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Významné dny

OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme tady konec prázdnin, i když teploty posledních dnů připomínají spíše začátek.
Pojďme si zrekapitulovat, co jsme letos udělali v obci?
Jak jsme vám již dříve napsali, letošní rok je méně budovací, ale více slavící.
Především jsme připravovali areály v obci na nastávající oslavy organizací. Hned z jara
jsme společně se členy Sokola začali s opravou klubovky a celého zázemí fotbalu. Pomáhali
jsme hlavně technicky a materiálně, řemeslnické práce si Sokol zajišťoval svými členy.
Podařilo se úplně přebudovat klubovnu, zprovoznit závlahu hřiště, vytvořit pěkné zázemí
pro hráče, bohužel s fotbalem už jím pomoct nemůžeme, věříme, že ke hře a výsledkům
přistoupí stejně zodpovědně jak k práci na klubovce a brzy budou mít radost i fanoušci.
Rovněž areál „Likusáku“ prošel významnou úpravou, provedli jsme vyrovnání terénu před
vchodem a jeho odvodnění, vybudovali jsme nové WC a zavedli vodu do kuchyňky a natřeli venkovní obložení. Myslíme, že nás celý areál dobře reprezentoval při oslavách 100
let hasičů v Petrově. Vzniklo tak další zajímavé místo pro naše občany, kde lze pořádat
nenáročné oslavy .
Během celého roku uklízíme a sečeme rychle rostoucí trávu, kromě toho jsme opravili obě
kapličky jak v „Bobálově“, tak u Plží. Budeme rádi když se podaří je ještě vymalovat.
Před začínajícím vinobraním se nám podařilo uklidit navezený materiál ze starých cest a
opravit zbývající cesty v petrovských vinohradech. Nemáme sice nikde asfaltky, ale slušné
zpevněné cesty. Doufáme, že místo kde byl materiál uložen se nestane skládkou nepotřebné
suti. Toto místo jsme upravili a rádi bychom sem nasadili nějaký strom a umístnili lavečku
na sednutí.

28. 9. Státní svátek - Den české státnosti - svátek má Václav

Zajímavé dny
19. 9. Ukliďme svět. (Mezinárodní program, který je příležitostí pro lidi celého
světa, aby se starali a měli zájem o čisté životní prostředí).
21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.
21. 9. Mezinárodní den míru.
23. 9. Podzimní rovnodennost - začátek podzimu.

Pranostika
Po teplém září zle se říjen tváří.
Přijde Václav, kamna připrav!

Usnesení č. 117 - 128

z jednání č. 8/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 27.5. 2011
117.
118.
119.
120.
121.

V současné době probíhá výměna oken a některých radiátorů ve školce. Rovněž jsme museli upravit a rozšířit počet WC, abychom vyhověli nárůstu dalších dětí do mateřské školky.
Věříme, že dětem bude ve školce nejen tepleji, ale bude se jim tam i více líbit. Současně
vyměníme i okna a vstupní dveře na zdravotním středisku. Doufáme, že i pacientům se
letošní zimu bude příjemněji čekat na pana nebo paní doktorku.
Ve škole bychom chtěli ještě osadit na radiátory termostatické hlavice.

122.

Starostka a místostarosta

125.

123.
124.

126.
Všem žákům, studentům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům začal nový školní rok 2011/2012.
Přejeme všem, aby byl pro ně rokem úspěšným.
Pedagogům přejeme trpělivost, radost z práce a samé hodné a žáky.
Starostka a místostarosta

127.
128.

ZO schvaluje Program jednání ZO.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2011.
ZO schvaluje Nájemní smlouvu Česká pošta, s.p.
ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 416 (cca 21 m2) v k.ú.
Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí neinvestiční dotace 31 000,- Kč z rozpočtu Města
Hodonína na rok 2011.
ZO schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. 62-23145/2011.
ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecní budovy (štít budovy) č.p. 33 na pozemku
p.č. 19 (cca 65 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO pověřuje místostarostu, aby jednal s odborem dopravy a zjistil stanovisko k vybudování nájezdu před domem č.p. 194. Na základě tohoto stanoviska bude zasláno
vyjádření panu Romanu Vaňkovi.
ZO schvaluje Pozvat na příští jednání zastupitelstva kronikářku paní Mgr. Janu Trojancovou a sdělit jí připomínky k vedení obecní kroniky.
ZO bere na vědomí informace starostky o návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice
roku.
ZO bere na vědomí informace starostky ohledně výběrového řízení na funkci ředitele
školy.
ZO bere na vědomí informace starostky o počtu pracovníků na VPP a vykonávajících
veřejnou službu. (v současné době má obec 3 pracovníky vykonávající veřejnou službu a 3 pracovníky na VPP)
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Usnesení č. 129 - 142

z jednání č. 9/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 23.6. 2011
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

ZO schvaluje Program jednání ZO.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2011.
ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad.
ZO schvaluje Hospodářský výsledek za rok 2010 a převedení tohoto výsledku na účet
nerozdělený zisk minulých let.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č.4210386/1.
ZO neschvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene SAP 11010039092.001.
ZO schvaluje Obchodní smlouvu uzavřenou podle přísl.§ Obchodního zákoníku
s firmou KEOservis Janulík, s.r.o.
ZO schvaluje Pronájem části pozemku p.č. 416 (cca 21 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína
za nájemní cenu 840,- Kč za rok. Starostka vypracuje nájemní smlouvu.
(pozemek před cukrárnou Pohádka)
ZO schvaluje Pronájem části nemovitosti (boční stěna budovy hasičské zbrojnice) č.p.
33 firmě PNEU PLUS s.r.o. Sudoměřice.
ZO bere na vědomí jmenování pana Mgr. Martina Fialu do funkce ředitele školy.
ZO bere na vědomí informace z jednání s ŘVC ohledně realizace stavby „Rekreační
přístav Petrov“.
ZO schvaluje Způsob vedení obecní kroniky.
ZO bere na vědomí informace starostky o výsledku soutěže Vesnice roku.
ZO bere na vědomí informace ohledně provozovny herny v budově č.p. 194.
(v září roku 2006 vydal Stavební úřad Strážnice Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby „změna užívání z prodejny na sázkovou kancelář, hernu, bar“ v objektu
č.p. 194)

Usnesení č. 143 - 154

z jednání č. 10/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 28.7. 2011
143. ZO schvaluje Program jednání ZO.
144. ZO schvaluje Výměnu oken v mateřské škole z finančních prostředků z investičního
fondu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace a rekonstrukci sociálního zařízení
v mateřské škole.
145. ZO schvaluje Využití částky 450 000,- Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ na výměnu
oken v budově mateřské školy.
146. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2011.
147. ZO schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2085 v k.ú. Petrov u Hodonína o výmě-

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
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ře 5766 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití silnice, který je v majetku Jihomoravského kraje. (komunikace v ulici „Babidoly“)
ZO schvaluje Nájemní smlouvu PNEU PLUS s.r.o.
(nájem za boční stěnu a štít hasičky)
ZO schvaluje Dodatek č.3 k Hospodářské smlouvě ze dne 10.12.1975.
(nájem za prostory, které využívá Česká pošta, s.p.)
ZO schvaluje Smlouvu o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Rekreační
přístav Petrov“ S/ŘVC/025/ROZ/INOM/11.
(obec provede pouze prodloužení vodovodní a kanalizační sítě od sociálního zařízení)
ZO schvaluje Vydání změny č. 2 územního plánu obce Petrov formou opatření obecné
povahy podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
(změna se týká změny využití území z plochy krajinné zóny na plochu bydlení)
ZO schvaluje Záměr prodeje části pozemku p.č. 2012 v k.ú. Petrov u Hodonína.
(pozemek mezi sklepy společnosti Žerotín, a.s.)
ZO ukládá starostce, aby upozornila na nutnost dodržování Obecně závazné vyhlášky
obce Petrov č.3/2010. (volný pohyb psů)
ZO schvaluje umístnění novostavby RD manželů Simony a Petra Zezulových na pozemky p.č. 1288/5 a 1288/6 v k.ú. Petrov u Hodonína dle projektové dokumentace.
(pozemky u Baťova kanálu)

Usnesení č. 155 - 161

z jednání č. 11/11 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 11.8. 2011
155. ZO schvaluje Program jednání ZO.
156. ZO schvaluje Smlouvu o dílo S14399.
(smlouva s firmou Decro Bzenec, spol. s r.o. – výměna oken v budově MŠ)
157. ZO schvaluje Smlouvu o dílo S14623.
(smlouva s firmou Dcero Bzenec, spol. s r.o. – výměna oken v budově MŠ)
158. ZO schvaluje Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Č.TEL 201107296.
159. ZO schvaluje Smlouvu o dodávce vody do objektu RSÚ uživatele, Petrov č.p. 104.
(budova O2 Telefonica v uličce u obecního úřadu)
160. ZO bere na vědomí Sdělení Města Strážnice o poskytnutí finančního daru ve výši
250 000,- Kč Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na částečné krytí
finančních zdrojů na zajištění výkonu služby základního útvaru Policie ČR ve Strážnici.
161. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na pamětní desku malíře Joži
Uprky, o který žádá Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem.

o o o

6 strana

4/2011

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Koncepce rozvoje školy v příštích letech
Ačkoliv lavice, chodby a třídy jsou v době, kdy píšu tento článek prázdné, v naší škole už
se vše připravuje na začátek nového školního roku. S každým takovým dnem je spojeno
něco nového, co začíná a všichni máme svá očekávání, přání a vize, co by ten další rok měl
přinést. Jelikož jsem do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Petrov nastoupil
1. srpna, kdy se karnevaly, soutěže ani výstavy dětí nekonají, rád bych se s Vámi v tomto
čísle zpravodaje podělil o svoje plány a cíle, které by nás jako organizaci měly posunout
zase o krok vpřed.
Základním cílem mojí koncepce je pojetí školy jako organizace, která je hlavním nositelem,
zprostředkovatelem a iniciátorem kulturního a sportovního života v obci. Zásadní roli v
tomto pojetí hraje komunikační rovina škola-rodič-obec. Mým úsilím bude, aby se rodiče
ještě ve větší míře stali přirozenými a žádoucími partnery školy. Dosáhnout toho chci především zkvalitněním informovanosti rodičů pomocí webových stránek školy, školním
časopisem a školní internetovou televizí, do které budou přispívat především sami žáci.
Podmínky k tomu na škole máme více než dobré, byť zbývá ještě obnovit počítače, na nichž
žáci pracují. Podařit by se nám to mělo počátkem roku 2012, kdy budeme čerpat druhou
polovinu finančních prostředků z projektu EU-Peníze školám.
Mojí základní snahou bude vytvořit od počátku na škole takovou atmosféru, ve kterém se
všichni zaměstnanci, ať už pedagogičtí, či provozní, budou cítit dobře. Pouze spokojený
zaměstnanec je totiž schopen odvést maximální výkon, který budu po všech požadovat.
Veškerá tato snaha pak směřuje k jedinému – aby se ve škole a školce cítily dobře vaše děti.
V oblasti pedagogické jsem si vytyčil několik hlavních cílů. Tím zásadním cílem je nastavení laťky dovedností a vědomostí tak vysoko, aby naše škola vybavila žáky tím nejlepším
možným způsobem a ti se následně dokázali prosadit nejen na druhém stupni základní školy, ale i nadále v životě. Pomůže nám k tomu využití nových metod a forem výuky, které si
pedagogové osvojí na seminářích v rámci celoživotního vzdělávání. Druhým cílem, který
jsem si jako vystudovaný učitel tělesné výchovy předsevzal, je zvýšení fyzické zdatnosti
žáků a navození kladného vztahu ke sportu jako takovému. Jako zásadní se v tuto chvíli jeví
dopřát dětem dostatek pohybu v průběhu vyučování i po jeho skončení. Proto byla časová
dotace hodin tělesné výchovy ve druhém a třetím ročníku od letošního školního roku zvýšena ze současných 2 vyučovacích jednotek na tři. K tomu budou mít děti možnost vybrat
si různé pohybové aktivity z pestré nabídky zájmových kroužků. Jejich rozpis naleznete již
v této chvíli na webu školy. Na tomto místě bych rád apeloval na vás – rodiče. Vím, že již
v uplynulých letech jste škole pomáhali s vedením různých zájmových kroužků pro děti.
Budu moc rád, pokud tomu tak bude i nadále a děti se i díky vaší pomoci budou moci v
odpoledních hodinách ve škole věnovat tomu, co je baví a naplňuje.
Posledním, avšak neméně důležitým cílem, je vytvoření příjemného a esteticky vkusného
prostředí školy i školky. Mým cílem je, aby se na chodbách obou budov mohli žáci prezentovat svými výtvarnými a rukodělnými pracemi, které návštěvníky školy na první pohled
zaujmou. Postupně tedy na školních chodbách vznikne jakási „galerie na chodbě“, jejíž
dveře vám budou samozřejmě vždy otevřeny.
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Na závěr bych se rád dotkl ještě provozní oblasti. Kdo z Vás procházel v minulých dnech
kolem budovy školky, nemohl si nevšimnout zvýšeného pohybu a ruchu v jejich útrobách.
Na této budově byla vyměněna všechna původní dřevěná okna za nová, plastová. Věřím,
že tato investice, kterou jsme záměrně plánovali společně se zřizovatelem ještě před topnou
sezonou, nám do budoucna přinese ušetření nemalých finančních prostředků. Ty chceme
následně účelněji využít na další zvýšení úrovně prostředí, ve kterém si dětí hrají a vzdělávají se. Pro maminky dětí z mateřské školy mám dobrou zprávu – koncem září je naplánována výstavba pískoviště v prostorách školky. Pískoviště bude pořízeno z části výtěžku
akce konané ke Dni dětí v červnu. Za druhou polovinu peněz jsme již dětem do mateřské
školy zakoupili velkou skákací trampolínu, kterou budou moci již v září využívat. Nového
posezení se dočká také ohniště v prostorách zahrady MŠ.
Tolik tedy hlavní cíle, vize a úkoly, které nám přinese nový školní rok. Dovolte mi, abych
na tomto místě poděkoval všem provozním i pedagogickým zaměstnancům školy za jejich
velké úsilí vynaložené při akci „Nová okna do MŠ“ a při přípravě nového školního roku.
Dokázali jste, že nemožné zvládáme na počkání a zázraky ihned  a díky vám mohou děti
zahájit 1. září v důstojném a čistém prostředí.
Závěrem bych rád popřál všem dětem, aby pro ně byl nový školní rok úspěšný, přínosný,
aby pro ně škola a školka byly místem, kam se každý den těší. Vám – rodičům přeji, ať vám
děti přináší jen radost a ať vám každý den dokazují, co nového se jim povedlo. Držím nám
všem pěsti!
Mgr. Martin Fiala
Ředitel školy

Slavnostní vyřazování předškoláků z MŠ (28. června 2011)

Budova školky, na které byla vyměněna okna
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Co víte o třídění odpadu?
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 200 kilogramů odpadů. V celé republice to za
jediný rok představuje stěží představitelné množství až 2 000 000 000 kilogramů, nebo-li 2
miliony tun odpadů všeho druhu. Jak uniknout před odpadovou lavinou, která doslova visí
nad našimi hlavami? Recept je snadný - třídit a tím odpad značně zredukovat.
Z analýzy domovních odpadů totiž plyne, že ve 200 kilogramech odpadů, které každý z nás
ročně vyprodukuje, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg
nápojových kartonů. Všechny tyto suroviny lze znovu využít, je-li odpad správně tříděn.
Ukládat separovaný odpad do barevných kontejnerů mohou občané ČR v té podobě, v jaké
ho známe i dnes už skoro 15 let. V minulosti to ale bylo pouze v omezeném měřítku.
V současnosti má možnost podílet se na třídění odpadu už 97 % obyvatel ČR.
Pozitivní je, že barevné kontejnery jsou lidmi využívány čím dál více a tím pádem každý
rok stoupá množství vytříděného odpadu.
V porovnání s ostatními státy je Česká republika v recyklaci obalů a obalového odpadu jedna z nejlepších v Evropě a téměř ve všech parametrech již překročila požadavky Evropské
Unie na recyklaci obalů stanovených pro rok 2012.
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Třiďme odpad, vždyť je to tak snadné
Třídění odpadů je v podstatě velmi jednoduché. Je odrazem ohleduplného vztahu člověka
ke svému životnímu prostředí a má v moderní společnosti své nezastupitelné místo. Cílem provozování systému tříděného sběru je zejména snížení celkového množství odpadu
ukládaného na skládkách a s tím související úspora primárních přírodních zdrojů, protože
vytříděný odpad nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. Systém
tříděného sběru však musí být ucelený řetězec – počínaje sběrem a konče materiálovým
využitím odpadu.
Bez odpovídajícího využití vytříděných složek odpadu by ztratil celý systém tříděného sběru význam. Ve snaze dosahovat maximálního množství vytříděné suroviny je však nutné
zajistit i její odpovídající kvalitu. Čistota materiálu je proto velmi důležitá pro konečné
zhodnocení suroviny.
Dostane-li se do barevných kontejnerů nevhodný nebo znečištěný odpad, znehodnotí často
jeho celý obsah. Vytříděný odpad tak nemůže být předán k recyklaci, ale musí být zcela
zbytečně uskladněn na skládku. Proto záleží na odpovědnosti každého občana využívajícího
systém tříděného sběru odpadu.
Autor: EKO-KOM a.s.

Výhody třídění

Třídění odpadu přináší mnohé výhody. A to nejen ekologické ale také ekonomické. Z těchto
výhod pak profitují nejen samotné domácnosti ale také jednotlivé obce.
- Třídění odpadu je moderní a prospěšné.
- Recyklací odpadů šetříme primární přírodní zdroje.
- Tříděním odpadů nezatěžujeme přírodu zbytečným ukládáním odpadů na skládkách.
- Třídění odpadu sníží objem směsného odpadu za jehož odstranění domácnosti musejí
platit obci měsíční paušální poplatky.
- Třídění odpadu sníží objem směsného odpadu v obci a obec tak ušetří za ukládání směsného odpadu na skládkách.
-Za každé kilo vytříděného odpadu obdrží obec finanční částku od společnosti EKO-KOM.
- Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu - pokud ho správně
roztřídíme, umožníme tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice,
odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.

Proč tedy netřídí všichni?

I přes množství nezpochybnitelných pozitiv, které správné třídění odpadu přináší, hledají
někteří občané stále důvody proč třídit nemohou. Ovšem jejich argumenty jsou pouhými
výmluvami, které lze velmi jednoduše zpochybnit.
Nejčastější výmluvy:
• kontejnery jsou moc daleko (průměrná vzdálenost ke kontejnerům je ale jen 138 m)
• nemám na to čas (třídění zabere max. 3 minuty denně)
• nemám na to místo (ke třídění stačí pouze 0,5 metru čtverečního)
• je to složité (třídí se 3, někde 4 složky)
• nikdo to nedělá, tak proč já (třídí už 69% obyvatel)
• to je jen pro mladé (třídí 60% důchodců)

TŘIĎTE ODPADY – MÁ TO SMYSL.
VĚDĚLI JSTE, ŽE…
•
•
•
•
•

…z 50 kusů vytříděných PET lahví se dá vyrobit 1 fleecová bunda?
…z vytříděných PET lahví se vyrábí zátěžové koberce, výplně zimních bund a spacáků?
…recyklace skla je možná téměř do nekonečna?
…ze 3 kg vytříděného skla je možné vyrobit sadu 6ti nových skleniček?
…pokud by se vedle sebe položily kelímky od jogurtů, které se spotřebují v ČR za jeden rok, tak by vznikla 74 900 km dlouhá šňůra (což je téměř 2 krát kolem dokola celé
zeměkoule)?
• obyvatelé Petrova za rok 2010 vytřídili 13,307 tun plastových obalů, z nichž vzniklo
velké množství nového zahradního nábytku, laviček, odpadkových košů, koberců, oblečení, kompostérů, zatravňovací dlažby, protihlukových stěn apod.
Věřte, že Vámi vytříděný odpad nekončí na skládkách, ale je vždy po dotřídění společností
TESPRA Hodonín, s.r.o. expedován obchodníkům s druhotnými surovinami nebo do zpracovatelských závodů k dalšímu využití.
Na to Vám dáváme naše slovo
Pro Vás, pro přírodu, pro budoucnost.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří stále nezaplatili poplatky za odpad za 1. pololetí roku 2011,
aby tak neprodleně učinili!!!

PODĚKOVÁNÍ

4/2011
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Diskotéka na ukončení prázdnin
Poslední prázdninový pátek malí i velcí skotačili na diskotéce v Plžích. K tanci a poslechu
nám hrál již tradičně DJ Luděk Ptáček. Dětské hlásky se Plžemi ozývaly až do pozdních
nočních hodin. Doufáme, že jste si diskotéku užili a v příštím roce bychom ji chtěli opět
zopakovat.

Obec Petrov děkuje Základní organizaci chovatelů v Petrově za uspořádání výstavy drobného zvířectva, kterou zpestřili dění v naší obci.

ZE ŽIVOTA OBCE
V sobotu 20. srpna se starostka s místostarostou zúčastnili slavnostního předávání
ocenění v soutěži „Vesnice roku 2011“ ve
vítězné obci, kterou byla obec Vavřinec na
Blanensku.
Naše obec získala Mimořádné ocenění za
příkladné řešení infrastruktury.
Děkujeme Vám všem, i když jsme nevyhráli, alespoň jsme si vyzkoušeli, co taková
soutěž obnáší a určitě jsme si udělali reklamu.

Mistrovství ČR rádiem řízených větroňů
Na sobotu 27.8.2011 bylo naplánováno mistrovství rádiem řízených větroňů, které pořádal
Letecko – modelářský klub Strážnice K vůli příliš velkému větru byla tato soutěž přesunuta
na neděli 28.8.2011.
Letecko – modelářský klub Strážnice
má 3 členy i z Petrova, jsou to Ing.
Jaroslav Velísek, Kamil Zahradníček
a Petr Matyáš. Klub by rád do svých
řad uvítal nové členy. Zájemci o modelářství se mohou hlásit u pana Kamila Zahradníčka.
Petrovské členy jsme požádali, zda
by v příštím roce předvedli své modely i v Petrově na dětském dnu. Přislíbili účast, tak uvidíme, zda budou
letadélka létat i nad Petrovem.
Eva Mlýnková

jsme si udělali reklamu.
Vložit foto soutěž vesnice roku a ocenění vesnice
14 strana
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OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN POŘÁDÁ

OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN
MATERIÁLNÍ
POŘÁDÁSBÍRKU
ve středu 14. září 2011 od 14 do 17 hodin

MATERIÁLNÍ SBÍRKU

Místo sbírky: nakládací plocha Českých drah pod Jihomoravskou armaturkou
( u bývalého „houpacího mostu“)

ve středu 14. září 2011
od 14 do 17 hodin

Seznam potřebných věcí:

 veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu
 lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
 zimní oblečení
 nepoškozené záclony, larisy, vlněné deky
sbírky:
nakládací
plocha Českých drah pod Jihomoravskou
 Místo
spací
pytle
– nepoškozené
armaturkou
(
u
bývalého
 boty, přikrývky a„houpacího
polštáře mostu“)

Seznam potřebných věcí:

Prosíme všechny, aby věci přinesli v zavázaných pytlích nebo krabicích a také
pánské,
prosíme
o veškeré
příspěvekdámské,
na dopravu
vagónu.dětské oblečení z bavlněného
materiálu
Děkujeme.
Kontakt: lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
Ludmila 
Malá,
tel.:oblečení
534 001 250, mob.: 737 234 077, e-mail: ludmila.mala@caritas.cz
zimní

 nepoškozené záclony , larisy, vlněné deky
 spací pytle – nepoškozené

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Rybářská noc

Úspěšná akce roku 2011 konaná naší organizací byla opět rybářská noc. Umístění do Petrovských plží je už potvrzeno, že je to správná volba. Konala se 23. července 2011. Návštěvníci se dobře bavili při hudbě velmi známé kapely FERRUM ze Strážnice a pochutnali si na rybích specialitách i jiném občerstvení, které zajišťovali členové naší organizace.
Zájem se bavit nepolevoval ani v pozdních nočních hodinách, kdy bylo taneční kolečko a
prostor u stánků stále zaplněna. „Ferrumáci“ museli přidávat. K úspěchu akce také přispěla
bohatá tombola a příznivé počasí.
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Další naše aktivita byla účast našich dětí na dětských rybářských závodech na Kejdě
v sobotu 20. srpna 2011.
Rovněž nevynecháme akci pořádanou obcí Petrov a to Petrovský kotlík. Doufáme, že Vám
bude rybářský guláš chutnat.
Na závěr bychom chtěli také poděkovat Obecnímu úřadu Petrov za velmi dobrou, vstřícnou
spolupráci a za pochopení při našich činnostech.
Petrovští rybáři

Výstava drobného zvířectva
Základní organizace chovatelů v Petrově uspořádala v neděli 14. srpna
2011 místní výstavu.
Šlo nám o to, abychom touto akcí přispěli k obohacení kulturního života
v naší obci a nabídli rodičům s dětmi
zajímavou náplň nedělní procházky.
I přes nedostatečnou propagaci plakátů a relací v rozhlase obecního úřadu, nebyla účast našich občanů podle
našich představ, ale myslíme si, že
splnila svůj účel.
Návštěvníci měli možnost vidět různé druhy králíků, drůbeže a exotického ptactva.
Celkem bylo vystaveno 15 králíků,
40 kusů drůbeže, 20 kusů exotického
ptactva, 8 morčat a 30 kusů holubů.
Ve spolupráci s panem Hybnerem
byla vystavena i kolekce poštovních
holubů a nabídka chovatelských potřeb se sortimentem jeho prodejny.
Naše organizace má málo členů, ale
dokázali jsme si, že jsme schopni takovouto akci uskutečnit. V Petrově je
řada chovatelů, kteří by mohli podpořit naši činnost a doufáme, že při další
výstavě už se nám podaří získat nové
členy naší základní organizace, nebo alespoň zpřízněné chovatele, kteří by byli ochotni
zpestřit sortiment zvířat, která bychom na naší výstavě spoluobčanům ukázaly.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na úspěchu této výstavy podíleli.
Za ZO ČSCH
Jan Oselka

přípravka /, takže bez spojení se sousedními Sudoměřicemi by se možná obsadila kategorie
starších žáků, ale to je s otazníkem.
Náš oddíl chce dále pokračovat ve výchově mládeže, a nejít cestou jakou nastoupili naši
soupeři / např. Kozojídky, Bzenec B - Těmice,Sudoměřice/, kdy kádr mužů doplňují nákupy hotových hráčů, protože tato cesta je podle mě krátkozraká.
V novém školním roce máme příslib ředitele ZŠ, že bude rozšířena výuka TV na ZŠ minimálně o 1 hod, tak snad se nám podaří přilákat ke kopané další děti.
Jednatel TJ
Petr Hlaváč
P L

7. 8. NE
16.30 h

Rozpis
zápasůTJTJSokol
Sokol
Petrov
- podzim
Rozpis zápasů
Petrov
- podzim
2011 2011

ROV

Čas

TROV

1 9 31

Datum
Čas Datum

P

E

L

ET

Po úspěšných oslavách petrovské kopané, které vyvrcholily 18.6.2011 přátelským zápasem
s výběrem 1 FC Slovácko, za které nastoupili i naši odchovanci Dalibor Koštuřík a Filip
Hlúpik se zdálo, že můžeme směle hledět do budoucnosti.
Po relativně dobrých výsledcích v letní přípravě: Radějov : Petrov 1 :1, Petrov : Sudoměřice
1 : 0, Petrov : Strážnice 1 : 1 / na pok. kopy 4 :5,Petrov : Rohov 0:2, Petrov : Vrádiště 8 :3,
se bohužel nepodařilo našemu mužstvu úspěšně vstoupit do nového ročníku a z prvních 3
zápasů má negativní bilanci 0 b se skóre 2 : 7.
Naše mužstvo předvádělo ve všech 3 zápasech atraktivní kopanou,ale bohužel v každém
zápase nás srazí do kolen naše neplodnost v proměňování brankových příležitostí.
Jednou z příčin nad kterou se budeme muset zamyslet již při výchově těch nejmladších, je v
první řadě kázeň, s kterou jsme dlouhodobě na štíru, a u talentovaných jedinců dlouhodobě
přehlížíme účast na trénincích, s tím aby jenom nastoupili na zápas.
Po skončení ročníku 2010/2011 vyšli z dorostu tito hráči : T. Zlomek, P. Krša, J. Martínek,
L. Svoboda, Rad.Vrána
Z těchto 5 hráčů se tréninkového procesu účastní pravidelně pouze Petr Krša, a částečně
Radim Vrána, zbytek to zřejmě nezajímá, a neustále se hledají výmluvy proč není možné se
účastnit tréninků, popř. zápasů.
To, že je přechod do mužské kategorie náročný ví každý, kdo nějaký sport dělal, ale to že
se s tím každý musí poprat už je na samotných hráčích, a hlavně si to musí každý srovnat
v hlavě, a podřídit se kolektivu, což většina jmenovaných nedokáže, ale to je už na další
kapitolu.
Mužstva dorostu se po po záchraně v OP ujalo duo Vladimír Kotásek a Bedřich Dvorský,
a zatím uhrálo dvě remízy s Vacenovicema 1 :1, a se Starým Podvorovem 0 :0. Vzhledem
k tomu, že týden před zahájením OP se ze soutěže odhlásilo mužstvo Sobůlek, tak by mohla být záchrana v této soutěži reálná, protože z krajské soutěže snad nebudou sestupovat
2 mužstva z okresu Hodonín, jak tomu bylo v uplynulé sezoně. Oproti minulé sezoně se
jeví pozitivně již tréninková morálka, kdy chodí kolem 8 - 10 hráčů, oproti jarní sezoně
kdy se v podstatě netrénovalo vůbec, pokud tedy neberu pravidelnou účast 3 - 4 hráčů jako
docházku.
Po 30 letech jsme byli donuceni zrušit kategorii starších žáků, kde zůstalo pouze 6 hráčů
ročníku 1997-8/ Ruckl, Štencl, Chocholáček, Hlaváč, Faltýnek, Baculík /.4 hráčům byl
zajištěn střídavý start v krajské soutěži ve Slavoji Rohatec. Navíc hráči ročníku 97 mohou
vypomáhat i dorostu.
Pro sezonu 2011/2012 náš oddíl obsadil soutěž mladších žáků, která se hraje systémem 7 +
1 na polovinu hřiště, a starší přípravky, která bude hrát na zkrácené hřiště na stejné branky
jako mladší žáci / 5 x 2 m/, ale systémem 5 + 1.
Podrobný rozpis zápasů vychází v tomto zpravodaji. Zápasy obou mužstev st. přípravka +
ml. žáci /se budou hrát po sobě v jeden hrací den, co se týká domácích zápasů, a budou se
střídavě hrát v Petrově a Sudoměřicích.V současné době máme v kategorii mladších žáků
/ roč.1999/2000 zatím 6 hráčů, které budeme muset doplňovat hráči prípravky. Celkem je
v kádru přípravky, a mladších žáku 25 dětí, a z toho z Petrova je jich 14 / 6 - ml. žáci, 8 -
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Z činnosti TJ Sokol Petrov
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1931

A - mužstvo

A - mužstvo

Datum

Čas
Datum
Čas

7. 8. NE
13.45 h

Petrov - Kozojídky
7. 8. NE
Petrov - Kozojídky
NE h
14. 8. 16.30
Ken Veselí - Petrov
16.30 h

7. 8. NE
14. 8.h NE
13.45
13.45 h

21. 8. 14.
NE8. NE
16.30 h16.30 h

14.
20.8.8. NE
SO
16.00hh
13.45

28. 8. NE
16.30 h21. 8.

16.30 h

Moravský Písek - Petrov
NE
Petrov - Bzenec B

28. 8. NE

4. 9. 16.30
NE h
16.30 h

18. 9. 4.NE
9. NE
16.00 h16.30 h

16.00 h

2. 10.
15.30 h

NE9.
9. 10. 25.
15.00 h16.00 h

23. 10. NE
14.30 h2. 10.

15.30 h

Petrov - Radějov

Vracov B - Petrov

Petrov- Domanín
- Hr. Lhota B
Petrov

Vracov B - Petrov

Petrov - Domanín

Petrov - Lipov

Petrov - Hr. Lhota

11.
9. NE
13.15h
13.45 h

Dolní Bojanovice - Petrov

18. 9. NE
13.45
1. 10.h SO

Petrov - Vnorovy

13.15 h

NE

25.10.
9. NE
9.
13.15h
12.15h
28. 9. ST
16.00h
30. 10. NE
13.00 h

30. 10. NE
14.00 h

Moravský Písek - Petrov

PřípravnýPřípravný
zápas zápas

Petrov - St. Podvorov

Petrov
- Vnorovy
Petrov
- Lipov

Žeravice - Petrov

23. 10. NE
14.30 h

Přípravný zápas

4.18.9. 9. NENE
13.45hh
13.45

23. 10. NE
11.45h
1. 10. SO

16. 10. NE
10.00 h

Petrov
Podvorov
Sobůlky--St.
Petrov

Petrov
- Radějov
Petrov
- Lipov

28. 9. ST
16.00h

13.15 h

9. 10. NE
12.15h

Kněždub - Petrov
Vracov - Petrov

Petrov
- Hr.- Lhota
Petrov
Domanín

Žeravice - Petrov

30. 10. NE
13.00 h

Hřiště Sudoměřice

17. 9. SO
3. 9. SO
3. 9. SO
- Petrov - Petrov
10.00 h
15.00 h 14.30 h StrážniceŽdánice
24. 9. SO
Petrov - RSM Hodonín
11. 9. NE
14.00 h Petrov - Hr. Lhota
Hřiště Petrov11. 9. NE
14.00 h
12.30 h
Hřiště Sudoměřice
28. 9. ST Petrov - Dolní Bojanovice
14.30 h
Hřiště Petrov18. 9. NE
17. 9. SO
10.30 h
14.30 h 2. 10. NEŽdánice - Petrov
Žeravice - Petrov
10.00 h
24. 9. SO
24. 9. SO
Hodonín
NE - RSM
9. 10. Petrov
Petrov
- Tv. Lhota
16.00 h
14.00 h 11.30h
Hřiště Petrov
Hřiště Sudoměřice

SO
15. 10.
28. 9. ST
28. 9. ST
Petrov
- Dolní
Bojanovice- Petrov
Vacenovice
16.00h
14.30 h15.30 h
Hřiště Petrov
Petrov
Sobůlky
SO
22. 10.
Petrov - Dambořice2. 10. NE
13.00
Hřiště Petrov1. 10. NE
Vracov - Petrov
Žeravice - Petrov
13.30 h
10.00 h
29. 10. SO
St. Podvorov - Petrov
Žarošice - Petrov
14.30 h
9. 10. NE
9. 10. NE
Petrov
Tv.
Lhota
Petrov - Domanín
13.00 h
11.30h
Hřiště Sudoměřice

Přípravný zápas

Přípravný zápasPřípravný zápas
31. 8. ST
16.30 h

Blatnice - Petrov

3. Přípravný
9. SO zápas
Hr. Lhota - Petrov
10.00 h
11.Blatnice
9. NE - PetrovPetrov - Lipov
14.00 h
Hřiště Sudoměřice
18. 9. NE
Hr. Lhota
- PetrovVracov - Petrov
10.30
h

24. 9. SO
Petrov - Radějov
Petrov
16.00
h - Lipov
Hřiště Petrov

Hřiště Sudoměřice

Petrov - Veselí

28. 9. ST
16.00h

Hřiště Petrov

Vracov - Petrov
1. 10. NE
Vnorovy - Petrov
13.30 h

Petrov - Radějov
9. 10. NE
Petrov - Strážnice
13.00 Hřiště
h Petrov
Hřiště Sudoměřice

NE - Veselí
16. 10.
Petrov
Moravský Písek - Pet
10.45 h

Hřiště Petrov
Petrov - Velká N. Velič

22. 10. SO
14.30 h

Hřiště Petrov

30. 10. NE
10.00 h

Bzenec - Petrov

Vnorovy - Petrov

Petrov - Strážnice
Hřiště Sudoměřice

15. 10. SO
15.30 h

Vacenovice - Petrov

16. 10. NE
10.45 h

Petrov - Dambořice

22. 10. SO
13.00

Petrov - Sobůlky
Hřiště Petrov

22. 10. SO
14.30 h

Petrov - Velká N. Veličkou

Žarošice - Petrov

29. 10. SO
14.30 h

St. Podvorov - Petrov

30. 10. NE
10.00 h

Bzenec - Petrov

Javorník

Petrov - N. Lhota

31. 8. ST
Petrov - Hr. Lhota
16.30 h

Kněždub - Petrov

Velká B - Petrov
23. 10. NE
11.45h

Přípravka

Přípravka

Petrov - Vacenovice

11. 9. NE
12.30 h

25. 9. NE

Datum
Čas

Petrov
- Vacenovice
Sobůlky
- Petrov

Dolní Bojanovice - Petrov

13.45 h

NE Petrov - N. Lhota

9. 10. NE
15.00 h

Datum
Čas

Sudoměřice - Petrov

Javorník

30. 10. NE
14.00 h

Žáci

11. 9. NE
13.45 h

Velká B - Petrov

16. 10. NE
10.00 h

Žáci

3. 9. SOPřípravný zápas
Strážnice - Petrov
15.00 h

Sudoměřice - Petrov

NE

16.00 h

Datum
Čas

Moravský Písek - Petrov

NE Petrov - Hr. Lhota B

18. 9. NE
NE h
16.00

28. 8. NE
20.
8. hSO
14.15

Datum
Čas

28. 8. NE
14.15
4. 9. h NE

Moravský Písek - Petrov
Petrov - Lipov

11. 9. NE
16.00 h

25. 9. NE
16.00 h11. 9.

Petrov
- Bzenec
B
Ken Veselí
- Petrov

Dorost

Dorost

Moravský Písek - Petrov
Hřiště Petrov
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PETROVSKÉ KROJOVANÉ HODY 2011
CHTĚLA BYCH VÁS JMÉNEM KROUŽKU PETROVJAN A JMÉNEM OBCE
POZVAT 1. 10. 2011 NA KROJOVANÉ HODY.
PROTO PROSÍME VŠECHNY, KDO MAJÍ ZÁJEM SE TĚCHTO HODŮ V KROJÍCH
ZŮČASTNIT, ABY PŘIŠLI ZA NÁMI DO TĚLOCVIČNY V MÍSTNÍ ŠKOLE,
A TO 12. 9. 2011 V 19.00 HOD., KDE BYCHOM RÁDI S VÁMI DOMLUVILI
CELÝ PRŮBĚH HODŮ, A KDO BUDE MÍT ZÁJEM,
MŮŽE SE S NÁMI PODĚLIT O NÁCVIK PETROVSKÉHO DANAJE.
V LOŇSKÉM ROCE JSEM SI VŠIMLA, ŽE JE MEZI NÁMI HODNĚ ŠIKOVNÝCH
TANEČNÍKŮ A TANEČNIC.
TAKŽE VEZMĚTE S SEBOU DOBROU NÁLADU A PŘIJĎTE ZA NÁMI, BUDEME
SE NA VÁS TĚŠIT.
ALENA OPAVSKÁ

Domácí péče Zdislava nabízí tyto služby:
Svaz zdravotně postižených občanů v Petrově Vás srdečně zve na

Kateřinské posezení,

které se koná dne 25. listopadu 2011 v Motorestu Petrov Plže.
K tanci a poslechu nám zahraje skupina Šlapeťáci z Dubňan.
Bližší informace získáte u pí. Jiřiny Floriánové, Petrov 116.

Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
7.9.
10.9.
11.9.
26.9.
30.9.
5.10.
14.10.
16.10.
21.10.
23.10.

Marie Salčáková
Emílie Bílíková
František Obrtlík
Vladimír Javornický
Alžběta Šťastná
Marie Svobodová
Anna Svobodová
Alžběta Matyášová
Miloslav Lukáš
Marie Pukancová

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

• Pečovatelská služba
• Denní stacionář
• Osobní asistence
• Ošetřovatelská služba
Včetně sobot, nedělí a svátků.

Kde nás najdete:
Zdislava Veselí, o.p.s., Masarykova 118, Veselí nad Mor.
Tel./fax: 518 323 187, Mobil: 604 963 088
Dům pečov. služeb, Za poštou 110, Veselí nad Mor.
Tel.: 518 322 429, Mobil: 731 314 580
marie.zdislava@tiscali.cz
http://www.domacipecezdislava.w1.cz

CO TO JE?
 Denní pobyt pro seniory, osamělé lidi nebo dospělé
s tělesným postižením, kteří potřebují zvýšenou
péči v době, kdy se o ně nemohou postarat nejbližší
osoby.
 Nabízí také řešení v situacích, kdy si potřebujete
cokoli zařídit (na úřadech, u lékaře…) a nemá Vás
v péči kdo zastoupit.

CO NABÍZÍME?
• výukový program - procvičování jemné motoriky,
trénování paměti a orientace, upevňování
poznatků
• ergoterapie - nácvik sebeobsluhy, léčba prací
• nepravidelné akce - návštěvy výstav, kulturních a
společenských akcí, knihovny, vycházky
• klubová činnost - společenské hry, četba, diskuze,
sledování TV, poslech hudby
• ošetřovatelská rehabilitace
• jiné služby je možno dohodnout individuálně

 Součástí pobytu ve stacionáři je i možnost zajištění a podání oběda a dohled nad
správným a včasným užitím léků.

 V případě potřeby zajistíme také dopravu do stacionáře z místa bydliště a zpět.

 Pro své klienty se snažíme vytvářet klidné a bezstresové prostředí, přistupujeme k nim
individuálně a zohledňujeme jejich zdravotní stav.
 Přizpůsobujeme se jejich zájmům a potřebám a respektujeme jejich přání a práva.
 Vašim blízkým pokročilého věku tak nabízíme přiměřenou péči, pohodlí a bezpečí v době,
kdy Vy sami jim je nemůžete poskytnout.

KDE NÁS NAJDETE?
Veselí nad Moravou
Za poštou 110
(budova Domu s pečovatelskou službou, přízemí)

e-mail : marie.zdislava@tiscali.cz
www.domacipecezdislava.w1.cz
možnost nákupu investičních mincí a zlatých slitků různých velikostí

garance zpětného odkupu bez poplatků za cenu dle London fixinu

ZDARMA uskladnění v České republice a to v trezoru KB a ČSOB

produktem ZLATO & SPOŘENÍ si ušetříte peníze které nepodléhají inflaci a neohrozí je ani případná devalvace a to je
Váš vyšší zisk…!
Spoření od 1000,-kč/ měsíčně (neobsahuje žádné pokuty, poplatky ani sankce), možnost kdykoliv vybírat dle potřeby a
to i předčasně
produkt obsahuje to nejlepší, co může klient od spořícího produktu očekávat – výše spoření podle momentálních
možností klienta, zajímavý výnos, vlastnictví fyzického zlata, možnost okamžitého prodeje, 100% diskrétnost, výnos je
osvobozen od zdanění, žádné poplatky, produkt sám vyrovnává inflační tlaky a tím si přirozeně uchovává svoji hodnotu,
je celosvětově obchodovatelný a uznávaný
spoření ve zlatě je na dobu 5 až 10 let, dle vlastní úvahy

zlato je osvobozeno od DPH dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb.!

hodnotu zlata nedokáže ovlivnit žádná vláda, žádná politická strana a má stejnou cenu po celém světě

zlato po celou dobu své existence stabilně uchovává svoji hodnotu

cena zlata za posledních 10 let vzrůstá průměrně o 22% ročně

Dnes úplně legální… a již běžné.

608 25 8080 ( Tasov )

www. zlatarezerva.cz

www. kitco.com
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m.halkova@seznam.cz

Marie Hálková

V případě Vašeho zájmu o další informace o spoření ve ZLATĚ, nebo dojednání schůzky, nás můžete kontaktovat na telefonu :

To co nabízí náš produkt ZLATO & SPOŘENÍ Vám nenabídnou žádné produkty postavené na papírových bankovkách, žádné
bankovky a už vůbec ne Česká koruna…

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Parametry související s produktem ZLATO & SPOŘENÍ:

Složitost ekonomické situace nejenom v České republice, neustále se zhoršující podmínky pří ochraně úspor občanů, jejich
doslovné znehodnocování nás přiměli k přípravě spořícího produktu – ZLATO & SPOŘENÍ – který umožňuje každému z nás
podle svých možností ukládat své peníze do fyzického zlata – investiční zlato 24K. (Žádné penzijní fondy ani akcie).
Jedná se o ojedinělý produkt, který nabízí pouze naše společnost Zlatá rezerva.

telefon : 518 322 429
mobil : 731 314 580
(volejte v době od 8:00 – 15:00 hod.)

4/2011

Spořící produkt - ZLATO & SPOŘENÍ ( Zlatá rezerva )
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DENNÍ STACIONÁŘ ZDISLAVA VESELÍ
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Termíny svozu odpadů:

4/2011

strana 23

Obec Petrov spolu s místními organizacemi Vás zvou na

ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE :

5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK:

e
P

v
o
ský
r
t

9.9., 14.10., pátek

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v naší obci ve středu 19. října 2011
V době od 10.00 hodin do 17.00 hodin bude ve skladě u kolejí umístěn kontejner
na velkoobjemový odpad.
V době od 15.00 hodin do 17.00 hodin zde budou zaměstnanci firmy Tespra Hodonín
odebírat nebezpečný odpad.
V uvedené době bude moci každý občan odevzdat na uvedeném místě odpady
v následujícím sortimentu:

- olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky – autobaterie – zářivky, výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky
přípravků na hubení škůdců a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré
léky – vyjeté motorové oleje – ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie
– fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od sprejů – televizory – rádia –
ledničky – domácí elektrospotřebiče matrace – WC mísy – umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd.
Přijímán nebude popel, klasický železný šrot, sklo, separované plasty a azbest.
Odpad bude odebírán bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci
odpadu.

ko t l í k
který se koná v sobotu

3. září 2011 na „kolečku“ v Plžích.

Začátek v 15.00 hodin.
Od 16.00 hodin „První petrovská minidražba vín“
Výtěžek z dražby bude věnován dětem do mateřské školy.
Hudba a občerstvení zajištěno.

Gulášek nám připraví: myslivci, holubáři, fotbalisté, rybáři, chovatelé,
vinaři, hasiči, invalidé a taneční kroužek Petrovjan
Vstupné 20,- Kč. Děti do 15 let zdarma.
Vstupenka bude sloužit jako hlasovací lístek.
Porce guláše 10,- Kč.
V programu vystoupí mažoretky
a také organizace se svým vystoupením.

24 strana

4/2011

Hody, milé hody…

Hody Svatého Václava
v Petrově
Středa 2 8 . září
v 10.30 hodin slavnostní mše svatá v Kostele sv. Václava.
Pátek 3 0 . září
stavění máje u Motorestu Plže.
Sobota 1 . října
od 15.00 hodin krojovaný průvod od základní školy
k obecnímu úřadu
od 15.30 hodin obchůzka krojovaných po obci,
po obchůzce vystoupí krojovaní na „kolečku“ v Plžích,
od 19.00 hodin HODOVÁ ZÁBAVA na kurtech u Motorestu Plže.
K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Strážničan.
N eděle 2 . října
v 10.30 hodin slavnostní hodová mše svatá
Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 29.8. 2011
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice
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