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HODY – Lenka Benovičová

OBČASNÍK 3/2012

Hody sú, hody sú, v tej petrovskej dědině,
Hody sú, hody sú, sejdeme sa v Plžách při víně.
Na svatého Václava, když vínko v hroznech dozrává, tak
Hody sú, hody sú, veselo zazpívaj,
Hody sú, hody sú, petrovského vínka si daj.
Kdo má kroj sa nastrójí a už v průvodě stójí, když
Hody sú, hody sú, zvesela zavískaj,
Hody sú, hody sú, petrovského vínka si daj.
Stáreček ze stárků, tancujů v Plžách pod májků, a
Hody sú, hody sú, dívča v kole postískaj,
Hody sú, hody sú, petrovského vínka si daj.
Hody sú, hody sú, v tej petrovskej dědině,
Hody sú, hody sú, sejdeme sa v Plžách při víně.
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
zdravíme Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje v předhodovém čase.
Od minulého čísla zpravodaje se uskutečnila řada kulturních, ale i investičních akcí. Oslavili jsme 600. výročí od první písemné zmínky o naší obci, mohli jste navštívit Den otevřených sklepů v Petrově, dále Hasičskou a Rybářskou noc v Plžích, Den vinařů, Petrovské
chmelobraní a Diskotéku na ukončení prázdnin. Spousta z nás si také pochutnala na skvělých guláších na Petrovském kotlíku.
Z investičních akcí jsme dokončili projekty „Komunitní kompostárna Petrov“ a „Rozšíření
separace biologických odpadů v obci Petrov“. Tyto projekt jsou již úspěšně vyúčtovány a
proplaceny. V těchto dnech jsme vyúčtovali projekt „Procházka Petrovem – aneb od vody k
vínu“, proběhla kontrola ze SZIF Brno a do konce roku by nám měla být proplacena dotace
na účet.
K získaným dotacím také patří dotace na úroky z úvěru ve výši 160 000,- Kč od JmK a dotace na publikaci „Petrov… příběhy, jak je psal život“ ve výši 50 400,- Kč od MMR.
Jsme velmi rádi, že se nám společně s Vámi daří posouvat naše obec krůček po krůčku
směrem dopředu, ať už po kulturní, společenské nebo budovatelské stránce. Opravdu si Vaší
spolupráce velmi vážíme.
Chceme Vám popřát krásné dny babího léta, dětem a studentům přejeme úspěšný školní rok
2012/2013 a zároveň Vás společně s kroužkem Petrovjan
srdečně zveme na svatováclavské petrovské hody.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 281 - 295
z jednání č. 20/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 24.5. 2012
281. ZO schvaluje Program jednání.
282. ZO schvaluje Směnnou smlouvu – manželé Milada a Josef Martinkovi.
283. ZO schvaluje Návrh smlouvy č.11085904 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy. (předmětem smlouvy je projekt „Rozšíření separace
biologických odpadů v obci Petrov“)
284. ZO schvaluje Návrh smlouvy č.11083504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy.
(předmětem smlouvy je projekt „Komunitní kompostárna Petrov“)
285. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2012.

4 strana							

3/2012

286. ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby zajistili do příštího jednání znalecký posudek, regulativy v ÚP a zakreslení stavby pana Svobody do katastrální mapy.
287. ZO schvaluje Projekt „Oslavy výročí vzniku dvou sousedních obcí v Moravsko – Slovenském pomezí“ podávaný DSO Obce pro Baťův kanál. Poskytovatelem dotace je
Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012.
Požadovaná dotace je 100 000,- Kč na každou obec. Spoluúčast by činila 30 % - 30
000,- Kč. Tuto spoluúčast by hradila obec.
(předmětem projektu je publikace „Petrov … příběhy jak je psal život „. )
288. ZO schvaluje umístění typizované dřevěné chatky (dle dokumentace) na pozemek p.č.
1301/4 v k.ú. Petrov u Hodonína, který je ve vlastnictví pana Pavla Vojtka. Tuto bude
využívat na uskladnění zahradního nářadí apod.
(lokalita u BK)
289. ZO schvaluje Povolení vybudování nájezdu k zahradě rodinného domu č.p. 271 s podmínkami, že paní Svobodová odstraní 4 kusy stávajících obrubníků a nahradí je níže
uvedeným způsobem:
- přechodový levý 0,5 m, snížený 3 x 1 m, přechodový pravý 0,5 m. Obrubníky budou
osazeny do betonu s minimální spárou mezi obrubou a asfaltovým povrchem, výška
snížené obruby bude min. 3 cm nad asfaltem.
290. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci – kompostér – silo typ 3113, objem
900 litrů. Smlouva se schvaluje hromadně pro všechny vypůjčitele.
(300 kusů kompostérů)
291. ZO schvaluje, Aby starostka obce Eva Mlýnková zastupovala obec Petrov na valných
hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
292. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně výkonu veřejné služby.
293. ZO bere na vědomí informace starostky k přípravám oslav obce a k plánovaným kulturním akcím.
294. ZO neschvaluje umístění stavby zahradního domku na p.č. 106/2 v k.ú. Petrov u Hodonína z důvodu nesouladu s ÚP obce Petrov.
(manželé Prokipčákovi)
295. ZO schvaluje spolupodílení se obce Petrov na akci „Chmelobraní – Petrov 2012“ za
stejných podmínek, za jakých se podílí na akcích pořádaných místními organizacemi.
Energie spotřebované v areálu navíc a ostatní náklady na akci uhradí skupina „Nad
Petrovem“. Do příštího jednání skupina předloží předběžnou kalkulaci a spotřebu
energií při této akci.

Usnesení č. 296 - 310
z jednání č. 21/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 21.6. 2012
296. ZO schvaluje Program jednání.
297. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2011včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených v této
zprávě a přijímá následující nápravné opatření k odstranění chyb.

3/2012

								

strana 5

298. ZO schvaluje, že Obec zkontroluje a opraví výši dooprávkování majetku k datu
31.12.2011.
299. ZO schvaluje plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků:
oprávky u veškerého odpisovaného majetku byly přepočítány, zkontrolována data a
výše zařazení majetku, technického zhodnocení i dotací. U budovy č.p. 33 – hasičská
zbrojnice byl shledán rozdíl ve výši oprávek i výše rozpuštění dotace. Tyto částky
byly opraveny účetním dokladem č. 490026 dne 1.6.2012. Dále pověřuje finanční komisi, aby provedla kontrolu hospodaření v měsíci červenci v příspěvkové organizaci
– ZŠ Petrov.
300. ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Strážnicko.
301. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012.
302. ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/
BHO/2592/2012-BHOM. (pozemek p.č. 1440/4 a 2031/6 v k.ú. Petrov u Hodonína)
303. ZO schvaluje Smlouvu 001030008971/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
(předmětem smlouvy je stavba „Petrov, přípojka k NN, Javornický“)
304. ZO schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů spojených s plněním povinné
školní docházky žáků dojíždějících do základních škol ve Strážnici, jejichž zřizovatelem je Město Strážnice.
305. ZO schvaluje Zapojení obce Petrov do projektu „Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí“.
306. ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby oslovili pana Antoše, pokud bude mít dále
zájem o pozemek, aby předložil zastupitelstvu studii záměru.
(jedná se o pozemek v p.č. 1463/1 v lokalitě „Šance“ vedle vinného sklepu pana Svobody)
307. ZO schvaluje Souhlas se stavbou k územnímu řízení a stavebnímu povolení ke stavbě
administrativní budovy autobazaru MARTINEK CAR, s.r.o.
308. ZO neschvaluje Záměr směny pozemků manželů Milady a Josefa Martinkových o výměře 1181 m2 za pozemky ve vlastnictví obce Petrov o výměře 1158 m2 (dle přílohy)
v k.ú. Petrov u Hodonína.
309. ZO bere na vědomí informace pana Michala Staňka k akci Chmelobraní.
310. ZO bere na vědomí informace starostky k přípravám oslav obce.

Usnesení č. 311 - 324
z jednání č. 22/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.7. 2012
311. ZO schvaluje Program jednání.
312. ZO schvaluje Kupní smlouvu manželé Šarovi.
(pozemek p.č. 517/9 o výměře 62 m2, celková prodejní cena 3100,- Kč)
313. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2012.
314. ZO schvaluje Smlouvu č. 014990013615/005 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
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(předmětem smlouvy je stavba „Petrov, rozšíření sítě NN,Janík“ na pozemku p.č. 2085“)
315. ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy“.
316. ZO schvaluje Záměr prodeje nákladního automobilu AVIE se dvěma kontejnery.
317. ZO schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 179 v k.ú. Petrov u Hodonína.
(lokalita rybářské humna)
318. ZO bere na vědomí informace místostarosty o jednání s panem Antošem.
319. ZO schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby S/ŘVC/163/R/SoD/12 a pověřuje
starostku k podpisu k této smlouvy.
320. ZO schvaluje Záměr směny části obecního pozemku p.č. 1304 (cca 80 m2) v k.ú.
Petrov u Hodonína za část pozemku p.č. 1305/8 (280 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
Rozdíl metrů bude doplacen za cenu v místě obvyklém.
321. ZO bere na vědomí Žádost ŘVC ČR o výpůjčku části pozemků p.č. 1304 a 1307v k.ú.
Petrov u Hodonína po dobu realizace stavby.
322. ZO schvaluje Umístnění reklamní tabule pana Miroslava Svobody na sloup veřejného
osvětlení.
323. ZO bere na vědomí informace starostky o přidělení dotace na úroky z úvěru z JmK ve
výši 160 000,- Kč.
(úvěr na komunikaci Čaganov a Do Polí)
324. ZO neschvaluje výměnu podlahy v přízemí budovy MŠ.
(linoleum v šatnách a na chodbě)

Usnesení č. 325 - 334
z jednání č. 23/12 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 23.8. 2012
325. ZO schvaluje Program jednání.
326. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2012.
327. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. ORR/
PRV/12/14817.
(úroky z úvěru na komunikace Čaganov a Do Polí – výše dotace 160 000,- Kč)
328. ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 179 (190 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína a zároveň
pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.
(lokalita Rybáře – ve dvoře paní Schwarzové)
329. ZO bere na vědomí informace starostky o zájemci o koupi nákladního automobilu
AVIE.
330. ZO schvaluje Směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Petrov.
331. ZO neschvaluje Umístnění stavby pasivního rodinného domu pana Hokinky na pozemku p.č. 1288/4 v k.ú. Petrov u Hodonína dle předložené dokumentace a doporučuje panu Hokinkovi, aby předložil nový situační výkres ke schválení.
332. ZO schvaluje Umístnění fotovoltaické elektrárny na dům č.p. 448 ve vlastnictví DDK
Bohemia s.r.o. dle předložené dokumentace.
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333. ZO schvaluje Přeúčtování části nákladů v areálu Plže při akci „Petrovské chmelobraní“ ve výši 5000,- Kč občanskému sdružení Petrov žije!
334. ZO bere na vědomí informace starostky o výstavce v budově „Zahrádkář“ a o programu petrovských hodů.
(výstavka bude otevřena každou zářijovou neděli v době od 10.00 – 12.00 hodin)

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Tradiční akce, nové soutěže, více sportu, spousta úsilí, píle, dřiny, učení a vrchol v podobě
oslav 600stého výročí Petrova. Takový byl školní rok 2011/2012.
Když jsem před rokem vstupoval do funkce ředitele školy, měl jsem jasný cíl – totiž stabilizovat tým zaměstnanců, který by táhl za jeden provaz a předával dětem, žákům i veřejnosti to nejlepší, co v něm je. Byl jsem si vědom, že tento cíl je cílem dlouhodobým a
nebude lehké do něj doběhnout. Aby trenér dosáhl svého cíle, musí občas sáhnout ke změně
v sestavě a nastolit jinou taktiku, která bude účinnější a efektivnější. Proto jsem přistoupil
k personálním změnám, které týmu daly nový impuls a posunuly nás zase o kus dál. Do
letošního školního roku tak vstupujeme v nové sestavě, která by nás měla posunout do
„dalšího kola“.
Základem našeho poslání, coby základní a mateřské školy, je samozřejmě výchovně-vzdělávací činnost. Té musí být i nadále podřízeno vše. Chceme, aby žáci, kteří projdou naší
školou, byli připraveni úspěšně se zapojit do vzdělávání na 2. stupni na kterékoliv základní
škole, aby byli vybaveni do života jak po stránce rozumové, tak i emoční a fyzické. K tomu
všemu je zapotřebí, aby vyučování probíhalo mimo jiné podle moderních učebnic, ze kterých žáci mohou čerpat vědomosti a získávat základní znalosti.
Dnes mohu říct, že se nám podařilo, i díky nemalé finanční podpoře Vás - rodičů, vyměnit již všechny zastaralé učebnice a žáci se tak učí z moderních publikací vyhovujících
aktuálnímu rámcovému i školnímu vzdělávacímu plánu. Stránku emoční se snažíme u dětí
rozvíjet napříč všemi předměty a činnostmi. Pochvalu, pocit vítězství a ocenění za dobře
vykonanou práci by mělo zažívat každé dítě. Fyzicky se snažíme žáky rozvíjet při pohybových aktivitách. Ať už jsou to hodiny povinné tělesné výchovy, jejíž dotaci jsme ve 2. a 3.
ročníku zvýšili v uplynulém roce na tři vyučovací jednotky týdně, nebo sportovní soutěže
a turnaje, kterých se účastníme, vždy je na dětech vidět radost z pohybu, a to je ten správný
krok k budoucímu zdravému životnímu stylu. Navíc možnost reprezentovat svoji školu na
okresní úrovni je pro děti i velkým emočním zážitkem.
Aby bylo vyučování pro žáky ještě zajímavější, dovybavili jsme v uplynulém školním roce
naši školu moderními výukovými technologiemi i v první třídě. K dnešnímu dni máme
ve všech čtyřech učebnách interaktivní tabule a pedagogové využívají v řadě vyučovacích
předmětů zbrusu nové multimediální programy. Ty slouží jako doplněk k probíranému učivu a umožňují hravou formou procvičit látku. Tohoto stavu jsme byli schopni dosáhnout
díky operačnímu programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ pod patronací EU.
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Nejsou to však pouze žáci, se kterými přichází naši zaměstnanci do kontaktu. Protože je
škola jako taková z dlouhodobého historického pohledu nositelem kulturních tradic, snažíme se maximálně zapojit do kulturního dění v obci, abychom se spolupodíleli na zábavě
pro širokou veřejnost. V uplynulém školním roce směřovaly všechny aktivity k jednoznačnému vrcholu roku, totiž vystoupení na oslavách 600stého výročí naší obce. Na kulturním
představení se představili jak naše nejmenší děti z MŠ, tak i téměř všichni současní žáci
ZŠ. S bývalými žáky pak paní učitelka Flašarová nastudovala divadelní hru, která ihned po
své premiéře v Petrově zlidověla a hlášky z této komedie se dodnes tradují od „Baťáku“ až
po Plže. Protože příprava na vystoupení v rámci oslav byla více než náročná, chtěl bych na
tomto místě ještě jednou poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům za
maximální úsilí a nasazení, které dětem umožnilo vystoupit s krásným programem.
Uplynulý školní rok byl také ve znamení premiéry srovnávacích testů pro žáky 5. a 9.
ročníků pod záštitou České školní inspekce. Ačkoliv je naše počítačová učebna stařičká
a je jistě naším záměrem ji do budoucna modernizovat, proběhly srovnávací testy v květnu
bez technických komplikací. Naši páťáci si ověřili své znalosti v českém i anglickém jazyce
a matematice. Všeobecně lze říci, že jejich výkony zcela odpovídaly výkonům podávaným
během roku v jednotlivých předmětech a tedy i známkám na vysvědčení. Jaký význam budou mít srovnávací testy v příštích letech, se teprve ukáže.
Jelikož jako organizace sídlíme ve dvou budovách, není jednoduché zajistit plynulý chod
a současnou modernizaci obou objektů. Naší hlavní dlouhodobou snahou je snižovat náklady za energie. S tím korespondují také opravy, které se nám v uplynulém školním roce
podařilo společně se zřizovatelem realizovat. Především na budově MŠ byla vyměněna
všechna okna za plastová. Výměnou prošel také topný systém – namontovány byly nové
radiátory s regulačními ventily (ty byly instalovány i v budově ZŠ). Na obou budovách
byly vyměněny zvonky, aby bylo možno se zcela adresně dozvonit do konkrétní kanceláře
či oddělení. V rámci úspor jsme přešli na volání přes internet, namísto klasické pevné linky.
O hlavních prázdninách pak byla vymalována většina prostor ZŠ a ŠJ. V těchto dnech je
dokončována rekonstrukce vstupu do MŠ.
Po celý rok bylo také budováno hřiště v zahradě mateřské školy. To vzniká za významné
finanční podpory rodičů dětí, které navštěvují MŠ. S ohledem na zvyšující se počet žáků
ZŠ se snažíme vybavit hřiště u MŠ do té míry, aby mohlo plnohodnotně sloužit dětem a
nedocházelo k mísení se s většími dětmi na hřišti v areálu základní školy. V současné době
probíhají jednání o sponzoringu, který by nám umožnil instalovat dětem na pozemek školky
dráhu na odrážedla a koloběžky s bezpečným dopadovým povrchem. Stavbu dráhy bychom
chtěli realizovat do jara příštího roku.
Naší snahou je, abyste byli maximálně informováni o chodu školy, pořádaných akcích
i změnách, které s provozem naší organizace souvisejí. Rád bych na tomto místě připomněl,
že nejrychlejší informace získáte na našem oficiálním školním webu: www.skola-petrov.
com. Tam mimo jiné také naleznete seznam všech akcí, které pro vás pro letošní školní rok
připravujeme.
Vážení rodiče, dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za spolupráci a aktivitu, kterou jste vynaložili v uplynulém školním roce a poprosil Vás o stejnou míru spoluúčasti
i v roce nadcházejícím. Bez Vaší pomoci bychom nebyli tam, kde jsme nyní. Děkujeme!
Vám, milí žáci, přeji, ať je pro vás letošní školní rok úspěšný, je naplněn novými poznatky,
vědomostmi i pohodovými okamžiky ve společnosti vašich kamarádů a přátel!
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy
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Vystoupení dětí na zahradní slavnosti

Exkurze Kovosteel

Děti ráje
na Petrovském kotlíku
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Paní, pár školních poznámek....
Můj mladší bratr už nesměl přinést žádnou poznámku. Druhý den přišel ze školy a hned
mezi dveřmi brečel, že nežíznil. Koukali jsme na něj vyjeveně, co se děje. Když nám podal
notýsek, vybuchli jsme smíchy. Stálo tam: „Vypil pití již před vyučováním a pak celé dopoledne žíznil.“ Prý opravdu nežíznil. Tak nevím, kde se ta myšlenka s takovouto poznámkou
vzala. Bratr samozřejmě tentokrát vyšel bez trestu.
„Měl nohu mimo školní budovu.“ Obdržel žák, který vystrčil nohu na parapet a chodidlo
mu vykukovalo z okna ven.
„Při přednášení básně zarytě mlčí.“
„Hodil cvičku přes uličku, rozbil okno (skleněné).“
„Hledí na mne přes pravítko a směje se, že jsem zelená.“
A jeden výrok paní učitelky: „A dělejte si poznámky, protože já pak nevím, co říkám.“
Zdroj internet

OKÉNKO KRONIKÁŘE
původní názvy tratí katastru v obci Petrov
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že vybíráme na OÚ poplatky za domovní odpad za 2. pololetí letošního roku.
Na obecním úřadě je možnost koupit: pohlednice, turistické známky, publikaci, dechovkové CD a DVD z oslav 600. výročí obce.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zdárném průběhu
všech letošních kulturních akcí.
Mimořádný dík patří pracovní skupině: Ing. Ladislav Krůtil, Alena Konečná, Mgr. Martin
Fiala, Radek Klásek, Alena Opavská, Mgr. Jarmila Flašarová, Marie Březovská, Jitka Tesařová, Monika Úlehlová a Marcela Tomšejová. Také všem místním spolkům a organizacím.
Dále děkujeme všem spoluobčanům, kteří se vzorně starali o své předzahrádky a okolí
domů.
Eva Mlýnková
starostka

o o o

Členové SDH Petrov oznamují,
že v sobotu 6. října 2012
v době od 8.00 do 12.00 hodin

proběhne sběr

kovové šrotu a starého elektrozařízení.
Kovový šrot i nefunkční elektozařízení můžete nachystat před dům.
Elektrozařízení budou odebírat také v hasičce.
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v naší obci ve středu 10.října 2012
V době od 10.00 hodin do 17.00 hodin bude ve skladě u kolejí umístěn
kontejner na velkoobjemový odpad.
V době od 15.00 hodin do 17.00 hodin zde budou zaměstnanci firmy
Tespra Hodonín odebírat nebezpečný odpad.
V uvedené době bude moci každý občan odevzdat na uvedeném místě
odpady v následujícím sortimentu:
- olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky – autobaterie – zářivky,výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení škůdců
a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje – ředidla,
mořidla, rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, vazelínou,
barvami znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí elektrospotřebiče matrace – WC mísy – umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd.
Přijímán nebude popel, klasický železný šrot, sklo, separované plasty a azbest.
Odpad bude odebírán bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci
odpadu

ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
Vlaštovky pomalu sedají na dráty, chystají se odletět za teplem, a k nám se pomalu vkrádá
podzim.
A s ním přichází i nový školní rok 2012/2013.
Také MC Klubíčko zahájlo svou činnost, a to ve čtvrtek 6. 9. 2012 v 9:00 hodin v místnosti
vedle bývalé knihovny (přístavba za školkou).
Zveme touto cestou i nové maminky (tatínky, babičky, dědečky) s dětmi od ½ roku věku,
aby se k nám připojili a spolu se svými dětmi strávili 2 hodinky vyrábění, říkadel a hraní.
Tato forma zábavy je nejvhodnější způsob zařazení dítěte do kolektivu a usnadňuje mu
pozdější přechod do mateřské školky.
Jsme tu každou středu a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin. Těšíme se na Vás, přijďte se za
námi alespoň podívat.
Za MC Klubíčko Ivana Klásková
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ZE ŽIVOTA OBCE
Oslavy 600. výročí obce
Jak všichni víte, slavíme už od začátku letošního roku . Hlavní oslava vypukla v sobotu
30. června v 11.00 hodin slavnostní mší svatou v kostele sv. Václava. Tuto mši sloužil náš
host P. Ján Kováč a domácí otcové Lukáš a Jacek.
Po mši se zúčastnění přesunuli za doprovodu DH Svárovanka průvodem do Plží, kde následoval program. V odpoledním programu vystoupili děti z mateřské a základní školy,
divadelní kroužek, mažoretky a soubor Petrovjan. Pořadem velmi příjemně provázela paní
Ing. Taťána Pálenská ze Strážnice. Zavítala k nám také návštěva, a to „majitel strážnického
panství hrabě de Magnis s chotí“ v podobě přiženěných Strážničanů – Hanky Kláskové a
Mariána Hudečka. K tanci a poslechu do pozdních nočních hodin hrála DH Svárovanka,
CM Strážničan a skupina Lord z Hroznové Lhoty.
V areálu Plží byla pro návštěvníky oslav nachystána také výstava „Z historie Petrova“,
výstava domácího zvířectva, kterou připravili chovatelé, dále košt vín od místních vinařů,
malý jarmark a atrakce pro děti.
Snažili jsme se, aby tento společně prožitý svátečný den byl pro každého návštěvníka oslav
mimořádný a aby si zde našel to své…
Eva Mlýnková

Petrovský kotlík
Letošní 5. ročník nezačal moc dobře, přímo pochmurně. To ale nezkazilo náladu ani chuť
pustit se s vervou do chystání soutěžních stanovišť. Jednotlivé organizace už od rána začaly
s navážením kotlů, stavěním komínů, výzdobou stánků a nevadil jim ani déšť.
V půl třetí bylo odstartováno krájení cibule a vaření gulášů. Postupně se začala obloha vyjasňovat a sem tam nakouklo pod pokličky kotlů i sluníčko.
Zdlouhavé čekání na guláše bylo prokládáno soutěžemi, kterých se zúčastňovaly jednotlivé
organizace. Dále také tanečními ukázkami mladých tanečníků latinsko-amerických tanců,
break dance, baletem „děvčat z Rohatce“ a mažoretek.
Když už se vůně linula ze všech kotlů a „kolečko“ bylo obstoupené hladovými a zvědavými návštěvníky, začaly jednotlivé organizace s výdejem gulášů. Chuť guláše hodnotila
kromě zhruba 900 návštěvníků i odborná porota. Vítězem u obou se stal guláš od sportovců – olympioniků. Dále se umístnila škola – děti ráje, a na třetím místě skončili společně
myslivci a chovatelé.
Současně prohíhala také fotosoutěž „Petrov objektivem domácích a přespolních“, kde mohli návštěvníci vybrat z vystavených fotografií 3 nejlepší.
Byla zde také vyhodnocena soutěž „O nejhezčí předzahrádku a okolí domu“. Vítězové si
zde převzali ceny.
Poslední návštěvníci se rozcházeli v nedělních ranních hodinách .
Eva Mlýnková
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Fotoreportáž - soutěž o předzahrádku
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Fotoreportáž z oslav 600. výročí Petrova
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Fotoreportáž z oslav 600. výročí Petrova
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Fotoreportáž z chmelobraní a kotlíku
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Vyhodnocení „Soutěže o nejhezčí předzahrádku a okolí domu
1.místo – manželé Staňkovi
Cena: 25 kg hnojiva KRISTALON od Jaroslava Michny, Zahrádkářské potřeby Strážnice a
4 kusy tůjí od Zahradnictví Sochorová ze Strážnice
2. místo – Iveta Dekařová a Petr Vajčner
Cena: poukaz na 500,- Kč na nákup v Zahradnictví Sochorová, který věnovala Obec Petrov
a 4 kusy tůjí od Zahrdnictví Sochorová ze Strážnice
3. místo – manželé Maňákovi
Cena: poukaz na nákup v hodnotě 500,- Kč od Zahradnictví Sochorová Strážnice a tůji od
Květinářství v Petrově
4. místo – paní Nenadovičová a pan Bolebruch
Cena: poukaz na nákup v hodnotě 300,- Kč od Zahradnictví Sochorová Strážnice a buxus
od Květinářství v Petrově
5. místo – manželé Koneční
Cena: poukaz na nákup v hodnotě 300,- Kč v Květinářství v Petrově, věnovala Obec Petrov

Vyhodnocení fotosoutěže
„Petrov objektivem domácích a přespolních“
1.místo – Miloslav Hartman, Petrov
Cena: hodiny – věnoval Jaroslav Michna, Zahrádkářské potřeby Strážnice a fotoalbum –
věnovala Obec Petrov
2.místo – Tamara Mlýnková, Petrov
Cena: hodiny – věnoval Jaroslav Michna, Hasící technika Strážnice a fotoalbum – věnovala
Obec Petrov
3.místo – manželé Dvořáčkovi, Mnichovo Hradiště
Cena: fotoalbum – věnovala obec Petrov
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Komunitní kompostárna
Na naší komunitní kompostárně utěšeně přibývá rostlinný materiál zatím je to víc dřeva z
ořezu keřů a starého sena, než posečené trávy. Je to materiál, který by jinak hořel někde
v humně a všichni okolní by z toho neměli určitě radost. Z tohoto pohledu je to správné.
Zatím je na kompostárně málo trávy, ale doufáme, že končí v domácích kompostérech a ne
v popelnici. Právě na úspoře za poplatky, za menší navážené množství odpadu z popelnic na
skládce v Mutěnicích, spoléháme při vyčíslování ekonomiky celého projektu.
Bohužel zatím ne všichni pochopili činnost kompostárny. Pracovníci, kteří drtili dřevo a
ostatní rostlinné zbytky, občas narazí na staré hadry, nebo ořezanou tůji, včetně kamení a
cihel. To vše se musí ručně přebrat. Myslíme, že by jste nechtěli slyšet jejich nadávání…..
Kompostárna není veřejná skládka, věříme, že to pochopí úplně všichni a nebudeme muset
zavádět otevírací hodiny a materiál osobně přebírat na skládku.
Připomeneme, co na kompostárnu nepatří:
Kamení a jiná suť, staré hadry, starý nábytek, popel z uhlí, plasty, kovy, sklo, živočišný
odpad ( kromě hnoje) a zbytky - to vše prosím pečlivě oddělte od listí, sena, ořezaných
keřů apod.
Dále prosíme, abyste ukládali dřevo k drcení na zvláštní hromadu, ať se nemusí ručně vytahovat ze starého sena.
Na jaře, až začne výrazný růst trávy a častější sečení, chceme zvláště někde vzadu v Rybářích umísťovat o víkendech kontejner na posečenou trávu pro ty, co nemají domácí kompostéry.
Zatím jsme celkově s provozem kompostárny spokojeni a děkujeme všem odpovědným za
poctivý přístup.
Starostka a místostarosta

Veřejná služba v naší obci
Také naše obec se aktivně zapojila do projektu veřejné služby, který organizují úřady práce.
Jde o možnost vykonávat veřejně prospěšnou činnost pro některé dlouhodoběji nezaměstnané ve své obci a odpracovat měsíčně 20 hodin. Tuto práci vykonávají zdarma a střídají se
po 3 až 4 pracovnících týdně pondělí až čtvrtek od 7.00 do 12.00 hodin. Za tuto službu jim
stát platí sociální dávky a pojištění.
Ženy můžete vidět zametat v centru obce nebo pečovat o výsadbu květin a keřů. Někdy také
pomáhají s roznosem zpravodajů. Muži pracují společně s ostatními zaměstnanci obce na
aktuálních úkolech. Připravují areály na kulturní akce, sekají trávu, pracují na kompostárně,
překládají dlažbu na chodníku směrem na Sudoměřice, pomáhali při stavebních úpravách
ve školce apod.
Všichni ke své práci přistupují odpovědně a moc si jejich pomoci vážíme a je třeba jim za
ni poděkovat.
Starostka a místostarosta
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Zpráva o činnosti TJ Sokol Petrov
Po skončení jarní sezony uspořádala naše TJ 2 zábavy v areálu Plží. A-mužstvo se začátkem července zúčastnilo tradičního pohárového turnaje v Radějově, kde nejprve porazilo
oslabenou Tv. Lhotu 7 :0 a ve finále podlehlo domácím 0 : 1. V přípravném období jsme
ještě doma porazili Jiskru Strážnice 3 : 2, poté Rohov / SK/ 3 : 0. V premiéře před mistrovskými zápasy naše mužstvo ještě v 1 .kole okresního poháru porazilo Tv.Lhotu 5 : 1 a
postoupilo tak do 2.kola, kdy budeme na domácím hřišti hostit ve středu 19.9. v 17.00 hod
Sokol Sobůlky / OP/.
Jako tradičně se ovšem A- mužstvu nepodařil vstup do sezony, kdy v prvních 3 kolech postupně podlehli svým soupeřům a dosáhli těchto výsledků:
Vlkoš : Petrov 2 : 1 ,Petrov : Kozojídky 0 : 1, Hr. Lhota B : Petrov 1 : 0. Zlom nastal
konečně v domácím zápase s nepříjemným soupeřem z Moravského Písku, kdy naše mužstvo aspoň doma zachránilo remízu 3 : 3, kdy za nás vstřelili branky Krůtil 2 a Buček 1. V
posledním mistrovském zápase naše mužstvo konečně dokázalo vyhrát na hřišti souseda
v Sudoměřicích 3 : 2, kdy opět dotahovalo vedení domácích 2 : 0 po hrubých chybách v
obraně, aby pak vítězství na naši stranu strhl nejlepší hráč zápasu Buček / 2 branky / a Mir.
Macháček.
Výkony dorostu jdou po uplynulé sezoně nahoru, až na 2 zaváhání na KENU 0 : 5 a ve
Svatobořicích 2 : 5. V obou zápasech bylo naše mužstvo oběma soupeřům vyrovnaným protivníkem, ale bez branek se bohužel nevyhrává. Po první remíze ve Vnorovech 2 : 2 dorost
dokázal doma porazit Vacenovice 4 :3 a poté Dambořice 3 : 1. Po 5 odehraných zápasech je
dorost na 6. Místě a neměl by mít existenční starosti jako v minulé sezoně, kdy se krčil po
podzimu na posledním místě se 3 body a všechno musel dohánět až na jaře. Největší oporou
je zatím Benovič s 5 brankami.
Za zmínku ještě stojí, že stejně jako minulou sezonu, tak i tuto se týden před zahájením soutěže odhlásilo mužstvo Dolních Bojanovic, které má přes 2 800 obyvatel. V minulém roce
to bylo mužstvo Sobůlek. Z našich soupeřů A-mužstva navíc nemá mužstvo dorostu ani v
poslední třídě celkem 6 mužstev Sudoměřice, Kozojídky, Žádovice, Javorník, Domanín,
Žeravice/popř. Vracov a Vlkoš mají s Kostelcem 2 mužstva dorostu.
Starší žáci zahájili sezonu vítězstvím 4 : 2 v Čejkovicích / počet obyvatel 2 495 /. Celý
zápas se hrál na tvrdém hřišti, které domácí nezavlažovali více jak měsíc, kvůli poruše. Za
zmínku stojí, že domácí založili družstvo žáků po více jak 30 letech. Za naše mužstvo nastoupili kromě brankáře Kovalčíka / Hodonín / jen naši odchovanci : Janča,Veverka, Fiurášek,Fiurášková,Kočvara,Bačík,Zelinka,Špírek,Hlaváč,Tokoš,Kucharič,Pivoňka. Branky za
Petrov : Faltýnek,Veverka,Janča 2 x. Žáci hrají od nové sezony systémem 7 + 1.
V období od 1.7.- 31.7. se nám podařilo oplotit areál hřiště od kolej a podél pole za kabinami. Do konce roku nás ještě čeká úprava tréninkové plochy / Špica/za brankou k nádraží.
V příštím roce 2013 ještě plánujeme vybudovat automatickou závlahu na hřišti a dokončit
oplocení areálu od Plží.

22 strana							

3/2012

Na závěr ještě vzpomenu
tragicky zesnulého Jana
Podrazila / + 22.7.2012/,
se kterým jsme se všichni
rozloučili 27.7. na hřbitově v Sudoměřicích a bude
nám všem chybět.
Čest jeho památce.
Jednatel TJ Sokol Petrov

L

P
ROV

1931

Datum
Čas

ET

SOK
O

Petr Hlaváč

Rozpis zápasů TJ Sokol Petrov - podzim 2012
A - mužstvo

Datum
Čas

Dorost

Datum
Čas

Starší žáci (7+1)

NE 5. 8. o 16.30

Vlkoš - Petrov

SO 4. 8. o 14.15

Vnorovy - Petrov

VOLNO

NE 12. 8. o 16.30

Petrov - Kozojídky

NE 12. 8. o 13.45

Petrov - Vacenovice

VOLNO

SO 18. 8. o 16.30

Hr. Lhota B - Petrov

SO 18. 8. o 14.15

Ken Veselí - Petrov

NE 19. 8 . o 10.00

PŘÁTELSKÝ ZÁPAS

NE 26. 8. o 16.30

Petrov - Moravský Písek

NE 26. 8 . o 13.45

Petrov - Dambořice

NE 26. 8 . o 10.00

PŘÁTELSKÝ ZÁPAS

NE 2. 9. o 16.30

Sudoměřice - Petrov

NE 2. 9. o 14.15

Svatobořice - Petrov

NE 2. 9. o 14.15

Čejkovice - Petrov

NE 9. 9. o 16.00

Petrov - Lipov

NE 9. 9. o 13.15

Petrov - Hr. Lhota

NE 9. 9. o 10.00

Petrov - Veselí

NE 16. 9. o 16.00

Bzenec B - Petrov /Těmice/

NE 16. 9. o 13.45

Lipov - Petrov

NE 16. 9. o 13.30

Archlebov - Petrov

NE 23. 9. o 16.00

Petrov - Radějov

NE 23. 9. o 13.15

Petrov - Radějov

NE 23. 9. o 10.00

Petrov - Lipov

PA 26. 9. o 17.00

Petrov - Svatobořice

NE 30. 9. o 13.00

Žádovice - Petrov

NE 30. 9. o 15.30

Petrov - Žádovice

NE 30. 9. o 12.45

NE 7. 10. o 15.00

Žeravice - Petrov

NE 7. 10. o 12.45

Moravany - Petrov

NE 7. 10. o 10.00

Petrov - Mikulčice

NE 14. 10. o 15.00

Petrov - Domanín

NE 14. 10. o 12.15

Petrov - Kněždub

NE 14. 10. o 9.30

Petrov - St. Podvorov

NE 21. 10. o 10.00

Javorník - Petrov

SO 20. 10. o 12.30

Žarošice - Petrov

NE 21. 10. o 12.00

Želetice - Petrov

NE 28. 10. o 14.30

Petrov - Vracov B

NE 28. 10. o 11.15

Petrov - Vracov

NE 4. 11. o 10.00

Kozojídky - Petrov

NE 4. 11. o 11.45

Vacenovice - Petrov
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Z činnosti DSH
Soutěžní družstvo mužů
V letošním roce se soutěžní družstvo
mužů SDH Petrov zúčastnilo soutěžního
seriálu Grand Prix 2012, soutěží v okrese Hodonín. Družstvo se letos kompletně
proměnilo a přibyli i noví členové. Tento
soutěžní rok jsme sbírali hlavně zkušenosti, nikoliv pouze výsledky. Zúčastnili
jsme se celkem 9 soutěží v lize GP Hodonín, kde jsme se v celkovém pořadí
umístnili na 15. Místě. V neděli 26. Srpna
jsme startovali na poslední soutěži, a to
ve Velké nad Veličkou. Po skončení soutěže proběhlo slavnostní vyhlášení celého soutěžního ročníku 2012. Tím ale naše snažení
nekončí, budeme pokračovat v trénování a zdokonalování technik, abychom příští rok sklízeli lepší výsledky než letos.
Tomáš Sklenák

Soutěžní družstvo dětí
Již tradičně pořádanou soutěží byla i letos
soutěž mladých hasičů. Dětské soutěže se
zúčastnilo 26 družstev mladších a starších
žáků. Naše barvy v sezóně 2012 reprezentovalo družstvo mladších žáků. Toto družstvo se v průběhu seriálu okresních soutěží rozdělilo na dvě a to malí malí – to byli
většinou předškoláci a malí velcí – to byli
školáci do 10 let. Obě družstva s vervou a
úsilím reprezentovala naše barvy, i když
s výsledky odpovídajícími spíše umístěním ve druhé polovině výsledkové listiny.
Přesto dokázali malí i ti větší, že jsou zdatnými malými hasiči. I když občas, zvláště u těch
malých malých bylo v převaze nářadí, se kterým soutěžili.
V kategorii dorostu Petrov reprezentoval František Salčák a to v disciplínách určených
pro jednotlivce. Na podzim se premiérově zúčastnil závodu požárnické všestrannosti, v
němž s přehledem zvítězil a při jarním setkání v okresním kole soutěže pro dorost předvedl
nově nabyté dovednosti v disciplínách 100 metrů s překážkami, test Po a dvojboj. V silné
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konkurenci obstál výborně a získal celkově 3. místo,
které mu zajistilo postup do krajského kola. Krajské
kolo se uskutečnilo 10. Června v Hustopečích. Při své
premiérové účasti na vyšším stupni soutěže se umístil
na hezkém 10. Místě v kraji.
Své celoroční snažení jsme završili na prázdninovém
soustředění. Tady jsme odpočívali, trénovali na novou
sezónu, získávali nové poznatky, znalosti a dovednosti
z hasičského řemesla, ale také jsme navštívili koupaliště ( fuj voda byla studená), opékali špekáčky. Na závěr
každý sám absolvoval stezku odvahy. K úžasnému pobytu výrazně přispěla i plná bříška báječných dobrot.
Za to patří velký dík maminkám Simoně Komoňové,
Ivaně Kotáskové, Mirce Hudečkové, Romaně Záveské,
Jitce Buchtíkové a ségře Anetě Bunžové, které nám věnovaly svůj volný čas,staraly se o nás a byly skvělými Mistry provianťáky.

Soutěžní družstvo žen
Některé maminky požární sport natolik nadchl, že se v letošním roce staly platnými členkami soutěžního týmu žen a úspěšně nejen trénovaly, ale také sbíraly zkušenosti na soutěžní
dráze. Letošní sezóna byla pro petrovské ženstvo spíše zkušební. Sbíraly jsme
především zkušenosti, některé z nás překonávaly strach a získávaly jsme technické dovednosti v disciplíně požární útok.
Jako velkou výzvu jsme vzaly účast v
okresním kole požárního sportu, kde jsme
kromě útoku zvládly i další dvě disciplíny, a to běh na 100 metrů s překážkami a
štafetu 4x 100 metrů. Vzhledem k tomu,
že většina ze členek týmu viděla překážky
poprvé přímo na soutěži a s nářadím se
seznámila den předem, byly naše výsledky více než dobré. Trochu pro nás smutný
fakt byl ten, že jsme soutěžily, dá se říct
sami se sebou, protože tato soutěž mezi
soutěžními týmy žen okresu Hodonín
není populární. I když jsme neměly rovnocenné soupeřky, dokázaly jsme „ vyhrát“ především samy nad sebou, kdy při průměrném věku 30 let našeho ženstva, jsme zvládly to,
čeho mnohé, často mladší ženy a dívky bojí. Chtěly bychom poděkovat „našemu vedúcímu
družstva“ Františku Salčákovi za pomoc při tréninku, jeho velké víře v naše dovednosti při
soutěžení a za spolupráci při vedení a trénování malých hasičů.
Mgr. Jana Trojancová
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PŘIJĎTE SI PROCVIČIT SVOU PAMĚŤ!!!
KDY:

KAŽDOU STŘEDU OD 9:30 DO 10:30 hod.

KDE:

ZDISLAVA VESELÍ, O.P.S.
ZA POŠTOU 110
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
DVEŘE Č. 170 (PŘÍZEMÍ)

CENA:

ZDARMA

PŘIJĎTE SMYSLUPLNĚ STRÁVIT ČÁST DOPOLEDNE!
Zábavnou formou procvičujeme především dlouhodobou paměť.
Pravidelné cvičení paměti pomáhá udržovat dobrou duševní kondici.

BLIŽŠÍ INFO: 731 314 580 nebo DVEŘE č. 170 (přízemí)
Zdislava Veselí, o.p.s., denní stacionář
V domě s pečovatelskou službou, Za Poštou 110, Veselí nad Moravou
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Finanční poradna:

co je to konsolidace úvěrů
V listopadu minulého roku byla otevřena nová pobočka UniCredit Bank v Hodoníně. Za necelý rok si cestu do této
pobočky našlo mnoho klientů. Požádali
jsme ředitele pobočky Ing. Jana Ševčíka
o rozhovor na aktuální téma konsolidace
úvěrů.
Co je to konsolidace úvěrů?
Konsolidace znamená sloučení různých úvěrů, půjček, kreditních karet,
kontokorentů do jednoho úvěru se znížením měsíční splátky. Celkovou částku
úvěru je také možné navýšit o dodatečné
finanční prostředky, které jsou klientovi
volně k dispozici. Navíc, když si klient
sloučí své půjčky u UniCredit Bank získá
odměnu 3 000 Kč. Akce platí do 31. 10.
2012 po splnění podmínek stanovených
bankou.
Jaký má konsolidace význam?
Sloučení všech úvěrů do jednoho umožňuje:
• Snížení měsíční splátky Vašich úvěrů
• Získání dodatečných finančních prostředků
• Zpřehlednění všech úvěrů – neplatím
za různé půjčky, karty, nebankovky
apod. Platím jenom jeden úvěr s nízkým úrokem a nízkou splátkou.
Co všechno lze do konsolidace půjček
zahrnout?
Do konsolidace je možné zahrnout
obecně většinu úvěrových produktů, jako
je spotřebitelský úvěr, kreditní (úvěrová)
karta, či kontokorent (povolené přečerpání účtu) od různých poskytovatelů.
I v případě, že má klient jen jediný úvěrový produkt, je možné jej refinancovat.
Prostřednictvím konsolidace úvěrů nelze
financovat hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Tyto produkty je ale možné
refinancovat prostřednictvím našeho hypotečního úvěru, který momentálně nabízíme od 2,5 % p. a.
Pro koho je konsolidace úvěrů vhodná?
Pro všechny, kteří mají alespoň jeden
úvěrový produkt u jiné banky, příp. „nebankovky“ a uvažují o snížení svých splátek. Většina klientů přichází s požadavkem na snížení výše měsíční splátky a pro
většinu klientů nalezneme řešení.

Jak náročný je celý proces a co všechno
k němu potřebuji?
Celý proces od první návštěvy do vyplacení prostředků zabere obvykle jen několik hodin. Během první schůzky nahlédneme s klientem do bankovních registrů
a navrhneme řešení a možnosti. Pokud
je klient akceptuje, zahájíme schvalovací
proces. Schválení je buď okamžité, nebo
maximálně do jednoho dne. Pokud je konsolidace schválena, potřebujeme již jen
podklady ke starým úvěrům, abychom je
mohli za klienta v pořádku doplatit. Celou
administrativu se zrušením starých úvěrů
vyřídime za klienta zcela bezplatně. Konsolidaci si můžete nezávazně namodelovat na stránce www.splatkomat.cz.
Máte nějaký konkrétní příklad?
Určitě, přednedávnem přišla klientka
se žádostí o sloučení úvěrů u jiných bank.
Prozradila nám, že má veškeré úvěry
a karty ve výši přibližně 350 000 Kč. Její
aktuální splátky činily 11 450 Kč měsíčně.
Přiznala, že splácení je pro ni velmi obtížné a bez pomoci rodiny a známých by se
pravděpodobně již ocitla na ulici. S klientkou jsme se dohodli na dalším postupu.
Spracovali jsme žádost o úvěr, který byl
schválen. Klientka měla novou splátku

ve výši 6 932 Kč, úrokovou sazbu 8,9 %
p. a., navíc bez váhaní požádala o převod
svého běžného účtu ze staré banky k nám.
Získala běžný účet o polovinu levnější než
u své bývalé banky. Nyní za měsíc splácí
o 4 518 Kč méně, ročně ušetří více než
54 000 Kč. Je příjemné vidět, že dokážete
konkrétně pomoci svému klientovi a vyčarovat mu spokojený úsměv na tváři.
Je konsolidace jediným způsobem, jak
snížit finanční náklady?
Jediným řešením určitě není. Všem klientům nabízíme možnost převedení nejen
úvěrů, ale i běžného účtu, na velmi zajímavé podmínky. V naši produktové nabídce máme celou řadu atraktivních produktů pro každého. Namátkou zmiňme spořící
účet se zhodnocením 2,5 % p. a. nebo
převratnou hypotéku se sazbou rovněž od
2,5 % p. a. Rodinné finance jsou ale věcí
velmi individuální, proto zvu všechny na
návštěvu naší pobočky, kde se o nich rádi
osobně pobavíme do potřebných detailů.
Děkujeme za rozhovor
UniCredit Bank Expres
Dolní Valy 3, Hodonín
Tel: 955 964 810
email: expres.hodonin@unicreditgroup.cz
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci září a říjen:
7.9. Marie Salčáková
10.9. Emílie Bílíková
11.9. František Obrtlík
26.9. Vladimír Javornický
30.9. Alžběta Šebestová
5.10. Marie Svobodová
14.10. Anna Svobodová
16.10. Alžběta Matyášová
21.10. Miloslav Lukáš
23.10. Marie Pukancová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
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Narodili se:
Samuel Šantavý
Dalibor Štýbl
Valentina Vašíčková
Šimon Svoboda
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:
Juraj Baláž
František Březovský
Anna Martinková
František Richter
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ŘÍJEN – LISTOPAD

POPELNICE : 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 12.10., 9.11. pátek
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soubor petrovjan na strážnickém vinobraní
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vítězné fotografie

Miloslav hartman

tamara mlýnková

manželé dvořáčkovi
mnichovo hradiště.
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