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Petrovský

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 3/2010

Ahoj léto, ahoj prázdniny ....!
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
máme tady léto, dětem neuvěřitelně rychle utekl školní rok a začínají prázdniny.
V minulém čísle jsme Vás zvali na spoustu kulturních akcí, které připravovala obec
spolu s organizacemi. Myslíme si, že se všechny akce, hlavně díky příznivému
počasí, vydařily.
Děkujeme Vám, že si nacházíte čas na setkání s těmi, kteří společně s námi tvoří
jednu obec.
Všem spoluobčanům přejeme
hodně slunných dnů
a v době dovolené dobrou pohodu,
žákům a studentům prázdniny plné her
a milých zážitků.
Starosta a místostarostka

Usnesení č. 707 - 719
z jednání č. 45/2010 Zastupitelstva obce Petrov

konaného dne 1.4.2010 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Petrov
707. ZO schvaluje program jednání.
708. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2010.
709. ZO schvaluje Změnu č. 1 Územního plánu obce Petrov.
710. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.5287/2009 (VHS Javorník – CZ s.r.o.).
711. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování č. 073/80/2004 ze dne 23.2.2004.
712. ZO schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
713. ZO schvaluje Smlouvu č. 6207-014/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu.
714. ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání obce za rok 2009, a to, že nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
715. ZO schvaluje Návrh změny č.2 územního plánu obce Petrov na pozemky p.č. 2080
a 2079 v k.ú. Petrov u Hodonína. Zpracování této změny uhradí manželé Janíkovi.
Pokud bude v průběhu projednávání změny navržena další dílčí změna, budou všechny změny rozpočítány na jednotlivé žadatele. S manželi Janíkovými bude uzavřena
smlouva, ve které budou zahrnuty podmínky Změny č.2 územního plánu obce Petrov.

3/2010

strana 3

716. ZO pověřuje člena zastupitelstva Richarda Koštuříka jako odpovědnou osobu při realizaci Změny č.2 územního plánu obce Petrov.
717. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 521 (2 m2) v k.ú. Petrov
u Hodonína.
718. ZO neschvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení S úsměvem na akci „VIII.
Mezinárodní festival na vodě „Lučina 2010“.
719. ZO ukládá místostarostce, aby upozornila řidiče vozů Tespry Hodonín, aby při vývozu
popelnic nejezdili po travnatých plochách v ulici „Čaganov“.

Usnesení č. 720 - 744
z jednání č. 46/2010 Zastupitelstva obce Petrov

konaného dne 20.5.2010 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Petrov
720. ZO schvaluje program jednání.
721. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2010.
722. ZO bere na vědomí hospodaření Obce Petrov za I. čtvrtletí roku 2010.
723. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrov 3/2010 pro volný pohyb psů.
724. ZO schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 – Řád veřejného pohřebiště.
725. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. A-201010.
726. ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Hodonína
(Dotace je na zabezpečení obecní knihovny ve výši 31 000,- Kč)
727. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu.
728. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství ze dne 18.9.2009, uzavřený níže
uvedeného dne, měsíce a roku.
(Dodatek se uzavírá s MAS Strážnicko z důvodu posunutí splatnosti půjčky)
729. ZO schvaluje Dohodu s manželi Janíkovými.
(týká se úhrady změny č.2 Územního plánu obce Petrov)
730. ZO schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby.
731. ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Strážnicko, DSO na rok 2010.
732. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 746 (36 m2) a 747 (3 m2)
v k.ú. Petrov u Hodonína. (zahrada manželů Pivoňkových)
733. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1299 v k.ú. Petrov u Hodonína. (u Baťova kanálu)
734. ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1418/4 o výměře 199 m2 v k.ú.
Petrov u Hodonína. (zahrada manželů Holišových)
735. ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 521 (2m2) panu Jaromíru Čajkovi za cenu 50,- Kč
za 1 m2. Náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a vkladem na katastrální
úřad uhradí kupující.
736. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč DDM Strážnice na Hrátkyádu.
737. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Lince důvěry Hodonín na činnost
na rok 2010.
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738. ZO bere na vědomí informace paní Mgr. Heleny Tomšejové ohledně provozu MŠ a
školní kuchyně v době velkých prázdnin.
(MŠ bude v době velkých prázdnin uzavřena, školní kuchyně bude v době od 13.8 do
31.8. uzavřena z důvodu sanitace)
739. ZO schvaluje Bezúplatný převod pozemků p.č. 1464/321, 1464/322, 1464/323 a
2031/6 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem vybudování
cyklostezky a odpočinkového místa pro cyklisty.
740. ZO schvaluje Pověření pana Richarda Koštuříka, Františka Javornického a Miloše
Janečka, aby posoudili stav dvou stromů, které svým růstem narušují pomník paní
Marie Žofkové.
741. ZO schvaluje Bezúplatné užívání části obecního pozemku p.č. 805/2 (cca 18 m2) manželi Šarovými, za podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě.
742. ZO bere na vědomí informaci místostarostky o ukončení funkce kronikáře pana Ing.
Petra Flašara a to od 1.6.2010 z pracovních důvodů.
743. ZO schvaluje realizování veřejné služby v naší obci.
(pro klienty, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi)
744. ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč obci Petrovice
u Karviné, kterou v letošním roce postihly povodně.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Školská rada
Do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Petrov pro období 2010 - 2013 byli
zvoleni:
1.

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Monika Úlehlová
Blanka Vojtková

2.

Zástupci Obce Petrov:
František Mlýnek
Josef Šťastný

3.

Zástupci pedagogických pracovníků:
Marie Březovská
Mgr. Jitka Vyoralová

Plavecký výcvik
V období od 15. dubna do 17. června 2010 se žáci 2. a 3. ročníku základní školy a děti mateřské školy zúčastnili plaveckého výcviku v Hodoníně. Žáci základní školy odplavali 10
lekcí po dvou hodinách a děti mateřské školy 10 lekcí po jedné hodině.
Děti mateřské školy se formou her postupně a nenásilně adaptovaly na vodní prostředí, uči-
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ly se nebát vody. Postupně získávaly důvěru v učitele plavání, učily se přirozenému pohybu
ve vodě a dodržování pokynů a rad učitele. Učitelé vštěpovali dětem základní hygienické
návyky a učili je prvním plaveckým dovednostem.
Žáci základní školy si upevňovali základní hygienické návyky a učili se základním plaveckým dovednostem. Výuka probíhala v kombinaci dvou plaveckých způsobů: prsa – znak
(25m) a kraul – znak (10 m). Žáci byli seznámeni i s jednoduchými prvky sebezáchrany. Učili se využívat znakových
prvků, plavání na boku, přivolání pomoci a byli také seznámeni se zásadami plavání ve volné přírodě.
Výuka plavání vyvrcholila 17. června 2010 plaveckými závody, které se konají vždy na závěr plaveckého výcviku.
Žáci naší školy závodili se žáky Základní školy Sudoměřice, protože se plaveckého výcviku žáci obou škol účastnili
současně.
Výsledky plaveckých závodů:
2. ročník – závod na 25 m: 2. místo: Ivana Vojtková
3. ročník – závod na 25 m: 1. místo: David Mareček
3. místo: Sára Nejezchlebová
3. ročník – závod na 50 m: 1. místo: Martin Trecha
3. místo: Daniel Karel Pivoňka

Matematický Klokan 2010
Každoročně se žáci 2. – 5. ročníku základní školy účastní matematické soutěž Klokan. Žáci
2. a 3. ročníku soutěží v kategorii Cvrček, žáci 4. a 5. ročníku v kategorii Klokánek. Letos
matematická soutěž proběhla dne 18. března 2010. Nejlepší řešitelé naší školy byli:

Kategorie Cvrček:
1.
2.
3.

Daniel Karel Pivoňka		
Michal Bačík			
Martin Trecha			

Kategorie Klokánek:
1.
2.
3.

Tesař David			
Mlýnková Tamara		
Fiurášek Dominik		

3. ročník		
2. ročník		
3. ročník		

51 bodů
49 bodů
48 bodů

5. ročník		
5. ročník		
5. ročník		

98 bodů
96 bodů
87 bodů

Matematické soutěže Klokan 2010 v kategorii Klokánek se na okrese Hodonín zúčastnilo 1
415 žáků. I když jsme malá vesnická škola, obstáli jsme v konkurenci velkých městských
škol a naši dva žáci se umístili z celkového počtu 1 415 řešitelů na dvou předních místech:
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1.
2.
3.

Markéta Ševčíková		
David Tesař			
Tamara Mlýnková		

3/2010

ZŠ Dubňany		
ZŠ Petrov		
ZŠ Petrov		

108 bodů
98 bodů
96 bodů

Blahopřejeme a všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny!

Poděkování
Děkujeme členům MS Dolina Petrov za výlet do přírody dne 11. 6. 2010. Prožili jsme společně příjemné a soutěživé dopoledne. Děti mateřské i základní školy se vrátily spokojené a
měly radost z dárečků, kterými byly za výsledky v soutěžích odměněny.
Mgr. Helena Tomšejová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Loučení se školním rokem
Školní rok se nezadržitelně blíží ke konci. Práce v mateřské škole vrcholí. Nastává čas, kdy
se sklízejí plody celoroční práce. Hlavou každé z nás proběhne spousta prožitých zážitků.
Rok co rok, si opakujeme, že kdybychom ty
děti víc nenaučily, tak skutečnost, že fungují
dohromady, dokáží se vzájemně vnímat, komunikovat, pozdravit, oslovit, vzájemně si
pomoci a poradit, že ten rok nebyl promarněný a prázdný. Je samozřejmé, že k této proměně nedojde, není-li zaštítěna společnými zážitky, prožitky, denními zkušenostmi, ať už ze
spontánních aktivit, či záměrně navozených
– řízených činností. Deset měsíců potkávání
stačilo k výrazné proměně dětí. Snažíme se,
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aby si děti každý den, který v mateřské škole stráví, opravdu užily. Letošní poslední měsíc
školního roku jsme pro ně připravily spoustu akcí a činností.
Svátek dětí jsme oslavili návštěvou divadelního představení pro děti „Jak šlo vejce na vandr“. Ačkoliv nám počasí nepřálo byl tento den příjemný, dále jsme shlédli loutkové divadlo
v Sudoměřicích a s myslivci jsme strávili pěkné dopoledne v přírodě. Velkou jarní akcí byla
výuka plavání, která byla ukončena závody.
Blíží se prázdniny a s nimi poslední slavnostní událost a tou je pasování našich předškoláků
na školáčky. Zastavte se u našeho tabla a seznamte se s nimi. Přejeme si společně, aby z
usmátých obličejíků budoucích prvňáčků úsměv nikdy nezmizel. A my všichni v mateřské
škole se už těšíme na nové školáčky, kteří za námi přijdou v září.
Závěrem všem dětem, ale i rodičům a vlastně nám všem, kdo se podílíme na výchově a péči
dětí přejeme dovolenou plnou sluníčka a milých lidí kolem sebe. Těšíme se na shledanou v
září, kdy už budeme zase všichni v jednom kole.
Učitelky z MŠ

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Vážení spoluobčané!
Před několika týdny jsem po řádném zvážení oznámil vedení naší obce, že ukončuji činnost
kronikáře obce. K tomuto kroku mě vede zejména plnění mých pracovních povinností a z
toho vyplývající nedostatek času pro mé mimopracovní aktivity.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste mě při vedení obecní kroniky
obohatili svými vzpomínkami, zážitky nebo jste mě nasměrovali tam, kde se vždycky něco
dělo.
Za tři roky kronikářské práce se mi podařilo nasbírat dostatek materiálu - ať už fotografického či zaznamenaného v mé paměti a přeneseného do písemné podoby. Měl jsem možnost
zúčastnit se mnoha akcí a musím říct, že takové kulturní a společenské oživení, jaké zažívá
Petrov v posledních letech, nám mohou mnohé obce závidět.
Velkou měrou se na tomto podílí vedení naší obce, ale bez Vašeho přičinění, bez Vaší účasti
na těchto akcích bychom nebyli tam, kde jsme dnes.
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Měl jsem možnost dokumentovat rozvoj naší obce, který dosáhl vysoké úrovně. Máme
krásnou vesnici a jsem rád, když se mohu pochlubit tím, že v Petrově bydlím. Nejvíce mě
za ty tři roky kronikaření oslovila loňská návštěva Petrova našim panem prezidentem s jeho
manželkou. Tato významná návštěva ve mně nechala navždy hluboký zážitek, neboť jsem
měl možnost kompletně dokumentovat návštěvu pana prezidenta od jeho příjezdu do Plží
až do jeho odjezdu z petrovského přístaviště na Baťově kanálu.
Ale i další akce, jako byla třeba oslava 100. výročí naší školy, vítání petrovských občánků,
petrovský fašaňk, vinné košty, čertovské harašení, zpívání u vánočního stromu či „běžné“
zábavy v Plžích či na Baťáku patří mezi ty, kde se vždy dobře cítím a mám příjemný pocit
z toho, že Petrov skutečně žije.
Přeji Vám hezké léto a novému kronikáři hodně úspěchů v jeho práci.
S pozdravem Ing. Petr Flašar

Poděkování

Za vedení obce bych chtěla poděkovat panu Petru Flašarovi za výbornou práci kronikáře a
spolupráci s obcí. Je nám líto, že tuto činnost musel ukončit.
Eva Mlýnková

UPOZORNĚNÍ
Obec Petrov upozorňuje všechny občany na zákaz vyvážet jakýkoliv materiál (stavební,
zeminu, trávu, apod.) kamkoli v celém katastru obce. Porušení zákazu bude posuzováno
jako přestupek!!!
Vyzýváme občany, aby při jízdě na kole v obci využívali cyklostezek a nejezdili po komunikaci I/55 z důvodu bezpečnosti.

Obec Petrov hledá zájemce, který by zastával funkci kronikáře.
Práce spočívá v popisování a dokumentaci života obce. Předpokládané dovednosti -jednoduché ovládání PC v rozsahu psaní textu a pořízení fotografií.
Upřednostníme zájem o veškeré dění v obci a spolehlivost.

Bude kolem Petrova obchvat?
Všichni věříme, že nějaké řešení nás čeká, protože doprava na I/55 je čím dál horší. I když
máme nový průtah, není to konečné řešení. Jak jste jistě slyšeli, mezi důležité komunikace
kraje je zařazena čtyřproudová rychlostní silnice z Břeclavi do Olomouce R55 o délce 112
km. Její stavba již začala. Je hotový 5- ti km úsek u Olomouce, 9-ti km u Otrokovic a staví
se úsek u Hulína. Na naší jihomoravské straně probíhají stále přípravy a nejspornější je
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úsek přes Bzenec Přívoz. Tam hnízdí několik druhů vzácných ptáků a ochránci přírody si
prosadili výstavbu 7 km tunelu, který by nijak nenarušoval přírodu.
V úterý 15.6. bylo v kulturním domě ve Strážnici veřejné projednání stavby tohoto sporného úseku a všechny zainteresované strany souhlasí s jeho výstavbou a nic kromě financí
by nemělo bránit pokračování stavby i u nás. Přes tyto optimistické zprávy zatím žádný
konkrétní termín dokončení celé trasy není, ale přípravné práce stále pokračují. Trasa je již
pevně daná – Břeclav, Rohatec, Přívoz, Moravský Písek, Staré Město až Olomouc. Pro nás
to znamená, že definitivně padne varianta, kterou navrhovali ochránci přírody, tedy dálnice
kolem Plží přes Bažantnici směrem na Veselí nad Moravou.
Výstavbou R55 by pravděpodobně nebyla ani potřeba stavět obchvat Petrova, protože veškerá tranzitní doprava (která nás trápí nejvíce) by jela po nové dálnici. Doufejme, že se nové
vládě podaří zajistit dostatek financí a také u nás bude v obci podobný klid jako v Rohatci.
Ing. Ladislav Krůtil

Nová pravidla venčení psů
Začátkem července nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích, vydaná pod číslem 3/2010. Byť se povinnosti z ní vyplývající pro osoby, které psy venčí, příliš nemění, neuškodí malé opakování. Už proto, že
přestupky, týkající se této oblasti, jsou poměrně časté.
Co by tedy měl každý, kdo se psem vyrazí na procházku, vědět? Osoba, která psa doprovází na veřejném prostranství, je povinna mít jej
na vodítku.Volný pohyb psů vyhláška umožňuje jen v místech, označených jako výběh pro psy. V Petrově je to pravý břeh Baťova kanálu-za mostem v Rybářích (výběh je označen tabulí). Tato ustanovení
by měla omezit nárůst počtu případů napadení jiného psa či osob volně pobíhajícími psy.
V této souvislosti upozorňujeme, že vždy nemusí jít o pokousání. Postih za porušení vyhláškou stanovených povinností pochopitelně hrozí i v případě, že například volně vypuštěný byť náhubkem vybavený pes povalí dítě či náhle vběhne do vozovky před projíždějící
automobil.Také upozorňujeme, že i když bude pes volně pobíhat na prostranství k tomuto
určené-musí být pes trvale pod dohledem svého chovatele.Ten také plně odpovídá za svého
volně pobíhajícího psa a za to, aby pes neopustil prostory vymezené k volnému pohybu psů.
Také musí chovatel dbát na to , aby jeho pes nenapadal další psy nebo osoby a nebo, jak se
v současné době množí stížnosti, nepoškozoval zaseté pole.
Přestupky, spáchané porušením vyhlášky, může policista řešit v blokovém řízení uložením
pokuty. V případě, že přestupek nebude projednán na místě, bude příslušný správní orgán
rozhodovat o uložení sankce ve správním řízení.
Beze změn zůstávají další povinnosti, vážící se k venčení psů, vyplývající z dalších předpisů. Například povinnost odstranit případné psem způsobené znečištění veřejného prostranství či omezení, vyplývající z dalších předpisů také zůstávají i nadále v platnosti.
Vyhláška je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce.
Alena Konečná
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ZE ŽIVOTA OBCE
Zpráva o dosavadní činnosti MRS Petrov v roce 2010
V letošním roce dne 28. února byla pořádána výroční členská schůze, které se účastnilo 35
členů, což je na naši skupinu stále dost málo. Je totiž důležité, aby se do dění v naší skupině
zapojila větší část našich členů. A ne jenom někteří co mají o to zájem.
6. března se zvolení zástupci zúčastnili konference MRS Strážnice konané na učilišti ve
Strážnici. Zde byla projednána činnost minulá, ale i program činnosti na letošní rok. Dále
bylo předneseno hospodaření a plán na rok 2010.
Před konáním tradičních rybářských závodů se organizovaly brigády na přípravu Orláku.
Bylo to v termínech 13. a 21. března. 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.
24. dubna proběhly rybářské závody na Baťáku. Jako tradičně byla uspořádána den před
závody zábava. Účast byla oproti minulému roku vyšší, jak chytajících, tak i přihlížejících
návštěvníků. Celkem chytalo 122 rybářů. O zdárný průběh obou akcí (zábavy a závodů)
se velkou měrou konečně zasloužilo dobré počasí. O občerstvení se letos postarali členové
našeho svazu z místní skupiny Bzenec a Strážnice a podle spokojenosti hostů na výbornou.
Hudební produkci na páteční zábavě opět zajistila skupina EX ČMELÁCI a znovu na výbornou.
Každý závod má svého vítěze a tentokrát jím byl Tok Radek z Veselí nad Moravou a za
kapra 58,5 cm získal digitální fotoaparát. Druhou cenu rybářskou výbavu vychytal s kaprem
57,0 cm Václavík Stanislav ze Strážnice. Cenu za lína rybářské křeslo vylovil z Baťáku Běloch Vl. z Petrova s línem o velikosti 36 cm a naviják za bílou rybu získal za karase velikosti
40 cm Mareček Josef také z Petrova. Poděkování patří všem naším sponzorům a členům,
kteří přispěli cenami do tomboly.
29. května proběhly na Lapači dětské rybářské závody konané k příležitostem Mezinárodního dne dětí. Celkem se této akce zúčastnilo cca 45 dětí ať už těch co lovili nebo těch co přihlíželi. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení ve formě párků a hranolek tak i pamlsky.
Toto nám věnovali sponzoři a za to jim moc děkujeme. Vzhledem k tomu, že byl nepříznivý
stav vody, úlovky tomu odpovídaly. Proto si ceny vybírali děti podle pořadí příchodu na
akci. Cen bylo dost, tak děti přišly na řadu několikrát. Všichni byli spokojení s průběhem
akce, počasím a bohatou nadílkou.
30. května se naši mladí rybáři a budoucí rybáři zúčastnili tradičních dětských závodů ve
Bzenci na rybníčku. Za Petrov soutěžilo deset dětí. Lovilo se zde na plavanou a závod byl
vyhodnocován bodovým systémem. Celkovým vítězem závodů se stal Filip Schwoiser, syn
člena naší skupiny s počtem 629 bodů, které získal za 48 kusů bílé ryby. Nově byla vyhlášena kategorie největší kapři a z našich dětí se jako třetí umístil Ospalík Tomáš a čtvrtý byl
Belžík Tomáš. Také další naše děti obsadily místa v první polovině hodnocených. Deštivé
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počasí trochu kazilo jinak dobře připravenou akci, ale je vidět, že naší rybářské drobotině
nepříznivé podmínky nevadí.
Všechny naše členy a ostatní občany Petrova a okolí zveme na Rybářskou noc konající se
24. července 2010 v areálu Petrovských Plží. Hrát bude Q-styl z Prostějova a pochutnat
si můžete na rybích specialitách i jiném občerstvení, které budou zajišťovat členové naší
organizace.
Dále bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu 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 2010 pevné zdraví a mnoho rybářských úlovků.
Petrův zdar přeje výbor MS Petrov

S činnosti MS Dolina Petrov
Dne 11.6.2010 uspořádalo myslivecké sdružení Dolina Petrov den pro děti MŠ a ZŠ Petrov
v prostoru Valcha Sudoměřice.
Po počátečním nástupu, kdy byly děti přivítány členy mysliveckého sdružení Dolina Petrov
a byly seznámeny s minulostí, současností a účelem myslivosti. Mimo jiné byly dětem
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ukázány různé druhy zbraní a trofejí, které jsou součástí budovy na Valše. Dále měli děti
možnost k nahlédnutí časopisy Myslivost, o které byl velký zájem.
Hlavním bodem programu byly připravené soutěže, do kterých 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.
Dále dne 12.6.2010 se členové MS Dolina Petrov sešli ve stejném prostředí Valcha Sudoměřice. Po krátké členské schůzi si myslivci uspořádali střelbu na asfaltové holuby, tzv.
disciplína trap – baterie.
Střílelo se ve dvou kolech, v každém kole na 15 asfaltových holubů. Této soutěže se zúčastnilo 19 členů.
Na prvním místě se umístil Michal Javornický, dále v pořadí Václav Tománek, František
Javornický, Květoslav Kočvara a jako pátý František Podrazil ml. Všichni členové si mohli
dle umístění vybrat věcnou cenu.
Květoslav Kočvara
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S činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Hasičská soutěžní klání
Hasičský cirkus v oblasti soutěží se rozjel naplno jak pro děti tak dospělé poslední víkend v
dubnu. Tímto víkendem začala okresní Velká cena pro děti a Grand Prix a Disgrafik Grand
Prix okresu Hodonín pro dospělé.
V rámci Velké ceny soutěží pro děti se konala 23.5.2010 dětská soutěž v Petrově. Za slunečného počasí se všechna soutěžní družstva, a že jich bylo celkem 27 v obou kategoriích,
pokusila získat nejlepší čas v požárním útoku a štafetě požárních dvojic.
Po zahájení soutěže se na nás zamračil bouřkový mrak , po krátké spršce se počasí opět
umoudřilo a soutěž proběhla bez závad.
Naše barvy reprezentovalo družstvo starších žáků a jako správní hostitelé jsme přenechali
medailové pozice ostatním.
Největší úspěch u diváků i ostatních soutěžících mělo družstvo přípravky, což jsou děti ve
věku 3 – 6 let. Soutěž v Petrově pro ně byla premiérová a maličcí hasiči se do soutěžení
pustili s vervou a bez problémů překonali i nepřízeň podobě značně podmáčené dráhy.

A stejně jako děti se do soutěžení pustili i dospělí. Dvě družstva – ženy a muži – se letos
účastní seriálu soutěží okresní ligy a v současné době po uskutečnění 4 kol soutěží družstvo
mužů obsadilo průběžné 2. místo v celkovém pořadí všech účastníků.
Družstvo žen absolvovalo stejný počet soutěží a v průběžném pořadí je na 1. místě v celkovém hodnocení. Mimo soutěže okresu Hodonín se družstvo žen zúčastňuje i soutěží

14 strana                                                                                                                     

3/2010

v sousedních okresech.
Dalším kolem okresní ligy je soutěž v Petrově, která se uskuteční 3. července 2010 od 13
hodin v areálu koupaliště.

Jak se stát členem?

Chcete se přidat ? Žádný problém !
Máme zájem o lidi, kterým není lhostejné, co se děje za jejich plotem. Je nám jedno, kolik
Vám je let. Přijímáme děti do hasičských kroužků, muže do zásahové jednotky, sportovní i
spolkové činnosti a ženy či dívky do soutěžního družstva a spolkové činnosti. Jsme moderně smýšlejícím dobrovolnickým záchranářským sborem.
Podmínky :
- pro členy sboru : zájem o činnost v humanitárně smýšlející komunitě.
- pro členy zásahové jednotky : dobrý zdravotní stav, věk nad 18 let, zájem. Činnost není
honorovaná.
V případě zájmu o členství ve sboru nebo zásahové jednotce nás můžete kontaktovat:
Starosta SDH Šťastný Josef tel. 724 002 862
Velitel SDH Javornický Josef tel. 724 075 287
Nebo oslovit kteréhokoliv člena SDH
Tyto osoby můžete kontaktovat také v případě technické pomoci (např. čerpání vody ze
sklepa, studny, odstranění spadeného, zlomeného nebo ohrožujícího stromu apod.)
Zásahová jednotka letošním roce má do 20.6 za sebou celkem 16 výjezdů a to :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

6.3.
7.3.
8.4.
27.3.
17.4.
17.5.
28.5.
2.6.
2.6.
3.6.
3.6.
4.6.
12.6.

v 16.20hod. Strážnice požár skládky
v 11:26hod. Strážnice požár skládky
v 12:06hod. Strážnice požár skládky
v 19:04hod. Petrov planý poplach
v 10:00hod. Petrov sdělávání čapího hnízda
v 18:13hod. Hodonín technická pomoc záplavy
v 14:34hod. Hodonín technická pomoc čerpání vody
v 7:15hod. Sudoměřice čerpání vody
v 9:52hod. Petrov čerpání vody
v 8:35hod. Rohatec pytlování a čerpání vody
v 13:05hod. Petrov čerpání a monitoring vody
v 15:32hod. Rohatec Soboňky požát u trati
v 21:45hod Petrov-Rohatec-Ratíškovice odstraňování
padlých stromů po vichřici
14 12.6. v 23:12hod Strážnice požár výškové budovy
15 13.6. v 13:01hod Sudoměřice odstranění padlých stromu
16 17.6. v 22:01hod. Strážnice požár výškové budovy
planý poplach

1+4
1+3
1+3
1+6
1+2
1+6
1+1
1+1
1+4
1+4
1+4
1+2
1+3
1+3
1+2
1+4
Mgr. Jana Trojancová
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Z činnosti petrovských mažoretek
V sobotu 19. června se zúčastnily mladší mažoretky Soutěže mažoretek o putovní trofej
starostky obce Vacenovice. Protože jsme se rozhodly o účasti v této soutěži až tři týdny před
soutěží, o to bylo náročnější se na ni připravit. Ukázalo se, ale že snaha nebyla marná, protože petrovská děvčata ve Vacenovicích zabojovala a obsadila třetí místo ve své kategorii.
Předstihly je jen mažoretky z Brna a ze Ždánic.
Děkujeme malým mažoretkám za reprezentaci naší obce, paní vedoucí Lence Podrazilové
a starším holkám (Magdě, Martině a Sylvě) za jejich přípravu.
Eva Mlýnková

Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
V právě ukončené sezoně fotbalových soutěží ročníku 2009/2010 se naše mužstva
umístila následovně:
A - mužstvo se v III.B třídě umístilo stejně jako v uplynulé sezoně opět na 7. místě, což
vzhledem k výsledkům hlavně před vstupem do jarní části soutěže je zklamáním. Mužstvo
předvádí pohlednou kopanou, ale bohužel jen po soupeřovo pokutové území.
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Pokud by se naše mužstvo nepřizpůsobilo v zápasech s papírově i fakticky slabšími mužstvy jejich úrovni hry, tak bylo v reálných možnostech obsadit minimálně 3. místo, hned za
postupující Jiskrou Strážnice a posíleným Slovanem Bzenec,, B“, který je v podstatě složen
ze 3 mužstev / Těmice, Syrovín,a Bzenec ,, B,, /. Zápasy, ve kterých jsme zbytečně přišli
o body : Nová Lhota : Petrov 1 : 1, Domanín : Petrov 2 : 1 a domácí Petrov : Lipov 0 : 0,
Petrov : Velká nad Veličkou,, B ,, 2 : 2.
Naopak k nejlepším zápasům v jarní sezoně patří výhra nad rezervou Ratíškovic v poměru 2 : 0, k čemuž přispěli kvalitním výkonem i hráči Ratíškovic, za něž nastoupil mj.veterán Mačuda a ..........., kteří hráli dříve v mužstvech 2.a 3. ligy /Ratíškovice, Kunovice a
Vítkovice.Velmi dobrý výkon podalo mužstvo s Hroznovou Lhotou ,, B ,, 2 :1, kdy se 2 brankami
blýskla naše jarní akvizice Pavol Kubík.
Bohužel tím výčet našich plusů ohledně A - mužstva pro tuto sezonu skončil. Jednou z
příčin slabších výkonů byla i četná zranění / Přemek Zezula-komplikované zranění ruky,
Pavel Šantavý - jako druhý nejlepší střelec mužstva po podzimu / 7 branek / zasáhl vinou
přetrvávajících zdravotních problémů až do posledních 4 zápas a bohužel nenavázal na
podzimní střeleckou formu, Zdenek Macháček vinou nešetrného zákroku v zápase s Lipovem -utržené vazy v rameně, nemohl nastoupit k posledním 3 zápasům, Filip Chludil
- zlomený palec ve stejném zápase a nakonec i zlomená ruka Michala Palkoviče, ještě v
podzimním zápase s Jiskrou Strážnice./
Velmi příjemným překvapením patřily výkony gólmana Miroslavy Vrány, který ve většině zápasů naše mužstvo podržel a hlavně nejlepšího střelce mužstva Miroslava Macháčka,
který zatížil konta soupeřů 13 brankami, což je na krajního záložníka obdivuhodné.
K tradičním oporám ještě patřil Ladislav Krůtil a Michal Palkovič. Do vlastního svědomí by si naopak měl vstoupit Lukáš Podrazil, který za celou sezonu z postu záložníka a
útočníka vstřelil pouze 2 branky a Tomáš Lončík, který vlastní nedisciplinovaností oslabil
spoluhráče a k posledním 4 zápasům z nepochopitelných důvodů nenastoupil a nechal tak
na holičkách hlavně své kamarády z mužstva.V podzimní sezoně by naše A - mužstvo měli
posílit hráči vycházející z dorostu : J.Uher, T.Grabec, J. Faltýnek a M. Holiš. Trenérem
A -mužstva zůstává pro nastávající sezonu Milan Pekár a má podporu celého výboru TJ.
Pokud mají někteří diváci výhrady k jeho práci, tak by měly své názory, popř. připomínky
formulovat vhodnější formou a ne se schovávat v davu a urážet ho např. bezduchými výroky ,,Vrať se na Slovensko, Slováci táhněte apod. ... /..a říct mu to z očí do očí jako chlapi,
popř. se mohou dotyční zapojit do práce celého výboru a budou mezi náma vítáni a navíc
nám mohou ukázat, jak se to má dělat pořádně.
Program A - mužstva : 4.07.: Pohárový turnaj v Radějově,18.07.Pohárový turnaj v Petrově / Petrov, Tv. Lhota, Strážnice, Mokrý Háj/, 24.07. / v 15.00 hod. doma s Kamenicí nad
Lipou/ I.B. tř-Kraj Vysočina /, 31.07-1.08. Jiskra Holíč,, B,,- v Holíči.
Dorost se pod vedením Dušana Javornického a Pavla Konečného umístil na konečném
4.místě / 1.Velká nad Veličkou, 2. Hroznová Lhota, 3. Milotice/. I přesto, že se nepodařilo
prodloužit v jarní sezoně hostování Josefa Bučka ze Šardic, tak se naše mužstvo postupně
zlepšovalo a nebýt zbytečné domácí ztráty doma s Baníkem Mikulčice / 0 : 1 / a remízy

3/2010

strana 17

4 : 4 ve Strážnici, kde naše mužstvo po poločase vedlo už 4 :1, mohlo v konečném účtování
obsadit minimálně 3. místo, místo Milotic, které měly o pouhý bod víc.
K největším oporám patřil nejlepší střelec celé soutěže Tomáš Zlomek, který vstřelil úctihodných 45 branek a to ještě kvůli vyloučení a zranění ještě ke 4 zápasům nenastoupil. Za
pozornost stojí 2 zápasy / Petrov : Žarošice 11 : 0 / 7 branek / ,Petrov : Kněždub 7 : 0 / 6
branek /. Druhým nejlepším střelcem mužstva byl Radim Vrána s 18 brankami.Do mužstva
se dobře zapojil i Vojtěch Roštinský, který byl u nás na jaře na hostování z RSM Šardice.
Velmi dobré výkony během jara podával Jan Uher ml., Josef Faltýnek a Tomáš Grabec. Je
jen škoda, že dále nepokračují v mužstvu dorostu Radek Kříž a Martin Gaidos, pro které byl
fotbal zřejmě nezajímavý a většinu volného času stráví poflakováním po Petrově a vysedáváním na lavičkách před prodejnou COOP.
Družstvo žáků obsadilo stejně jako v předešlé sezoně 5. místo. Nebýt výpadku v podzimní části sezony, kdy skončilo na 8. místě s pouhými 15 body / 4 3 5 38 : 40 15 bodů /.
V jarních odvetách byla bilance následující 12 zápasů 10 0 2 43 : 22 30 bodů.
K nejlepším střelcům mužstva patřili Tomáš Belžík 24 branek, Ján Benovič 23 branek a
David Hlaváč 8 branek.
Nad naše síly byl pouze Sokol Lipov, kterému jsme doma podlehli 0 : 5 a Baník Lužice,
kde jsme utrpěli prohru 11 : 2, ale hlavně kvůli tomu,že se k zápasu nedostavilo 5 hráčů
základního kádru a vzhledem k tomu, že mužstvo odehrálo proti silnému soupeři zápas
prakticky v 7 lidech, tak výsledek byl celkem odpovídající.
12.06. se družstvo žáků zúčastnilo turnaje v Zarazících, kde obsadilo konečné 3. místo,
po výsledcích 1:5 s Kněždubem a po vítězství s Tvarožnou Lhotou 4 :2.Branky Petrova :
Tomáš Belžík 2 x, Ján Benovič1 x, Ondřej Velísek 1 x, David Hlaváč 1 x.
Na turnaji jsme se rozloučili s vycházejícím hráči do dorostu : Ján Benovič a Jan Vaněk.
Zbývající hráči Lukáš Lipa, ani Dominik Janča se nedostavili ani k poslednímu zápasu
s Kněždubem, ani k turnaji.
Vzhledem k zájmu, který jsme zaznamenali během jarní sezony ze strany dětí / ročník
2000 - 2003 - celkem 9/, jsme přihlásili do nového ročníku 2010/2011 i přípravku, která
bude hrávat domácí zápasy v Sudoměřicích. Hracím dnem bude pro domácí zápasy neděle
/ 2,5 hod před zápasem mužů /. K tomuto kroku jsme dospěli po dohodě se sousednímu
Sudoměřicemi, které mužstvo doplní dalšími 10 hráči. K tomuto kroku nás vede i situace,
ke které došlo během jarní sezony, kdy postupně přestalo po prvních 2 zápasech chodit celkem 6 hráčů na tréninky a jelikož pro další sezonu bude hrát i družstvo žáků, tak je budeme
muset doplňovat i hráči, kteří naberou zkušenosti hlavně v přípravce. Poděkování patří
rodičům /zj. Benovič, Velísek, Mikulková /, kteří vypomohli bez ohledu na čas, s tím že to
dělají pro své děti, což se bohužel nedá říci o všech.
Na závěr uvádím jeden úryvek z rozhovoru brankáře naší fotbalové reprezentace Petra
Čecha z Mladé Fronty / 16.06.2010-Fotbal jako šance /, který je hodně inspirující hlavně
pro rodiče. protože na výchovu dětí má největší vliv prostředí v rodině, až potom následuje
škola a sportovní oddíl, popř.jiné aktivity.
Fotbal může mladé lidi mnohému naučit . Co všechno dal Vám ?
Ukázal mi, že mohu pílí a pracovitostí něčeho dosáhnout, a naučil mě nevzdávat se. Mnoho

18 strana                                                                                                                     

3/2010

dětí neumí překonávat překážky a velmi rychle se vzdávají. Právě sport posiluje vůli po
vítězství a schopnost nevzdávat se.
Prostřednictvím Obecního zpravodaje bych chtěl požádat pamětníky, kteří si půjčili kroniku fotbalového oddílu ještě od pana Tomšeje, zda by ji nemohli vrátit, aby bylo možné se
dopátrat některých prázdných míst v historii našeho oddílu.
Všechna mužstva zahájí podzimní sezonu 8.08.2010
ing. Petr Hlaváč
Jednatel TJ Sokol Petrov

A2B - III.B třída muži
TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Strážnice

26

21

2

3

78: 26

65

( 26)

2.

Bzenec B

26

19

4

3

92: 38

61

( 22)

3.

Mor.Písek

26

16

4

6

58: 24

52

( 13)

4.

KEN Veselí

26

13 10

3

51: 28

49

( 10)

5.

Hr.Lhota B

26

14

4

8

63: 32

46

( 7)

6.

Domanín

26

13

4

9

50: 44

43

( 4)

7.

Petrov

26

12

6

8

49: 31

42

( 3)

8.

Kozojídky

26

12

4

10

63: 36

40

( 1)

9.

Ratíškovice B

26

11

5

10

58: 49

38

( -1)

10.

Velká-Javorník B

26

7

7

12

49: 62

28

(-11)

11.

FK Suchov

26

6

3

17

37: 64

21

(-18)

12.

Nová Lhota

26

6

2

18

35: 59

20

(-19)

13.

Lipov A

26

2

1

23

16: 74

7

(-32)

14.

Nes.Hodonín

26

0

0

26

10:154

0

(-39)

C1A - OP dorost
TABULKA

Rk.

Tým

Záp

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Velká n.Vel.

26

20 3

+

3

85: 25

63

( 24)

2.

Hr.Lhota

26

16 6

4

79: 37

54

( 15)

3.

Milotice

26

14 5

7

76: 50

47

( 8)

4.

Petrov

26

14 4

8

81: 44

46

( 7)

5.

Vnorovy

26

14 2 10

60: 54

44

( 5)

6.

KEN Veselí

26

13 2 11

64: 58

41

( 2)

7.

FC Vracov

26

11 4 11

69: 73

37

( -2)

8.

Kněždub

26

6 11

55: 50

33

( -6)

9.

Blatnice

26

10 3 13

66: 73

33

( -6)

10.

St.Poddvorov

26

8

5 13

46: 50

29

(-10)

11.

Žarošice

26

8

5 13

29: 67

29

(-10)

12.

Mikulčice

26

6

7 13

40: 78

25

(-14)

13.

Strážnice

26

5

4 17

44: 80

19

(-20)

14.

Bukovany

26

4

4 18

26: 81

16

(-23)

9
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E2B - Okresní soutěž žáci sk. B
TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+ 0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Lipov

24

22 2

0

186: 6

68

( 32)

2.

Lužice

24

19 3

2

160: 34

60

( 24)

3.

Mor.Písek

24

15 4

5

82: 22

49

( 13)

4.

FC Vracov

24

14 3

7

121: 40

45

( 9)

5.

Petrov

24

14 3

7

82: 62

45

( 9)

6.

Kněždub

24

12 3

9

90: 67

39

( 3)

7.

KEN Veselí

24

9 7

8

50: 59

34

( -2)

8.

Kostelec

24

9 1 14

54:102

28

( -8)

9.

Mikulčice

24

9 0 15

49: 88

27

( -9)

10.

Nová Lhota

24

7 1 16

40: 80

22

(-14)

11.

Nes.Hodonín-ž

24

6 1 17

32:118

19

(-17)

12.

Tv.Lhota

24

3 2 19

33:155

11

(-25)

13.

Vlkoš

24

2 0 22

23:169

6

(-30)

COCO
SESE
U U
NÁS
UDÁLO
V MĚSÍCÍCH
KVĚTEN
A ČERVEN
? ?
NÁS
UDÁLO
V MĚSÍCÍCH
KVĚTEN
A ČERVEN
Otevírání
Baťova
kanálu
a slavnostní
otevření
sociálního
zařízenízařízení
Otevírání
Baťova
kanálu
a slavnostní
otevření
sociálního
V sobotu
května
kolem
desáté
hodinynapadli
napadlinaše
našepřístaviště
přístavištěpiráti
pirátinejen
nejenze
zeSudoměřic,
Sudoměřic,
V sobotu
1. 1.
května
kolem
desáté
hodiny
ze Strážnice.
Sudoměřickým
útočníkům
aleale
takétaké
ze Strážnice.
Sudoměřickým
útočníkům
vládl pan starosta Tomšej. Sudoměřští na nás
vládl pans starosta
Tomšej.
Sudoměřští
na lebkami
nás vy- a starosta střílel pistolkou, se kterou
vyrukovali
toaletním
papírem
potisknutým
rukovali
s
toaletním
papírem
potisknutým
lebkami
plaší špačky. Strážničtí piráti měli připraveny mačety. Obojí chtěli dobýt nové záchody.
a starostasestřílel
pistolkou,
se kterou
plaší špačPetrovjané
ale nezalekli
a hasiči
v historických
uniformách na útočníky stříkali
ky. Strážničtí
měli
připraveny
Obojí a pozvali je na naši půdu, kde náš
džberovkami.
Popiráti
malém
boji
jsme se semačety.
všemi usmířili
chtěli dobýt
novéobce,
záchody.
Petrovjané
se aleaneza„kapitán“,
starosta
odemkl
Baťův kanál
zahájil tak letošní sezonu. Poté byla
lekli a hasiči
uniformách
nakteré
útoč-bude sloužit nejenom místním, ale hlavně
přestřižena
páskavahistorických
otevřeno sociální
zařízení,
níky stříkali
džberovkami.
Po vystoupili
malém bojipetrovské
jsme se mažoretky v námořnickém oblečku,
turistům.
Pro zpestření
této akce
se všemiTomáš
usmířili
a pozvali
na našiskupina
půdu, kde
kouzelník
Šulaj
a zahrálajecountry
Mecháči. Po celou dobu probíhaly také
náš „kapitán“,
plavby
po Baťověstarosta
kanále. obce, odemkl Baťův kanál
a zahájil tak letošní sezonu. Poté byla přestřižena páska a otevřeno sociální zařízení, které bude
Eva Mlýnková
sloužit nejenom místním, ale hlavně turistům. Pro
(vložit
obrázek
ze zbraněpetrovské
Sudoměřičanů“)
zpestření
této„nápis
akce vystoupili
mažoretky
(foto Baťák 1,2,3,4)

Výstava vín
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v námořnickém oblečku, kouzelník Tomáš Šulaj a zahrála country skupina Mecháči. Po
celou dobu probíhaly také plavby po Baťově kanále.
Eva Mlýnková

Výstava vín
Dne 8. května naše organizace Českého zahrádkářského svazu uspořádala na tenisovém
kurtu vedle motorestu Plže místní výstavu vín. Od místních pěstitelů a několika přátel vinařství z okolí se nám podařilo zajistit 272 vzorků vín.
Degustace vzorků byla 30. dubna v „Likusáku“. Za účasti 30 vinařů, kteří byli rozděleni
do 8 komisí se hodnotilo 100 bodovým systémem. Opět se projevil problém s malým počtem degustátorů, a to přes naši snahu umožnit vinařům školení degustátorů. V minulém
roce jsme toto školení uskutečnili v motorestu Plže pro všechny vinaře. Účast však byla
velmi malá. Samostatná příprava areálu výstavy je problematická tím, že se musí zajistit
výstavba stanů. Tento rok byl postaven jeden velký stan pro nalévání vzorků vína a tři menší
stany pro návštěvníky výstavy. Tímto děkujeme obecnímu úřadu, jehož pracovníci spolupracovali se členy organizace, kteří zajišťovali přípravu areálu.
Začátek výstavy byl ve 1400 hodin. Velké obavy byly z počasí, které není pro tento rok
moc přívětivé. Nakonec nám přálo a přilákalo 350 návštěvníků. K poslechu a zábavě nám
hrála cimbálová muzika „Můčci“ ze Strážnice. Myslíme si, že návštěvníci výstavy byli
spokojeni, což se dalo usuzovat podle dobré atmosféry, která panovala. Také kvalita vystavených vín byla na velmi dobré úrovni. Konec výstavy byl stanoven na 2400 hodinu,
ale ukončena byla ve 2200 hodin, protože všechny vzorky vystavovaných vín byly vypity.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavy
a všem vinařům, kteří přispěli svými vzorky vín.
Stanislav Macalík

Zahradní slavnost
V neděli 9. května jsme se sešli na školní zahradě, abychom společně oslavili svátek Dne
matek a přivítali nové občánky. Maminky s dětmi z Klubíčka, paní učitelky a děti z mateřské a základní školy si připravily hezký bohatý program. V průběhu zahrály děti divadlo a
vystoupily mažoretky.
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Do života naší obce jsme přivítali: Anetu Bačíkovou, Petra Janečka, Carlu Andreu Nejezchlebovou, Rozárii Martinkovou, Šimona Jana Matyáše, Pavla Silnicu, Karolínu Vašíčkovou, Eleonoru Večeřovou a Alberta Buchtíka.
Eva Mlýnková

Noc s Andersenem
V pátek 21.5.2010 od 20.00 hod. jsme čekali děti, které se nebojí strávit noc čtením
bez rodičů. Již potřetí jme se sešli na noční spaní v tělocvičně. O večeři a snídani bylo
postaráno, jen spacáky a karimatky si děti musely přinést s sebou.
Tento rok jsme pozvali děti básničkou:
Cítíš to taky? Po špičkách už nuda leze přes tvůj práh. Pročpak s ní doma sedíš sám? Vezmi si polštář a pojď k nám! Tady je totiž veselo. Nám by se jinam nechtělo! Že nevíš, kudy
vede cesta? Vždyť je to lehké: vprostřed Petrova a blizoučko snad odevšad je kouzelný
dům, skoro hrad, v něm plno knih a plno
dětí - KNIHOVNA!!! To přece dneska letí!
A všechny cesty sem k nám vedou. Jestli
se bojíš, půjdeme s Tebou. Co se tu dneska bude dít? Jen se nech pěkně překvapit.
Nudit se ale nebudeš. Najdeš tu všechno,
co jen chceš. Budeme si hrát a číst a zpívat, soutěžit... jen NE nudou zívat. Protože
dnešní skvělá noc, ta bude zkrátka jako
sen. To pro nás jí kouzelnou moc dal Hans
Christian Andersen.
A „nalákali „ jsme jich opravdu hodně.
Sešlo se 41 dětí. I přes jejich velký počet
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celá noc proběhla bez zádrhelů. Děti nakreslily moc hezké obrázky -při čtení pohádek.
Po noční stezce odvahy všichni rádi zalezli do spacáků. A za chviličku se celou tělocvičnou ozývalo chrápání.
Alena Konečná

„Hrátkyáda“ obcí Mikroregionu Strážnicko
V sobotu odpoledne 22. května 2010 se v Radějově uskutečnil již III. ročník soutěže „Hrátkyáda“ obcí Mikroregionu Strážnicko.
I naše děti se této akce zúčastnily.Pro soutěžící byly nachystány disciplíny:
sochy z Velikonočních ostrovů, bludiště, šikovné vejce, slepé spřežení, všeználek, lunochod, flash cups a člunkový štafetový běh.
Petrovské děti se umístily, díky velmi dobře natrénovaným dětem z jiných obcí, až na posledním osmém místě, ale za účast a obrovskou snahu jim patří velký dík.
Za Petrov bojovali: Martin Zelinka, Ivana Vojtková, Adéla Vojtková, Martin Obrtlík,Tamara Mlýnková, Miroslav Vašek, Kristýna Vykouřilová a Eva Vyskočilová.
Poděkování také patří paní Blance Vojtkové, která se o děti na soutěži starala a panu Richardu Koštuříkovi, který zajistil dopravu do Radějova.
Eva Mlýnková

SENIOŘI 2010
V sobotu 29. května se v areálu Plží pořádal jubilejní již 10. ročník setkání folklorních souborů
Senioři 2010, na kterém vystoupil i petrovský
folklorní kroužek Petrovjan. Pozvání na tuto akci
od paní Pálenské a pana Tománka proběhlo během loňského folklorního festivalu ve Strážnici,
kde několik Petrovjanů vystoupilo v programu
„Strážnická svajba“. S tímto pozváním jsme rádi
souhlasili a to nás společně s našim nadšením zavázalo k přípravě na tento den, která u některých
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z nás začínala bez nadsázky krůček od krůčku od úplných tanečních a pohybových základů.
Od února jsme se začali scházet pondělí co pondělí v tělocvičně základní školy, později
jsme začali zkoušet i ve středy a když počasí dovolilo, tak jsme k zkouškám využili i kolečka v Plžích. Ke zkouškám v Plžích nám letošní nevyzpytatelné počasí moc nepřálo, za
to nám ale vše vynahradilo v samotný den konání Seniorů, kdy během dne krásně svítilo
sluníčko a celé folklorní odpoledne se i díky tomu povedlo. Po akci samotné proběhlo focení v petrovských krojích, které jsme naplánovali, aby se zachovala památka jak na tuto akci
tak na tradice v obci které stále bohužel pomalu mizí. Velké poděkování patří všem, kteří
obětavě kroje na tuto akci zapůjčili, protože pro některé tanečníky byl kroj, tak jak opravdu
patří k sobě, problém sehnat. Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům našeho kroužku, kteří se nejenom snažili, ale zároveň i dokázali, že jsou schopni důstojně a bravurně
reprezentovat naši obec a to i ve společnosti takových tanečníků a folkloristů, kteří se při
tomto setkání za všechny soubory předvedli.
Alena Opavská

„Přijede k nám pouť…“
V sobotu 12. června k nám na fotbalové hřiště přijela pouť. Na hřišti se vyrojilo
spoustu klaunů, cigánek, vodníků, nechyběl ani medvěd, pan principál a paní principálová.
Pro děti byly přichystány úkoly, které plnily a získávaly za ně penízky. Za tyto si kupovaly
odměnu v pouťových krámcích. Byla pro ně připravena např. střelnice, přetahování lana
s medvědem, skořápky a podobné disciplíny. Kdo nechtěl plnit úkoly, mohl si zaskotačit
na trampolíně, skákacím hradu nebo nechat si namalovat na obličej obrázek. Protože bylo
horké počasí, hasiči zajistili pro děti také osvěžení v podobě sprchy z hasičského děla.
Závěrem poutě byl zapálen táborák a děti si pochutnaly na špekáčku.
Děkujeme všem rodičům a petrovské mládeži, kteří nám při akci pomáhali.
Hlavně děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančně:
Swietelsky stavební, s.r.o., Renova Hodonín, Tespra Hodonín, Jaroslav Svačina, Josef
Martinek, Jaroslav Hlúpik, Jaromír Čajka, Tomáš a Simona Komoňovi, Richard Koštuřík,
Patrik Bartoš, Bronislava Paulik, Miroslav Brhel, František Mlýnek, Ivo Bačík, Pavel Konečný a Vladimír Kotásek.
Materiálně také přispěli: Va K Hodonín, Kofola (Monika Bartošová), Starobrno (Monika
Říhová), potraviny Jednota, Rádio Dyje, Policie ČR, Kamil Zahradníček, Andrea Kubíková, Jitka Tesařová, Markéta Javornická a maminky z Klubíčka
Eva Mlýnková
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Základní škola Strážnice, Školní ulice 283
- ČÁPOVKA informuje
Soutěž hlídek mladých zdravotníků
Každoročně probíhá v měsíci květnu soutěž žáků
základních škol, kteří si poměřují své teoretické
a hlavně praktické znalosti v oblasti poskytování
laické první pomoci. Během školního roku získávají dovednosti a vědomosti, jež poté zúročí v soutěžním klání. Letošního kola soutěže se zúčastnil
již osvědčený tým ve složení Kristýna Obrtlíková, Lucie Štenclová, Magda Šebestová, Eva Boťánková a Michaela Janečková.
Své, dalo by se říct už letité zkušenosti , zúročily a získaly 4. místo ,a i když skončily těsně pod
stupni vítězů, dokázaly, že jsou schopné zvládnou
ošetření zlomeniny, krvácení, popáleniny a také resuscitaci. Své zkušenosti a dovednosti
předávají každý rok svým spolužákům od 1. do 9. třídy v průběhu Týdne první pomoci, kdy
žáky učí prakticky jak pomoct tomu, kdo to potřebuje.

Není ti 18 ? Nesázej!
Tak zní motto soutěže nazvané Rubikon, která probíhá
pod záštitou Senátu ČR. Hlavním úkolem je seznámit
děti zábavnou formou se zákony a jejich dodržováním,
ukázat jak snadné či nesnadné je rozhodování.. Soutěž
proběhla v několika kolech. Prvním bylo kolo školní,
v němž se utkala pětičlenná družstva žáků 8. a 9. tříd.
Dalším kolem bylo kolo oblastní. V tomto kole naši
školu reprezentovalo pětičlenné družstvo ve složení
Andrea Smaženková, Barbora Ráčková, Eva Třeslínová, Jakub Vojtíšek a Martin Běťák.
Po napínavém souboji s dalšími pěti školami naše
družstvo zvítězilo a zajistilo si postup do krajského
kola. Toto kolo proběhlo 6. května v Brně a soutěžilo
celkem 7 týmů z Jihomoravského kraje. Po napínavém
a celkem vyrovnaném souboji získalo naše družstvo
5.místo v celkovém hodnocení.I když nevyhráli, přesto si soutěžící odnesli mnoho poznatků
do života., zajímavých zážitků a vyzkoušeli si , jak je někdy těžké se správně rozhodnout.
Celému týmu patří dík za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i města.

3/2010

strana 25

Soutěž Občan
160. výročí narození T.G Masaryka bylo tématem okresního kola soutěže Občan pro žáky
8. a 9. tříd. Soutěž se uskutečnila 11.5.2010 v Muzeu T.G.M. v Hodoníně a v prostorách
radnice v Hodoníně. Tříčlenná družstva si prověřila svoje znalosti o prvním československém prezidentovi v různých úkolech, v nichž si také vyzkoušela své dovednosti, postřeh
a zručnost.
Družstvo naší školy ve složení Markéta Ondrovčíková, Martin Běťák a Hana Surá zúročilo
své školní znalosti a z celkového počtu 12 soutěžních týmů vybojovalo 5. místo.
Mgr. Jana Trojancová

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v naší obci:
-účast 651 voličů
Výsledky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ČSSD ODS TOP 09 KDU ČSLKSČM VV Zemanovci Suverenita Česká pirátská str.Děl.str.soc.spr. Moravané Koruna česká Pravý blok Strana zelených Svobodní občané STOP Občané .cz. -

hlasy:
hlasy:
hlasy :
hlasy :
hlasy :
hlasy :
hlasy:
hlasy:
hlasy :
hlasy :
hlasy :
hlasy :
hlasy:
hlasy :
hlasy :
hlasy :
hlasy :

Kuriozita z volební urny, která byla vložena
do úřední obálky místo volebního lístku:

176
106
86
79
71
69
20
12
6
5
4
4
3
2
2
1
1

- 27%
- 16%
- 13%
-12%
- 11%
- 10,5%
- 3,0%
- 1,8 %
- 0,9%
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PETROVĚ
VÁS ZVE NA

XV. ROČ. MEMORIÁLU Z. STRÁNSKÉHO

KDY:
KDE:

3. ČERVENCE 2010 OD 13 HODIN
AREÁL KOUPALIŠTĚ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A OBEC PETROV
Vás srdečně zve na

kdy:

3. července 2010 od 20 hodin
kde: Petrov – Plže

V.S. P. BAND

hraje skupina
bohatá tombola, občerstvení zajištěno – prase na rožni
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Místní rybářská skupina Petrov Vás zve na

R ybářskou noc
do Plží, která se bude konat

v sobotu 24. července 2010.
K tanci a poslechu hraje skupina Q-styl

Prostějov.

Budou pro Vás přichystány rybí speciality.

Český zahrádkářský svaz
Vás zve na

který se uskuteční

dne 7. srpna 2010.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba

Mistříňanka

a cimbálová muzika

Radošov z Veselí nad Moravou.
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O B E C P E T R O V z ve n a

v přístavišti Baťova kanálu.
Divadlo se odehraje
v pátek 13. srpna ve 21.00 hodin.

Kdy?
Kde?
V kolik?
Hraje?

pátek 27. srpna 2010
na „Kolečku“ v Plžích
v 19.30 hodin
DJ Luděk Ptáček
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben a květen:
5. 7.
10. 7.
10. 7.
8. 8.
27. 8.

Justin Kuric
Jan Koštuřík
Bohumil Kýr
Cecílie Zezulová
Anna Šebestová

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

Narodili se:

Albert Buchtík (nebyl uveden v minulém čísle)
Bertíkovi i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:

Bohumila Tichá
Božena Lukášová
Jaroslav Příhoda
Josef Bureš
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE : 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 9.7., 13.8. pátek
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info: Petrov 430
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