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Usnesení č. 85 - 96

OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Máme tady léto a za sebou spoustu událostí.
Na jaře letošního roku jsme se rozhodli přihlásit do soutěže Vesnice roku. Říkali
jsme si, že se za poslední dobu naše obec trošku změnila, jak po stránce kulturně
společenské, tak v rozvoji výstavby v obci.
Ještě nikdy jsme v této soutěži nebyli, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Samozřejmě jsme nepočítali, že bychom hned napoprvé vyhráli, ale přáli jsme si, abychom
získali alespoň nějaké ocenění. Nevěděli jsme, co to bude všechno obnášet. Zpracovali jsme koncepční dokument, přiložili fotografie z obce a kulturních akcí. Ve
čtvrtek 2. června k nám přijela desetičlenná hodnotící komise, kterou jsme čekali v
areálu vinných sklepů Plže. Místní organizace a sdružení si na „kolečku“ připravily prezentace a mažoretky je přivítaly svým vystoupením. Obec měla připravenou
prezentaci v obecním sklepě.
Dále jsme komisi ukázali školu, školku, přístaviště na Baťově kanále, kostel sv.
Václava, hasičku, knihovnu a naši náves.
V pondělí 6. června proběhlo vyhodnocení soutěže na úřadě JmK v Brně, kde jsme
obdrželi Mimořádné ocenění za příkladné řešení infrastruktury. Toto ocenění nás
potěšilo, i když nebylo to nejlepší. Těší nás, že v obci bylo vidět, že pomáhali nejen
zaměstnanci obce, ale do příprav se zapojili také členové organizací a samotní občané, kteří si upravili okolí svých domů. Vaší spolupráce si velmi vážíme.
Ocenění nám všem je odměnou za práci a za uskutečnění projektů, které jsme v
minulých letech úspěšně zrealizovali.
V minulých týdnech oslavili hasiči a fotbalisté svá výročí. Chceme všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto oslavách touto cestou poděkovat. Myslíme
si, že je zvládli bravurně.
Jak jste určitě v minulých číslech zpravodaje zaznamenali, zastupitelstvo vyhlásilo konkurz na ředitele školy. Do konkurzního řízení se přihlásilo deset uchazečů.
Do funkce ředitele od 1.8.2011 na dobu určitou (dvou let) byl jmenován pan Mgr.
Martin Fiala.
Paní ředitelce Mgr. Heleně Tomšejové děkujeme za dosavadní práci, kterou pro
petrovskou školu odvedla.
Závěrem Vám přejeme pěkné léto, příjemně strávenou dovolenou a dětem bezstarostné prázdniny.
Starostka a místostarosta

z jednání č. 6/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 24.3. 2011
85. ZO schvaluje Program jednání ZO.
86. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2011.
87. ZO bere na vědomí Návrh záměru pana Pavla Vojtka na zřízení správy areálu přístaviště. Na příštím jednání budou upřesněny podmínky nájmu.
88. ZO ukládá panu Pavlu Vojtkovi, aby do příštího jednání vypracoval Provozní řád areálu
přístaviště Petrov.
89. ZO neschvaluje Finanční příspěvek Občanskému sdružení S úsměvem.
90. ZO bere na vědomí informace starostky o zadání vypracování zástavbové studie ve
dvou variantách na ulici „Lázeňskou“.
91. ZO ukládá starostce a místostarostovi jednat se zástupci ŘVC ohledně projektu „Rekreační přístav na Baťově kanále“.
92. ZO schvaluje vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku a okolí nemovitosti, která
bude probíhat v době od 15. května do 30. července.
93. ZO schvaluje Přihlášení naší obce do soutěže „Vesnice roku“.
94. ZO schvaluje Uveřejnit provozní roční náklady na provoz areálu Plže a navrhnout zde,
aby majitelé sklepů a organizace, které zde pořádají akce, přispívali na provoz.
95. ZO bere na vědomí informace paní starostky ohledně přidělení jednoho pracovníka na
VPP.
96. ZO schvaluje doporučit panu Jaromíru Čajkovi, aby do příštího jednání zastupitelstva
předložil zástavbovou studii na využití části pozemku p.č. 1463/1 ( asi 5000 m2).

Usnesení č. 97 - 116

z jednání č. 7/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 28. 4. 2011
97. ZO schvaluje Program jednání ZO.
98. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2011.
99. ZO neschvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 1299 (200 m2) v k.ú. Petrov
u Hodonína panu Pavlu Vojtkovi pro využití na stanování.
(obec bude za služby vybírat sama)
100. ZO schvaluje Záměr prodat část obecního pozemku p.č. 1463/1 (cca 5000 m2) v k.ú.
Petrov u Hodonína.
101. ZO schvaluje Kupní smlouvu Turistické známky, s.r.o.
102. ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Strážnice.
(provoz policejní stanice ve Strážnici)
103. ZO schvaluje, aby byla Nájemní smlouva s Českou poštou, s.p. řešena na příštím jednání ZO.
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104. ZO schvaluje Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
105. ZO schvaluje Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
106. ZO schvaluje Smlouvu o přeúčtování nákladů za vodné a stočné /Vojtek, Mlýnek,
Suchánková, Brandstillerová/.
107. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení a provozování části veřejné komunikační sítě č.NAJ
201104124.
108. ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služby č. DNS 201104122.
109. ZO schvaluje Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Č. PET 201104121.
110. ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služby č. HOS 201104123.
111. ZO schvaluje, aby pan Richard Koštuřík jednal s majiteli pozemků o možných variantách výstavby rodinných domů v plánované ulici „Lázeňská“ a zjistil, zda jsou ochotni
obci prodat pozemky k zasíťování této lokality. Termín: do konce června.
112. ZO schvaluje, aby obec zaslala stanovisko ŘVC ČR, jakým způsobem by se byla
schopna obec podílet na realizaci stavby „Rekreační přístav na Baťově kanále“.
113. ZO bere na vědomí Žádost pana Jindřicha Janečka o povolení na posezení s menším
pískovištěm před cukrárnou Pohádka. Situaci prošetří stavební komise přímo na místě.
114. ZO schvaluje realizaci stavby RD na pozemku p.č. 486 v k.ú. Petrov u Hodonína panu
Michalu Javornickému.
115. ZO bere na vědomí Žádost pana Ivana Myslivečka o pomoc v dlouho trvajících problémech s osobou žijící v jeho sousedství.
116. ZO doporučuje panu Ivanu Myslivečkovi, aby se při řešení jeho problémů obrátil na
přestupkovou komisi v Hodoníně, která za naši obec řeší přestupky.

Vzpomínka …
Je tomu již 55 let, co významný petrovský rodák P. Josef Koštuřík ukončil přípravu na
kněžské povolání v semináři v Litoměřicích. Tomuto poslání pak zasvětil celý svůj život.
Dny, kdy se mladý kněz vrací do rodné obce byly nejen pro jeho rodinu, ale pro
všechny Petrovjany opravdovým svátkem. Na přípravách se podíleli téměř všichni,
školní děti a mládež zhotovovaly věnce, muži výzdobu umísťovali na místa, kde bylo
třeba, ženy připravovaly pohoštění pro celou řadu hostů, která se do Petrova sjela.
Celá trasa od vlakové zastávky včetně jeho rodného domu byla vyzdobena. V den
příjezdu nebylo kolem vlakové zastávky k hnutí, každý chtěl být přítomen, uvítat tohoto vzácného člověka, mladí i staří, většinou ve slavnostních petrovských krojích. Nebylo tomu jinak v den, kdy jsme doprovázeli P. Josefa Koštuříka do Strážnice do kostela
Panny Marie. Prožívali jsme společně chvíle vzácné sounáležitosti, úcty, lásky i pokory.
Tuto významnou událost má celá řada z nás, zejména starší generace, zachycenou na
dobových fotografiích a uložených v rodinných albech, především však ve svých vzpomínkách. Také já jsem zalistovala v albu a některé z fotografií, zejména jubilejní obrázek
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z roku 1956 vydaný při této příležitosti kněžského svěcení P. Josefa Koštuříka, přikládám
k těmto řádkům.
Mgr. Miloslava Dekařová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Matematický klokan
Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti
organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky, kde je pořádán Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou
algebry a geometrie PřF UP. Záměrem australského matematika Petera O´Hallorana, autora soutěže, nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky, ale
získávat pro matematiku všechny žáky. Matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný a
obávaný školní předmět. Cílem soutěže je poskytnout dětem radost ze soutěžení při řešení
netradičních úloh, kterých stále ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku. Možná právě z tohoto důvodu si soutěž získala v
krátké době značnou oblibu u žáků i učitelů. V České republice byl Matematický klokan
uspořádán poprvé v roce 1995. Soutěž se nedělí na kola. Žáci základních a středních škol,
pro které je určena, ji absolvují v jeden den. V letošním školním roce proběhla soutěž 21.
března 2011 a zúčastnili se jí u nás ve škole žáci 2. a 3. ročníku v kategorii „Cvrček“ a žáci
4. a 5. ročníku v kategorii „Klokánek“. Žáci se v soutěži umístili takto:
Kategorie „Cvrček“:
1. Bačík Michal
2. Kuchařič Petr
3. Ťoková Anna
Kategorie „Klokánek“: 1. Salčáková Simona 2. Veverka Jindřich 3. Šebesta Tomáš
		

Plavecké závody

Na závěr výuky plavání 2. a 3. ročníku základní školy se konaly dne 24. března 2011 v
plaveckém bazénu v Hodoníně plavecké závody. Na 2. místě se v závodě na 25 m umístil
Petr Kuchařič a v závodě na 50 m získala 3. místo Ivana Vojtková, oba žáci 3. ročníku.

Zelenina s ovocem dají páku nemocem
Dne 12. května 2011 jsme s dětmi mateřské školy a základní školy navštívili divadelní
představení „Zelenina s ovocem dají páku nemocem“. Tuto divadelní hru jsme zhlédli spolu
se školami a školkami Strážnicka v tělocvičně Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici.
Divadelní představení je financováno Nadačním fondem Albert a hraje se pro mateřské
školy a základní školy ve všech krajích České republiky.
Autorem a hlavním protagonistou veselé divadelní hry je zkušený filmový a divadelní herec
Michal Gulyáš, kterého známe z úspěšného českého filmu Ženy v pokušení.
Málokdo má tušení, jak mizivý je podíl zeleniny a ovoce v jídelníčku malých dětí. Herci
vysvětlují dětem přednosti ovoce a zeleniny během divadelního představení, ve kterém rajčata, jablka a jejich přátelé vítězí nad cholesterolem a cukrovinkami ve velkých sportovních
hrách.
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Chytlavé písničky, vtipné dialogy, originální výprava a zábavné soutěže – to všechno byly
argumenty, které děti měly přesvědčit, že ke zdravému životnímu stylu zelenina s ovocem
patří, a že by pro ně na svém stole měly udělat dostatek místa. Představení bylo pěkné.
Děti se dobře bavily a pochopily, co je správné a co ne. Domů si odnesly omalovánky a
každá třída CD s písničkami, které při divadelním představení zpívaly, a které si zpívají
o přestávkách dodnes.

Školní výlet
Po vydařeném Dni dětí, který se
konal ve středu 1. června 2011 na
zahradě mateřské školy, jsme se
začali připravovat na školní výlet. Státní zámek Milotice jsme
navštívili s dětmi základní školy
v úterý 7. června 2011. V devět
hodin ráno nás čekala kostýmová prohlídka milotického zámku. Prohlídka byla koncipována
jako návštěva u paní hraběnky.
Po převléknutí do kostýmů byly
děti poučeny, jak se mají chovat a pohybovat. Následovala
prohlídka zámeckých interiérů a
po prohlídce vstup do sálu, kde
děti očekávala zámecká paní. V
sále se děti učily dvorské etiketě. Následoval tanec pro princezny a šermířský souboj pro malé
prince. To všechno se odehrávalo za doprovodu živé dobové
hudby. V zámeckém areálu a v
dobových kostýmech vyfotografovala děti paní učitelka Jitka
Vyoralová. Po prohlídce zámku,
tanci, šermířském souboji a fotografování dětem pořádně vyhládlo, takže jsme si odpočinuli a
posvačili na vnitřním nádvoří milotického zámku. V zámecké restauraci a pokladně zámku si děti koupily suvenýry a dárky
z výletu a na závěr našeho pobytu v milotickém zámku jsme se prošli zámeckou zahradou.
Výlet se vydařil a být na chvilku princeznami a princi se dětem líbilo.
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Setkání se členy MS Dolina Petrov
Letos jsme se setkali se členy MS Dolina Petrov v areálu přístaviště Baťova kanálu v pátek
dopoledne 17. června 2011. Pro děti byly připraveny soutěže – pro starší děti střelba ze
vzduchovky, pro mladší děti skákání v pytlích a běh se sklenicí vody na čas.
Po střelbě ze vzduchovky se starší děti přidaly k mladším a zasoutěžily si společně. Kromě
soutěží jsme viděli výcvik loveckého psa a děti si zadováděly na houpačkách a skluzavce.
Po skončení soutěží jsme dostali pohoštění a výherci jednotlivých disciplín byli odměněni.
Děkujeme členům MS Dolina Petrov za příjemně prožité dopoledne, organizaci soutěží
i celého programu pro děti naší mateřské i základní školy.

Závěr školního roku
Závěr školního roku bude patřit vyřazování předškoláků, večírku žáků 5. ročníku a našemu
turistickému kroužku a jejich „dvoudennímu táboru ve škole“, který se uskuteční ve dnech
1. a 2. července 2011 pod vedením manželů Buchtíkových a paní učitelky Moniky Úlehlové.
Co říci závěrem?
Za několik dní uslyšíme poslední zazvonění školního zvonku, který odzvoní konec školního
roku 2010/2011 a děti si ponesou domů své vysvědčení. Velmi si vážím toho, že většina z
vás se mnou jednala vždy upřímně a otevřeně. Vím také, že někteří mě obcházeli a jednali o
otázkách výchovy a vzdělávání ve škole mimo mě. Vždycky si budu stát za svým názorem
na výchovu a vzdělávání dětí. Naučila mě tomu učitelská praxe, sledování a studium nových trendů ve výchově a vzdělávání, dodržování pravidel a norem výchovy a vzdělávání.
Děti jsou obrazem svých rodičů a více či méně se jim nejenom podobají, ale také se tak
chovají a jednají. Veďme děti k tomu, aby byly v životě šťastné a spokojené. Potom budeme
šťastní a spokojení i my, rodiče.
Děkuji Janě Běhalové, manželům Buchtíkovým, paní Lence Podrazilové, paní Ladislavě
Zelinkové, Evě Vyskočilové, Elišce Richterové, Evě Vavříkové, paní Jiřině Mikulkové,
panu Petru Silnicovi a panu Janu Benovičovi za vedení kroužků při základní škole, za práci
s dětmi, kterým se věnovali ve svém volném čase.
Dětem přeji krásné a pohodové prázdniny, zaměstnancům mateřské a základní školy klidnou a zaslouženou dovolenou.
Mgr. Helena Tomšejová

Z činnosti turistického kroužku
Po delší zimní přestávce jsme vyrazili na 1. jarní výpravu. Naším cílem se stal kopec Žerotín u Radějova. V sobotu 14. května jsme se po dobrém obědě sešli u autobusu, který nás
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zavezl do Radějova a poté jsme
již vyrazili pěšky přes Holý kopec na Žerotín. Počasí nám sice
příliš nepřálo, ale to nemohlo dětem zkazit náladu. Přesto
jsme se po dvou přeháňkách a
„dobytí“ Žerotína rozhodli, že
raději malé turisty odvezeme z
Žerotína autem domů. Při čekání na auta se nečekaně vyjasnilo
a nakonec šest těch nejodvážnějších dokončilo plánovanou
trasu přes vinohrady domů do
Petrova.
Další výlet proběhl v neděli
5. června. Tentokrát jsme se snažili vyzrát nad počasím, a proto
jsme ráno oželeli i Studio kamarád a o půl osmé jsme vyrazili
vlakem do stanice Rohatec-kolonie. Za cíl cesty jsme stanovili
Žilkův dub ve Bzenci-Přívozu.
Zelená turistická značka nás ze
Soboněk dovedla sluncem zalitou lesní cestou až k Žilkovému
dubu. Po seznámení se s tímto
památným stromem jsme pokračovali dále přes Littner na vlakové nádraží v Bzenci-Přívozu a zpět domů.
Ráda bych tímto chtěla pochválit všechny malé turisty, protože oba výlety již měly přes
12 km a děti nejenom, že neztratily úsměv na tvářích, ale dokázaly, že je stále ještě dost
těch, kteří před seděním u počítače či televize dají přednost pohybu v přírodě s kamarády.
A z toho mám opravdu velkou radost.
							
Jitka Buchtíková

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
A je tady opět ukončení školního roku
Tak jako každý rok i letos byly jarní měsíce naší MŠ zpestřeny různými akcemi. Stalo se
již tradicí, že koncem dubna přilétají do naší budovy čarodějnice a čarodějové. Děti se na
slet vždy těší a maminky jim na tuto událost připravily neuvěřitelné kostýmy. A že si na
nich daly záležet, to můžeme všichni dosvědčit. Každým rokem se móda čarodějnic a čaro-
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dějů zdokonaluje. Z látek převládala pytlovina, bavlna, z doplňků klobouky, šátky, paruky,
hůlky, nosy, kočky, hadi a pavouci. Košťata byla březová, velká i malá a určitě již něco
obletěla. Samozřejmě, že jsme se do slavnostního čarodějnického oblékli i my, učitelky a
také náš pan školník. Nejdříve jsme si společně ve třídě zazpívali čarodějnické písničky a
pak se čarodějnice a čarodějové představili. Po představení všech zúčastněných následoval
průvod obci za doprovodu hudby z rozhlasu. První zastávka byla u obecního úřadu, kde na
nás čekala paní starostka se sladkostmi. Další zastavení byla u obchodů, odkud jsme také
neodcházeli s prázdnou. Po procházce obcí jsme ochutnali čarodějnický lektvar, který připravily naše paní kuchařky. Zahrada za ZŠ se proměnila v kouzelnou a čarodějnou. Všude
se soutěžilo, tančilo a hlavně bylo slyšet plno smíchu a legrace. A to bylo naším cílem,
vytvořit dětem zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.
Druhou velkou akcí, kterou jsme dlouho plánovaly byla oslava Dne dětí. Prvního června
opět okolí MŠ ožilo. Objevily se zde čtyři stánky. V prvním se prodávaly dobroty, které
upekly maminky a opět si daly záležet. Byly to: perníkoví koníci, srdíčka, vláčky, autíčka,
linecké tvary, čokoládové kuličky, tvarohové koláče s borůvkami, kouzelné tyčinky, řezy,
malá skalická trdla, štrúdl, slané tyčinky a šnečci, ovesné placičky, pusinky, závorníky. Na
prodej bylo i ovoce ze zahrádek: jablka a třešně. V dalších stáncích se prodávaly výrobky
dětí z MŠ a ZŠ. V posledním stánku byly na prodej hračky a různé dárkové předměty, které
daroval Obecní úřad Petrov. Na zahradě nechyběly ani sportovní disciplíny. Po skončení
soutěží připravil pan školník táborák, kde si všichni mohli opéct špekáčky.
To, že se dětem slavnost líbila, jsme zjistily hned druhý den, kdy nám děti vyprávěly zážitky.
Tímto děkujeme všem, kteří finančně přispěli, maminkám za upečené dobroty, obecnímu
úřadu za předměty, které daroval do stánku.
Výtěžek z této akce činí 9 270 Kč . Finanční prostředky budou použity na vybudování pískoviště na zahradě MŠ.
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budováním na nového pana ředitele. Poté, co nastoupí do funkce, pořeší s paní učitelkami
a panem školníkem vhodné umístění a způsob realizace.
Eva Mlýnková
starostka
(foto školka 1 – 4)

Na závěr bychom chtěly všem popřát slunečné dny a příjemně strávenou dovolenou.
Učitelky MŠ

Poznámka obecního úřadu:

Protože jsou kolem finančního výtěžku a budování pískoviště pořád nějaké nesrovnalosti,
proč se už nebuduje, když rodiče přispěli, uvádím, jaký bude postup.
Před čtyřmi roky děti z MŠ neměly hřiště vůbec žádné. Kovové prvky na školkové zahradě
nevyhovovaly bezpečnostním předpisům, tak se delší dobu nevyužívaly. Před čtyřmi lety se
z rozpočtu obce vybudovalo dětské hřiště na školní zahradě v hodnotě 500 000,- Kč. Děti
ze ZŠ, MŠ a také ostatní „malí Petrovjané“ mohou toto hřiště využívat.
Paní učitelky z MŠ přišly s nápadem, aby se u MŠ vybudovalo ještě jedno malé dětské hřiště (pískoviště, kláda s volantem apod).
Obec v současné době nemá finanční prostředky na další dětské hřiště, proto nás těší, že
paní učitelky zinicializovaly prodej při oslavách Dne dětí, jehož výtěžek půjde na vybudování pískoviště u MŠ. Protože se mění v současné době vedení školy, počkáme s tímto

100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Petrově
Sbor dobrovolných hasičů župy Slovácké byl založen podle ustavující listiny a stanov vydaných moravským místodržitelstvím dne 4. 5. 1911, jako nepolitický spolek pod názvem
Dobrovolný hasičský sbor v Petrově – Zvolenově, se sídlem v Petrově. Sbor zakládalo 28
činných členů a 2 čestní členové, byli to například Josef Novosad, Jan Obrtlík, František
Tichý, František Březovský, Josef Šebesta a Pavel Harašta.
Dne 13. května 1911 byly stanovy schváleny obecní radou v Petrově a 20. května ve Zvolenově, 18. září C.K. moravským místodržitelstvím v Brně. Prvním předsedou byl Jan Kubla
a jednatelem Josef Novosad.
Sbor žádal o dovolení žádat o podporu na nově zřízenou stříkačku a hasičskou výzbroj. Tuto
žádost podával jednatel sboru Josef Novosad. Žádosti bylo vyhověno a v prosinci 1911
sbor objednal u továrny Josef Vystrčil a syn požární stříkačku s veškerým vybavením, která
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byla dodána 6. března 1912 a bylo za ni zaplaceno 3.471, 70 korun. Sbor byl tedy od roku
1912 vybaven ruční stříkačkou pro koňský potah. Tato stříkačka stávala v hasičské zbrojnici, vedle zbrojnice byl přístěnek, ve kterém stávala na voze lajta plná vody pro první zásah.
Podle zápisu ze září 1913 jednal sbor o stavbě hasičského skladiště. Tato stavba byla
povolena a provedena podle nákresu od stavitele Doležala. Prvním výrazným zásahem do
činnosti sboru se stala 1. světová válka. Po prostudování zápisů z 1. republiky je možné
říct, že hasičský sbor byl u každé významné události v obci. Jednak pořádal divadla, různá
veřejná vystoupení, ale také organizoval uspořádání dožínek, vinobraní, hodové zábavy,
fašanky apod. V té době byla velmi důležitá i osvětová práce. Hasiči pořádali vzdělávací
školy a přednášky.
Mezi oběma světovými válkami se sbor stal oblíbenou složkou veřejného dění. V čele sboru
stál v této době František Tichý. V roce 1946 je pořízena první motorová stříkačka v obci.
Je to významný pokrok ve výzbroji. Největšího rozmachu dosáhla požární jednota
za vedení Josefa Tomšeje. Nastává doba
poměrně velkého nástupu úrovně práce,
začíná se projevovat potřeba preventivní
práce. V této době se rodí jedna důležitá
činnost a to závody nebo soutěže. V roce
1951 se podařilo pořídit auto, což byl na
tu dobu velký pokrok. Rok 1954 je rokem
změny názvu organizace na Československý svaz požární ochrany. V témže roce
proběhla slavnost předání nové stříkačky,
při níž se konala soutěž dorostu, mužů a
žen. Petrovské ženy zvítězily.
Dosavadní zbrojnice nevyhovovala potřebám, proto se v roce 1958 uskutečnila přestavba. Byla rozebrána stávající stavba a věž a na jejím místě postavili zbrojnici novou. Po
dostavbě i přes protest členů sboru je první patro zabráno pro zdravotní středisko.
V roce1965 nastává určité oživení činnosti. V této době vzniká družstvo dorostu, které má
velký zájem o cvičení a soutěže. Tím podnítili zájem ostatních členů k činnosti - pořádání
výletů do Plží, obnovilo se družstvo mužů, žen a vzniklo družstvo žáků.
V roce 1977 se uskutečnil 1. ročník soutěže o cenu Petrova. Soutěž se stala během deseti
let jednou z nejlepších soutěží v okolí a je navštěvována požárníky z celé republiky.
Po 25 letech nečinnosti žen v roce 1983 se rozhodlo deset odvážných děvčat – dorostenek,
obnovit tradici soutěžení družstva žen v požárním sportu v Petrově. Budoucnost sboru je v
dětech a mládeži, kteří jsou pokračovateli.
V roce 1980 začal na základní škole v Petrově pod záštitou PO SSM pracovat kroužek
Mladých požárníků rozdělených na žačky a žáky pod vedením Zdeňka Stránského a Ludmily Koštuříkové. Na podzim 1984 začínají Mladí požárníci pracovat pod vedením Zdeňka
Zůbka, Lenky Floriánové a Marie Martinkové.
Zapojovali se do celostátní hry Plamen a mnohokrát získali i 1. místo v rámci okresu. Mimo
soutěže se účastnili i letních stanových táborů v nedalekých Mlýnkách, které byly velmi
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oblíbené nejen u dětí, ale i u starších členů. Dívčí kolektiv pokračoval i jako družstvo dorostenek a
dosahoval dobrých výsledků, reprezentoval náš sbor i v krajském
kole v požárním sportu v Ivančicích u Brna.
V roce 1990 dochází k přejmenování organizace ze Svazu požární
ochrany na Sbor dobrovolných
hasičů v Petrově. Do současné
činnosti sboru patří pořádání soutěže pro dospělé O cenu Petrova,
která byla v roce 1995 na počest
člena sboru Zdeňka Stránského,
obětavého vedoucího mládeže a
velitele sboru, který tragicky zemřel, přejmenována na Memoriál
Zdeňka Stránského. Za celý čas
trvání memoriálu se petrovskému
družstvu mužů podařilo získat vítěznou trofej nejdříve v roce 2007.
Kromě pořádání soutěže Memoriál Z. Stránského jako soutěže
dospělých pořádá i každoročně
třetí neděli v květnu soutěžní klání
pro mladé hasiče. Ve spolupráci s
firmou Požární technika Michna
pořádá soutěž O zlatý koš, soutěž
pro „ ty dva vzadu“ košaře a naběrače. Stejně tak každoročně sbor
pořádá zábavu v Plžích a vypomáhá ostatním organizacím při
zajištění jejich akcí např. bufetem.
Stejně tak se podílí na akcích pořádaných obcí – fašaňk, Petrovský
kotlík, Čertovské dostaveníčko a
další.Kromě hasičské zbrojnice
má sbor zázemí v areálu koupaliště, který sbor celoročně udržuje.
Areál využívají především soutěžní družstva na tréninky, ale také
se zde pořádají soutěže pro děti i
dospělé.
Mgr. Jana Trojancová

strana 13

zadní strana zakládací listiny

21

14 strana

3/2011

3/2011

strana 15

Upřímné poděkování za 100 let existence SDH Petrov.
U příležitosti 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Petrově není možno opomenout zásluhy, odvahu a čestnost našich hasičů. Vyslovujeme neskonalý obdiv, úctu a
poděkování za nesmírné úsilí, obětavost všem členům hasičského sboru. Tito členové se
svými hrdinskými činy zapsali do podvědomí občanů obce Petrova od založení až do dnešních dnů. Je třeba vyzvednout morální sílu při zásazích u požáru, živelních pohromách,
ochraně životů a majetku spoluobčanů. Hasiči přitom nejednou dávají v sázku své zdraví,
někdy i vlastní životy.
Mimořádné poděkování a srdečný vděk patří vedoucím mládeže Františku Kláskovi,
Janu Svobodovi, Josefu Javornickému, Ludmile a Zdeňkovi Stránským, Lence Mlýnkové,
Zdeňku Zůbkovi, Marii Martinkové (Zlomkové), Mgr. Miloslavě Dekařové, Ivetě Dekařové, Martině Hofmanové, Janě Trojancové, Miroslavu Machalovi, Radku Zezulovi, Petru
Trojancovi, za práci s mládeží a výchovu hasičského potěru.
Dále si zaslouží poděkování za dlouholetou a obětavou práci při rozvoji činnosti v požární ochraně dnešní velitel Josef Javornický a dlouholetí členové výboru a členové SDH
Zdeněk Stránský, František Klásek, František Zůbek, Květoslav Kočvara, Jan Svoboda,
Miloslav Kučeřík, František Obrtlík a další členové našeho sboru bez jejichž pomoci si
činnost sboru nelze představit.
Poděkování je třeba vyslovit za morální podporu a velmi dobrou spolupráci s Okresním
sdružením dobrovolných hasičů ČMS v čele s dlouholetým předsedou a kamarádem p.
Miroslavem Kuchařem.
Veliké poděkování patří představitelům obce Petrova, kdy zejména v posledních letech byl
zájem o naši činnost ze strany činitelů, což se projevilo obnovou požární techniky a pravidelnou obnovou výstroje naší výjezdové jednotky.
Zejména děkujeme dřívější starostce Mgr. Jarmile Růžičkové, starostovi ing.Ladislavu
Krůtilovi a nynější starostce Evě Mlýnkové.
Při našem hodnocení a poděkování nelze opomenout velmi dobrou spolupráci s okolními
sbory.
Mimořádná součinnost, vzájemná výpomoc a dobré přátelské vztahy dávaly vždy záruku
dobré spolupráce zejména s SDH Strážnice, Rohatec a dalšími a také družebním sborem z
Hrádku u Rokycan .
Mnohým našim členům a členkám byla udělena různá uznání a vyznamenání za jejich aktivitu a záslužnou práci pro požární ochranu. Dále děkujeme hlavně manželkám a rodinám
našich hasičů za pochopení, podporu při plnění našeho poslání pod heslem „Bohu ke cti,
národu ku prospěchu,bližnímu ku pomoci“. Ať nám hasičům v tom žehná a pomáhá
patron Svatý Florián.
Josef Šťastný
starosta sboru
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Oslavy 80 let kopané a 90 let od založení Sokola
V sobotu 18.06.2011 vyvrcholily v Petrově oslavy 80 let kopané a 90 let od založení Sokola.
V 9:45 byl na místním hřbitově položen pamětní věnec, jako vzpomínka na bývalé členy, a
v 10:45 začala v areálu Plží slavnostní schůze.
Slavnostní schůzi předcházelo vystoupení petrovských mažoretek.
Předseda oddílu Vladimír Kotásek nejprve seznámil přítomné s dlouholetou historií Sokola
a fotbalového oddílu.
Po projevu předsedy Vl. Kotáska ocenili práci oddílu ve svých projevech starostka obce
Petrov paní Eva Mlýnková a předseda OFS Hodonín Ing. Petr Kotásek. Dalšími čestnými
hosty byl místostarosta Ing. Ladislav Krůtil a místopředseda OFS Hodonín pan Jaroslav
Bíla z Hroznové Lhoty.
Poté následovalo ocenění 25 členů Sokola. Čestným uznáním a pamětí plaketou za dlouholetou práci v Sokole byli ocenění tito členové : p.Jan Koštuřík, Antonín Koštuřík, Josef
Gavlík, Jindřich Tomšej a Petr Kotásek st. Po předání ocenění obdržel předseda fotbalového
oddílu Vladimír Kotásek čestné uznání z rukou předsedy OFS Ing. Petra Kotáska.
Po slavnostním obědě následovalo vtipné vystoupení souboru Petrovjan, které všichni přítomní ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Po ukončení programu většina hostů navštívila
výstavu pamětních fotografií a rekvizit v obecním sklepě.
Odpolední program pokračoval ve 14.00 hod přátelským zápasem se starými pány Staré
Červené Vody, ve kterém Petrov podlehl 2 : 5/ br. Polášek,V. Richter/ a poté v 16.00 hod.
začal dlouho očekávaný zlatý hřeb programu zápas mezi našim mužstvem a výběrem hráčů
z 1 FC Slovácko, za které mj. nastoupili naši odchovanci Filip Hlúpik a Dalibor Koštuřík.
Sestava 1 FC Slovácko : Heča- Reinberk, Kordula, Franta, Sasín, Kleiber, Hlúpik, Koštuřík,
Zůbek,Ťok, Kourek, Brabec a Polachovič. V tomto zápase podlehlo naše mužstvo Slovácku
2 : 7 / 1 : 4/. Branky : Zd. Macháček, T. Zlomek - Kordula 2, Reinberk, Hlúpik, Kleiber,Zůbek, Koštuřík.
Slavnostní den zakončila taneční zábava v Plžích, kde se sešla většina pozvaných a vzpomínala na minulá léta strávená v Sokole.
Vedení fotbal. oddílu touto cestou děkuje všem členům, příznivcům, sponzorům a zejména
obecnímu úřadu, který se velkou měrou podílel na zabezpečení oslav a hlavně díky němu se
podařilo v letech 2009-2011 zdárně dokončit rekonstrukci kabin, zavlažovacího systému a
celého areálu TJ Sokol Petrov.
Věříme, že díky těmto oslavám se nám podaří získat do našich řad další nové členy a ke
kopané popř. dalším sportovním aktivitám mezi nás přijdou další.
V neděli 19.06. se přípravka našeho oddílu účastnila E.ON ČR Junior Cup v Břeclavě / pro
r. 2001 a mlad. /, kde obsadila konečné 8.místo z 12 účastníků.
Ve skupině dosáhl Petrov těchto výsledků: Petrov : Vel.Pavlovice 1 : 0, Petrov : Podivín 1:0,
Petrov : RSM Hodonín 0 : 5, Petrov : FC Mutěnice 1 :2, Petrov : Slavičín 0 :0. V zápase
o 7. místo Petrov podlehl 0:1 D. Bojanovicím.
Celkovým vítězem turnaje bylo mužstvo MSK Břeclav, které ve finále na p.k porazilo Pála-

3/2011

strana 17

van Mikulov a postupuje do finále v Praze.
Všichni hráči obdrželi dárkové tašky a fotbalové míče. Nejlepším hráčem našeho mužstva
byl vyhlášen Zd. Kuja.
Konečné umístění našich mužstev v právě skončeném ročníku 2010/2011 v rámci OFS
Hodonín :
A - mužstvo : / III.B.tř /- 8. Petrov 26 10 4 12 43 : 41 34 b
Dorost
: / OP /
- 11. Petrov 26 9 3 14 60 : 90 30 b
Žáci
: OS sk.B
- 4. Petrov 22 11 2 9 68 : 64 35 b
Přípravka : OP -sk.C -11.Petrov 22 2 1 19 20 : 166 7 b
V nastávající sezoně 2011/2012 přihlásí náš oddíl do soutěže opět s největší pravděpodobností 4 mužstva : A - / III.B /, dorost -/ OP /, žáci - / mladší pro ročníky 1999 a mladší /
přípravka - ročník 2001 a mladší /.
Mladší hráči a přípravka hrají na polovinu hřiště systémem 7 + 1.
Nejbližší program TJ Sokol Petrov :
3.7.2011- Pohárový turnaj v Radějově / A - mužstvo,přípravka hraje vložený
zápas se S. Radějov v přestávce před zápasem o 3. místo /.
16. - 17.7.-Pohárový turnaj ve Strážnici / A /
24.07. - Petrov : Rovensko / okr. Senica/
30.- 31.07.- Okresní pohár / soupeř bude znám po losování /
7.08.- 1 mistrovský zápas A -mužstva +dorostu
Brožury vydané k 80.výročí kopané v hodnotě 30,00 Kč- jsou ještě k dispozici.
Jednatel TJ Sokol Petrov
Petr Hlaváč
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
Při listování a čtení kronik obce Petrov, jsem narazila na několik zápisů, které se týkaly
stromů rostoucích na území nebo v katastru obce. V kronice bylo zapsáno:
Památné stromy
Obecní lípa „Vítězství“ zasazená při slavnosti na počest 3 . výročí osvobození. Do jejích
kořenů tehdejší kronikář dal zapečetěnou láhev. Lípa byla zasazena před budovou obecního
domu při lázeňském hostinci. Lípu přinesl Jan Tesárek, dělník v Petrově č.296. Při sázení
této lípy každý člen MNV a členové osvětové komise přihodili ke kořenům 1 lopatu hlíny.
První přihodil Bedřich Dvorský předseda místního národního výboru.
V trati pod Tmicemi je místo, kde se říká u Lipky. Tato lípa podle zjištění starých pamětníků je stará asi 120 let podle odhadu. Tuto lípu zasadil hotař Janča.
Dále se nachází mohutná lípa ve mlýně u Zezulů a její stáří se teď odhaduje na 350 roků.
Tak tolik bylo zapsáno v kronice. Víte o jiných stromech nebo zajímavých místech v Petrově, podělte se o svoje poznatky s námi.
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka

UPOZORNĚNÍ
Obec Petrov má svoji turistickou známku na památkovou rezervaci Plže. Tuto je možné
zakoupit za cenu 30,- Kč na obecním úřadě, v půjčovně loděk pana Vojtka a o prázdninách
ve vinotéce pana Kláska.
Vyzýváme občany, kteří doposud nezaplatili poplatky za I. pololetí roku 2011 za odpady a
psy, aby tak co nejrychleji učinili.
Blíží se doba dovolených, tak si zkontrolujte platnost svého cestovního pasu.
Pro informaci uvádíme, co je k vyřízení zapotřebí:
- žádost se podává u obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad v Hodoníně, Národní
tř. 25 – I. patro.
Dospělý předloží:
- platný občanský průkaz
- dosavadní cestovní pas
- vyfotí Vás přímo na místě
Děti do 10 let:
-mohou být dopsány do CD rodiče, pokud budou cestovat společně s rodičem.
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Dopsání je možné pouze do 1.7.2011 (poplatek 50,- Kč).
Dětem, které nikdy cestovní doklad neměly, musí rodiče vyřídit doklad o státním občanství.
O tento doklad se požádá na matrice OÚ v Rohatci.
Žadatel doloží:
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů (popř. rodný listy)
- rodiče nar. po 1.1.1954 doloží také rodné listy prarodičů dítěte
- uhradí správní poplatek 100,- Kč.
POPLATKY ZA VYHOTOVENÍ CESTOVNÍHO PASU:
0 – 15 let
100,- Kč
platnost 5 let
15 – 18 let
600,- Kč
platnost 10 let
nad 18 let
600,- Kč
platnost 10 let
VYŘÍZENÍ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ:
0 – 15 let
1000,- Kč
platnost 6 měsíců
Od 18 let
1500,- Kč
platnost 6 měsíců

Odvolávají se na obec – je to trik!
Obecní úřad Petrov se distancuje od neseriózních praktik některých podomních prodejců
nabízejících zboží a služby v obci, kteří se odvolávají na doporučení obce nebo její zaměstnance. Tato tvrzení nejsou pravdivá. Obec upozorňuje, že za smlouvy sjednané mezi
jednotlivými občany a prodejci nesou plnou zodpovědnost pouze osoby jež danou smlouvu
podepsaly a je pouze na jejich vůli a rozhodnutí zda tak učiní.
Důvěřivost není na místě ani pokud zprávu o nabídce některých podomních prodejců zaznamenají obyvatelé v hlášení místním rozhlasem. V žádném případě se nejedná o záruku
serióznosti. Není totiž v možnostech zaměstnanců úřadu odhadnout nebo prověřit solidnost
firmy, která si hlášení objednala.
Na přehnanou důvěřivost už doplatila řada především starších občanů. Právě oni jsou
často oběťmi neseriozních praktik některých prodejců a podvodníků. Doporučujeme dodržovat obecně známá pravidla mezi něž patří:
 Nepodepisujte smlouvy a jiné dokumenty bez řádného prostudování. Poraďte se předtím
se svými blízkými nebo známými. Nenechte na sebe „tlačit”, seriózní firma po vás nebude
vyžadovat okamžité uzavření smlouvy.
 Nepouštějte do domu cizí osoby. Oficiální instituce, mezi něž patří například energetické
společnosti či pojišťovny, vám svou návštěvu sdělí předem oficiální cestou.
 Jste-li na pochybách neváhejte si situaci ověřit telefonicky u dané instituce nebo na obecním úřadě.
 Neukazujte cizím osobám, kde máte doma uložené peníze. Například při platbě v hotovosti.
 Nevydávejte peníze cizím osobám ani pod záminkou, že je potřebuje váš příbuzný
v naléhavé situaci. Většinou se jedná o podvod. Není nic jednoduššího, než svým blízkým
zatelefonovat a ověřit si tvrzení osoby, která peníze požaduje.
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V případě nejasností nebo podezřelého chování se vždy doporučuje bez prodlení ukončit
komunikaci s podezřelými osobami. V případě potřeby volat PČR 158.

Oznámení z knihovny
V měsíci červenci každou středu (mimo 6.7.) vždy od 15.00 do 18.00 hodin proběhne
v knihovně (přízemí školy) prodej vyřazených knih, pro všechny zájemce. Cena jedné
vyřazené knihy je 10,- Kč.
							
Iveta Dekařová
K 100. výročí založení SDH byla vydána publikace, v níž byly použity všechny dostupné
materiály. Zjistili jsme však, že z některých let máme velmi málo informací o dění ve sboru.
Při tvorbě nás zároveň napadla myšlenka, že pokud by se nám podařilo získat více podkladů, starých i nových fotografií, kronik či jiných materiálů, pokusili bychom se v budoucnu
o vydání publikace, popisující podrobnější vývoj sboru SDH v Petrově. Z tohoto důvodu
prosíme všechny členy, příznivce hasičů i ostatní občany o jejich darování, případně zapůjčení pro další použití a doplnění již získaných informací.
Materiály je možné přinést p. Mileně Sasínové /Javornické/, Petrov 398, stejně tak si zde
můžete zakoupit kdykoliv do vyprodání zásob i vydanou brožuru za cenu 50,- Kč.
Iveta Dekařová

PODĚKOVÁNÍ

Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Petrově děkuji všem členům, kteří se podíleli na
přípravách oslavy stého výročí založení sboru. Velký dík za finanční podporu patří Obecnímu úřadu v Petrově, sponzorům: Kamenictví Koštuřík, Zemní práce Horáček, Motorest
Plže Svačina, ČSAD Hodonín Mikl, Elektro Cuták, Balneo sport Baránek, Pneu Plus Ing.
Sochor, Pavel Ďurina. Dále patří poděkování kolektivu kuchařek školní jídelny v Petrově a
ostatním příznivcům hasičů, kteří se rovněž podíleli na přípravách a průběhu oslav.
											
			
Iveta Dekařová

ZE ŽIVOTA OBCE
Zahradní slavnost
V neděli 8. května se uskutečnila na školní zahradě oslava Dne matek a vítání nových
občánků do života naší obce. Děkujeme dětem, paní učitelkám a maminkám za krásný a
bohatý program.
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Do života obce byli přivítáni tito občánci:
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1. Svaté přijímání

Březovská Nicol
Klásková Eliška
Konečný Štěpán
Koštuříková Emily
Krakovský Václav
Kubečka Adam
Macháčková Dorota
Martinková Jasmína
Miksa Filip
Říhová Julie
Sasínová Elena
Skalická Šárka
Vavříková Michaela
Veverková Laura
Zezula Jan

Přehlídka dechových kapel
V letošním roce u nás v Plžích proběhl I. ročník Přehlídky dechových kapel, který pořádal
pan František Kotek ze Strážnice spolu s naší obcí.

Senioři 2011
Letošní 11. festival folklorních
souborů se nesl ve znamení
deště. Bohužel již od dopoledních hodin pršelo, proto museli organizátoři přistoupit na
„mokrou“ variantu a vystoupení souborů tak probíhala ve
družstevním sklepě. Bohužel
do těchto prostor vejde málo
lidí, tak se soubory sledovaly
spíše navzájem. Doufáme, že
při příštím ročníku se počasí
umoudří.

Eva Mlýnková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Soutěž mladých chovatelů
Okresní výbor Českého svazu chovatelů Hodonín uspořádal 30. dubna 2011 soutěž mladých chovatelů v Kyjově. Zúčastnilo se jí 28 mládežníků, kteří byli rozděleni do kategorie
mladší a starší.
Dále byli soutěžící rozděleni podle chovatelské odbornosti – králíci, holubi, drůbež, exoty
a jiné.
Soutěž byla velmi náročná zejména na odborné znalosti. Každý soutěžící dostal 50 otázek.
Patnáct bylo zaměřeno na poznávání druhů zvířat a 35 otázek bylo formou testu zaměřeno
na veterinární problematiku chovů a nemoci zvířat.
Naši ZO reprezentovali Tomáš Horinka a Tomáš Belžík v doprovodu zástupce ZO Petrov
pana Oselky.
Tomáš Belžík soutěžil v oboru chovu exotického ptactva a obsadil velmi pěkné 3. místo.
Tomáš Horinka překvapil pořádající funkcionáře okresního výboru úrovní svých znalostí
hned ve dvou odbornostech a to v chovu drůbeže a v chovu exotů.
V obou kategoriích s přehledem zvítězil a stal se tak zaslouženě absolutním vítězem celé
soutěže a byl oceněn „Zlatou medailí“. Tímto výsledkem se nominoval za okresní organizaci chovatelů na celostátní soutěž mladých chovatelů, která se bude konat v srpnu v Opavě.
Tady budou určitě náročnější podmínky soutěže a bude nutná náročnější příprava. Už
k přihlášce na tuto soutěž je třeba do Prahy zaslat seminární práci. Tomáš si vybral obor
chov drůbeže, se kterým má dobré zkušenosti a je předpoklad, že v tomto oboru uspěje, což
mu všichni přejeme.
Závěrem je třeba poděkovat oběma soutěžícím za účast a dosažené výsledky v této soutěži.
Udělali kus dobré práce pro propagaci chovatelů z Petrova a pro hodnocení v soutěži organizací okresu Hodonín získali důležité body.
Za ZO ČSCH Petrov
Oselka Jan

Zpráva z rybářských závodů MRS Petrov v roce 2011
Před konáním tradičních rybářských závodů se organizovali brigády na přípravu Baťáku.
Svou brigádnickou povinnost si také plnili naši členové v den konání zábavy, kdy připravovali stan a stánky na občerstvení a tombolu, včetně přichystání laviček a stolů pro návštěvníky. Při samotných závodech a po jejich skončení naši členové pracovali, aby ukrojili část
povinných brigádnických hodin. Chtěli bychom tímto našim aktivním členům poděkovat
za dobře provedenou práci.
30. dubna proběhly rybářské závody na Baťáku. Jako tradičně byla uspořádána den před zá-
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vody zábava. Účast byla oproti minulému roku nižší a příčinou byl náhlý déšť,
který přišel na začátku akce. O občerstvení se postarali členové našeho svazu
z místní skupiny Bzenec a Strážnice.
Hudební produkci na páteční zábavě
opět zajistila skupina MERLOT (bývalí
EX ČMELÁCI) a zase na výbornou.
Na Baťák přišlo lovit celkem 135 rybářů. Každý závod má svého vítěze a
tentokrát jím byl Fok Jiří ze Vnořiv,
za kapra 54 cm získal motorovou pilu.
Druhou cenu, rybářskou výbavu, vychytal s kaprem 50 cm Cigánek z Rohatce. Cenu za lína, rybářské křeslo,
vylovil z Baťáku Daněček ze Strážnice
s línem o velikosti 32 cm a podběrák za
bílou rybu získal s karasem o délce 41,5
cm znovu Cigánek z Rohatce. Poděkování patří všem naším sponzorům a členům, kteří přispěli cenami do tomboly.
Organizátoři pro příští rok zvažují, že
příští závody neuskuteční a k tomuto
rozhodnutí je vede velmi nedůstojné chování některých členů petrovské
skupiny, jak na páteční zábavě, tak i v
průběhu závodů. Toto je pro tu malou
skupinu členů, kteří vždy pomáhají
s organizací závodů velmi demotivující, a v žádném případě jim to chuť
pomáhat nepřidá. Ti jenž se tato výtka
týká, by si měli uvědomit, že slušné
chování je základem dobrých mezilidských vztahů a přispívá ke zdaru všech
činností a to nejen rybářských.
5. června se naši mladí rybáři a budoucí rybáři zúčastnili tradičních dětských závodů ve Bzenci na rybníčku.
Lovilo se zde na plavanou a závod byl
vyhodnocován bodovým systémem
a hlavní cena byla na největšího kapra.
Celkovým vítězem závodů se stal Filip
Schwoiser syn člena naší skupiny s po-
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čtem 372 bodů, které získal za 35 kusů bílé ryby a hned za ním s počtem 26 kusů bílé ryby
a 278 body jeho bratr Martin Schwoiser. Kategorie největší kapr vyhrála za Petrov lovící
Monika Frolková s kaprem 53 cm. Také další naše děti obsadily místa v první polovině
hodnocených. Po dlouhé době se vydařilo počasí a to přitáhlo 45 účastníků z celé organizace.
11. května proběhly dětské rybářské závody konané k příležitostem Mezinárodního dne
dětí. Z důvodu čištění Lapače se akce konala v prostoru přístaviště na Baťově kanále.
Celkem se této akce zúčastnilo cca 50 dětí ať už těch co lovily, nebo těch co přihlížely. Pro
účastníky bylo připraveno občerstvení ve formě párků a hranolek, ale i pamlsky. Pěkné
počasí přispělo ke zdaru akce i k úlovkům. První místo s kaprem 40 cm získal Ospalík
Tomáš, druhé místo ulovil Mareček David kaprem 36 cm. Další místa se již přidělovala dle
počtu chycené bílé ryby a třetí skončil Šamánek Dušan a na čtvrtém místě Vojtková Adéla.
Ostatní děti si pak ceny vybíraly podle pořadí příchodu na akci. Cen bylo dost, tak přišly
děti na řadu několikrát. Všichni byli spokojení s průběhem akce, počasím, bohatou nadílkou a novým prostředím. Velmi děkujeme sponzorů za příspěvky na tyto závody, zejména
OÚ Petrov, Autobazaru Martínek, Kamenictví Koštuřík, Stavební a zednické práce Hlupík
Jaroslav, Půjčovně loděk a občerstvení Vojtek Pavel, Motorest Plže – Ovísek Stanislav a
firmě PROFI AM BAU.
Všechny naše členy a ostatní občany Petrova a okolí zveme na Rybářskou noc konající
se 23. července 2011 v areálu Petrovských Plží. Hrát bude známá skupina FERRUM a
pochutnat si můžete na rybích specialitách i jiném občerstvení, které budou zajišťovat členové naší organizace.
Dále bychom chtěli poděkovat Oú Petrov za velmi dobrou a vstřícnou spolupráci, za pochopení jak při rybářských závodech, tak i při dalších našich aktivitách. V těchto záležitostech nám vyšli a vychází vždy vstříc.
Na závěr chceme popřát všem členům po zbytek roku 2011 pevné zdraví a mnoho rybářských úlovků.
Petrův zdar přeje výbor MS Petrov

S činnosti MS Dolina Petrov
Dne 17.6.2011 uspořádalo myslivecké sdružení Dolina Petrov den pro děti MŠ a ZŠ
Petrov v prostoru přístaviště na plavebním kanálu Petrov.
Po počátečním nástupu, kdy byly děti přivítány členy mysliveckého sdružení Dolina
Petrov, byly seznámeny s minulostí, současností a účelem myslivosti. Mimo jiné byly dětem ukázány různé druhy zbraní a dvou kusů vycpaných zvířat. Dále měli děti možnost k
nahlédnutí časopisy Myslivost, o které byl velký zájem. Největším lákadlem a zajímavostí
pro děti byla ukázka práce loveckého psa ve vodě (aportování).
Hlavním bodem programu byly připravené soutěže jako střelba se vzduchovky, přenáše-

3/2011

strana 27

ní vody, skákání v pytle a házení míčkem
na květinky. Do těchto soutěží se zapojily
jak starší, tak i nejmenší děti.
Nejlepší výkony, ale nejen ty, byly po
závěrečném nástupu s loveckým troubením odměněny diplomy a věcnými cenami.
Po vyčerpávajících výkonech bylo v
průběhu dopoledne všem dětem přichystáno občerstvení.

Květoslav Kočvara

SK Grafobal – Mondraker – 661 na vítězné vlně na začátku sezony 2011
Máme za sebou první měsíc sezony 2011, který odstartoval Moravsko-Slovenským DH Cupem, pak následovali závody v Polsku – Wisla, Slovenský pohár v Polomce a taky ČP, který
měl premiéru v areálu Koninec.
Protože máme zastoupení téměř
ve všech kategoriích, tak se nám
podařilo vyhrát všechny závody,
kde byla vyhlášená soutěž teamů….viz foto
1. místo Kálnica Moravsko-Slovenský DH Cup

V jednotlivcích připomenu jen nejúspěšnější týmové jezdce v jednotlivých kategoriích:
Naděje : Tom Uruba vítěz závodů v Kálnici , v Karlovicích a v Polomce
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V jednotlivcích připomenu jen nejúspěšnější týmové jezdce v jednotlivých kategoriích:

V měsíci červenci a srpnu nás čeká:

Naděje : Tom Uruba vítěz závodů v Kálnici, v Karlovicích a v Polomce

2.7.
2.7.
23.7.
6. 8.
26. 8.
27. 8.

ŽENY: Jana Bártová vítězí v Kálnici, Polomce a Wisle
Hobby : Lukáš Šplíchal vítěz v Kálnici, Karlovicích a Monínci
Junior : Stanislav Sehnal vítěz v Kálnici a Polomce
Jan Uruba ,,Ovések“ druhý v Kálnici, třetí v Karlovicích a Polomce

Hasičská soutěž „Memoriál Zdenka Stránského“
Hasičská noc v Plžích
Rybářská noc v Plžích
Den vinařů
Diskotéka na ukončení prázdnin (DJ Luděk Ptáček)
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí rádiem řízených větroňů
kategorie RCEO (Strážnice – letiště pro ULL a zemědělská letadla)

Elite: Martin Mikulenka vítěz Polomky a Karlovic a druhý v Kálnici a Monínci
Vlastik Hynčica třetí v Karlovicích a Polomce, čtvrtý v Monínci.

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Petrově Vás srdečně zve v sobotu

1. místo pro SK Grafobal-Mondraker-661 – Velké Karlovice

2. července 2011 na XVII. ročník soutěže
„Memoriál Zdenka Stránského“ v požárním útoku.

Začátek soutěže družstev mužů a žen je od 13.00 hodin v areálu koupaliště.
Grilované klobásy, pivo, občerstvení zajištěno.
Ve 20.00 hodin Vám v areálu Plží k poslechu i k tanci zahraje již tradičně skupina
V.S.P. Band. Připravena bude bohatá tombola, opékané prase, grilované klobásy
a jiné občerstvení.
kv

1.
Slovenský
pohár Polomka
1.místo
místo
Slovenský
pohár

1. místo Slovenský pohár Polomka

Polomka

Jiří Zahradníček
Letiště

Zdeněk Florián
Zdeněk Florián

Zdeněk Florián

Více informací na www.lmkstr.cz
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících červen a červenec:
5.6.
11.6.
5.7.
6.7.
10.7.
10.7.
11.7.

Jarmila Belhová
Jiřina Polášková
Justin Kuric
Marie Obrtlíková
Bohumil Kýr
Jan Koštuřík
Anna Obrtlíková

Společnost OVB Allfinanz, a.s.
Jsme nezávislá poradenská kancelář působící v rámci OVB,
předního poskytovatele finančních služeb již od roku 1970 ve
14 zemích Evropy. Staráme se o více než 2,8 milionu privátních
i korporátních klientů. Poskytujeme klientům komplexní
služby v oblasti finančního plánování s cílem zvyšovat
jejich životní úroveň. Při realizaci osobních cílů klientů se
soustředíme na budování dlouhodobých vztahů založených na
individuálním přístupu a důvěře. Klademe důraz na nezávislost
a kvalifikovanost, čímž vnášíme jistotu do jejich rozhodnutí.

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

Opustili nás:
Ludmila Brydláková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:

ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE:

Bezplatné poradenství

Rádi Vám pomůžeme odpovědět na tyto
otázky

Odpovíme
Jak financovat vzdělání dětí či vnoučat?
Jak bezpečně zhodnotit peníze?
Jak ušetřit na daních?
Jak získat maximální státní dotace?
Jak snížit propad příjmů při vážné
nemoci,úrazu?

11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. pondělí

Martin Krůtil, Reprezentant,
696 62 Strážnice, Předměstí 388
605409987
martin.krutil@ovbmail.cz

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK:

jméno nadřízeného:
Hana Slezáková, zemské ředitelství pro OVB

8. 7., 12. 8. pátek

Odpovíme
Jak předejít prudkému poklesu
příjmu v důchodu?
Jaký vliv na mě bude mít
důchodová reforma?
Jak financovat koupi bytu, nebo
stavbu domu a ještě ušetřit na
daních?
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