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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme tady jaro, jsou před námi Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky v roce.
S jarem přichází úklid a nejen doma, ale i ve svém okolí. Zaměstnanci obce začali s jarním
sečením a úklidem. Dokončujeme úpravy na „likusáku“, na hřišti finišují opravy klubovky
a v Plžích jsme vyřezali divoké nálety křovin a uklidili veřejné plochy. Sklepníky jsme vyzvali ke spolupráci při vyhrabávání suché trávy, až na pár zodpovědných, kteří kolem svých
sklepů uklízí celý rok, byla reakce mizivá. Snad se to s postupem jara vylepší. Potěšila nás
dobře organizovaná akce se sběrem nebezpečného odpadu, věříme, že jste ji maximálně
využili a nenajdeme po celý rok nikde žádnou černou skládku. Dneska už k nám přichází
turisté ze všech stran, tak ať to u nás trochu vypadá. Ale hlavně, abychom se tady my, občané Petrova, cítili co nejlépe.
Rozhodli jsme se v letošním roce porovnat svoje přednosti a to, co v obci umíme, s ostatními obcemi a příští týden se přihlásíme do soutěže „Vesnice roku“. Možná se to zdá ambiciózní, možná na to ve všech oblastech nemáme, ale když to nezkusíme, tak to nebudeme
vědět. Proto zpracováváme charakteristiku obce s popisem a fotografiemi života naší obce.
Jaro bude zase pracovní a náročné, ale takový máme naplánovaný celý rok a věříme, že je
to v naší obci vidět.
Přejeme Vám všem krásné Velikonoce.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 60 - 84
z jednání č. 5/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 24.2. 2011
60. ZO schvaluje Program jednání ZO.
61. ZO schvaluje Pokrytí výdajů za hudbu a občerstvení v max. částce 17 500,- Kč při
oslavách 100. výročí založení SDH Petrov z rozpočtu obce.
62. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 2000,- Kč Mažoretkové skupině
Petrov na činnost v roce 2011.
63. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 115 000,- Kč pro TJ Sokol Petrov
na činnost v roce 2011.
64. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 5000,- Kč MRS Strážnice, místní
skupina Petrov na činnost v roce 2011.
65. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 2000,- Kč ZO Chovatelů poštovních holubů Petrov na činnost v roce 2011.
66. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 2000,- Kč ZO Českého svazu
chovatelů Petrov na činnost v roce 2011.
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67. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 8000,- Kč MS Dolina Petrov na
činnost v roce 2011.
68. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 1500,- Kč ZO Svaz zdravotně
postižených občanů na činnost v roce 2011.
69. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 2000,- Kč MC Klubíčko pro rok
2011.
70. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč tanečnímu kroužku Petrovjan na
činnost v roce 2011.
71. ZO schvaluje Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva s účinností
od 1.1.2011. (snížení platů o 5 % dle nařízení vlády)
72. ZO schvaluje Pronájem nebytových prostor o výměře 60 m2 České poště, s.p. Nájemné
činí 180,- Kč za 1m2 a rok, tudíž celkové nájemné je 10 800,- Kč ročně. Tato částka
bude hrazena pololetně. Nájemné bude každoročně valorizováno o výši inflace. Starostka zadá vypracování nájemní smlouvy paní JUDr. Haně Koudelové.
73. ZO bere na vědomí informace místostarosty, týkající se vybudování rekreačního přístavu v obci Petrov na pozemku p.č. 1305/8.
74. ZO schvaluje Podání projektu „Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“ do II. výzvy MAS Strážnicko.
75. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1299 (cca 200 m2).
(pozemek u Baťova kanálu, kde bude možnost stanování)
76. ZO schvaluje Přepracování obecních webových stránek dle návrhů a připomínek zastupitelů. Za toto zodpovídá starostka, místostarosta a pan Pavel Sochor.
77. ZO schvaluje Finanční příspěvek žákům 7. tříd, kteří se v letošním školním roce
2010/2011 zúčastní lyžařského výcviku ve výši 300,- Kč na žáka. Finanční prostředek
bude poskytnut rodičům.
78. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Domovu svatého Josefa,
nestátnímu zdravotnickému zařízení.
79. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Svazu zdravotně postižených občanů,
regionální výbor Hodonín.
80. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 1000,- Kč ZO Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR.
81. ZO bere na vědomí rozhodnutí starostky o vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace dne 14. března 2011.
82. ZO schvaluje Vyhlášení letní soutěže o nejhezčí okolí rodinného domu, podmínky soutěže budou zveřejněny ve zpravodaji.
83. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně organizace oslav 600. výročí obce
Petrov, které budou probíhat v roce 2012.
84. ZO bere na vědomí informace místostarosty, týkající se možnosti podílení se majitelů
vinných sklepů na nákladech za údržbu a provoz areálu Plže.
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Bílá sobota

Dubnové pranostiky:
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Je-li duben bouřlivý, shnije kopa a mandel zplesniví.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Přestože duben často sípá a větrem duje, teplé dny již přislibuje.

Velikonoční neděle /Boží hod velikonoční/
Je to den zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky, končí půst. Světí se pokrmy-jako je beránek, mazanec, bábovka, vejce…

Velikonoční pondělí

VÍTEJ JARO
Vše co uměla,
zima ukázala.
Do kufru sbalila
sníh, vítr, závěje,
ledovky i déšť.
A šla.
Neznámo kam.
Byla jsi krutá – sbohem.
Vítáme jaro

V mnohých krajích bývalo zvykem v tento den světit oheň před kostelem. Od tohoto ohně
se zapálila velká Velikonoční svíce /Paškál/ a pomocí ní se oheň přenesl do kostela. Na
Bílou sobotu se zvony vrací z Říma a opět se rozezní.

prohřáté sluncem,
trávou vonící.
S květy sněženek,
tulipánů, fialek
i čekajících včelek
na rozkvetlé stromy
jabloní i třešní.
Za tvůj příchod, jaro,
jsme šťastní a vděční.
Zdroj internet

Pašijový týden-poslední týden před Velikonocemi.
Modré pondělí, Žluté úterý

Obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s korbáčem upleteným z vrbového proutí a zdobenou
stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. Šlehány jsou dívky a ženy
aby byly zdravé, veselé, pilné.
Odměnou jsou malovaná vajíčka.
Zdroj internet

Pranostiky,

Velikonoční bohoslužby

které patří k Velikonocům:

v Petrově:

Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu,
bude v létě nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo.

Zelený čtvrtek: 16.30 hodin
Velký pátek: 16.30 hodin - křížová cesta
Bílá sobota:10.00-17.30 hod. - uctívání kříže
18.00 hodin - velikonoční vigilie
Velikonoční neděle: 9.00 hodin
Velikonoční pondělí: 9.00 hodin

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

v tyto dny se ve všech chalupách uklízelo

EU peníze školám

Škaredá středa

Projekt EU peníze školám s motivačním názvem „Zkvalitnění výuky na ZŠ Petrov“ byl
zahájen v září 2010 a bude realizován v období dvou let. V souladu s podmínkami pro
poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK) získala škola na realizaci tohoto dvouletého projektu dotaci
ve výši 480 589,00 Kč.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým
vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním metodických
pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných
klíčových aktivitách probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin anglického jazyka a českého jazyka se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti,
inovací a zkvalitněním výuky prostřednictvím ICT a inovací a zkvalitněním výuky v oblasti
přírodních věd.

tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.

Zelený čtvrtek
název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. V tento den
bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin / špenát, mladá kopřiva/, aby
byl člověk zdráv po celý rok. V tento den zmlknou zvony a říká se, že odletěly do Říma. Až
do Bílé soboty je zvonění nahrazováno hlukem hrkače, řehtaček.

Velký pátek
Je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku, kdy se nekonaly mše a při obřadech se
pouze zpívalo a četly texty.
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Při výběru prioritních témat škola vycházela z potřeb školy a do projektu si vybrala čtyři
témata:

čtenářská a informační gramotnost

cizí jazyky

využívání ICT

přírodní vědy
Tato prioritní témata realizujeme formou šesti klíčových aktivit:
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol – cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj
individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Individuální rozvoj je podpořen
nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených v ŠVP s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizaci vyučovacího procesu formou skupinové výuky.
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CERA, Odd. projektů, Praha. Celkem nás čeká vypracovat a odevzdat pět monitorovacích
zpráv.
Během prvního období realizace projektu byla provedena reinstalace učebny PC. Dále
bylo do učebny PC zakoupeno devět monitorů pro žáky a zabudována interaktivní tabule
s datovým projektorem a počítačem. Ve dvou třídách bylo zabudováno firmou SKANTEC
Prostějov interaktivní zařízení, jehož součástí je bílá tabule, datový projektor, eBeam Edge
interaktivní snímač a notebook.
Do tříd bude zaveden internet a zakoupeny interaktivní učebnice a výukové materiály.
Od září 2010 probíhá individualizace výuky anglického jazyka a individualizace výuky
pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti ve 4. a 5. ročníku. Paní
učitelky vypracovávají digitální učební materiály, které ověřují ve výuce podle určených
klíčových aktivit.
V druhém roce realizace projektu se zaměříme na zakoupení nových počítačů do učebny
PC, jelikož stávající počítače jsou již zastaralé a nevyhovující.

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti –
cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.
II/1 Individualizace výuky cizích jazyků (AJ) – cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje
individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných v oblasti anglického jazyka. K tomu přispívá tato aktivita dělením hodin
a vytváří tak podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální
přístup k potřebám a možnostem každého žáka.
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků (AJ) – cílem aktivity je
zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka cílenou podporou pedagogických pracovníků při
jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci jsou vzděláváni v souladu s moderními trendy
výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti anglického jazyka.
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány
jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a
žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd – cílem aktivity je zvýšit kvalitu
výuky zaměřenou na rozvoj přírodovědné gramotnosti cílenou podporou pedagogických
pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.
Během realizace projektu jsme povinni ve stanovených termínech odevzdávat monitorovací zprávy (MZ). V monitorovacích zprávách se vykazují a dokládají výstupy jednotlivých
klíčových aktivit a zároveň monitorovací indikátory. První MZ za uplynulé období šesti
měsíců (září 2010 – únor 2011) byla zpracována a odeslána ke kontrole na MŠMT, odbor
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Mgr. Helena Tomšejová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Týden s krtečkem
Jedna ze zdařilých akcí, ze začátku února, se jmenovala „ Týden s krtečkem „. Uspořádali
jsme ji k 90. narozeninám autora krtečka, Zdeňka Milera a k 55. výročí vzniku krtečka. Za
hlavního hrdinu si Zdeněk Miler zvolil malého hmyzožravce, když zakopl při procházce o
krtinec a tak vznikl jeho nejslavnější příběh „ Jak krtek ke kalhotkám přišel „. Pak následovalo mnoho dalších, dodnes oblíbených mezi dětmi.
V tomto týdnu si děti přinášely své plyšové krtečky. Z nich jsme vytvořili výstavku a těch
krtečků se nám sešlo opravdu mnoho, od nejmenších až po ty největší. Z knížek přinesených dětmi, jsme si každý den přečetli jeden příběh. Při tom si děti procvičily soustředěnost
a probouzeli jsme v nich zájem o knihy. Protože současně běžel v televizi Večerníček O
krtkovi, tak jsme si každé ráno povídali o tom, co se krtečkovi přihodilo.
Na závěr každé dítě dostalo omalovánku, kterou si samostatně vymalovalo.

Kniha – můj kamarád
Téma „ kniha “ se v naší MŠ objevuje každý rok v březnu. A proč v březnu? Je to jednoduché – březen je měsíc knihy. Teď to vypadá, že jenom v měsíci březnu se zajímáme o
knihy a pracujeme s nimi. Není to pravda, knihám se věnujeme celý rok. Čteme si pohádky,
povídky a říkadla před odpočinkem, při ranních a odpoledních činnostech si prohlížíme
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knihy z naší třídní knihovničky. Při řízených činnostech je používáme jako názorné ukázky
k tématu. Děti velmi rády nosí své zamilované knížky z domova a jsou šťastné, když z té
jejich čteme. Po přečtení pohádky nebo příběhu velmi často zkoušejí své ilustrace k danému tématu, které bývají velmi zdařilé a zdobí chodby a schodiště MŠ.
V březnu jsme s předškolními dětmi navštívili místní knihovnu. Zde nás paní knihovnice
seznámila s prostředím knihovny a s koutkem dětských knih.
Po celou dobu docházky dětí do mateřské školy se snažíme v dětech rozvíjet kladný vztah
ke knihám a čtení.

Jarní dny v mateřské škole
Na jarní dny jsme už netrpělivě čekali.
V mateřské škole vítáme jaro písničkami
a říkadly. V přírodě pozorujeme změny –
vyrůstající jarní květiny, na stromech a keřích prví lístečky a pupeny. Posloucháme
bzukot včel, poletující motýlky, čapí rodinku na komíně, v trávě objevujeme broučky.
K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce. V
době předvelikonoční máme vždy hodně práce. Učíme se říkadla, které chlapci přednášejí v pondělí velikonoční při
obchůzce. Seznamujeme děti s lidovými
zvyky, obyčeji a pranostikami. Vyprávíme
pohádky a příběhy s tímto tématem.
Děti projevují svou zručnost při zdobení vajíček různými technikami, při práci
s papírem a při setí jarního osení. Hotové
výtvory používáme na výzdobu školy.
A po Velikonocích se těšíme na další
společné akce, které nás čekají v nejbližších dnech:
27. 4 . – předškolní děti navštíví koncert
v ZUŠ ve Strážnici
29. 4. – připravujeme DEN ČARODĚJNIC
3. 5. – navštívíme divadelní představení
ve Zlíně s názvem VELKÉ TRAMPOTY
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Učitelky z MŠ
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ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
Mateřské centrum Klubíčko 
A máme tady jaro. Naše děti i maminky z Klubíčka už jej
dlouho vyhlížely. Začíná čas radovánek venku na dětském hřišti i procházek v přírodě. Odpadá velké oblékání teplých věcí.
Shazujeme čepice, šály i rukavice a pozorujeme první čápy
na komíně v lázních, kteří nám definitivně hlásí ,,Hurá děti,
jaro je zase tady.,,
Naše MC se v loňském roce opět zapojovalo do aktivit naší
ZŠ a MŠ. Na podzim se někteří malí broučci s lucerničkami
zúčastnili průvodu ,,Usínání broučků.,, Necelý měsíc nato, při
Mikulášské besídce pro rodiče, se pro změnu děti proměnily
v malé pejsky a kočičky. Musíme si naše dětičky pochválit.
Ukázaly, jak i takto malé děti umějí být před obecenstvem statečné a při vystupování šikovné.
Chci také poděkovat samotným maminkám, které jsou kreativní a zručné. Pouštějí se s radostí do tvorby kostýmů pro své malé ratolesti a nezaskočí je
ani úkol pečení a zdobení perníčků v podobě čertů a andílků na ,,Čertovské dostaveníčko.,,
Přes vánoční svátky jsme si od sebe trošičku odpočinuli, ale nyní už opět jedem v zajetých kolejích podle pravidel Klubíčka. Hrajeme si, tančíme, zpíváme a vyrábíme si drobné
předměty pro radost.
Naše MC není vázáno pouze na prostory školky. Snažíme se pro děti pořádat různé odlišné aktivity od běžných činností jako například poslední návštěva Pohádkové solné jeskyně
v Hodoníně. Zúčastnilo se jí 6 maminek a 10 dětí.Byl to zdravý a hezký zážitek nejen pro
děti, ale také pro nás. Děti si v rámci krátkého ozdravného pobytu také velmi pěkně vyhrály
v tajemném pohádkovém prostředí.
Bohužel se nás v Klubíčku schází čím dál méně. Z tohoto důvodu jsme prozatím MC
sjednotily a scházíme se větší i menší děti dohromady a to ve středu od 9.00 – 11.00 hod.
Nicméně při větší návštěvnosti opět Klubíčko s radostí rozdělíme a nabídneme tak malinkým dětičkám klid při prvním batolení a větším dětem zase prostor při hraní a tančení.
Těšíme se na nové zážitky a akce, které nás v letošním roce čekají. Na spoustě z nich se také
podílí obecní úřad. Za jeho přízeň a podporu našeho malého spolku velmi DĚKUJEME!
K dnešnímu dni MC Klubíčko navštěvují tyto děti:
•
•
•
•
•
•
•

Bačíková Aneta
Buchtík Albert
Gajdová Magdaléna
Hrdá Natálie
Janeček Petr
Javornická Jana
Kočišová Andrea

•
•
•
•
•
•
•

Klásek Antonín
Konečný Tadeáš
Konečný Štěpán
Kubík Tibor
Macháčková Dorota
Marková Isabelle Mary
Martinková Rozárie

•
•
•
•
•
•
•
•

Matyáš Šimon Jan
Mikulka David
Pivoňková Aneta
Silnica Pavel
Svačina David
Úlehla Jakub
Vašíčková Karolína
Večeřová Eleonora
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S radostí zveme další maminky, tatínky i prarodiče s dětmi do
našeho malého kolektivu. Těšíme se na Vás!
Za MC Michaela Macháčková

Foto: Děti v solné jeskyni

66. výročí osvobození obce
13. dubna jsme si
připomněli osvobození naší obce
a položili věnec
k pomníku padlých.

Úryvek z petrovské kroniky z roku 1945
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
Sčítání lidu (také populační census nebo soupis obyvatelstva) je proces získávání údajů
o jednotlivých příslušnících obyvatelstva. Součástí sčítání bývá zjišťování dalších údajů,
týkajících se sociálních a kulturních znaků (např. užívaného jazyka, praktikovaného náboženství, atd.). Termín se používá především ve spojení se státním sčítání obyvatelstva
a domácností, které má být dle doporučení Spojených národů prováděno každých 10 let.
Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany v roce 3800 př. n. l., tedy skoro před
6000 lety. Záznamy naznačují, že se sčítání opakovalo každých šest nebo sedm let a zahrnovalo nejen informace o počtu lidí a dobytka, ale i o množství másla, medu, mléka, vlny
a zeleniny.
Ze středověku známe sčítání zaznamenané v knize Domesday Book, které nařídil Vilém I.
Dobyvatel v roce 1086, aby mohl správně zdaňovat nedávno získanou půdu.
První soupis veškerého obyvatelstva s doprovodnými údaji (věk, pohlaví, rodinný stav,
zaměstnání) proběhl v letech 1665-6 v Nové Francii (dnešní kanadské provincii Québec).
První celonárodní sčítání proběhlo v roce 1703 na Islandu, následovalo Švédsko 1749,
Dánsko 1769, Polsko 1789, USA 1790, Anglie, Wales a Francie roku 1801.
Na území Čech a Moravy jsou známy berní rejstříky a seznamy poddaných ze 14. až 17.
století, určité znaky úředního sčítání obyvatelstva mělo však až tzv. solní sčítání z roku
1702. Pravidelná sčítání lidu byla stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie
Terezie, na jehož základě byl první konskript (soupis) proveden v roce 1754 (první svého
druhu v Evropě). V roce 1770 vydala patent nařizující provádění soupisu lidu, tažného dobytka a domů v českých, dolnorakouských a vnitřních rakouských dědičných zemích.
Sčítání se koná téměř ve všech zemích světa s výjimkou těch, jež jsou aktuálně postiženy
válečnými konflikty apod.

Zapsáno v kronice obce Petrov
Sčítání lidu 2. prosince 1930 v republice československé. Republika má 14,723.234 obyvatel a obec Petrov čítá 1245 duší
V roce 1959 je v obci v majetků občanů 120 motorek, 62 televizorů, 6 osobních automobilů,zbývající zájemci jsou zapsány v pořadníku a čekají na přidělení poukazů. Pro velký
zájem musí být požadavek řízen přidělením podle nutnosti potřeby, téměř v každém domě
je rádio, elektrická pračka, ždímačka a dost domácností vlastní ledničku a vysavač
V roce 1970 měla obec k 1.1. celkem 1415 občanů. Od roku 1945 do dnešního dne bylo
postaveno 85 nových domů, 23 jich bylo renovováno ve větším rozsahu. V tomto roce se
narodilo 14 dětí a zemřelo 13 osob
V roce 1973 měla obec 384 domovních čísel, 1452 obyvatel, z toho se 14 přistěhovalo, 23
obyvatel se odstěhovalo, narodilo se 33 dětí a zemřelo 14 občanů ( 6 mužů a 8 žen).
V roce 1976 bylo v obci 1453 obyvatel, narodilo se 22 dětí, zemřelo 15 občanů, přihlásilo se

12 strana

2/2011

2/2011

strana 13

k trvalému pobytu 26 občanů a odhlásilo se 40 občanů, kolaudováno 15 staveb.
V roce 1981 bylo v obci 1432 občanů, narodilo se 21 dětí, zemřelo 19 občanů, přistěhovalo
se 14 občanů a odstěhovalo se 41 občanů.
V roce 1984 bylo v obci 1404 z toho 733 žen, narodilo se 22 dětí z toho 8 děvčátek, zemřelo
22 občanů z toho 11 žen, přihlásilo se 16 občanů a odhlásilo se 33 občanů.
Mgr. Jana Trojancová
Kronikář

Posvátné místo Jeruzalém
Ve velikonočním petrovském zpravodaji se objeví určitě spousta informací, které se
vztahují k nejvýznamnějším církevním svátkům.
Místa, která se vztahují k životu a úmrtí Ježíše Krista, navštívil v loňském roce můj kolega,
akolyta římskokatolické církve, pan Ing. Pavel Tuhý.
Petrovskému zpravodaji poskytl ze svého pobytu několik fotografií - viz. příloha.
Ing. Petr Flašar

Na této desce měl být mrtvý Ježíš pomazán
a zabalen

Getsemanská zahrada a některé původní olivovníky u kterých se Ježíš Kristus modlil

Část skály na které stál na Květnou neděli
před vjezdem do Jeruzaléma

Hrob panny Marie

Sloup, u kterého byl trním korunován

Zbytky sloupu, u kterého byl Ježíš bičován

Skála, která pukla v hodině smrti Ježíše

Kaple zatčení Ježíše Krista
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Vážení spoluobčané-majitelé sklepů v Plžích, nebo jejich návštěvníci.

Do Petrova míří další velká investice, Ředitelství vodních cest (ŘVC) České republiky
chystá na Baťově kanále v místě, kde byly skládky stavebních sutí výstavbu ochranného a
rekreačního přístavu.
Na ploše cca 4000 m2 by mělo vyrůst přístaviště pro kotvení až 50 lodí včetně možnosti
napojení na el.energii a pitnou vodu. Hodnota stavby by mohla dosáhnout až 50 milionů
Kč. Vlastní stavba by byla na pozemku, který vlastní stát, obec by se ke stavbě měla připojit
vybudováním přípojky vody a kanalizace od stávajícího sociálního zařízení. Zatím není
znám skutečný rozpočet nákladů na uvedené přípojky. Během čtrnácti dnů budeme mít
podklady do zastupitelstva, kde budeme o naší spoluúčasti na projektu jednat. Začátkem
května proběhne schůzka s ŘVC, kde budou předložena usnesení ze zastupitelstva.
Další dobrou zprávou je,
že Baťův domek u komory získala Státní plavební
správa, což je organizace ,
která povoluje a dozoruje
plavbu na kanále. V Petrově bude detašované pracoviště této organizace,
která sídlí v Přerově.
Bývalou baťovu stavbu,
která je ve velmi špatném
stavu zrekonstruuje částkou přesahující 7 mil. Kč
a měla by vzniknout budova s celoročním využitím.
Realizací těchto investičních záměrů by se Petrov
stal jedním z nejdůležitějších míst na celé vodní
cestě Baťova kanálu.
Je to určitě další významný krok k uskutečnění naší
vize Petrova jako významného turistického centra.
Vybudování
turistické
infrastruktury je jednou
z hlavních priorit rozvoje
Jihomoravského kraje a Petrov mu kráčí významně naproti.

Ekonomická situace ve veřejných financích, tedy příspěvky státu do obecních rozpočtů se
poslední 3 roky stále zhoršuje, ročně dostáváme asi o 12 % méně( oproti roku 2008), což
za tři roky už dělá skoro 4 miliony Kč.
Jsme nuceni šetřit. Snažíme se o maximální úsporné nákupy a výdaje obecního úřadu.
Zároveň chceme udržovat pořádek v obci, dělat kulturní akce a připravovat nové investice.
Nezanedbatelnou částku nás ročně stojí údržba areálu Plže, zejména provoz WC. Jsme si
vědomi, že vysoká úroveň tohoto sociálního zázemí v Plžích k nám přivedla nové turisty a
řada z vás má možnost si přivydělat poskytováním služeb nebo se pochlubit svým přátelům atraktivním prostředím.
Tuto úroveň chceme zachovat, ale zároveň najít formu příspěvku na provoz WC.
Jako jedna s možností se nabízí vybírání poplatku za použití WC, tak jak je to obvyklé na
jiných místech- použití WC za 5,-Kč. Poplatek by se vybíral jenom na akcích, které probíhají v Plžích a vybírá se vstupné.
Kromě toho očekáváme dobrovolný příspěvek od sklepníků, kteří mají časté organizované
návštěvy svých sklepů, a bez možnosti využít obecních WC by je těžko mohli pořádat.
Každý zvažte, jak moc jsou pro Vás důležité v Plžích čisté záchody bez jakéhokoliv omezení.
Do prostor sociálního zařízení byla nainstalována kasička na dobrovolné příspěvky, která
vydržela čtrnáct dnů. Tato byla vyrvána ze zdi a hozena pod stromy před záchody.
Asi si někdo myslel, že bude v „balíku“ .
Starostka a místostarosta

Náklady na údržbu areálu PLŽE prováděné pracovníky obecního úřadu celkem za jeden kalendářní rok:
Provoz WC
Vodné
4 458,Spotřební materiál(papír toal. apod.) 13 130,Elektřina
12 443,Úklid- mzdové náklady uklízečky
21 000,Starostka a místostarosta

Celkem

51 031,- Kč ročně
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Vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku a okolí domu

Areál-pravidelná údržba

Náklady na přípravu areálu Plže na akce organizací ( úklid, stoly, stany apod.)

Zastupitelstvo obce Petrov vyhlašuje soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu . Tato
soutěž bude probíhat v době od 15. května do 30. července. V této době budeme sledovat
rozkvetlé záhony, truhlíky plné barev a pořádek kolem domu. Zastupitelé vytipují 20 nejhezčích domů, které nafotí (se souhlasem majitele). Do soutěže se mohou přihlásit majitelé
domů i samostatně. Stačí přijít na obecní úřad a nahlásit číslo domu. My si fotografie zajistíme. Pořízené fotografie budou vystaveny na nástěnkách v parčíku a na internetových
stránkách obce. Občané Petrova hlasováním vyberou 5 nejlepších, kteří budou odměněni.
Za odměnu budou finanční poukázky na nákup zboží zahradnictví.
Vyhodnocení soutěže proběhne 3. září 2011 při akci „Petrovský kotlík“.
Další podrobnosti budou upřesněni v příštím čísle.
Eva Mlýnková

Minimálně 4 akce / 4 lidi / 12 hod. na akci / 150,- průměr mzda včetně odvodů a daní /

PODĚKOVÁNÍ

Veřejné osvětlení (spotřeba el., údržba )
15 000,Vývoz odpadu a likvidace (mzdové nákl.+skládka) 18 000,Sečení, úklid, údržba (mzdové náklady)
15 000,- ( 3x sečení, 1x jarní úklid)
Celkem

48 000,-Kč ročně

Celkem WC+areál Plže

99 031,- Kč ročně

Celkem za rok 28 800,- Kč, na akci průměrně 7200,- Kč, které přispívá Obec Petrov
organizaci, která pořádá akci v areálu Plže.

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek za odpad pro rok 2011:
•
Sazba poplatku: 360,- Kč/osoba/rok
•
Sazba poplatku za psa: 120,- Kč pes/rok
•
Způsob platby:
- v hotovosti na Obecním úřadě v Petrově
- převodem na účet číslo 11027671/0100, VS je číslo domu
Splatnost poplatku za osoby i psy za 1. pololetí roku 2011 (180,- Kč/osoba/rok a 120,- Kč
pes/rok) je do 30.5.2011.
Pokud nebude místní poplatek uhrazen do 30.5., bude navýšen platebním výběrem.
Upozorňujeme majitele vinných sklepů, že před opravou, údržbou nebo rekonstrukcí sklepu je povinnost zažádat si na Městský úřad v Hodoníně o vydání závazného stanoviska.
Formulář je možno vyzvednout na Obecním úřadě v Petrově.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje obecnímu úřadu a všem občanům kteří přispěli menším či
větším množstvím kovového odpadu, jehož celková hmotnost činila 4170 kg.Výtěžek bude
použit na zabezpečení chodu našeho sboru.
Šťastný Josef, starosta SDH Petrov

Přehled poskytovatelů lékařské služby první pomoci včetně rozsahu
poskytované služby
Hodonín

Veselí nad
Moravou

Nemocnice
Kyjov, p.o.

Kyjov

Nemocnice
Kyjov, p.o.

Veselí nad
Moravou,
U polikliniky
1289
Kyjov,
Strážovská
1247

Kyjov
Kyjov

Úrazová
nemocnice
v BrnČ

Upozorňujeme rodiče dětí - žáků 7. tříd, kteří se v letošním roce zúčastnili lyžařského výcviku, aby se dostavili na obecní úřad pro příspěvek ve výši 300,- Kč. Tento schválilo
zastupitelstvo na svém jednání dne 24. února 2011.
Brno

Žádáme rodiče dětí, které navštěvují dětské hřiště, aby děti neroznášely kamínky z dopadových ploch po celém dětském hřišti. Tyto pak činí problémy při sečení trávy a ubývá vrstva
dopadové plochy. Dopadová plocha slouží pro bezpečí Vašich dětí.
Děkujeme.

Nemocnice
Hodonín,
TGM
PurkyĖova 11
Hodonín, p.o.

Fakultní
nemocnice
Brno
PracovištČ
dČtské
medicíny
K.E.I.pharma,
s.r.o.

Brno,
Ponávka 6

Brno,
ýernopolní 9
Brno,
KolištČ 47

LSPP pro dospČlé

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

LSPP pro dČti

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

LSPP pro dospČlé

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

LSPP pro dospČlé

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00

služba ohledání
zemĜelých pro celý
okres Hodonín
LSPP pro dČti
LSPP stomatologická
LSPP pro dospČlé
služba ohledání
zemĜelých pro okres
Brno-mČsto a Brnovenkov
LSPP stomatologická

18.00 - 06.00

NepĜetržitČ

17.00 - 22.00 08.00 - 20.00
x
08.00 - 13.00
17.00 - 07.00 NepĜetržitČ
17.00 - 07.00

NepĜetržitČ

LSPP pro dČti

17.00 - 07.00

NepĜetržitČ

lékárenská
pohotovostní služba

nepĜetržitČ

NepĜetržitČ
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UPOZORNĚNÍ PRO SENIORY
Většina podvodníků a zlodějů se snaží pod různými záminkami dostat do domu starých lidí,
kde často seniora obelstí nebo odvedou jeho pozornost a peníze z něj vylákají nebo prostě
ukradnou.
Takovými záminkami může být:
Vybírání nedoplatků za energie a služby
Finta s přineseným přeplatkem a následným rozměňováním peněz
Půjčka domnělým rodinným příslušníkům na opravy nebo uhrazení dluhu
Podání sklenice vody nebo použití WC
Nabídka různého zboží (deky, hrnce, nože, nářadí, apod.)
A jak se okradení vyvarovat? Stačí opravdu málo:
Nevpouštět do domu žádné cizí osoby
S cizími lidmi můžete mluvit i přes dveře nebo okno
Zamykání vstupních dveří a vrat je samozřejmostí, i když jste doma
Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek
Peníze, které musíte mít nutně doma, rozdělte na více míst
Každý poznatek o výskytu podezřelé osoby nahlaste na obecní úřad a také policistům na linku 158
Zvláště poslední informace je pro policisty a pro úspěšné dopadení pachatele velmi důležitá. Žádáme proto všechny, kdo se s podezřelými osobami setkají, aby svůj poznatek oznámili. A to i v případě, že nebyli okradeni či podvedeni. Všechna oznámení mohou směřovat
na nejbližší služebnu Policie ČR nebo přímo na linku 158.

ZE ŽIVOTA OBCE
Fašaňk
Letošní fašaňk jsme uspořádali na téma „Z pohádky do pohádky“. Fašaňkové odpoledne
bylo zahájeno večerníčkovou znělkou a představily se nejrůznější pohádkové bytosti, které prošly ulicemi Petrova za doprovodu muziky. Kaštan před obecním úřadem se změnil
v pohádkový strom, na kterém rostly jitrnice. Letos se průvodu zúčastnilo asi 80 masek.
Jako každoročně bylo toto veselí zakončeno v baru „U labutě“, kde bylo připraveno malé
občerstvení.
Všem, kteří se podíleli na průběhu a organizaci této vydařené akce upřímně děkujeme.
Velký dík patří hlavně těm, kteří se zapojili v maskách a těm, kteří nás vyhlíželi před svým
domem a nabídli nám milosti, koláčky, slaninu, pohárek nebo štamprlku slibovičky.
Obecní úřad

Vyhodnocení ankety
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle, chtěli jsme získat Vaše názory a připomínky
na akci Fašaňk, a proto jsme do minulého zpravodaje vložili anketní lístek.
Do Vašich domácností bylo doručeno asi 420 kusů anketních lístků, na obecní úřad se nám
jich vrátilo 7 vyplněných. Jsme si vědomi, že nebyly otázky úplně správně položeny a nebyl
uveden způsob hodnocení, z toho nám plyne ponaučení pro ankety na další akce.
I přesto chceme Vaše odpovědi v tomto zpravodaji vyhodnotit a všem, kteří lístky vyplnili
a odevzdali na obecní úřad děkujeme!
Z odevzdaných dotazníků jsme se dozvěděli:
- 5 občanů si přálo pořádat tuto akci v sobotu
- 2 občané byli pro neděli
- 1 občan doporučuje pořádat akci ve větších prostorách, aby se mohlo zapojit více lidí
- 1 občan navrhoval přesunout pohoštění na pozemek vedle OD Škodák a uspořádat zde
zabíjačku
- 2 občané by se rádi zapojili do organizace akce
- většině občanům se akce líbila.
Nad Vašimi odpověďmi jsme se zamýšleli. Pro příští rok bychom tuto akci chtěli uspořádat
v sobotu a téma, díky oslavám 600. výročí od první písemné zmínky o naší obci, by bylo
„Petrov včera, dnes a zítra…“. Zakončení akce pravděpodobně proběhne na „likusáku“.
Ještě jednou děkujeme za Vaše podněty a připomínky.
Obecní úřad
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Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou
se snaží české knihovny ( a nejenom knihovny) bojovat s populárnějšími médii o zájem
dětí. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Protože naše
knihovna je malá, rozhodli jsme se „noční
čtení“uspořádat v tělocvičně, a zároveň ukázat dětem, že číst je veliké dobrodružství.
První Noc s Andersenem proběhla v Petrově
v roce 2008. Tehdy se v tělocvičně sešlo asi
40 dětí z 1. až 5. tř.
Od té doby se každý rok jeden jarní večer
promění tělocvična ve velkou noclehárnu.
Vždy se sejde kolem 30 dětí. Každý rok
máme připraveny příběhy na určité téma.
Tento rok jsme zvali děti básničkou:„Kolik
je na světě pohádek? Tolik, že nevejdou se
do řádek. A přece - jako sametová sluncem
zářící kuřátka, každý den vylíhne se nová pohádka. Máme-li dosud tajná přání, žijí i víly
z mořských pěn. Proto k nám jako na pozvání přichází i pan Andersen.“,
a připravili jsme „večerníčkovy pohádky“.
Po večeři, kterou pro děti připravily ochotné paní kuchařky, si děti zahrály různé hry,
např. polštářovou válku, hod polštářkem do
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koše a chůzí po lavičce se zavázanýma očima trénovaly na stezku odvahy. Potom se šly
projít kolem nočního Baťova kanálu. Po této procházce, na které jsme ( k lítosti některých
dětí) nepotkali žádná strašidla, se děti zavrtaly do pelíšků a ještě chvíli poslouchaly další
příběhy. Za chvilku se klížily oči i těm největším nespavcům. Po jedné hodině už bylo slyšet
jen tiché pochrupávání.
Budíček nám přichystala kolem šesté hodiny „ranní“ ptáčata. Po snídani si děti zahrály vybíjenou a po předání již známých diplomů ZA VÝDRŽ PŘI ČTENÍ se šlo domů.
Alena Konečná

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Závodní sezona chovatelů poštovních holubů v ZO Petrov začíná !
Již od dubna do konce září mohou občané obce Petrov vidět projíždět kamion
oblasti Hodonín, který přepravuje na cvičné i závodní lety poštovní holuby z celého
okresu. Jeho kapacita je kolem 3800 holubů
s cílem převézt holuby do předem určených
míst dle závodního plánu od 150 – 1050 km.
Od 150 – 400 km jsou to tak zvané „Krátké
tratě“ jako -Humpolec, Tábor, Praha,Rokycany, Lanshut, Tachov a Cheb, od 400 -600
km „Střední tratě“,- Ulm, Rottendorf, Wertheim (D) , a od 700 – 1050 km „Dlouhé
tratě“ ,- Pleid (D) Brusel a Oostende (B).
Tomuto náročnému programu předchází
společné cvičné lety jako, Blučina u Brna,
Ostrovatčice a 2 x Velké Meziříčí. Po závodech ročních a starších holubů budou
následovat cvičné lety i závody mladých,
tedy holoubat ročníku 2011 a to od 150 –
300 km.
Dne 12. 6. 2011 se připravuje velký závod
společně s oblastmi na celé Moravě a to se
startem v Chebu tak zvaný „Katowický memoriál“ na počest chovatelů, kteří zemřeli při
tragedii v r. 2005 v polských Katowicích, kde spadla střecha haly pod tíhou sněhu při
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výstavě. Zde bylo 63 zesnulých a přes 260 zraněných chovatelů, mezi nimi i tři kteří se
nevrátili zpět domů z ČR.
Tento velký závod se koná od té doby každoročně a odstartuje zde kolem 30 000 holubů z celé Moravy v 15 kamionech !! Nebudou chybět ani nejlepší holubi ze základní
organizace Petrov.
Takže vážení spoluobčané držte našim borcům palce , vítězi obdrží prestižní ocenění.
Určitě Vás budeme případně informovat jak celá závodní sezona pro nás skončila, podobně jako v letech minulých. Chtěli bychom tím navázat na dobrou tradici petrovských
chovatelů v minulosti.
Jaroslav Strnad - předseda

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Po celkem vydařené zimní přípravě a hlavně po posledním přípravném zápase,
kdy A- mužstvo porazilo FC Veselí nad Moravou ,,B,, na jeho hřišti 4 : 0, očekávala
celá fotbalová veřejnost, že Baník Lužice bude pro naše mužstvo vhodný soupeř pro
zahájení jarních odvet.Nejsmutnější zjištění ovšem bylo, že nejlepším hráčem byl Ant.
Gajda ml, který se zapojil do přípravy vinou dlouhodobějšího zranění až 3 týdny před
zahájením mistrovských zápasů. Po bezkrevném výkonu naše mužstvo podlehlo Lužicím 0 : 3 a ve druhém jarním zápase se stejným skóre podlehlo na venkovním hřišti v
Zarazicích domácímu KENU 0 : 3, hlavně kvůli nedisciplinovanosti některých jedinců.
Reputaci si naše mužstvo zpravilo v derby se sousedními Sudoměřicemi, které porazilo
2 : 0 brankami Kubíka a Chludila před velmi pěknou návštěvou 250 diváků.
Dorost ve 3 jarních zápasech nejprve remizoval doma se Žarošicemi, poté prohrál
2 : 6 ve Ždánicích a doma dokázal porazit KEN Veselí 6 : 3 brankami Vrány 3 x,
Zlomka, Benoviče a Belžíka.
Žáci nejprve podlehli Lužicím 0 : 7, kdy se k zápasu dostavilo jen 10 hráčů, a to
nám museli vypomoct 3 hráči přípravky.Ve druhém zápase žáci porazili doma KEN
Veselí 3 : 1 brankami Ospalíka 2 x a Hlaváče 1 x .
Přípravka se po prohrách 0 : 9 ve Strážnici, 0 : 5 s Rohatcem, ve třetím zápase
radovala z výhry 2 : 1 v Radějově.
Výbor TJ Sokol mezi sebou rád přivítá bývalé hráče, kteří budou nápomocni při
výchově mládeže a předají své bohaté zkušenosti budoucím generacím.
Jednatel TJ Sokol Petrov
Petr Hlaváč
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Rozpis zápasů TJ Sokol Petrov - Jaro 2011
Datum
Čas

A - mužstvo

Datum
Čas

Dorost

3. 4. NE
15.30 h

Petrov - Lužice

3. 4. NE
12.45 h

Petrov - Žárošice

Ken Veselí - Petrov

10. 4. NE
13.15 h

17. 4. NE
16.00 h

Datum
Čas

Přípravka

Žáci

Datum
Čas

VOLNO

3. 4. NE
10.00 h

Strážnice - Petrov

Lužice - Petrov

10. 4. NE
13.00 h

Petrov - Rohatec
Radějov - Petrov

hřište Sudoměřice

Ždánice - Petrov

9. 4. SO
15.30 h

Petrov - Sudoměřice

17. 4. NE
13.15 h

Petrov - Ken Veselí

17. 4. NE
10.00 h

Petrov - Ken Veselí

16. 4. SO
10.00 h

24. 4. NE
16.00 h

Mor. Písek - Petrov

24. 4. NE
13.45 h

Mikulčice - Petrov

23. 4. SO
16.00 h

Kostelec - Petrov

24. 4. NE
13.00 h

Petrov - Hr. Lhota B

1. 5. NE
16.30 h

Petrov - Ratíškovice B

1. 5. NE
13.45 h

Petrov - Hr. Lhota B

27. 4. ST
17.00 h

Tv. Lhota - Petrov

1. 5. NE
10.00 h

Bzenec - Petrov

8. 5. NE
16.30 h

Domanín - Petrov

8. 5. NE
13.45 h

Sobůlky - Petrov

1. 5. NE
10.00 h

Petrov - M. Písek

8. 5. NE
14.00 h

Petrov - Velká N. V

14. 5. SO
16.30 h

Hr. Lhota - Petrov

15. 5. NE
13.45 h

Petrov - Kněždub

4. 5. ST
17.00 h

Mikulčice - Petrov

11. 5. ST
17.00 h

Petrov - Lipov

22. 5. NE
16.30 h

Petrov - Lipov

22. 5. NE
14.15 h

Vnorovy - Petrov

7. 5. SO
14.30 h

Kněždub - Petrov

14. 5. SO
10.00 h

Veselí - Petrov

Petrov - Hodonín

18. 5. ST
17.00 h

Petrov - Mor. Písek

Lipov - Petrov

22. 5. NE
14.00 h

Petrov - Blatnice

Vlkoš - Petrov

28. 5. SO
14.30 h

Lipov - Petrov

Petrov - Vracov

5. 6. NE
14.00 h

Petrov - Vnorovy

10. 4. NE
15.30 h

15. 5. NE
10.00 h

Blatnice - Petrov

21. 5. SO
14.30 h

Petrov - Vacenovice

28. 5. SO
16.30 h

Petrov - Suchov

5. 6. NE
13.45 h

Petrov - Milotice

5. 6. NE
10.00 h

12. 6. NE
10.00 h

Kozojídky - Petrov

12. 6. NE
14.15 h

Vracov - Petrov

18. 6. SО
16.00 h

Petrov - FC Slovácko

29. 5. NE
16.30 h
5. 6. NE
16.30 h
10. 6. PÁ
17.00 h

Vracov B - Petrov

28. 5. SO
16.30 h

Petrov - Velká B

3. 6. PÁ
18.00 h

Hoří škola!!!!
Bohužel nebo bohudík, asi by záleželo na tom, kdo to říká. Zaplaťpámbu bohudík, že ne.
V pátek 8. dubna proběhlo námětové cvičení na „hořící“ školu. Školník ohlásil na linku 150
požár, operační středisko Brno pomocí sirén vyhlásilo požární poplach zásahovým jednotkám obcí Petrov, Strážnice a Rohatec.V rámci cvičení proběhla evakuace dětí a personálu
školy, lokalizace a likvidace požáru. Kromě hašení požáru si hasiči procvičili záchranu a
ošetření zraněného a dálkovou dopravu vody z přírodního zdroje – potoka Radějovky – při
simulovaném výpadku zdroje vody hydrantového řádu. Celé cvičení bylo pod dohledem
odborníka z Hasičského záchranného sboru, který konstatoval, že vše proběhlo dle platných
směrnic a postupů a v daném časovém limitu. K velké radosti dětí „ shořela“ alespoň na
zbytek vyučovacího dne.
Mgr. Jana Trojancová
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V měsíci dubnu a květnu nás čeká:
29.dubna – Rybářská noc na „Baťáku“ – 20.00 hodin areál Baťova kanálu, hraje skupina
FERRUM.
30. dubna – Rybářské závody na „Baťáku“ – 6.00 hodin na Baťově kanále, předprodej
povolenek bude probíhat v pátek od 17.00 do 19.00 hodin v klubovce, v sobotu od 4.00
hodin na „Baťáku“.
1. května - Odemykání Baťova kanálu – 10.00 hod. symbolické odemčení vody a plavby
po kanále, které nabídnou provozovatelé místních půjčoven.
7. května – Výstava vín – 14.00 hodin na kurtech u Plží, od 16.00 hodin bude hrát CM
Danaj.
8. května – Zahradní slavnost – 14.00 hodin na školní zahradě oslava Dne matek a vítání
nových občánků do života obce. Vystoupí děti z Klubíčka, ZŠ a MŠ Petrov a mažoretky.
21. května – Přehlídka dechovek – 14.00 hodin na „kolečku“ v Plžích
28. května – Senioři 2011 – 15.00 hodin na „kolečku“ v Plžích
29. května – Soutěž mladých hasičů – 14.00 hodin v areálu požární nádrže

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsících duben a květen:
3. 4.
5. 4.
5. 4.
8. 4.
22. 4.
25. 4.
27. 4.
29. 4.
1. 5.
4. 5.
31. 5.

Božena Dokoupilová
Růžena Bučková
Anna Obrtlíková
František Podrazil
František Obrtlík
Alžběta Březovská
Pavlína Macháčková
Juraj Baláž
Ervín Němeček
Miroslav Macháček
Augustin Faltýnek

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Michaela Vavříková
Julie Říhová
Laura Veverková
Elena Sasínová
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.
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URéQÊNSąHKOÊGN\'+Y3HWURY÷
SąÊURGQÊDUH¾O3OåHVRERWD

Ing. Jaroslava Štefánková
Lubomír Svačina
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

8Y¾GÊOLGRYÚY\SUDY÷é)UDQWD8KHUt=Dé¾WHN

Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE: 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13. 5., 10. 6. pátek

×éLQNXMÊ
'+9/è129-$1.$=9/è129$
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PRODEJ
PALIVOVÉHO DěÍVÍ
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tFHQX0LORxH0DFKND]DQHMOHSxÊLQWHUSUHWDFLSRYLQQÆVNODGE\e3URxW÷VWÊrDXWRUD)UDQWLxND0DÿDVH
tGLSORPDSRK¾USUR3DYOD6NRSDOD]DQHMOHSxÊLQVWUXPHQW¾OQÊYÚNRQVÐORQDVRSU¾QVD[RIRQYHVNODGE÷%÷OHMxÊQHåVQÊK
tGLSORPDSRK¾USUR.DWHąLQX%XUHxRYRX+DQX%XUHxRYRX0DULLjXMDQVNRX7RP¾xH.RXWQÆKRD-LąÊKR5RVHFNÆKR]DQHMOHSxÊS÷YHFNÚYÚNRQ
tFHQX-RVHID)UÚERUWDQHMPODGxÊPXRUFKHVWUXtFHQXSRURW\SUR.DWHąLQX%XUHxRYRX

9VWXSQÆ.é
3ąHGSURGHMYVWXSHQHN+27(/ 675ä1,&(uUHFHSFHWHO

v délkách dle dohody

tel.: 724 311 786, 602 163 714

HOTEL++++675¢p1,&(

*HQHU¾OQÊVSRQ]RU
+27(/ 675ä1,&(D&$)/$*72856
t
632/832Ą'2%(&3(7529
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V programu vystoupí

Radovan – Pozdní sběr z Napajedel,
senioři souboru DÚBRAVA z Dubňan,
ODRA z Ostravy, PILKY ze Lhoty pod Ondřejníkem,
senioři valašského souboru RUSAVA z Bystřice pod Hostýnem
a sólisté manželé Stanovští,
Slovácký krúžek z Prahy.
Hosté ze Slovenska - Senioři SLUK z Bratislavy,
Senioři souboru Dopravár z Bratislavy,
ženský pěvecký sbor KMOTRY
a heligonkáři z Detvy.
Program začíná v 15.00 hodin. Po skončení hlavního pořadu bude hrát k tanci
i poslechu cimbálová muzika a doprovodné muziky zúčastněných souborů.
Vstupné 50,-Kč. Změna programu vyhrazena.

9VRERWXYKRGLQ
YHYLQDĜVNpPDUHiOX3/ä(Y3(7529ċ
Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 20. 4. 2011
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice
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