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PETROVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 2/2010

„Jeden přívětivý úsměv znamená často víc,
než záplava slov“

Krásné jarní dny přeje obecní úřad
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Jarní měsíce už máme v plném proudu. Doufejme, že nás minulo
období dešťů a už bude jenom slunečno. V dubnu se nám podařilo
dokončit kanalizaci, vodovod a novou silnici v ulici „Do Plží“
a zbývá upravit napojení chodníků. Jsme rádi, že i tady přiložili obyvatelé “uličky“ ruku k dílu a pomohli s dokončovacími
úpravami. Moc si vážíme každé Vaší práce, kterou nám pomáháte
zvelebovat naši obec. Snažili jsme se vytvořit skoro v každé ulici
nové lepší prostředí, ať už novou silnicí nebo chodníkem. S dokončováním úprav je hodně práce, letos jsme už naseli více než 100 kg trávy a snažíme
se postupně od středu obce upravovat veřejné plochy. Hodně práce jsme věnovali úpravě
prostředí kolem Baťova kanálu, který bude 1. května slavnostně otevřen. Ploch k údržbě
je v obci stále více a možnosti zaměstnanců obce jsou omezené, všechno nelze zvládnout
najednou a další finance investujeme raději do nových zařízení.
Věříme, že Vám záleží na vzhledu prostředí kolem nás a že i nadále přiložíte ruku k dílu a
budete udržovat hlavně travnaté plochy před svými domy. Práce přibude také s nově vysazenými stromy.
Pokud nám to finance dovolí, chtěli bychom do podzimu pořídit vysavač listí a usnadnit
Vám úklid kolem stromů. Řadu z Vás musíme pochválit a poděkovat Vám za Vaši práci,
ale jsou i takoví, kterým nevadí nepořádek před svým domem ( např. po odklizení dřeva
zůstávají piliny a zbytky dřeva před domy).
Věříme, že se Vám úpravy našeho „nového srdce obce“ líbí. Rádi bychom Vás požádali o
pomoc a jakýsi dohled, aby zůstala náves pěkná co nejdéle. Zvažujeme umístnění kamerového systému, ale věříme, že nebude ani petrovská mládež lhostejná a bude si nového
prostředí vážit. Už teď Vám všem děkujeme za pochopení a pomoc.
Letos už nás nečeká tak intenzivní stavební činnost jako v minulém období, za to nás čeká
organizace důležitých kulturních a společenských akcí. Po rybářských závodech 24.dubna
to bude již zmiňované otevření sezony na Baťově kanále. Za účasti pozvaných hostů a
okolních starostů odrazíme v 10.00 hodin „pirátský útok“ na petrovský přístav a slavnostně
otevřeme plavbu a nové sociální zařízení. Připraveno bude občerstvení, plavby , zahrají „
Mecháči“ , vystoupí hvězda Slováckého divadla Tomáš Šulaj a také petrovské mažoretky.
Týden na to, 8.května, bude u Motorestu Plže tradiční výstava vína. V neděli 9.května
přivítáme na Zahradní slavnosti nové občánky Petrova a oslavíme Den matek. V sobotu
29.května se bude konat již 10.ročník „Seniorů“ . A to máme teprve květen. O všech dalších akcích Vás budeme včas informovat a věříme, že nás v tom nenecháte a přijdete se
pobavit.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné a pohodové jarní dny plné sluníčka.
Starosta a místostarostka
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PRANOSTIKA
Na svatého Jiří, trávu nezastaví čtyři.
Jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.
Když se ozve v Máji hrom, chyť kámen anebo strom.
Když se v máji blýská, to si sedlák výská.
Ať si Duben sebelepší bývá, přec ovčákovi hůl zasněžívá.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Byť byl jarní den jak na zakázku, nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou
sázku!
Jedna vlaštovka jaro nedělá.
Vytéká-li z pramene voda proudem silným jako ruka, věští to drahotu a vysoké ceny obilí, a
když v jarním období pramen prýští pouze tence, nastane úrodný rok a příznivý.
Mnoho chroustů na jaře předvídá úrodný rok.
Čím dříve z jara hřmí, tím se země stane úrodnější.
Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.
Pozdě do země - málo na sýpku.
Jaro je roční doba, v níž se fantazie mužů začíná zabývat tím, na co ženy myslí již celou
zimu.
Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.
Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po
hrůzách noci zasvítává den.

Usnesení č. 679 - 707
z jednání č. 44/2010 Zastupitelstva obce Petrov

konaného dne 25.2.2010 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Petrov
679. ZO schvaluje program jednání.
680. ZO schvaluje Poplatek za nájem za hrobové místo za jednohrob ve výši 600,- Kč,
1200,- Kč za dvojhrob a 200,- Kč za urnu. (nájem je na 10 let)
681. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010.
(při právním rozboru Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Odborem dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra byl zjištěn rozpor se zákonem. Z tohoto důvodu
musela být vyhláška novelizována. Výše poplatků se nemění. Vyhláška se mění pouze
po formální stránce)
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682. ZO schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č. 450/09/LCD ze dne 27.4.2009.
(uzavírá se z důvodu změny období čerpání úvěru)
683. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování č. 073/80/2004 ze dne 23.2.2004.
(předmětem tohoto dodatku je provozování kanalizace v „uličce“ u obecního úřadu
VaKem Hodonín)
684. ZO schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě Tespra.
(předmětem této přílohy je zvýšení cen za uložení na skládku)
685. ZO schvaluje Prodej obecního pozemku p.č. 987/2 v k.ú. Petrov u Hodonína o celkové
výměře 158 m2 panu Stanislavu Macháčkovi za cenu 50,- Kč za 1 m2. Celková prodejní cena za pozemek činí 7 900,- Kč.
686. ZO schvaluje Pronájem části pozemku (50 m2) p.č. 1300 v k.ú. Petrov u Hodonína
panu Pavlu Vojtkovi na dobu neurčitou za cenu 40,- Kč za 1 m2 a rok. Celková cena
za pronájem pozemku je 2000,- Kč za rok.
687. ZO neschvaluje umístění stavby „Petrov, FVS do 10 kWp, Pálenice Petrov, s.r.o.“ a
„Petrov, FVS do 10 kWp, Svoboda“ na pozemek p.č. 54 v k.ú. Petrov u Hodonína.
688. ZO schvaluje finanční příspěvek 100 000,- na činnost TJ Sokol Petrov.
689. ZO schvaluje příspěvek ve výši 4 000,- Kč pro Mažoretkovou skupinu Petrov.
690. ZO schvaluje částku 10 000,- Kč jako finanční podporu na činnost SDH Petrov.
691. ZO schvaluje finanční příspěvek 10 000,- Kč MS Dolina Petrov.
692. ZO schvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč MRS Strážnice, místní skupině Petrov.
693. ZO schvaluje finanční příspěvek 2000,- Kč ZO CHPH Petrov.
694. ZO schvaluje finanční příspěvek 2000,- Kč na činnost MC Klubíčko na rok 2010.
695. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1500,- Kč ZO Svazu zdravotně postižených
občanů.
696. ZO schvaluje Zajištění prostor družstevního sklepu zdarma a doplatek ve výši 2000,až 3000,- Kč cimbálové muzice při akci „Beseda u cimbálu“, kterou bude pořádat
folklorní taneční skupina.
697. ZO neschvaluje Nabídku firmy Palatinum – Projekt Model Business Excellence.
698. ZO schvaluje vyřazení majetku v hodnotě 8546,- Kč z evidence MŠ a ZŠ Petrov.
699. ZO schvaluje ZŠ a MŠ Petrov prodej vyřazeného majetku (dětské židle a stoly) za
tržní ceny.
700. ZO bere na vědomí členský příspěvek na rok 2010 ve výši 26 500,- Kč.
701. ZO neschvaluje Záměr koupě pozemků o rozměrech 4 557 m2 v oblasti Růžené v k.ú.
Petrov u Hodonína za cenu 180 000,- Kč.
702. ZO bere na vědomí informaci pana starosty ohledně výstavby ulice „Lázeňská“.
703. ZO neschvaluje umístění stavby „Petrov, FVS do 10 kWp, Svoboda“ a „Petrov, FVS
do 10 kWp, Pálenice Petrov, s.r.o.“ investora pana Josefa Svobody, č.p. 10 na pozemky p.č. 53 a 54 v k.ú. Petrov u Hodonína.
704. ZO schvaluje příspěvek ve výši 300,- Kč na žáky 7. tříd, kteří se v letošním školním
roce zúčastnili lyžařského výcviku. Příspěvek bude předán rodičům dětí.
705. ZO schvaluje příspěvek ve výši 1000,- Kč Českému svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR.
706. ZO neschvaluje příspěvek Českému svazu ochránců přírody na vydání publikace.
707. ZO ukládá panu starostovi, aby jednal s panem Patrikem Tomšejem o odstranění autovraků před jejich domem.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Školní kuchyně a školní jídelna
Školní kuchyně a školní jídelna se nachází v budově mateřské školy a jejich provoz byl
zahájen s otevřením mateřské školy v roce 1974. Poslední rekonstrukce školní kuchyně proběhla v měsíci červenci a srpnu 2007 a od 1. září 2007 zajišťuje školní kuchyně se školní
jídelnou nejen školní stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy, zaměstnance
obou škol, ale v rámci doplňkové hospodářské činnosti i stravování pro důchodce a veřejnost.
Kapacita školní kuchyně je 150 jídel denně . Ve školní jídelně se stravuje 41 žáků základní školy, 35 dětí mateřské školy, 16 zaměstnanců a 55 cizích strávníků. Celkem 147
strávníků, čímž je kapacita školní kuchyně téměř naplněna.
Školní stravování se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., výživovými
normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup
potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Finanční limity nákupu potravin
Věkové skupiny strávníků,
hlavní a doplňková jídla

Finanční limity
Kč/den/strávník

1.Strávníci 3 - 6 let
Přesnídávka
4,50 - 6,00 Kč
Oběd
11,00 - 18,00 Kč
Svačina
4,50 - 6,00 Kč
Celkem (celodenní)		
Celkem (celodenní s odloženou školní docházkou)

ZŠ a MŠ Petrov
Kč/den/strávník
5,00 Kč
14,00 Kč
5,00 Kč
24,00 Kč
27,00 Kč (oběd 17,00 Kč)

2. Strávníci 7 - 10 let
Oběd

13,50 - 23,00 Kč

17,00 Kč

3. Strávníci 11 - 14 let
Oběd

15,00 - 24,50 Kč

18,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
věku podle bodů 1 - 3. Cena oběda pro cizí strávníky je 45 Kč.
Zaměstnanci školní jídelny jsou:
Koštuříková Alena, vedoucí ŠJ
Hartmannová Bronislava, vedoucí kuchařka
Bačíková Marie, kuchařka
Vojtková Blanka, kuchařka						
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Oznámení
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Petrov oznamuje,
že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010/2011

se koná ve středu 28. dubna 2010 v 16.00 hodin v MŠ.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a své osobní doklady.
Mgr. Helena Tomšejová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Otvírání jara v mateřské škole
Jaro už otevřelo svoje dveře, ale otvírání těchto dveří bylo letos velmi pomalé. Děti v naší
mateřské škole si vlastnoručně vyrobily pomyslný klíč z papíru, který vyzdobily jarními
motivy. Pomocí tohoto klíče a za zpěvu jarní písničky se snažily jaro přivolat a odemknout.
To se jim podařilo a díky tomu pozorovaly na vycházkách všechno, co k jaru patří – hřejivé
paprsky sluníčka, jarní květiny rozkvetlé stromy a keře, čapí rodinku, jak staví hnízdo na
komíně, poletování motýlků, poslouchaly zpěv ptáčků a bzukot včel.
Ale děti nepozorovaly jen změny přírodě, ale všímaly si také změn v naší obci. V naší mateřské škole se
snažíme, aby
děti viděly, co
je kolem nás
pěkné a vážily
si vážily si všeho, co dokáže
vytvořit příroda i lidé.
Učitelky z MŠ
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ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO
Konečně nastalo jaro. Nám maminkám začíná období procházek a jarních her s našimi nejmenšími ratolestmi venku na
čerstvém vzduchu. Zima byla dlouhá a jistě nejen děti z našeho
Klubíčka už netrpělivě očekávaly první teplé dny.
U nás v mateřském centru jsme přesto v zimě nezaháleli.
Spolu s dětmi jsme vytvářeli různé výrobky, kterými jsme vždy
potěšili své nejbližší i v obyčejných všedních dnech. Na tyto
práce a podobné činnosti nám také přispívá naše obec, které
srdečně děkujeme.
V Klubíčku mimo dětských her nezapomínáme ani na tanec a krátká říkadla, se kterými
se děti vždy rády předvádějí. Snažíme se děti zapojovat do většího kolektivu a to především
z toho důvodu, aby byl pro ně pozdější nástup do školky snazší. Děti, které pak přejdou
jen o ,,patro níž,, pak nadále potkávají své kamarády, se kterými se setkávaly doposud
společně s maminkami.
Naše mateřské centrum může navštívit každá maminka či tatínek s dětmi na budově
školky, vždy ve středu a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin a to s dětmi od prvních měsíců až
do předškolkového věku. Vstup je pouhých 20.-Kč za celou rodinu. Z vybraných peněz,
pak dětem pořizujeme nové hračky nebo pořádáme výlety. K dnešnímu datu naše centrum
navštěvují tyto děti:				

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bačíková Aneta
Bartoš Filip
Hrdá Natálie
Javornická Jana
Klásek Antonín
Klásek Martin
Kočišová Andrea
Konečný Tadeáš
Kubík David
Kubík Tibor
Křížová Elen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Macháček Mikuláš
Marková Isabella Mary
Martinec Dominik
Matyáš Šimon Jan
Mikulka David
Mlýnek Josef
Pivoňková Aneta
Svačina David
Úlehla Jakub
Zezula Patrik
Zikmundová Anna

Jistě jsou v Petrově i další děti, které by nás s rodiči mohly navštívit a proto je srdečně
zveme mezi nás a těšíme se na ně!
Za MC Klubíčko Michaela Macháčková
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
Příspěvek kronikáře
Kromě toho, že k nám přiletěli čápi a snaží
se i na nezvyklých místech stavět svá hnízda,
tak pokračuje i zkrášlování naší obce. Na návsi září novotou nové lavičky, nerezový informační stojan a stojany na kola. V parčíku
bývalých lázní byla zbudována odpočinková
zóna s informační tabulí, dřevěným stolem,
lavičkami a odpadkovým košem.
Bylo vypuštěno přístaviště před plavební komorou Baťova kanálu a vyměněna vypouštěcí klapka na plavební komoře.
Sociální zařízení a dřevěná chatka půjčovny
loděk čeká na slavnostní zahájení plavební
sezóny – viz. foto.
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Něco z historie:
Před 70 lety – v březnu 1940 došlo k hromadné popravě polských důstojníků, policistů
a zástupců polské inteligence v katyňském lese poblíž Smolenska. Bylo zavražděno kolem
22000 Poláků sovětskou NKVD. Dlouhá léta bylo z hromadné vraždy obviňováno bývalé
fašistické Německo.
Celá událost je umocněna tragédií z 10. dubna letošního roku, neboť při cestě na vzpomínkovou akci, která měla být věnována obětem katyňského masakru, zahynul při letecké
havárii polský prezident Lech Kaczyňski se svojí manželkou a 94 dalšími vysoce postavenými polskými politiky, vojenskými představiteli polské armády a dalšími účastníky, kteří
se měli pietního aktu u příležitosti tohoto smutného výročí zúčastnit.
Před 40 lety – ze 13. na 14. dubna 1970 došlo k havárii na kosmické lodi Apollo 13,
která měla dopravit tříčlennou americkou posádku na Měsíc.
Došlo ke zničení jedné z kyslíkových nádrží a k poškození druhé nádrže.
Kosmonauti použili pro svoji záchranu a dopravu na Zemi lunární modul, který měl původně sloužit pouze ke krátkému použití při sestup na povrch Měsíce. Během záchranné akce
museli v součinnosti s pozemním střediskem v americkém Houstonu řešit kosmonauti celou
řadu potíží, ale přes toto obrovské vypětí celou situaci zvládli a 17. dubna 1970 přistáli
v Tichém oceánu.
Před 20 lety – 21. a 22. dubna 1990 navštívil poprvé naši zemi papež Jan Pavel II. Svatý
otec sloužil mši svatou nejenom v Praze a v Bratislavě, ale i na blízkém Velehradě. Této
mimořádné události se zúčastnili i petrovští občané.
Kronikář

28. březen, den narození
J. Á. Komenského, je svátkem
všech učitelů a pracovníků
s mládeží.
Starosta a místostarostka
poděkovali učitelkám
základní a mateřské
školy za jejich práci.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že byla přestěhována obecní knihovna z prostor nádstavby nad
mateřskou školou do prostor základní školy. Vchod do knihovny je od hlavní silnice (hlavním vchodem do budovy). Půjčovní den je středa v době od 15.00 hodin do 18.00 hodin.
Do knihovny bude umístněna kopírka a občané si zde budou moci kopírovat potřebné dokumenty.
Upozorňujeme občany, že Zastupitelstvo obce Petrov na svém zasedání schválilo navýšení nájmu za hrobové místo. Protože už několik let se výše nájmu neměnila, ale náklady na
energie, vývoz odpadu apod. naopak stále rostou, zvedla se cena za nájem za jednohrob na
600,- Kč na 10 let, za dvojhrob na 1200,- Kč na 10 let a za urnu je cena 200,- Kč na 10 let.
Skutečné provozní náklady (bez navýšení energie) na 10 let na jednohrob činí 1000,- Kč
a na dvojhrob 2000,- Kč. Rozdíl doplácí obec z rozpočtu.
Tyto nové ceny se vztahují pouze na nově vzniklé smlouvy. Většině občanů končí nájemní smlouvy až v roce 2013.
Připomínáme občanům, že splatnost poplatků za domovní odpad a za psa je do konce května.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají 28. a 29.5.2010
v budově Základní školy v Petrově
pátek 28.5.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 29.5.2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

MVDr. Václav Zýbal oznamuje, že
vakcinace psů a koček proběhne v sobotu
15. května v době od 8.30 hod. do 10.00
hodin před hasičskou zbrojnicí.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v naší obci ve středu 12. května 2010
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
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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

ZE ŽIVOTA OBCE
Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
30.01.2010 uspořádala TJ Sokol Petrov pro naše příznivce již 10. Ples sportovců. Na základě kladných ohlasů od účastníků, můžeme již dnes slíbit ,že tato tradice bude pokračovat i v příštím roce.V létě /19.06.2010 / plánujeme uspořádat na kolečku v Plžích zábavu.
21.02.2010 se uskutečnila volební valná hromada TJ Sokol Petrov v obecním sklepě.
Valné hromady se zúčastnilo 53 členů z celkového počtu 127. Staronovým starostou Sokola
Petrov byl zvolen Vladimír Kotásek . Místostarostou Ing. Ladislav Krůtil (ml).
Jednatelem zůstává Ing.Petr Hlaváč.
Předsedou odboru sportu byl zvolen Pavel Konečný. Předsedou revizní komise byl zvolen Antonín Koštuřík.
Zároveň proběhla volba nového 11 členného výboru TJ, který má toto složení : Vl.Kotásek, Ing. P. Hlaváč, Ing. Lad. Krůtil, J.Matyáš, J. Opavský, P. Konečný, D. Javornický, L.
Šantavý, P. Šantavý, L. Podrazilová, J. Uher st.
V současné době má TJ Sokol Petrov 127 členů, z toho 98 členů má fotbalový oddíl, 20
členů má oddíl mažoretek pod vedením paní Lenky Podrazilové a 9 členů má oddíl cyklo
MBX pod vedením Tomáše Martinka.
V současné době patří TJ Sokol Petrov k největším jednotám SŽS na okrese Hodonín.
Na Valné hromadě vystoupil jako host starosta obce Petrov Ing. Ladislav Krůtil a představitelka Sokola paní Ševelová / SŽS /.
Na závěr Valné hromady bylo poděkováno za pomoc a podporu OÚ Petrov, p. Svačinovi
f. Dasmar, Grafobalu Skalica, p. Hlúpikovi, R. Koštuříkovi,T. Komoňovi a Fr. Mlýnkovi.
A – mužstvo se pod vedením Milana Pekára začalo připravovat na sezonu od 16.01.2010.
V období od 29.01.- 13.03.odehrálo mužstvo 6 zápasů na umělé trávě ve Strážnici a v Kyjo-
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vě s těmito výsledky : Petrov : Ratíškovice B / 2 : 3 /, Petrov : Holíč B / 3 : 1 /,
Petrov : Moravský Písek / 1 : 2 /, Petrov : Strážnice / 5 : 2 /, Petrov : Radějov / 5 : 2 /,
Petrov : Svatobořice / 3 : 7 /.
První mistrovský zápas 21.03. remizoval Petrov u vedoucího mužstva soutěže KEN Veselí nad Moravou 1 : 1. Nebýt tendenčně řízeného zápasu ze strany rozhodčího Koláře, kdy
neuznal ve druhém poločase regulerní branku Pavlu Mikéskovi a naopak v 82.min odpískal
proti našemu mužstvu pokutový kop poté, co náš obránce odkopl míč z vlastní šestnáctky a
vedle něho stojící útočník KENU vykřikl a upadl na zem, aniž by byl v kontaktu s míčem,
nebo našim obráncem, který od něj stál nejméně 1 m.
Po obdržené brance se domácí naštěstí již do naší šestnáctky nedostali, takže druhou
penaltu už rozhodčí neměl možnost zapískat.
Jedinou branku našeho mužstva vstřelil dorostenec Petr Krša, který využil zaváhání
domácího brankáře ještě v prvním poločase.
Na závěr bilance Sokola Petrov na KENU : 2008/2009- KEN : Petrov 2 : 1 / oba góly
KENU z penalt /2009 / 2010 - KEN : Petrov 1 : 1 / gól z penalty / .
Ke druhému zápasu nastoupil Petrov proti Moravskému Písku a po utrápeném výkonu
domácí porazili omlazené mužstvo Mor.Písku 1 : 0, kdy jediným střelcem zápasu se stal
Přemek Zezula, který střelou přes hlavu překvapil hostujícího gólmana .Domácí mužstvo
se po slibném nástupu,kdy již ve 6.min prošel od vlastní poloviny Libor Šantavý s míčem
až na šestnáctku hostujícího mužstva,ale bohužel zakončil nepřesně.Za zmínku již stojí jen
2 šance Lad. Krůtila a 1 střela opět Libora Šantavého v samém závěru zápasu.
Naše mužstvo se opět bohužel přizpůsobilo herně slabšímu soupeři, který se jen zmohl
na nakopávání míčů. K nejlepším hráčům patřili naše pilíře obrany Libor Šantavý a Ladislav Krůtil.
V dalších jarních zápasech už můžeme počítat s Michalem Palkovičem po zlomenině
ruky z podzimního zápasu s Jiskrou Strážnice.
Jedinou posilou pro jarní odvety tak bude Pavol Kubík, který k nám přichází z oddílu
Chvojničan Radošovce hrajícího OP okresu Senica. Pavol s mužstvem absolvoval celou
zimní přípravu a svou dravostí bude pro naše mužstvo přínosem.Vzhledem k měsíční čekací lhůtě pro mezinárodní přestupy nemohl k prvním dvou zápasům nastoupit.
Družstvo dorostu pod vedením Dušana Javornického a Pavla Konečného se povětšinou
připravovalo s A - mužstvem,ale vzhledem k liknavé tréninkové docházce členu dorostu,
kdy se tréninku v průměru účastnilo 5 - 7 hráčů, se na jaře od dorostu žádné zázraky očekávat nedají, vzhledem k tomu, že mateřský oddíl RSM Šardice si neprodloužil hostování Josefovi Bučkovi, který byl na podzim nejlepším záložníkem našeho mužstva a z jeho
nahrávek těžil hlavně nejlepší střelec soutěže Tomáš Zlomek, který dal jen na podzim 26
branek. Dorost odehrál 2 přípravné zápasy, kdy nejprve porazil Radějov 6 : 2 a poté Jiskru
Strážnice 3 : 0.
Z hostování v Jiskře Strážnice se vrátil Dan Dvorský a do mužstva dorostu přichází na
hostování od 01.04.2010 hráč RSM Šardice Vojtěch Roštinský.
V prvním zápase podlehl dorost Hroznové Lhotě 2 : 6 a ve druhém domácím zápasu
podlehl posledním Mikulčicím na domácí hřišti 0 : 1.Družstvo dorostu v současné době
trápí úzký kádr a absence brankáře, protože Radek Kříž přestal již v únoru navštěvovat
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tréninky.
Družstvo žáků se začalo na jarní sezonu připravovat od 10.02.2010 pod vedením Petra
Hlaváče, nejprve v tělocvičně ZŠ a od 7.03. se příprava střídala se dvorem ZŠ. Před sezonou
Petrov nejprve porazil Vacenovice 2 : 1 na jeho hřišti brankami Jána Benoviče a Tomáše
Belžíka. Poté Petrov utrpěl debakl 10 : 3 na umělé trávě s domácí Jiskrou Strážnice / Branky
: Ján Benovič, David Štencl , David Hlaváč /. První poločas byl ještě vyrovnaný a skončil
3 : 2 , ale poté nás domácí přehráli hlavně důrazem starších hráčů, kdy měli oproti našemu
mužstvu převahu hlavně fyzickou.
V prvním jarním zápase porazil Petrov doma Moravský Písek 2 : 1 brankami Tomáše
Brožíka a Jána Benoviče, který dal vítěznou branku střelou z trestného kopu z dobrých 25
metrů.V samém závěru ještě Benovič neproměnil pokutový kop, který sám prováděl po
faulu na něho, ale bohužel míč nastřelil jen do břevna.
Družstvo žáků má v současné době 20 hráčů.Tréninky probíhají na hřišti každou středu
a pátek v 17.00 hod.
Tímto bych chtěl pozvat na tréninky žákovského družstva i nové zájemce. Pokud se jedná o malé děti bude dobré pokud je na první tréninky doprovodí rodiče.Budeme také rádi
pokud se na domácí zápasy žáků dostaví i jejich rodiče, aby viděli že o ně máte zájem.
Velkou radost našemu oddílu udělal i náš odchovanec Filip Hlúpik, který se dostal do
ligového kádru A - mužstva 1.FC Slovácko a pravidelně hraje dorosteneckou ligu za starší
dorost..V posledním zápase 19.kola I.DL hraného 27.03.2010 vstřelil obě branky domácího
mužstva proti Tescomě Zlín : Slovácko / 2 : 2 /, navíc byl i nejlépe hodnoceným hráčem i v
předešlém zápase v Plzni / 2:2/, kde nahrával na 1 gól Slovácka.
Další náš odchovanec Dalibor Koštuřík se stal kapitánem v celku MSFL FC Mutěnice a v
prvním domácím zápase, kdy Mutěnice porazily Slavičín, byl podle vyjádření trenéra hostu
nejnebezpečnějším hráčem a zaměstnával celou obranu soupeře.
Za zmínku ještě stojí výkony našich dvou odchovankyň Terezy Hlaváčové a Martiny
Jančové, které pravidelně nastupují za ženy Nesytu Hodonín, který je po 12 kolech na
2.místě za vedoucím Hlučínem.
Jednatel TJ Sokol Petrov
Ing.Petr Hlaváč

MS Dolina Petrov
Ve dnech 9. a 10. dubna proběhla v Hodoníně Chovatelská přehlídka loveckých
trofejí ulovených v roce 2009 pořádaná
okresním mysliveckým spolkem Hodonín.
Ke zhlédnutí rozsáhlá kolekce srnčích, jeleních, daňčích, mufloních a kančích trofejí. Protože byl první den výstavy určen
zejména pro děti ZŠ, zajistili jsme dopravu
i pro naše školáky. Součástí přehlídky byla
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také soutěžní výstava výtvarných prací dětí základních škol z celého okresu. Soutěž byla
rozdělena do čtyř kategorií podle věku dětí a této soutěže se zúčastnila i Petrovská ZŠ.
Myslivosti zdar
Jednatel MS Michal Javornický
(foto výstava trofejí 1,2,3)

Výroční zpráva o činnosti ZO ČZS v Petrově za rok 2009
Naše organizace měla ke konci roku 2009 celkem 50 členů.
Na začátku minulého roku byl zvolen nový výbor na období 2009-2013
- předseda: 			
Stanislav Káčerek
- místopředseda			
Josef Urbánek
- jednatel:			
Stanislav Macalík
- pokladník:			
Josef Javornický
- hospodář:			
František Klásek
- předseda vinařské komise:
Miroslav Svoboda
- předseda technické komise:
Miroslav Sýkora
člen technické komise:		
Josef Martínek
- předseda kulturní komise:
Pavel Dekař
člen kulturní komise:		
Jan Macháček
- předseda revizní komise:		
Josef Oselka
člen revizní komise:		
Jan Tesař
člen revizní komise:		
Miroslav Mikéska
Každý první čtvrtek v měsíci se scházel výbor organizace, aby zajistil plán práce,
který jsme si stanovili. Schůze se konaly ve skladě zahrádkářů a někdy jsme se sešli ve
sklepě členů výboru v Plžích.
Začátkem roku probíhají výroční členské schůze. Naše organizace se sešla 31. ledna 2009
ve vinárně Motorestu Plže. Byla zhodnocena činnost a předneseny zprávy o hospodaření a
stanoven plán práce na další období. Na výroční schůze našich družebních organizací byli
určeni delegáti, kteří nás pak informovali o činnosti a akcích v těchto organizacích.
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Druhou důležitou akcí na začátku roku bývají košty vína. Naše organizace měla za
úkol v minulém roce uspořádat družební výstavu vín. Samotné výstavě předcházelo mnoho
úkolů se zajištěním potřebného množství vystavovaných vzorků od vinařů z Petrova, Strážnice, Sudoměřic, Skalice a také z okolních obcí, převážně ze strážnické vinařské oblasti.
Před výstavou jsme 27. března zajistili školení degustátorů. Přišlo však málo vinařů a je
vidět, že o bodování na výstavách není takový zájem. Degustace proběhla 26. dubna na
dvou místech. Bílá vína byla hodnocena v likusáku u koupaliště a červená vína ve vinárně
Motorestu. Degustace se zúčastnilo 100 hodnotitelů, kteří byli rozdělení do 20 komisí.
Samotná výstava vín spojená s ochutnáváním se uskutečnila dne 9. května na tenisovém kurtě za Motorestem. Pro větší pohodlí účastníků jsme se rozhodli, že postavíme
celkem 3 stany. Vystavováno bylo celkem 870 vzorků vína. Oceněno věcnou cenou bylo 20
vzorků, 242 bylo oceněno diplomem.
Absolutním vítězem jak u bílých tak u červených vín se stali vinaři ze Sudoměřic.
Výstavy se zúčastnilo celkem 550 návštěvníků, kterým k dobré náladě a příjemnému posezení hrála cimbálová muzika Můčci ze Strážnice. Myslíme si, že většina účastníků byla
spokojena. Připomínky byly z řad pořadatelů na vrácenky a někteří hosté poukazovali na
vyšší teplotu vín. Před výstavou jsme řešili možnost zapůjčení chladících boxů. Ty by však
značně zvýšily náklady na průběh akce. S finanční stránkou budete seznámeni v pokladní
zprávě.
Na dalších schůzích výboru jsme připravovali program „Dne vinařů“. Každým
rokem řešíme problém s návštěvností a snažíme se obohatit program, aby přitáhl více návštěvníků. Den vinařů jsme pořádali v sobotu 1. srpna. Týden před tímto termínem jsme se
sešli na členské schůzi v areálu Plže, kde se určily úkoly jednotlivých členů na zabezpečení
této akce. Chtěl bych poukázat na problém, který je každý rok a to je obsazování pokladen.
Termín konání je stálý a každý člen by měl počítat s tím, že tento den je potřeba dopoledne
pomoci s přípravou a odpoledne s organizátorskou službou. Připravit areál na akci nám
z velké části pomáhá obecní úřad, za což je potřeba jim poděkovat. K tanci i poslechu nám
na „Dni vinařů“ hrála dechová hudba Stříbrňanka. Do programu jsme opět zařadili vystoupení folklorního souboru Danaj. Na dolním pódiu u studny hrála cimbálová muzika Strážničan. Dvě víchy nám dávaly možnost ochutnat vzorky místních vín. Myslíme, že většina
účastníků byla spokojena a dobře se bavila. I přes naši snahu se nám nepodařilo přitáhnout
více návštěvníků. V termínu konání bylo v okolních obcích pořádáno hodně akcí, proto byla
návštěvnost menší.
Zástupci naší organizace se 5. září zúčastnili soutěže o nejchutnější guláš. Tuto
akci pořádá obecní úřad a účastní se na ní všechny organizace působící v obci.
V měsíci září jsme nainstalovali plašiče špačků do vinohradů a opět jako v předcházejícím roce jsme se nedostatečně věnovali hlídání vinohradů. Je v zájmu nás všech,
abychom tuto činnost brali vážně a věnovali jí větší pozornost.
Každý rok pořádáme exkurzi do sklepního hospodářství nějakého vinařství. V minulém roce jsme si naplánovali zájezd do rakouského údolí Wachau. Datum zájezdu byl
stanoven na 14. listopad, program zájezdu nám zajistila cestovní kancelář a nám se podařilo
zaplnit celý autobus. Navštívili jsme Krems – jedno z nejstarších měst vinařské oblasti
Wachau. a prohlédli jsme si kvasírny a lisovny závodu Domöve Wachau. Odpoledne jsme
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navštívili ve vesnici Falkenstein soukromé vinařství, kde nás majitel informoval o výrobě
místních vín. Provedl nás prostory, kde zpracovává hrozny a vyrábí víno. Pak následovala
prohlídka vinného sklepa s ochutnávkou místních vín. Ve večerních hodinách jsme se vraceli domů. Hodnocení zájezdu je na Vás a doufám, že se v diskusi vyjádříte, jestli se Vám
zájezd líbil nebo ne.
Závěrečná akce v roku „svěcení vína“ byla 27. prosince. V místním kostele sv.
Václava byla posvěcena donesená mladá vína. V podvečerních hodinách jsme pokoštovali
přinesené vzorky vín a pobavili se při živé hudbě. Bohužel rok od roku návštěvnost svěcení
vína klesá. V minulém roce se nás sešlo okolo 30 lidí , což je opravdu velmi málo.
Delegáti naší organizace v loňském roce navštěvovali akce, které pořádaly družební organizace.
Stanislav Káčerek

Postup při obnově kulturních památek
vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restau•rování neboZamýšlí-li
jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (viz. § 14 odst. 1 zákona č. 20/ Sb., ve znění pozdějších předpisů o státní památkové péči). Mezi takové úpravy patří např. oprava nebo líčení fasády průčelí vinného sklepa, instalace posezení včetně
úpravy povrchu, případně zeleně před sklepem apod.,

(správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je
•v plošně Vlastník,
chráněném území – památková rezervace, památková zóna nebo ochranné pásmo
nemovité kulturní památky, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím
pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného městského
úřadu obce s rozšířenou působností. Ve správním obvodu Hodonína jde o nemovitosti v
ochranném pásmu památek ve vesnické památkové rezervaci a ochranném pásmu vinných
sklepů Petrov – Plže.

Státní správu památkové péče najdete na Městském úřadě Hodonín, obecný stavební úřad,
Horní Valy 2, Hodonín, referent státní památkové péče, paní Kateřina Kurdíková, tel.: +420
518 316 143, GSM: +420 607 705 224, nebo e-mail: kurdikova.katerina@muhodonin.cz,
www.hodonin.com
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Moji milí rodáci !
Vzpomněl jsem si na malinkou příhodu a rád bych, aby se na aktéra této události nezapomnělo, pokud už se tak z nějakého důvodu nestalo.
Se svými rodiči Pavlem a Marií Salčákovými jsem se v roce 1949 zúčastnil začínajících
Strážnických slavností. V té době to byla spontánní vystoupení chasy okolních obcí na slavnostech. Při tančení skupiny Petrovjanů, najednou jeden „šohaj“ trochu vybočil z juchající
a tančící skupiny a do visícího mikrofonu řekl:

„ Ve Strážnici se nám líbí, enom nám tu nekdo chybí !“
V tom momentě celý stadion povstal a začal tleskat. Program pokračoval. Druhý pokus
tohoto šohaje už dobře nedopadl. Nejsem si jistý, zda to byl někdo z tancujících účinkujících, nebo někdo jiný, kdo dalším slovům zamezil.. Skutečností bylo, že už nestačil doříci,
že „nám tu nekdo chybí“! Lidé na stadionu však opět povstali a tleskali. Tleskal jsem i já,
aniž bych ve svých 13 letech tušil o co šlo. To jsem poznal až v dalších letech.
Odvážné vystoupení petrovského šohaja bylo reakcí prostého člověka na neúčast prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který rok předtím v září zemřel.
Podle mého názoru to byl hrdinský čin. Doba už jednoduchá nebyla.
Kdo byl ten člověk ?
Jaký byl jeho další osud ?
Moji milí rodáci ! Zkuste se poptat svých dědečků a babiček. Třeba si to budou z povídání svých dědečků a babiček pamatovat. Zkusme nezapomnět !
Jeho jméno a osud by rád znal
Váš
Vlaďa Salčák

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI KVĚTNU
Slavnostní odemykání Baťova kanálu 1. května. Začátek v 10.00 hodin.
Výstava vín, která se uskuteční v sobotu 8. května
na kurtech u Motorestu Plže.
Začátek ve 14.00 hodin.
Od 17.00 hodin bude hrát CM Múčka.

Zahradní slavnost – vítání občánků a oslava Dne matek.
Neděle 9. května na školní zahradě.
Začátek ve 14.00 hodin.
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Folklorní sdružení regionu Strážnicko – Veselsko – Horňácko,
FS Danaj a obec Petrov
pořádají jubilejní

1 0 . F O L K L O R N Í F E S T I VA L

SENIOŘI 2010

V programu vystoupí Ol(d)šava z Uherského Brodu,
Senioři valašského souboru Lipta z Liptálu, Pozdní sběr z Napajedel,
Slovácký krúžek z Brna, manželé Pitterovi z Prahy,
CM Výhonek s mužským sborem z Opavy, VM Danaj ze Strážnice a letos také
Petrovničan z Petrova s CM Strážničan
Hosté ze Slovenska - KOPA z Myjavy, Soubor Possonium
a ženský sbor Povoja z Bratislavy, Seniori souboru Detva z Detvy,
tanečník Jan Petrenka s partnerkou, gajdoš Lubo Tatarka.
Program začíná v 15.00 hodin.
Po skončení hlavního pořadu proběhne regionální kolo verbířské soutěže,
k poslechu i tanci zahraje CM Strážničan s primášem V. Pálenským.

Vinařský areál Plže, sobota 29. 5. 2010 v 15.00 hodin. Vstupné 50,- Kč

Zachovejme tradice!
Milí petrované, v zájmu zachování tradic Vás prosíme, kdo máte kroje a jejich součásti, které nepotřebujete, nebo nechcete, darujte je či prodejte naší malé taneční skupině. Kontakty
na nás jsou na obecním úřadě.
Za Petrovsků taneční skupinu Vás prosí a děkuje Vám
Ivana Klásková
PS: Abyste vědli, na co je máme, přijďte nás podpořit na „Seniory“ 29.května 2010.
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Vážený seniore,
tímto dopisem, který je určen právě Vám, chceme předejít trestné činnosti, kterou pachatelé páchají právě na osobách Vašeho věku. Velmi snadno využijí Vaší důvěřivosti a snahy
pomoci. Protože nám záleží na každém jednotlivci, chtěli bychom, abyste si dokázal lépe
ochránit svoje zdraví a majetek. Proto Vám poskytneme alespoň základní rady, jak nenaletět podvodníkům, kteří Vás mnohdy okradou o veškeré životní úspory. Podvodníci zkoušejí
různé léčky a nástrahy a vyskytují se po celém našem území, to znamená, že můžou kdykoli
zazvonit i u Vašich dveří.
V případě, že u Vašich dveří zazvoní cizí osoba, není nutné ihned vstupní dveře otvírat.
Počáteční informace můžete klidně vyřídit i přes zavřené dveře nebo pootevřené okno. Jakmile už dveře otevřete, pro podvodníka není problém se pod jakoukoli záminkou a to i přes
Vaše protesty, do domu nebo bytu dostat. Fyzicky proti nim nic nezmůžete. Znamená to
tedy, že DOKUD DVEŘE NEODEMKNETE A NEOTEVŘETE, JSTE V BEZPEČÍ.
Naučte se vstupní vrata domu nebo dveře bytu vždycky zamykat, i když jste doma nebo na
zahradě. Jedním otočením klíče v zámku si můžete ochránit svůj majetek i svoje zdraví.
Nebuďte důvěřivý k různým podomním prodejcům, kteří Vám nabízí zdánlivě levné
zboží. Jedná se o zboží nekvalitní nebo kradené. Ve většině případů chodí minimálně ve
dvojicích, jeden z nich Vás zabaví a druhý Vám mezi tím prohledá ostatní místnosti a odcizí naspořené peníze. Pokud se takoví lidé u Vašich dveří objeví, vždycky je odmítněte,
nevpouštějte dovnitř a ihned volejte linku 158.
Další léčkou, kterou tito podvodníci používají, je vracení nebo vybírání peněz za energii
nebo navýšení důchodů. Můžeme Vás ubezpečit, že v tomto případě jde vždycky o podvodníka, který u Vás zazvoní s úmyslem krást. Přeplatky i nedoplatky se nikdy nevyřizují
osobně, peníze se vracejí nebo posílají přes poštovní úřady. Scénář je pokaždé stejný.
Podvodník se vydává za pracovníka určité společnosti a osloví Vás s tím, že jde vrátit
přeplatek třeba 2 000,-Kč za energii. Samozřejmě, že Vám dává bankovku v hodnotě
5 000,-Kč s tím, že mu máte 3 000,- Kč vrátit. Tímto mu prozradíte úkryt svých peněz, on
Vás naučeným způsobem zabaví a po jeho odchodu zjistíte, že Vám chybí všechny úspory
a údajný přeplatek nemáte samozřejmě také.
Takoví pracovníci se musí prokázat zaměstnaneckým nebo služebním průkazem. Pokud
průkaz nemá, jde o podvodníka. Navíc musíte být vždycky dopředu informováni o tom, že
budou případné odečty prováděny a v který den. Buď místním rozhlasem nebo písemně na nástěnce domu. Pokud máte podezření, že se
jedná o podvodníka, volejte linku 158 a pomozte nám předejít dalšímu okrádání seniorů.
S přáním hezkého a bezpečného dne

Policie České republiky

16:30

16:30

6.6.

13.6.

16:30 S.Petrov - FK Baník Ratíškovice B

9.5.

16:30

16:30

SK Kozojídky - Sokol Petrov

10:00

2.5.

30.5.

13:15

Sokol Petrov - Sokol Hr. Lhota B

16:00

25.4.

16:30

13:45

FK Nová Lhota - Sokol Petrov

16:00

18.4.

23.5.

12:45

Sokol Petrov - FC Nesyt Hodonín

15:30

11.4.

16:30

13:15

Slovan Bzenec B - Sokol Petrov

15:30

4.4.

16.5.

12:15

Sokol Petrov - FC Moravský Písek

15:00

28.3.

14:15
13:45
13:00
14:15
13:45

Jiskra Strážnice - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Sokol Lipov A

Sokol Domanín - Sokol Petrov

FK Suchov - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Velká nad Vel. B

13:45

12:45

15:00 KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov

čas

21.3.

A - mužstvo

čas

datum

Sokol Petrov - Sokol Kněždub

Agro Vnorovy - Sokol Petrov

SK Žarošice - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Dr. St. Poddvorov

FC Vracov - Sokol Petrov

10:00

16:30

10:00

14:30

10:00

16:30

Jiskra Strážnice - Sokol Petrov
(sobota 1.5.)

14:00

10:00

10:00

Sokol Petrov - FK SaZ Blatnice

Sokol Petrov - FC Mor. Písek

Baník Mikulčice - Sokol Petrov

žáci

Sokol Petrov - Sokol Kněždub

Baník Lužice - Sokol Petrov
(sobota 5.6.)

volno

Sokol Petrov - Sokol Lipov

FC Vracov - Sokol Petrov
(sobota 15.5.)

Sokol Petrov - Sokol Vlkoš

Kostelec - Sokol Petrov
(sobota 1.5.)

Sokol Petrov - Sokol Tv. Lhota

FK Nová Lhota - Sokol Petrov

Sokol Petrov -FC Nesyt Hodonín
(Nesyt - žačky)

10:00 KEN Veselí n.Mor.- Sokol Petrov

10:00

10:00

čas

Sokol Petrov - Velká nad Veličkou

Dr. Bukovany - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Agro Milotice

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Baník Mikulčice

Sokol Hr. Lhota - Sokol Petrov

dorost

pozn.

žáci: sobota 5.6.

žáci: sobota 15.5.

dor.: sobota 1.5.
žáci: sobota 1.5.

A-m.: hřiště Těmice

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov pro jarní část sezóny 2009/2010
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Plastová okna a dveře, hliníková okna a dveře, zimní zahrady a příslušenství
Zateplení budov, plochých střech a jejich izolace
Speciální fasádní zateplení (styroblok)
Stavby bazénů, okrasných jezírek, pokládka dlažby
Výkopové práce
Možnosti vyřízení dotace Zelená úsporám

S TAV B Y A R E K O N S T R U K C E

kompletní projektová a architektonická příprava díla, inženýrská činnost
a realizace celé stavby na klíč
Naše stavební společnost vám nabízí zhotovení stavební projektové dokumentace, zajištění
veškerých administrativních úkonů a hlavně samotné bezproblémové provedení stavby ať
už rodinného domku, rekonstrukce nebo výstavby průmyslové haly. Všechny tyto stavební
práce jsou prováděny a dozorovány kvalifikovanými pracovníky a řemeslníky.
Nabízíme moderní a příjemné bydlení pro každého. Používáme nejmodernější postupy
a materiály s nejvyšší kvalitou. Pokud potřebujete rekonstruovat, opravovat, či poradit
v oblasti stavebnictví, neváhejte nás kontaktovat.
Kontakt: Petrov 283, 696 65
E-mail: murzocompany@seznam.cz
Tel: 604 537 164				
www.murzocompany.webnode.cz

Svícny, zvonky, klepadla, stojany na kytky, zahradní nábytek, krbové
nářadí, vývěsné štíty, vinotéky, kliky, panty, poštovní schránky, rámy
na zrcadla, police, věšáky

U MĚLECKÉ KOVÁŘST V Í
V případě, že nevíte, co darovat příbuznému k významnému jubileu, nebo si chcete sami udělat radost, přijďte se inspirovat k nám.
Nabízíme vám ručně kované výrobky z dílny uměleckého kováře.
Murzo Company s.r.o., Petrov 283, 696 65

tel. 604 537 164		

e-mail:murzocompany@seznam.cz
www.murzocompany.webnode.cz

3/2009
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VODO
TOPO
PLYN
PATRIK BARTOŠ, Petrov 70
Tel.: 737 604 907
Nabízí služby v této oblasti:
-

rozvody vodovodů (v plastu, mědi)
rozvody topení (v plastu, mědi)
rozvody plynu (v mědi)
opravy a dodávky čerpadel
(darlingů)
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben a květen:
5.4. Růžena Bučková
5.4. Anna Obrtlíková
12.4. Marie Březovská
22.4. František Obrtlík
27.4. Pavlína Macháčková
29.4. Juraj Baláž
1.5. Ervín Němeček
4.5. Miloslav Macháček
9.5. Božena Lukášová
26.5. Marie Mlýnková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:

Eleonora Večeřová
Petr Janeček
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:

Jan Svoboda
Marie Ballaiová (roz. Ráčková) – bydliště Hodonín
Marie Bačíková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN
POPELNICE : 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 14.5., 11.6. pátek
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Takoví jsme byli …
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Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 20. 4. 2010
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice

