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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
blížíme se ke konci prvního pololetí letošního roku a s tím i k našim, již tolikráte zmiňovaným oslavám obce. Do každé domácnosti jsme doručili pozvánky spolu s novými pohlednicemi, kterými Vás a Vaše blízké chceme pozvat na tyto oslavy. Budeme rádi, když naše
pozvání přijmete a pozvete i své příbuzné a známé, kteří žijí mimo Petrov.
Slavnost začne mší svatou, na kterou všechny zveme. Budeme rádi, když Vás co nejvíce
přijde v našem krásném petrovském kroji. Poté se společně přesuneme průvodem do Plží,
kde bude následovat program a zábava.
Těšíme se, že tento slavnostní den prožijeme spolu.
Eva Mlýnková, starostka
Ing. Ladislav Krůtil, místostarosta
Protože se blíží konec školního roku a děti mají před sebou dva měsíce prázdnin, přejeme
jim, aby je příjemně prožily a načerpaly spoustu sil pro příští školní rok.
Vám všem přejeme krásné letní dny a příjemně strávenou dovolenou
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 224 - 236
z jednání č. 17/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 9.2. 2012
224. ZO schvaluje Program jednání ZO.
225. ZO bere na vědomí informace pana Ing. Jana Baránka.
226. ZO bere na vědomí Výsledek výběrového řízení „Nákup svozové techniky a systému
odděleného sběru“ – veřejná zakázka byla přidělena uchazeči: NAVARA Novosedly,
a.s.. Tato nabídka nejlépe vyhověla požadavkům a podmínkám stanoveným zadavatelem.
227. ZO bere na vědomí Výsledek výběrového řízení „Technika pro kompostárnu a fermentační stanici“ – veřejná zakázka byla přidělena uchazeči UNIMARCO a.s. Tato
nabídka nejlépe vyhověla požadavkům a podmínkám stanoveným zadavatelem.
228. ZO schvaluje Kupní smlouvu UNIMARCO a.s.
229. ZO schvaluje Kupní smlouvu NAVARA Novosedly, a.s.
230. ZO schvaluje Darovací smlouvu Jmk.
231. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce – Povodí Moravy, s.p.
232. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
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prostřednictvím DSO Obce pro Baťův kanál na oslavy 600. výročí obce. Rozpočet
projektu 100 000,- Kč. Vlastní zdroje činí 30 000,- Kč.
233. ZO schvaluje podání čtyř žádostí do dotačních programů Jihomoravského kraje – celková hodnota projektů 603 000,- Kč.
234. ZO bere na vědomí žádosti pana Josefa Martinka a Ivana Šary.
235. ZO ukládá starostce pozvat na další jednání ZO pana Josefa Martinka.
236. ZO bere na vědomí informace pana místostarosty o postupu při realizaci projektu
„Procházka Petrovem – aneb od vody k vínu“.

Usnesení č. 237 - 265
z jednání č. 18/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 29.3. 2012
237. ZO schvaluje Program jednání ZO.
238. ZO schvaluje Záměr směny obecních pozemků p.č. 1353/15, 1353/1, části pozemku
517/9 a části obecního pozemku 1459/120 v k.ú. Petrov u Hodonína.
239. ZO schvaluje Záměr prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 517/9 v k.ú. Petrov
u Hodonína.
240. ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
241. ZO schvaluje Smlouvu č. 014990013615/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu.
242. ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.UZSVM/7924/2011-BHOM/1.
243. ZO schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
244. ZO schvaluje Smlouvu o dílo MSO servis, s.r.o Kyjov.
245. ZO schvaluje Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace za rok 2011 ve výši 529,- Kč do rezervního fondu.
246. ZO schvaluje Vyřazení elektrického sporáku SE 12, inv. číslo 30004, který ji již ve
špatném technickém stavu a jeho oprava by byla nerentabilní, z evidence ZŠ a MŠ
Petrov, příspěvkové organizace.
247. ZO schvaluje Upravený odpisový plán pro rok 2012 ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové
organizace.
248. ZO schvaluje Finančního neinvestiční příspěvek ve výši 10 000,- Kč SDH Petrov na
práci s mládeží v roce 2012.
249. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 3000,- Kč Mažoretkové skupině
Petrov na činnost v roce 2012.
250. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro TJ Sokol Petrov na činnost v roce 2012.
251. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 5000,- Kč MRS Strážnice, místní skupině Petrov na činnost v roce 2012.
252. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 3000,- Kč ZO Českého svazu
chovatelů Petrov na činnost v roce 2012.
253. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 10000,- Kč MS Dolina Petrov
na činnost v roce 2011.
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254. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 1500,- Kč ZO Svaz zdravotně
postižených občanů na činnost v roce 2012.
255. ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 2000,- Kč MC Klubíčko pro
rok 2012.
256. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč tanečnímu kroužku Petrovjan na
činnost v roce 2012.
257. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 300,- Kč na žáka 7. ročníku, který se zúčastnil v letošním školním roce lyžařského výcviku. Celkový příspěvek 2700,- Kč – celkem 9 žáků.
258. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2012.
259. ZO schvaluje Navrhované řešení bezproblémového průjezdu ulicí „Do Polí“ – umístění dopravních značek „Zákaz stání“ do této ulice, dále oznámení do rodinných domů,
aby majitelé parkovali své vozy na svých nájezdech. Majitelům firem, podnikajících v
areálu bývalé farmy, dát povolení ke vjezdu do úseku kolem koupaliště, kde je umístěno dopravní značení „Zákaz vjezdu“ nad 3,5 t s dodatkovou tabulkou.
260. ZO neschvaluje Finanční příspěvek Občanskému sdružení S úsměvem.
261. ZO neschvaluje Finanční příspěvek na akci pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, klub „RADOST“, o.s. Prostějov.
262. ZO neschvaluje Finanční příspěvek Svazu zdravotně postižených občanů, regionální
výbor Hodonín.
263. ZO neschvaluje Finanční příspěvek Občanskému sdružení dětí a mládeže SARKANDER na akci Setkání mládeže děkanátu Veselí nad Moravou.
264. ZO schvaluje Udělení souhlasu České poště, s.p. k instalaci a provozování terminálu
společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. pouze za podmínek, že obec stanoví místo
k umístnění satelitu.
265. ZO bere na vědomí informace starostky o vývoji příprav na 600. výročí obce Petrov.

Usnesení č. 266 - 280
z jednání č. 19/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.4. 2012
266. ZO schvaluje Program jednání ZO.
267. ZO schvaluje Směnu obecních pozemků p.č. 1353/15, 1353/1, části pozemku 517/9 a
části pozemku p.č. 1459/120 v k.ú. Petrov u Hodonína (cca 333 m2).
268. ZO schvaluje Prodej části obecního pozemku p.č. 517/9 (cca 65 m2) v k.ú. Petrov
u Hodonína panu Ivanu Šarovi.
269. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování OSA.
270. ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Hodonína.
271. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2012.
272. ZO schvaluje Kroniku obce Petrov 2011.
273. ZO schvaluje Využití části rezervního fondu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace
ve výši 28 400,- Kč na úhradu plavání žáků.
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274. ZO schvaluje Investiční příspěvek ve výši 2000,- Kč (nepodléhající vyúčtování) Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizaci na pořízení videogastroskopu pro dětské oddělení.
275. ZO bere na vědomí Žádost pana Ing. Josefa Antoše o odkoupení části (cca 1000 m2)
obecního pozemku p.č. 1463/1 v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterém hodlá vybudovat
penzion.
276. ZO bere na vědomí Žádost pana Davida Tomčaly o směnu a odkoupení části pozemku
p.č. 1463/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
277. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně výkonu veřejné služby.
278. ZO bere na vědomí informace starostky k přípravám oslav obce a k plánovaným kulturním akcím.
279. ZO bere na vědomí projekt zahradního domku na p.č. 106/2 v k.ú. Petrov u Hodonína,
investor manželé Ing. Robert a Silvia Prokipčákovi.
(stavba v budoucí ulici „Lázeňská“)
280. ZO ukládá starostce svolat schůzku s paní Ing. Romanou Okáníkovou ze SÚ ze Strážnice.

Kytice Petrovu
Petrove! Petrove! Dědinko v dolině.
Letos si oslavíš šest set let povinně.
Kolik tu vyrostlo šikovných lidiček,
kteří si zpívají tisíce písniček.
Zpívali písničky, učí i dětičky,
aby z nich vyrostli šikovní človíčci.
Někteří zůstali, jiní světem chodí,
ten kdo se tu zrodil – srdíčko ho vodí.
Vodí ho po kraji, vinicemi, polem myšlenky vzpomínek honí se kolem.
Na dětství, kde maminka hladí.
Bylo to krásné – byli jsme mladí.
Na Šance vyjdi a zpět se dívej,
co zrovna vidíš, o tom si zpívej.
Domečky milé lemují silnici,
vidíš tu všecko životem proudící.
Jeden dům nízký a druhý vysoký,
není ten náš obzor nikterak divoký.
Po pravé straně se tiše krčí

domečky bílé, které jen mlčí.
Stojí tu tiše už na sta roků,
co se jen našli staříčci kroků.
Jak do nich vejdeš, skleničkou zavdáš,
s písničkou na rtech nikam nechvátáš.
Toť Plže! Sklípky to vinné.
Tady pak trávili své volné chvíle.
S skleničkou vínka, písničkou na rtech,
Petrovjan skočil na čistý parket.
Široká košile, turecký šátek, rukávce zdobené výšivkou matek.
Fěrtochy zářily pestrými květy, to se teď
schovává s prošlými léty.
Toto nám nechali ti naši rodní a my teď
máme být tohoto hodni.
Obléci do kroje šohaje – družice,
to bude Petrovu, nejhezčí kytice!
Marie Svobodová

o o o
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JMÉNO PETR
Naši obec Petrov založil Petr z Kravař. Podívejme se na několik zajímavostí k tomuto
jménu.
V Petrově žije v současné době:
- 12 žen, které se jmenují PETRA
Domácky oslovujeme:
Petřík, Peťa, Péťa, Petříček, Peťánek, Peťulka, Pitrísek nebo Peťan.
Jméno Petr v jiných jazycích:
- anglicky: Peter
- dánsky: Peter, Peder, Per, Peer, Pelle
- chorvatsky: Petar
- italsky: Pietro
- latinsky: Petrus
- maďarsky: Péter, Petya, Peti (zdrobnělina)
- polsky: Piotr
- německy: Peter, (v bibli) Petrus
- slovensky: Peter
- španělsky: Pedro
Datum jmenin:
•
V českém kalendáři: 22. února (Petr), 29. června (Petr a Pavel)
•
Ve slovenském kalendáři: 29. června (Petr a Pavel)
•
V katolickém církevním kalendáři: 29. června (Petr a Pavel, apoštolové), 19. května (Petr Celestýn), 21. února (Petr Damiani), 28. dubna (Petr Chanel), 30. července
(Petr Chrysolog), 21. prosince (Petr Canisius), 9. září (Petr Claver) a další.
Významné osoby se jménem Petr
•
Svatý Petr (apoštol) a mnoho dalších svatých Petrů
•
Blahoslavený Petr Faber, spoluzakladatel jezuitského řádu
•
Petr I. Veliký, car
•
Pjotr Aršinov, ruský anarchista
•
Nikos Petros Kuluris, člen kapely Kryštof
•
Peter Cmorik, slovenský rockový zpěvák
•
Petr Parléř, středověký stavitel
•
Petr Vacek, český herec
•
Petr Čepek, český herec
•
Pjotr Tavrin-Šilo, německý špion, neúspěšný atentátník na Stalina
•
Petr Iljič Čajkovskij, hudební skladatel
•
Petr Skoumal, hudební skladatel
•
Petr Lébl, český divadelník
•
Petr Forman, český herec
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Petr Kostka, český herec
Petr Haničinec, český herec
Peter Nagy, slovenský zpěvák
Petr Čech, český sportovec, fotbalový brankář
Petr Kolář, český zpěvák
Petr Nováček, český novinář

OBEC MÁ NOVOU TECHNIKU A KOMPOSTÉRY
KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA PETROV
Obec Petrov společně se Státním fondem životního prostředí a evropským fondem soudržnosti uskutečnila pro občany obce Petrov dva projekty, týkající se zpracování biologicky
rozložitelných odpadů, produkovaných v naší obci „Rozšíření separace biologických odpadů v obci Petrov“ a „Komunitní kospostárna Petrov“. K naplňování cílů Plánu odpadového
hospodářství ČR přispěje realizace projektů hned v několika bodech jeho závazné části:
1.
2.
3.

snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky
omezování podílu odpadů ukládaných na skládky
zvýšení podílu materiálově využitých komunálních odpadů.

V rámci projektů získala obec 90% dotaci na pořízení traktoru s čelním nakladačem, drtiče
dřevěné hmoty, překopávač kompostu, prosévací síto, elektrocentrálu, nákladní automobil
s nosičem kontejnerů, tři nové kontejnery a 300 ks domácích kompostovacích sil v celkové
hodnotě 3 921 036,- Kč. Občané obce tímto získávají možnost ukládat bioodpad zdarma
do obecní kompostárny, která se nachází v areálu bývalé farmy Žerotín v části směrem
k vinohradům na oplocené ploše o rozměru 1800m2 nebo zpracovat hmotu přímo doma
v domácím kompostéru.
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Podpořeno fondem Evropské unie v rámci
Operačního programu životního prostředí
Kompostování je přírodní aerobní proces, při kterém dochází za přístupu vzduchu a rozkladu organických odpadů působením živých organismů na bioorganickou masu, která obsahuje živiny a humus.
V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladových reakcí za intenzivního rozvoje bakterií. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných
látek. Kompost se může zahřát až na teplotu 60 stupňů celsia.
V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědavou barvu a zemitou strukturu.
Ve třetí fázi, obecněji je to 5-12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě
Kompostování – poměr C:N (uhlíku a dusíku)
Doporučený poměr C:N můžeme regulovat vhodným poměrem organických látek uvedených v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší,
dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého
materiálu na jeden díl zeleného materiálu.
Surovina		
C:N
---------------------------------------Posekaná tráva		
20:1
Odpad z kuchyně		
20:1
Hnůj skotu		
20:1
Koňský hnůj		
25:1
Listí			
50:1
Jehličí			
70:1
Sláma			
100:1
Kůra			
120:1
Dřevo, větve		
200:1
Piliny			
200:1
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Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál
s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu, nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy přimícháme
dřevěné třísky, kůru, nebo piliny.
Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech, jako
je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd. Ze špatných surovin se nedá
udělat dobrý kompost.
Co je vhodné ke kompostování
Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná tráva,
listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny a kůra, trus hospodářských zvířat, podestýlka domácích hospodářských zvířat, popel ze dřeva, skořápky z ořechů, sláma.
Co není vhodné ke kompostování
Kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami,
slupky z tropického ovoce, pecky, popel z uhlí, cigaretové nedopalky, časopisy, oddenkový
plevel, plasty, kovy, sklo, kameny
Každý kompostér byl opatřen samolepkou, která musí být na kompostéru minimálně 5 let
– po dobu udržitelnosti projektu.
Postup likvidace organického odpadu v obci Petrov
Občané obce Petrov, kteří nechtějí kompostovat přímo doma, mají možnost, biologicky rozložitelný materiál, který jim vnikne provozem jejich domácnosti a na zahradách, odkládat
na místní komunitní kompostárnu. Stejně tak i obec Petrov, které bude tento materiál vznikat zejména z údržby veřejné zeleně. Komunitní kompostárna je občanům volně přístupná
v kteroukoliv denní dobu, za předpokladu ukázněného chování občanů.
Je přísně zakázáno, pod pokutou, ukládat do prostor komunitní kompostárny jiné
druhy odpadů, které by mohly kompost znehodnotit.
Biologicky rozložitelné odpady budou v prostoru kompostárny shromažďovány na jedné
hromadě (zakládce) lichoběžníkového průřezu, tak, aby mohla být umožněna překopávka
kompostu, která zabezpečí dokonalé provzdušnění a zdárný chod procesu kompostování.
Srovnávání zakládky kompostu a její překopávku bude provádět pracovník obce, který
v rámci pravidelných kontrol prostoru komunitní kompostárny bude dohlížet na bezproblémový chod kompostárny.
Obec Petrov povede provozní deník komunitní kompostárny.
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Nově budovaná kompostárna v Petrově

Přínosy komunitního kompostování
Komunitní kompostování je jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním vhodným pro menší obce. Komunitní
kompostování umožňuje občanům využívat v blízkosti místa bydliště vlastní bioodpady,
obci odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadů ve velkých kompostárnách. Díky jejich důslednému třídění a kompostování se zlepšuje čistota a vzhled okolí.
Vzniklý kompost se využívá k údržbě společných prostranství, oživuje se zeleň. Odpadá
budování nákladné průmyslové kompostárny. Kompostovat lze bioodpady z domácností a
zahrad. Od množství bioodpadu a zvolené technologie se odvíjí potřebná plocha ke kompostování. Kompostovat se může volně na hromadách. Nově založený kompost lze osadit
rostlinami jako tykve, melouny, okurky. Pokud se dodržují obecné zásady kompostování,
kompost nezapáchá a je vyzrálý za 6-9 měsíců.
Země je jedinečným skvostem stvoření, které nemá ve známém vesmíru obdoby. Je to náš
domov, za jehož správu jsme odpovědni. S narůstající ztrátou duchovního ukotvení však
dochází ke stavu, kdy tento nám darovaný domov přestal být harmonicky spravován a využíván, ale je bezohledně zneužíván, ba přímo drancován. Výsledky tohoto stavu zřejmě už
dosahují globálního měřítka a dnes stojíme na prahu velkých změn k horšímu, a to nejen
klimatických. Příčinou špatného stavu je krize, ve které člověk nejdříve produkuje odpad v
duchovní sféře, což se v hmotné oblasti projevuje v nezdravé spotřebě nekvalitních, krátkodobých produktů a zákonitě tedy v nadměrné tvorbě odpadů. Země je vpravdě zázračné
dílo. Umí nás všechny nejen denně nakrmit, ale s naší nepatrnou pomocí dokáže vrátit do
oběhu skoro všechno, co je pro nás jen nepoužitelný odpad. Naučme se tedy znovu těmto
procesům v přírodě rozumět a využívat je ve svůj prospěch jak v soukromí, tak i ve společenství měst a obcí.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Žáci absolvovali Matematického klokana
Tradiční matematickou soutěž KLOKAN absolvovali žáci 2. - 5. ročníku. Nejúspěšnějším
řešitelem v kategorii „cvrček“ se stala Ema Buchtíková, když získala 55 z 60 možných
bodů. Mezi žáky 4. a 5. ročníku opět své spolužáky předčil Michal Bačík (69 bodů ze 120).
Soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.
Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho
kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s
Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie
A – plně hrazené z prostředků MŠMT.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín
(6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník
SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti
absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech
kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď
získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat
maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60
minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.

Testování čtenářských dovedností
Žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy podstoupili 20. března testování svých čtenářských dovedností. Za využití testů od společnosti SCIO se zúčastnili projektu Čtenář.
Pomocí webové aplikace si tak žáci mohli ověřit, jak jsou schopni porozumět textu, interpretovat jeho hlavní myšlenky, vyvodit z něj souvislosti, hledat správná řešení a tvrzení.
Na děti čekalo celkem 27 otázek k několika textovým ukázkám. Celý test probíhal on-line
a na jeho vypracování měli žáci 45 minut. Žáci se specifickými poruchami učení měli na
vypracování ještě 15 minut navíc. Testování jsme objednali především proto, aby si žáci vyzkoušeli obdobu testů, které je čekají letos v květnu a červnu, kdy proběhne první generální
testování žáků 5. a 9. ročníků z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Nová interaktivní tabule v 1. třídě
Také naši prvňáčci již využívají ve třídě moderní interaktivní tabuli, kterou jsme k nim do
třídy pořídili před Velikonocemi z prostředků EU Peníze školám. Kvalitní pylonová tabule,
projektor a interaktivní snímač E-beam v celkové hodnotě 69 tisíc korun umožňuje vyučujícími využít pestrou škálu interaktivních prvků a podat tak výuku pro děti ještě zajímavější
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formou. V současné době máme interaktivní všechny čtyři učebny na ZŠ a postupně modernizujeme a dokupujeme nový výukový software. Současně vznikají další a další digitální
učební materiály v rámci projektu – „Modernizace výuky na ZŠ Petrov“.

Rodiče vítáni
Naše škola splnila kritéria pro zařazení do sítě škol, kde jsou
„Rodiče vítáni“. Do projektu jsme se zapojili, neboť víme,
že rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden
provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že
spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Všechna kritéria, která jsme se
zavázali splňovat jsou vyvěšena u vchodu do obou našich
zařízení a naleznete je i na adrese www.rodicevitani.cz.

Schůzky ve trojici
Jednou z novinek, ke které jsme v letošním roce sáhli a nechali se inspirovat projektem
Rodiče vítáni, jsou schůzky ve trojici učitel - rodič – žák. Každý vyučující vypsal u příležitosti končícího třetího čtvrtletí konzultační hodiny, na které se rodiče mohli zcela adresně
zapsat. Na schůzku pak přišli společně se svým potomkem, který se tak zúčastnil debaty o
jeho chování a prospěchu přímo s učitelem, nikoliv zprostředkovaně od rodiče až doma. A
jaké jsou výhody takové schůzky? Tomáš Feřtek, autor projektu, o této aktivitě říká: „Hlavním přínosem pro děti je jejich zatažení do debaty o nich samých. To jednoznačně zvyšuje
jejich osobní odpovědnost a ochotu k nápravě. Říkáme-li zvyšuje, platí to, ale rozhodně to
neznamená, že všechno, co dítě či rodiče na takové schůzce slíbí, také splní. Rozhodně ale
platí, že cítí větší odpovědnost, než když jim nápravu jen někdo shora nařídí.“ Podle prvních
ohlasů vyučujících i rodičů se schůzky v tomto formátu osvědčily a budeme na ně navazovat
i v příštím školním roce.

Dopoledne s hasiči
V pátek 13. dubna v prostorách vedle MŠ
hořelo auto, kontejner i olej na plotně. Nejednalo se ovšem opravdivý požár, ale o
ukázku požárního zásahu, který si pro naše
děti připravil Spolek dobrovolných hasičů Petrov. Pod vedením pana Javornického
nám chlapci předvedli, co se může stát, když
se pokusí hospodyňka uhasit hořící olej na
pánvi vodou. Děti si mohli zkusit použití
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práškového hasicího přístroje, na vlastní oči zhlédly hašení hořícího automobilu a na závěr
se s našimi hasiči vyfotili. Na toto cvičení navážeme ještě v pátek 4. května, kdy se děti ze
základní školy zúčastní přednášky ze zdravovědy a následně se podívají na kompletní vyproštění osob z vraku auta včetně resuscitace zraněného.

Zápis do MŠ
V úterý 17. dubna proběhl zápis do mateřské školy pro školní rok 2012/2013. Zapsáno bylo
prozatím 8 dětí, které budou během příštího roku navštěvovat naše zařízení pro předškolní
výchovu. Pokud nebude již žádné dítě do MŠ zapsáno, bude školku navštěvovat o 6 dětí
méně než v roce současném. Oproti tomu počet žáků na základní škole vzroste o deset.

Žáci zbavili Plže odpadků
U příležitosti Dne Země jsme se letos rozhodli podpořit úklid naší obce
„brigádou“ žáků 4. a 5. ročníku v
oblasti Petrova-Plžů. V rámci enviromentální výchovy děti pomohly v
úterý 24. dubna pod vedením paní
učitelky Flašarové zbavit Plže odpadků, které se zde nastřádaly během
zimy po návštěvnicích naší nejvýznamnější památky. Z hygienických
a bezpečnostních důvodů byly děti
vybaveny pracovními rukavicemi a
pytli na odpadky.

Účast na sportovních turnajích AŠSK
Duben letošního roku byl měsícem pro naši školu opravdu sportovním – zúčastnili jsme se celkem pěti turnajů - v házené, vybíjené
a fotbalu. Takovou účastí na sportovních akcích se nemohou pyšnit ani daleko větší školy. Hlavním cílem proč se sportovních akcí
účastníme, samozřejmě zůstává pohyb dětí a jejich všestrannost ve
sportovních aktivitách, budování pozitivního vztahu k pohybu a
smyslu pro fair-play. Všechny tyto cíle se nám postupně daří naplňovat. Žáci mají možnost konfrontovat se soupeři z jiných škol
(včetně sportovních tříd), a chápou díky tomu, že na sobě stále musí
pracovat a trénovat, chtějí-li ve sportu něco dokázat.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem žákům za to, jak vzorně reprezentovali školu a bojovali v každém zápase do posledního
hvizdu rozhodčího. To že doposavad čekáme na první vítězství, neberte jako porážku. Bu-
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deme-li vždy bojovat na 200%, úspěchy se dostaví! Tento rok vnímejte jako „rozkoukávací,
oťukávací“. Příště už budete větší, silnější, rychlejší a zkušenější a pro vaše soupeře budete
větší překážkou. Rodičům dětí děkuji za to, že neváhali a podpořili své děti v jejich touze
sportovat – ať už tím, že se přišli podívat na jejich zápas, nebo tím, že jim třeba koupili
novou sálovou obuv.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V neděli 13. května se na školní zahradě uskutečnila Zahradní slavnost ke Dni matek.
Tradičně bohatý program protkali žáci naší školy i školky svými vystoupeními. Paní učitelky neměly situaci tentokrát vůbec jednoduchou, neboť nácvik jim znesnadňovaly neštovice řádící ve školce i škole. I tak se ale děti dokázaly svá čísla naučit a maminkám a
petrovskému publiku ukázaly, že máme nejšikovnější „pampelišky“ široko daleko. Žáci
ze základní školy pak vystoupili s pásmem básní pro maminky, druháci a třeťáci nacvičili
„mravenečka“ a čtvrťáci a páťáci nám s chutí zazpívali za doprovodu „kuchyňských hudebních nástrojů“. Celý program byl tentokrát obohacen o vystoupení zápasníků ze Sokola
Hodonín, kteří předvedli mnohdy dechberoucí metody tréninku zápasení. Celá akce, kterou
neprovázelo zrovna slunečné počasí, vrcholila soutěžemi pro děti a rodiče, a tak si v tomto
nedělním odpoledni mohl přijít každý na své.
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CELONÁRODNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU
V průběhu měsíce května proběhlo v České republice celonárodní testování žáků
5. a 9. ročníků. Tohoto projektu se pod
záštitou České školní inspekce museli
zúčastnit všichni žáci, kteří aktuálně tyto
ročníku navštěvují. Přestože bylo letošní první ostré testování spíše testováním
informačních technologií na jednotlivých
školách a funkčnosti připraveného testového prostředí, přistoupily všechny školy
k této akci s maximální pečlivostí. Ani
naše škola nebyla výjimkou. Všechny tři
testy z českého jazyka, matematiky a angličtiny se našim žákům podařilo absolvovat v nadprůměrném nebo průměrném výkonu a ostudu si tak rozhodně nikdo neutrhl.
Podle názoru samotných žáků byla náročnost testů přiměřená učivu, které probírají, a času
na vypracování bylo také dostatek. Oficiální ostré testy chystá ČŠI spustit od roku 2014,
jaké budou mít výsledky váhu a k čemu budou sloužit zatím není zcela jasné.

NAD PETROVEM ZAKROUŽILI DRAVÍ PTÁCI
V pátek 25. května jsme zhlédli přehlídku dravých ptáků, kterou nám připravil
pan Jaroslav Oszelda z Bohumína. Zkušení sokolníci nám postupně předvedli 15
krásných opeřenců od káněte až po orla
bělohlavého. Děti měly možnost si některé dravce také pohladit, dozvěděly se zajímavosti o životě a chovu těchto ptáků, na
vlastní oči viděly, jak tato zvířata dokážou
být rychlá. O zpestření programu se postaral nejprve jestřáb, který při volném letu
usedl na Pivoňkovic višeň a už se chystal
zaútočit na psa. Po chvíli přemlouvání majitelem dal nakonec přece jen zavděk kusu již
rozporcovaného masa. A o chvíli později se někteří Petrovjané asi nestačili divit, když jim
nad hlavami zakroužil orel bělohlavý a usedl místo na školní zahradu asi o tři zahrady dál. I
tato epizoda měla však šťastný konec, a tak celý program dopadl na výbornou.
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Školní výlet ZŠ do Brna
Konec školního roku se nezadržitelně blíží a školní výlet jej každoročně předznamenává. Letos jsme pro žáky základní školy naplánovali naučně-sportovní program. V pátek 8.
června jsme se vydali do Brna, kde jsme nejprve navštívili planetárium. Hodinový pořad
„Poznej svůj vesmír“ seznámil děti se všemi planetami naší sluneční soustavy. Dozvěděli se
například jaké je kde teplota, z čeho se planety skládají nebo jestli by na nich člověk přežil.
Celý interaktivní pořad se dětem moc líbil a přinesl jim spoustu zajímavostí o vesmíru.
Všichni však už podvědomě byli myšlenkami na obědě, který nás čekal v nákupním centru
Olympia. Ono totiž takový oběd v „mekáči“ je pro každé dítě malým svátkem, byť je tato
fastfoodová strava ne zrovna zdravá. Pro jednou však nikomu neublíží a spokojenost dětí
byla po obědě víc než hmatatelná. Posilněni jsme se pomalu přesunuli naším autobusem na
Poříčí, kde se naproti BVV nachází v areálu Policie Lanové centrum JUNGLEPARK. Zde
nás čekala nejprve podrobná instruktáž o bezpečnosti a jištění na jednotlivých překážkách
a pak už se šlo na věc. Menší děti absolvovaly „Mauglího dětskou trasu“, vyšší žáci pak
„Balúovu střední trasu“ složenou ze dvaceti překážek. Obě trasy zvládly všechny děti a
ukázaly nám, že výšek a překážek se rozhodně nebojí! Přeprava do lanového centra byla
zpestřena přejezdem přes řeku Svratku, který dodal akci ještě více adrenalinu. Protože nám
i počasí v Brně vyšlo na výbornou, nezbývá než konstatovat, že školní výlet v letošním roce
byl více než vydařený.

DOPOLEDNE S MYSLIVCI
Také v letošním školním roce spolupracujeme s obecními sdruženími a spolky. Po hasičích
a chovatelích pro naši školu tentokrát připravili program petrovští myslivci. V pátek 13.
června jsme se vydali k Baťově kanálu, kde na nás čekala řada soutěží, ukázka výcviku
loveckého psa a větší děti také střelba ze vzduchovky. Po hodině a půl soutěžení přišla vhod
i svačinka, kterou si pro nás pořadatelé připravili. Poté již nadešel čas dekorovat vítěze
jednotlivých disciplín. Děkujeme ještě jednou touto cestou panu Javornickému a všem myslivcům, kteří pro nás pestrý program přichystali, a už se těšíme na další mysliveckou akci!
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TATÍNCI OSLAVILI SVŮJ SVÁTEK FOTBÁLKEM
V letošním roce jsme se rozhodli dát dárek k
svátku také všem otcům a tatínkům. Proto jsme
pro ně uspořádali 17. června fotbalovou exhibici „tatínci versus děti“. Teploty se v nedělním
podvečeru šplhali k 33 stupňům, ale nikomu to
neubralo na touze zahrát si pohodový fotbálek
proti svým ratolestem. Tatínků se sešlo dvanáct,
a tak byl prostor i na střídání, které jsme (na
rozdíl od dětí) v našem věku a fyzické kondici již potřebovali  O čestný úvodní výkop
se postarala paní starostka a pak už se do sebe pustili hlavní aktéři podvečera. Tatínci měli
lepší start do zápasu a brzy vedli 2:0. Postupem času se ale hra stále více vyrovnávala, až
dospěla do stavu 5:4 pro děti, které měly u publika velkou převahu. Zejména přihlížející
maminky ocenily potleskem každou úspěšnou akci „juniorů“. Doslova za minutu dvanáct
se tatínkům podařilo v nastaveném čase druhého poločasu vyrovnat, a tak rozhodnout měly
pokutové kopy. Avšak ani ty nepřinesly rozuzlení. Historicky první exhibiční utkání ke Dni
otců proto skončilo spravedlivou remízou 5:5. Největší odměnou pro všechny tatínky byly
spokojené tváře dětí a pocit, že nám v Petrově roste další fotbalová generace.
Úspěšné a vítězné jaro všem přeje
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podpora ke zdraví v naší MŠ
V rámci podpory zdraví v naší MŠ platí, že děti mají možnost se během celého dne napít
dle potřeby. Jsou pro ně každý den připraveny bylinkové čaje. Učíme je, aby jídlo, vnímaly
jako potřebu, nikoho do jídla nenutíme. Ve spolupráci s kuchařkami umožňujeme dětem
samostatně se obsloužit. Již ti naši nejmenší se učí používat kartáček a zubní pastu. Děti se
na kartáček těší a velmi se snaží, aby si zoubky správně vyčistily.
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Velikonoční období v MŠ
Naše škola připravuje různé akce po celý rok. Duben jsme zahájili návštěvou divadelního
představení pod názvem „Velikonoční pohádka“ na KD ve Strážnici. Děj pohádky byl
zasazen do velkých barevných kulis, dobově a stylově laděných kostýmů. Zpestřen množstvím loutek všech velikostí a celý byl doladěn tóny lidových písní a říkadel.
V týdnu před Velikonocemi jsme navštívili akci ve skanzenu „Fašaňky, fašaňky“, kde
měly děti možnost seznámit se s velikonočními zvyky – pletení žily, malování a škrábání
kraslic, pečením idášků a mazanců...
V posledním dubnovém týdnu na nás čekaly dvě akce a to koncert v ZUŠ ve Strážnici, kde
se žáci této školy předvedly hrou na hudební nástroje a společně jsme si zazpívali známé
písničky.

Den čarodějnic
Stalo se již tradicí, že koncem dubna přilétají do naší MŠ čarodějnice a čarodějové.
Letos se k této akci připojila i ZŠ. Na tento
den jsme se řádně připravovali. Ve třídách i
ve školní družině jsme celý týden vyráběli
čarodějnice z papíru, z látky, zpívali písničky, četli pohádky, naučili se básničku na
toto téma. Paní vedoucí stravování připravila jídelníček se zvláštními názvy a my s
netrpělivostí čekali, co se pod nimi skrývá.
27. dubna ráno přišly všechny děti v kostýmech a ani personál školky a školy nezůstal pozadu. Ve škole byli žáci rozděleni do
skupin a plnili úkoly, které byly připraveny
na stanovištích, nechyběl ani famfrpálový
turnaj.
Po čarodějnické svačině jsme se vydali
na obchůzku obcí, při které nám vyhrávala hudba z místního rozhlasu. Po obchůzce následovaly soutěže na školní zahradě.
Soutěžilo se v čarodějnických disciplínách:
hod míčkem do koše čarodějnice, hledání
a počítání pavouků, chůze po laně s hadem,
přeskoky přes začarovaný potok.
Po skončení disciplín paní starostka pokřtila
školní časopis, jehož první číslo vyšlo právě v tento den a všichni si zatančili. Bylo
to opravdu kouzelné dopoledne a už teď se
těšíme na další podobné akce.
Všem přejeme krásné letní dny plné
sluníčka
Marie Březovská, učitelka MŠ
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že do konce měsíce května byly splatné poplatky za domácí odpad
a psy za 1. čtvrtletí roku 2012.
Vyzýváme občany, kteří poplatky neuhradili, aby tak co nejdříve učinili.
Na obecním úřadě si můžete zakoupit CD s petrovskými písničkami, publikaci o Petrově a
pohlednice.

OMLUVA
Z důvodu náročných příprav na oslavy naší obce a akcí s tím spojených, nemůžeme zabezpečit kvalitní organizaci plánované akce „… I Petrov má talent“. Tato akce měla proběhnout 15. července v Plžích. O slíbenou akci nepřijdete, pouze ji přesuneme na příští rok do
měsíce června.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Jednotce sboru dobrovolných hasičů v Petrově, která pomáhala při likvidaci požáru ve Bzenci.
Děkujeme paní Miloslavě Dekařové za čas a energii, kterou vložila do napsání publikace
o naší obci.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Ukončení platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů
Upozorňujeme občany, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009
a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 30.června 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné jen
do 25. června 2012. Od letošního léta, konkrétně dnem 26. 6. 2012, nemůže vycestovat do
zahraničí dítě (osoba mladší 15 let), které má rodič zapsané ve svém cestovním dokladu.
Tyto zápisy pozbývají platnosti, ač cestovní doklad rodiče zůstává platný. Toto opatření se
týká i dětí zapsaných do občanských průkazů rodičů.

To znamená, že od 26. června 2012 budou moci děti mladší 15 let (včetně kojenců) cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem. Jak tuto situaci vyřešit?
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Pro cestování v rámci Evropské unie lze použít jako cestovní doklad i občanský průkaz,
který je od počátku letošního roku vydáván i osobám mladším 15 let. O vydání takového
občanského průkazu požádá za dítě jeho zákonný zástupce (rodič), a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti rodič předloží svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte a uhradí správní poplatek 50 Kč. V případě pochybností o státním
občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu o státním občanství. Občanský
průkaz je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti, s dobou platnosti 5 let.
Vycestovat mimo území Evropské unie lze však pouze s platným cestovním pasem.
Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním
obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Stejně jako u občanského průkazu rodič
předkládá svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a pouze v případě pochybností o státním
občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu o státním občanství. Cestovní pas
je vyhotoven do 30 dnů s platností na 5 let. Správní poplatek u cestovního pasu činí 100 Kč.
V obou případech, tj. při podání žádosti o vydání občanského průkazu i cestovního pasu je
nezbytně nutná přítomnost dítěte. Je pořizována jeho digitální podoba a u dětí starších 12
let, v případě cestovního pasu, i otisku prstů.
V případě, že potřebujeme mít vyřízen doklad v kratší době je také možno požádat o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. rychlovka.
Cestovní pas je vyhotoven do 15 dnů, má však omezenou platnost 6 měsíců a správní
poplatek činí 1 000 Kč. Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo matričního úřadu. Žádost podává rodič, který předkládá vyplněnou žádost
o vydání cestovního pasu, svůj občanský průkaz, 2 ks fotografie, rodný list dítěte, a pouze
v případě pochybností o státním občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu o
státním občanství. Na žádosti je třeba podpis dítěte, samozřejmě v případě, že se umí podepsat. To znamená, že žádost může podepsat doma nebo přijít na úřad společně s rodičem.
Kde lze získat bližší informace?
Bližší informace k podání žádosti o cestovní doklad nebo občanský průkaz pro občana
mladšího 15 let lze získat na webových stránkách města Hodonína - www.hodonin.eu.
Případně osobně na odd. správních agend, Národní třída 25, Hodonín, 1. patro.
Důležité upozornění:
Vzhledem k novele zákona o občanských průkazech, která od 1.1.2012 neumožňuje zpracovávat agendu občanských průkazů na matrikách spádových obcí, je prodloužena čekací
doba u agend občanské průkazy i cestovní pasy. Doporučujeme občanům, aby využívali
možnosti objednat se přes webové stránky města www.hodonin.eu v sekci – Úřad on-line
- „Elektronický objednávací systém“. Zde je možno vybrat vhodný den i čas, rezervovat si
jej a vyhnout se tak zbytečně dlouhé době čekání na úřadě.
Případné dotazy zodpoví občanům pracovnice odboru organizačního a vnitřních věcí - cestovní doklady – tel. 518 316 380, 518 316 387, 518 316 382.
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ZE ŽIVOTA OBCE
Odemykání Baťova kanálu
V úterý 1. května v 10 hodin jsme symbolicky odemkli společně s provozovateli půjčoven
panem Vojtkem a panem Plachým Baťův kanál. V neděli zde probíhalo také stavění máje,
které doprovázelo vystoupení petrovských mažoretek a country skupina PS Band.
1.května jsme se také zúčastnili oficiálního odemykání Baťova kanálu ve Strážnici a Sudoměřicích.
Eva Mlýnková

Zahradní slavnost
Druhou květnovou neděli již tradičně pořádáme Zahradní slavnost na školní zahradě, kde
vítáme nové občánky do života naší obce a slavíme Den matek. Letos jsme tuto akci zpestřili. Hned na začátek byl naplánován křest publikace a CD, které jsme vydali při příležitosti
výročí. Knihu „Petrov….příběhy, jak je psal život“ napsala paní Mgr. Miloslava Dekařová.
Kmotrem byl ředitel školy pan Mgr. Martin Fiala. Autorem CD je pan Vladimír Salčák,
petrovský rodák, který napsal spoustu písní o Petrově. Kmotrem tohoto CD se stal pan
František Podrazil, který zpíval dlouhá léta v petrovském mužském sboru.
Na tuto akci jsme pozvali také našeho nejstaršího občana pana Ervína Němečka. Tento v
květnu oslavil své 96. Narozeniny. Pan Němeček předal prvnímu občánkovi roku 2012 Biance Stanislavové – malé botičky na první prošlápnutí Petrova, 600,- Kč jako symbol
výročí a novou publikaci. Do života obce bylo přivítáno celkem 6 nových občánků, a to:
Matěj Káčerek, Silvie Křížová, Claudie Neumajerová, Bianka Stanislavová, Martin Vyskočil a Linda Staňková.

22 strana							

2/2012

Po přivítání občánků následoval program, který připravily paní učitelky s dětmi z MŠ a ZŠ.
Předvedly se také petrovské mažoretky a zápasníci z Hodonína. Závěrem si děti zahrály hry.
Děti z mateřské školy vyrobily k této akci leporelo Petrova, kde vyobrazily své domy a
budovy obce.
Děkujeme všem zúčastněným za příjemné a důstojně strávené nedělní odpoledne.
Eva Mlýnková
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Otevření sklepu pana Miroslava Svobody
V pátek 18. května jsme se zúčastnili, spolu s petrovskými vinaři a pozvanými hosty,
slavnostního otevírání vinného sklepu pana
Svobody. Při této akci hrála CM Demižón ze
Strážnice. Stavbu požehnal a slavnostně otevřel P. Jerzy Szwarz SP.
Panu Svobodovi přejeme hodně úspěchů v
podnikání a spoustu spokojených návštěvníků.
Eva Mlýnková

Druhý ročník přehlídky dechových kapel
V sobotu 19. května patřilo petrovské „kolečko“ dechovkám. Organizátor akce pan František Kotek v letošním roce pozval pět dechových kapel, které mile zpříjemnily sobotní
odpoledne. Byly to: DH ZUŠ Strážnice, Túfaranka ze Šakvic, Fialenka z Lanžhota, Bojané
z Bojanovic a Šarovec z Hluku.
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Sobotní dechovkové odpoledne v Plžích bylo podtrženo pěkným počasím.
Příští 3. ročník přehlídky se uskuteční 18. května 2013 a budou se zde prezentovat následující dechové kapely: ZUŠ Veselí nad Moravou, Žadovjáci ze Žádovic, Svárovanka ze
Strážnice, Túfaranka ze Šakvic a Gloria Z. Gurského.
Eva Mlýnková

FF Senioři 2012 již po dvanácté v Petrově – Plžích
Za krásného slunečného počasí se sešli v soboru 26. května v Petrově – Plžích souboroví
„vysloužilci“, kteří se vrátili po letech ke svému životnímu koníčku tanci, hudbě a zpěvu.
V hlavním, tříhodinovém programu, s názvem Senioři jak víno („tanečníci zrají jako to
víno“) se představili Pálavští senioři z Mikulova, které doprovodila mladá CM Píšťalenka,
Soubor Vonica 80 (tančili v souboru v 80. letech minulého století) s mladou CM Vonica
tanečními pásmy z Kopanic a sedlckými z Bílovic, Ischias z Opavy s pásmy Aj, chmelu,
chmelu a Chromy, soubor Bejvávalo z Prahy se představil pásmem českých tanců a skvěle
zatančil Vrtáka. Představil se také místní soubor Petrovjan, který zatančil za doprovodu CM
Strážničan, temperamentní petrovské danaje za zpěvu písní, jejichž texty byly věnovány
především vínu a vinařskému areálu Plže.
Diváky nezklamali ani hosté ze Slovenska. Instrumentalista a výrobce hudebních nástrojů
Drahoš Daloš, který vtipně komentoval hru na hudební nástroje vlastní výroby, ženský sbor
Zpevule seniorského souboru Dimitrovec z Bratislavy, jejichž „travnice“ se rozezněly celým areálem asi 80 vinných sklepů Plže. Skvěle zatančili tanečníci seniorů souboru Ekonom
za doprovodu LH Cifra z Bratislavy, nezklamali ani tanečníci senioři souboru Dimitrovec a
závěr pořadu patřil ženám seniorského souboru Gymnik z Bratislavy, jejich svatebním písním a temperamentnímu tanci Šalená. Slovenský temperament byl odměněn diváky velkým
potleskem. Zkrátka ale nepřišli ani moravští a čeští tanečníci v programu, který byl opravdu
pestrý.
Temperamentní ženy Gymniku vystřídali mladí verbíři, kteří soutěžili o postup do finále
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Finále proběhne na MFF Strážnice 2012 ve
dnech 22. – 24. června. Zúčastnilo se 17 tanečníků regionu Strážnicko – Veselsko - Horňác-
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ko. Horňáci verbovali za doprovodu Horňácké hudecké muziky s primášem Pavlem Slováčkem. Dolňáky doprovodila CM Strážničan s primášem VíťězslavemPálenským. Vítězem,
kterého vybrala odborná porota a který postupuje přímo do finále, se stal Jiří Adamec ze
strážnického souboru Danaj, horňáckým vítězem byl Pavel Vařecha z Lipova. Do předkola,
které proběhne ještě před finálovým kolem, se může přihlásit ještě 5 vybraných tanečníků z
Horňácka i strážnického Dolňácka.
Večer pokračoval do pozdních nočních hodin volnou zábavou při CM Strážničan a také v
otevřených vinných sklepích, z nichž se ozýval zpěv účinkujících i hostů všech generací.
Festival navštívil předseda finančního výboru Jihomoravského kraje Ing. Zdeněk Dufek a
také delegace folklorního sdružení ČR v čele s předsedou Zdeňkem Pšenicou. Předseda poděkoval místostarostovi obce Petrov Ing. Ladislavovi Krůtilovi, který stál u zrodu festivalu
Senioři a který spolu se svým týmem spolupracovníků a občanů Petrova každoročně vytváří
podmínky realizaci tohoto ojedinělého projektu. S organizací festivalu pomáhají také současní členové souboru Danaj ze Strážnice, kteří pokračují ve folklorních tradicích regionu.
Festival proběhl pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška za
finanční podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Ing. Tatiana Pálenská
Předsedkyně folklorního sdružení
Strážnicka- Veselska – Horňácka
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Přijela pouť do petrovských ulic…
Sobota 2. června patřila hlavně dětem, kdy
pro ně přijela pouť do petrovských ulic.
Školní hřiště bylo rozděleno na petrovské
ulice a části. V každé ulici na děti čekaly tématické úkoly k té dané ulici. Např. na Komárově sbíraly děti komáry, v Plžích tahaly
víno z koštéřů, v ulici Do Polí házely hrozny
do puten, na Čaganově chodily o čaganech,
ve „Školkové“ ulici házeli na čápa atd… .
Za splnění úkolu získávaly petrovské groše,
za které si pak ve střelnicích nakupovaly odměnu.
Během akce vystoupila šermířská skupina z Hodonína a děti si mohly nechat pomalovat
obličej. Po skotačení na školním hřišti jsme se přestěhovali do školky, kde byl přichystán
táborák a špekáčky. K táboráku zahrála skupina PS Band Radka Kláska.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Také děkujeme sponzorům: Jaroslav Svačina, Karel Cuták, Jaroslav Hlúpik a Miroslav Brhel.
Eva Mlýnková
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Dětské rybářské závody na „Baťáku“
Místní rybářská skupina uspořádala při příležitosti Dne
dětí v sobotu 9. června rybářské závody pro děti. I přes
nepřízeň počasí děti přišly s velkým elánem a nadšením.
Vítězkou závodů se stala Terezka Konečná, druhým
úspěšným byl Vojta Kotásek a třetí cenu získal Jindra
Veverka.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Petrovské mažoretky
V září k nám přišla další děvčata ze Sudoměřic, kterých už je dohromady více, než těch
petrovských. Momentálně je nás celkem 23.
Hned v říjnu se konala první soutěž, přesně 29. 10. 2011 v Žarošicích. Tam jsme získali
dvě medaile, zlatou v miniformacích za vystoupení Terezky Konečné, Natálky Martinkové,
Lucinky Chocholáčkové a Karolínky Šrédlové a bronzovou za trio Magdy Podrazilové,
Silvie Zemánkové a Martiny Šarové. Dále Magda Podrazilová postoupila se sólem a taktéž
Tamara Mlýnková a Monika Chocholáčková postoupily s duem. Finále této soutěže se konlo 12. 5. 2012 v Dubňanech.
V zimě nás čekala plesová sezóna, kdy o vystoupení není nouze. Pozvali si nás fotbalisté z
Hroznové Lhoty, školy ze Strážnice a Sudoměřic a obec Domanín. Na domácí půdě v Petrově jsme vystupovali pro přátele zdejších fotbalistů, podruhé pro přátele školy.
Během zimy jsme také pilně nacvičovaly sestavy na následující soutěže. První se konala 14.
4. 2012 v Sobotišti (SK). Dopoledne probíhala soutěž v sóloformacích (sóla, dua, tria), kdy
jsme medaili nezískali. Odpoledne se ale holky předvedly v miniformacích a vybojovaly
dvě bronzová místa. Konkrétně to byly již zmiňované Konečná, Martinková, Chocholáčková a Šrédlová s první sestavou a druhou sestavu tvořily
Tamara Mlýnková, Magda Režňáková, Natálie Vaňková,
Monika Chocholáčková a Venda a Bára Šebestovi.
Na další soutěž jsme jeli hned následující týden a to 22. 4.
do Moravské Nové Vsi, kde jsme bohužel žádnou medaili
nezískali, proto doufáme, že štěstí se na nás usměje příště.
Mezi soutěžemi také vystupujeme na společenských akcích. Naposled to bylo 29. 4. v Petrově na přístavišti a 1. 5.
v Sudoměřicích při odemykání Baťova kanálu.
V sobotu 16. 5. jsme se zúčastnili „Vrbovčianského poháru“ na Slovensku, kde Magdalena Podrazilová získala
zlatou medaili a trio ve složení Magdalena Podrazilová,
Silvie Zemánková a Martina Šarová taktéž vyhrálo.
				
Silvie Zemánková
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
V sobotu 17.3.2012 proběhla v Obecním sklepě výroční členská schůze naší TJ, které se
tradičně zúčastnilo necelých 30% našich členů / 130 /, což celkem vypovídá o zájmu o dění
v naší organizaci.
Jako hosté se členské schůze zúčastnili místostarosta obce Ing. Ladislav Krůtil a představitel ČOS bratr Pokorník ze Sokola Lipov.
Všichni přítomní byli seznámeni s výsledky všech mužstev za uplynulou sezonu 2010/2011
a za podzimní část 2011/2012. S úspěšným hodnocením uplynulé sezony 2011 oddílu mažoretek vystoupila sestra Šarová.
Hodnocení jarních odvet sezony 2011/2012 :
Mužům se jako tradičně nepodařil vstup do jarních odvet i když výsledky v přípravě naznačovaly zlepšení / Petrov : TV. Lhota /OP/ 12 : 2, Kopčany : Petrov 1 : 4 /. V prvním domácím zápase Petrov podlehl vedoucímu KENU 2 : 3, poté prohrál u druhého Bzence B 3 : 1,
aby veškerý zmar vyvrcholil domácí prohrou 0 : 1 s Moravským Pískem. Poté následovala
prohra u tradičního rivala v Lipově 1 : 2. První jarní body jsme získali až v 5. jarním zápase
s rivalem ze Sudoměřic, kterého jsme porazili těsně 4 : 3 a v dalším zápase jsme porazili v
derby dlouholetého rivala z Radějova dokonce na jeho hřišti v poměru 4 : 1.Velkou zásluhu
na tomto vítězství mají dorostenci Buček a Benovič, kteří doplnili po zápase ve Vnorovech
spolu se 3 dalšími spoluhráči A – mužstvo, které by jinak kvůli nedisciplinovanosti několika
jedinců muselo nastoupit pouze v 9, což dotyčné kterých se to týká vůbec nezajímá, ale to
je už spíše o přístupu ke kolektivu a kamarádům. Ve zbývajících 4 zápasech muži dosáhli
těchto výsledků Hr. Lhota B : Petrov 2 : 1, Petrov : Vracov B 7 : 0, Domanín : Petrov 4 : 1,
Petrov : Velká B 1 : 4. Z posledních 4 zápasů nás může hřát pouze výsledek s B Vracova.
Kdo ale na tom zápase byl, tak i to bylo zklamání, protože v této sestavě by byl Vracov
poslední i ve IV. třídě.
Ze všech mužstev Sokola nám kromě 2 nepodařených zápasů mohou dělat radost svěřenci Vladimíra Kotáska, kteří se po výsledkově katastrofálním podzimu, kdy měli na kontě
pouze 3 body dokázali v jarních odvetách vzchopit a odpoutali se s předposledního 13.
sestupového místa před borce St. Podvorova /zatím 4 body/ a posledních Sobůlek, které se
odhlásili před zahájením rozlosované sezony.
Výsledky dorostu /jaro/ : ST. Podvorov : Petrov 2 : 6, Petrov : Mor. Písek 1 :4, Lipov :
Petrov 3 : 5, Petrov : Dol. Bojanovice 6 : 2, Vnorovy : Petrov 5 : 4, Hr. Lhota : Petrov 7 :
0, Petrov : Vracov 3 : 6, Domanín : Petrov 5 : 3, Petrov : Kněždub 3 : 2. Za zmínku stojí
ještě zápas v Domaníně, ke kterému se bez omluvy nedostavilo 5 hráčů dorostu a mužstvo
muselo nastoupit pouze v 9, a to ještě s 2 hráči žákovského věku / Štencl, Faltýnek/. O to
větší je to škoda, protože ještě v poločase v této sestavě u 3. mužstva tabulky Petrov vedl 3
: 2, ale opět je to stejná píseň o zodpovědnosti jednotlivců ke kolektivu.
Největší starosti nám na jaře dělalo obsazení kategorie st. přípravky a ml. žáků. Jednak hráčsky, tak i trenérsky. Bohužel se nám potvrdilo, že myšlenka bližší spolupráce se sousedními
Sudoměřicemi je velmi problematická, i když tam fotbalový žákovský oddíl nefunguje 5 let
a i přes počáteční elán, kdy jsme měli společné mužstvo v kategorii st. přípravky v minulé
sezoně, tak po 3 odehraných podzimních kolech prakticky ze Sudoměřic z 9 hráčů přestalo
chodit 8 / v Petrově pouze 2 /, a v kategorii ml. žáků v Petrově přestali chodit 3 hráči, takže
celý podzim i jaro se jen improvizovalo a pokud se k tomu přidali i nemoci /neštovice /,
tak většinu celé sezony odehrálo 8-9 hráčů, tzn.v jeden den většinou 2 zápasy, což znamená, že pro nás byl víceméně úspěch, že se sezona vůbec dohrála a ke všem zápasům jsme
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nastoupili. Do konce sezony zbývá odehrát ještě poslední zápas v Dol. Bojanovicích / 9.6./
Výsledky ml. žáků Sok. Petrov : Petrov : Strážnice 0 : 14, Hr. Lhota : Petrov 10 : 3, Petrov
: Ždánice 0 : 11, RSM Hodonín : Petrov 8 : 3, Petrov : Žeravice 1 : 3, TV. Lhota : Petrov 6 :
1, Petrov : Vacenovice 4 : 3, Sobůlky : Petrov 3 : 8, Petrov : St. Podvorov 3 : 4. Za zmínku
ještě stojí, že za nás nastupovala v průběhu jara 3 děvčata / Špírková,Vojtková, Fiurášková/
a rozhodně patřila k těm lepším na hřišti.
K nejsvětlejším okamžikům jarních odvet patřil domácí zápas se 4. Vacenovicemi, které
jsme doma dokázali porazit díky 4 brankám Karla Špírka 4 : 3 i obětavému výkonu celého
mužstva.
V kategorii st. přípravky došlo i k výše uvedeným skutečnostem k výkonostnímu poklesu,
což se odrazilo i na výsledcích a na jaře mužstvo všechny své zápasy prohrálo. Nehledě na
výsledky se nám podařilo získat pro kopanou další děti ve věku 7-10 let /Zelinka, Šťastný,
Kucharič, Kuchařič, Komoň, Hudeček /, což nám dává naději do budoucna.Tímto bych
chtěl poděkovat i rodičům, kteří nám pomohli při organizaci zápasů /Bačík, Hudeček, Kuja,
daňového přiznání je třeba postupovat podle Pokynů,
Tokoš/, doufáme že nám zachovají přízeň i v další sezoně.
přiznáním na podatelně nejbližšího finančního úřadu

možné využít i elektronické podání daňového přiznán
(http://cds.mfcr.cz), kde jsou sazby jednotlivých nemo
vypočtena automaticky, včetně průběžného upozorňo
přiznání je možno vytisknout a podepsané zaslat na f
daňového portálu nebo datové schránky.

Petr Hlaváč
Jednatel TJ sokol Petrov

Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu

Obec Petrov vyhlašuje druhý ročník soutěže „O nejhezčí předzahrádku
a okolí domu“.
Projekty „Komunitní
kompostárna“ a „
Soutěž bude probíhat od 1.6. do 15.8.2012. Pracovníci obecníhoPetrov“
úřadu budou v průběhu
této doby pořizovat fotografie předzahrádek. Přihlásit do soutěže se můžete i sami – poslat
nebo donést fotografii své předzahrádky. Do soutěže budou zahrnuty fotografie pouze předzahrádek, které jsou vidět z venku – ne dvory. Hodnocení bude probíhat stejným způsobem
jako v loňském roce. Hlasovat pro jednotlivé předzahrádky budou občané na základě zveřejněných fotografií. Vyhodnocení proběhne na akci „Petrovský kotlík“, který se bude konat
Evropská unie
OP
v sobotu 1. září. Odměníme pět majitelů nejhezčích předzahrádek.
Eva Mlýnková

FOTOSOUTĚŽ
Obec Petrov vyhlašuje fotosoutěž:
1. kategorie „Petrov objektivem Petrojvanů“
2. kategorie „Petrov objektivem přespolních“
Soutěž začíná 1. ledna a končí 31. srpna.
Vyhodnocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“
v sobotu 1. září 2012. V každé kategorii budou odměněny 3 nejhezčí fotografie.
Fotografie Petrova můžete zasílat buď elektronicky nebo přinést na obecní úřad.
Těšíme se na Vaše nápadité pohledy na naši obec.
Eva Mlýnková
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V měsíci červnu, červenci a srpnu nás čeká:
30.6.
– Oslavy 600. výročí Obce Petrov
5.7.
– Den otevřených sklepů v Petrově
14.7.
- Hasičská soutěž dospělých – Memoriál Zdeňka Stránského
14.7.
– Hasičská noc v Plžích
21.7.
– Rybářská noc v Plžích
4.8.
– Den vinařů v Plžích
17.8. – 19.8. – Chmelobraní 2012
24.8.
– Diskotéka na ukončení prázdnin

Společenská kronika
Jubilanti v měsících červen, červenec a srpen:
5. 6. Jarmila Belhová
5. 7. Justin Kuric
6. 7. Marie Obrtlíková
10. 7. Bohumil Kýr
11. 7. Anna Obrtlíková
8. 8. Cecílie Zezulová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
Narodili se:
Zuzana Svačinová
Ondřej Krůtil
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.
Opustili nás:
Anna Michálková
Marie Junková
Marie Svobodová
Miloslav Martinek
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE : 9.7., 23.7., 6.8., 20.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13.7., 10.8. pátek

Křest CD

Křest publikace

Nejstarší občan a první občánek roku 2012

Senioři 2012

Přijela pouť do petrovských ulic
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