELNICE : 30.12., 13.1., 27.1. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.1. pátek

Ještě Vám teče voda z vodovodu?
Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi
hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody
ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před
zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li
doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany.
U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/
sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody
s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody na
území Moravského Písku a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400
litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce
1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám – 150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné
soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se
skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.
kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!

„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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PLAVECKÝ VÝCVIK
2019/2020
Termín: 7. ledna – 17. března 2020 (vždy v úterý)
Odjezd: 7:50 hodin od školy
Návrat: do 11:00 hodin
Komu určeno:
• Budoucí prvňáčci – MŠ Motýlci
• 1., 2. a 3. ročník ZŠ

ZŠ a MŠ Petrov ve spolupráci s Obcí Petrov
pořádá

v sobotu 8. února 2020 od 20 hodin

v prostorách Společenského centra v Petrově

Taneční večer S NÁDECHEM ROCKU
K poslechu a tanci hraje skupina FOTŘI
Vystoupení žáků ZŠ Petrov
Občerstvení a tombola zajištěna
Cena vstupenky 100,- Kč, vstupenky s místenkou 150,-Kč
Rezervaci a předprodej zajišťuje paní učitelka Bc. Markéta Kolaříková
Na Vaši účast a příjemný večer se těší pořadatelé
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Mikuláš ve škole

Mikuláš v klubíčku
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2019

úterý
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
27. 12.

Vánoční koncert
CM HUDCI Z KYJOVA
v kostele sv. Václava v 18.00 hodin

dddddddd

středa
1. 1.

Novoroční přípitek
a zahájení roku 2020 s ohňostrojem
před obecním úřadem v 17.00 hod.

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 17. 12. 2019
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

