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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
zdravíme vás prostřednictvím tohoto zpravodaje. Po dlouhé nekonečné zimě se probouzíme
do krásných jarních, někdy až letních dnů. V prvních letošních měsících jsme se soustředili
spíš na údržbové práce v obci a na přípravu projektů. Chystáme areál Plže a Baťův kanál na
letní sezónu, také „srdce“ obce jsme již osadili květinami a začínáme se sečením travnatých
ploch. Zastupitelstvo obce připravuje ke schválení nařízení obce Tržní řád, kterým chceme
zamezit obtěžování občanů různými „nejvýhodnějšími“ nabídkami na plyn, elektřinu nebo
na hrnce, duchny a podobné velmi „výhodné“ produkty. Prodejce může využít prodejní
místo u kostela a tyto služby a zboží nabízet zde. Dále připravujeme k vydání obecně závaznou vyhlášku, která bude upravovat provozní dobu místních provozoven, které provozují
hostinskou činnost. Tuto vyhlášku se zastupitelstvo rozhodlo vydat na základě upozornění
Policie ČR o nárůstu páchání trestné činnosti v některých místních zařízeních a dále také
dle negativních zkušeností, zejména v nočních hodinách, v naší obci. Na minulých jednáních jsme také připravili podmínky k pronájmu areálu Plže v případě pořádání kulturních
akcí a také stanovili jeho nájemné. Dále byl schválen Provozní řád areálu Plže, který je
vyvěšen na webových stránkách obce a bude také v areálu Plží.
Tímto bychom Vás také rádi pozvali na kulturní akce, které se budou konat v nejbližších
dnech a měsících. První akcí bude Oblastní výstava vín, která proběhne v sobotu 11. května
od 14 hodin, hned na druhý den v neděli 12. května od 15 hodin se bude konat Zahradní
slavnost na školní zahradě, kde přivítáme do života naší obce 10 nových občánků a zároveň
oslavíme Den matek. Samozřejmě jste všichni zváni i na další kulturní akce, na které naleznete pozvánku v tomto zpravodaji.
Všem Vám přejeme krásné jarní dny.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 388 - 415
z jednání č. 29 /13 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 21.2. 2013
388.
389.
390.
391.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2013.
ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro MC Klubíčko ve výši 3000,- Kč.
ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek Moravskému rybářskému svazu, místní skupině
Petrov ve výši 5000,- Kč.
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392. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek pro Myslivecké sdružení Dolina Petrov ve výši
10 000,- Kč.
393. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 3000,- Kč ZO Českého svazu chovatelů
Petrov. Podmínkou je uspořádání výstavy pro děti ZŠ a MŠ Petrov.
394. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek na činnost TJ Sokol Petrov pro rok 2013 ve výši
100 000,- Kč.
395. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Souboru Petrovjan na činnost v roce 2013.
396. ZO schvaluje Neinvestiční finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů na práci s
mládeží na rok 2013 ve výši 10 000,- Kč.
397. ZO schvaluje Neinvestiční finanční příspěvek Mažoretkové skupině Petrov ve výši
5000,- Kč.
398. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 1500,- Kč pro Svaz zdravotně postižených občanů v Petrově.
399. ZO schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
400. ZO schvaluje Licenční smlouvu OSA C 22497-2013.
401. ZO schvaluje Směnu části obecního pozemku p.č. 163/1 (0,10 m2) za část pozemku
p.č. 152 (0,06 m2) pana Petra Baldriana v k.ú. Petrov u Hodonína bez doplatku. Zároveň pověřuje starostku podepsáním směnné smlouvy.
402. ZO schvaluje Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace ve výši 1 856,57 Kč do rezervního fondu.
403. ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok
2012.
404. ZO schvaluje Podání projektu „Školní ovocná stezka“ do 1. výzvy MAS Strážnicko.
405. ZO schvaluje Podání projektu „Snížení energetické náročnosti Základní školy Petrov“
do Operačního programu Životní prostředí.
406. ZO schvaluje Umístění stavby RD pana Davida Martinka na pozemek p.č. 1033/3 v
k.ú. Petrov u Hodonína dle přiloženého nákresu a umístění tohoto domu 0,7 metrů od
hranice pozemku.
407. ZO bere na vědomí zápis z valné hromady OS Petrov žije.
408. ZO bere na vědomí Zprávu od MAS Strážnicko
409. ZO schvaluje Záměr výpůjčky obecních pozemků p.č. 1441/5, 1441/6 a 1441/7 v k.ú.
Petrov u Hodonína na dobu 15-ti let. (pozemky na fotbalovém hřišti)
410. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 400,- Kč na žáka dětem 7. ročníku na lyžařský výcvik.
411. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o.p.s. na činnost v roce 2013.
412. ZO neschvaluje Finanční příspěvek Svazu zdravotně postižených občanů, Regionální
výbor Hodonín.
413. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Charitě Strážnice.
414. ZO ukládá starostce, aby na příští jednání předložila návrh tržního řádu obce Petrov.
415. ZO bere na vědomí informace místostarosty ohledně probíhajících pracích v obci.
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Usnesení č. 416 - 434
z jednání č. 30 /13 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 27.3. 2013
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2013.
ZO schvaluje Strategii obce Petrov 2013 – 2018.
ZO bere na vědomí informace starostky ohledně projektu „Školní ovocná stezka“.
ZO bere na vědomí Návrh Tržního řádu obce Petrov.
(zákaz podomního prodeje zboží a služeb)
ZO bere na vědomí informace starostky ohledně Rozhodnutí o vyhlášení konkurzu na
obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Petrov.
(současný ředitel byl jmenován na dobu určitou – dvou let)
ZO schvaluje Členy školské rady pana Josefa Šťastného a Františka Mlýnka.
ZO schvaluje Provozní řád areálu Plže.
ZO schvaluje Nájemné za areál Plže.
ZO schvaluje Finanční neinvestiční příspěvek ve výši 37 000,- Kč Římskokatolické
farnosti Strážnice na výmalbu kostela sv. Václava v Petrově.
ZO schvaluje Umístnění RD manželů Šantavých dle zástavbové studie na pozemky
p.č. 817 a 112/1 v k.ú. Petrov u Hodonína. (ulice Rybáře II)
ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na akci festival „Na vodě“ – Lučina
2013 OS S úsměvem.
ZO ukládá místostarostovi, aby zadal dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení k projektu „Společenské centrum“ – přístavba víceúčelového sálu,
stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Petrov“.
ZO bere na vědomí Návrhy studie výstavby RD v lokalitě „Za Bobálovem“. (u dráhy)
ZO neschvaluje Prezentaci obce v oblastním mapovém průvodci Baťovým kanálem a
řekou Moravou.
ZO schvaluje vybudování odstavné plochy v ulici „Lázeňská“.
ZO pověřuje starostku a místostarostu, aby jednali s majiteli domů, kteří v současné
době dotčené pozemky využívají, nebo zde mají zasazeny stromy. Termín: do příštího
jednání ZO.
ZO bere na vědomí informace starostky ohledně situace školní kuchyně.
ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.

Podmínky pronájmu areálu Plže při pořádání kulturní akce:
-

jeden den pronájmu areálu se rozumí od 12.00 hodin daného dne do 8.00 hodin
následujícího dne.
období pronájmu je pouze sobota v červnu, červenci a srpnu daného roku.
ostatní měsíce a dny rozhodne starostka s přihlédnutím na zájmy obce Petrov a
možné omezení pro vlastníky sklepů a občany Petrova.
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organizace působící v obci Petrov mají jeden den v období červen, červenec a
srpen zdarma.
ostatní dny jsou zpoplatněny.

Cena za jeden den akce s návštěvností do 500 osob - 8 000,- Kč
500 - 1000 osob - 10 000,- Kč
nad 1000 osob - 15 000,- Kč.
Maximální kapacita na jednu kulturní akci je 1200 osob.
Cena za pronájem obsahuje:
- přípravu areálu před akcí – úklid
- instalaci a úklid sedacích setů
- instalaci a úklid odpadkových košů včetně likvidace odpadu
- instalaci a úklid stanů, včetně osvětlení
- používání veřejného WC návštěvníky akce včetně hygienického materiálu a vody
Za úklid a dodržování pořádku v průběhu akce odpovídají nájemci. Účastníci se řídí provozním řádem.

Připravované projekty v letošním roce:
Projekt „Školní ovocná stezka“

Zastupitelstvo obce Petrov společně s vedením školy rozhodlo o podání žádosti o dotaci
do MAS Strážnicko na projekt „Školní ovocná stezka“. Tento projekt schválila rada MAS
Strážnicko a byl postoupen ke schválení na Státní zemědělský intervenční fond do Brna.
Rozpočet projektu je 368 000,- Kč. Dotace by činila 273 735,- Kč. Spoluúčast a vícenáklady na projektu bude hrazena z obecního rozpočtu.
Součástí projektu je rekonstrukce chodníku a přilehlých betonových ploch, vybudování
dráhy pro odrážela, terasy pro venkovní výuku, pořízení 6 sedacích setů pro venkovní učebnu, výsadba 10 ovocných stromů a 10 ovocných keřů. V zahradě budou umístněny 3 kusy
informačních panelů, které budou informovat o vysazené zeleni. Dále součástí tohoto projektu je vybudování altánu nad sirným pramenem a další 2 informační panely. Jeden má být
umístněn u autobusové zastávky a druhý u sirného pramene.
Přejeme si, aby naše děti z mateřské školy mohly začít nový školní rok už v upraveném
prostředí.

Projekt „Vodovodní a kanalizační přípojka“
Projekt řeší zásobování vodou a odkanalizování splaškových vod z „Rekreačního přístavu
Petrov“. Realizace je předpokládána buď na podzim letošního roku, nebo na jaře roku 2014,
bude se odvíjet od stavby rekreačního přístavu.
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Projekt „Snížení energetické náročnosti Základní školy Petrov“
Na tento projekt byla podána v měsíci březnu žádost o dotaci v rámci Operačního programu
Životního prostředí. Předmětem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti části objektu základní školy – zateplení fasády, stropu pod nevytápěnou půdou a střechy. Prozatím
nevíme, zda v této výzvě bude obec úspěšná. Pokud bychom dotaci obdrželi, realizace
projektu by musela proběhnout do konce roku 2013.

Vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku a okolí domu – třetí ročník
Zastupitelstvo obce Petrov vyhlašuje soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu. Tato
soutěž bude probíhat v době od 15. května do 15. srpna. V této době budeme sledovat rozkvetlé záhony, truhlíky plné barev a pořádek kolem domu. Zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu vytipují 20 nejhezčích domů, které nafotí. Do soutěže se mohou přihlásit majitelé domů i samostatně. Stačí přijít na obecní úřad a nahlásit číslo domu. My si fotografie
zajistíme. Pořízené fotografie budou vystaveny na nástěnkách v parčíku a na internetových
stránkách obce. Občané Petrova hlasováním vyberou 5 nejlepších, kteří budou odměněni.
Vyhodnocení soutěže proběhne 7. září 2013 při akci „Petrovský kotlík“.
Eva Mlýnková

FOTOSOUTĚŽ
Obec Petrov vyhlašuje fotosoutěž:

„Petrov objektivem Petrojvanů a přespolních“
Vyhodnocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“
v sobotu 7. září 2013. 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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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Barevné vítání jara
Druhý dubnový týden jsme se rozhodli probudit přírodu z nekonečně dlouhého zimního
spánku a připravili jsme pro děti a zaměstnance tzv. „Barevný týden“. Do soutěže se zapojily jak všechny třídy základní školy, tak i obě oddělení mateřské školy. Tyto týmy pak ještě
doplnili provozní zaměstnanci. Pedagogičtí pracovníci podpořili svými body vždy „svoji“
třídu. Nejmenší děti se mohly těšit z podpory zaměstnanců obecního úřadu, kteří za nimi
docházeli. Pokud jste tedy v týdnu od 8. do 12. dubna potkávali na ulici děti oblečené do
haldy oblečení ať už modré, červené, žluté, zelené nebo fialové barvy, důvod byl jednoduchý – všichni totiž chtěli vyhrát výlet do ZOO, který byl první cenou této soutěže!
Barevné zápolení bylo po celý týden velmi vyrovnané. Jednotlivé týmy se přetahovaly
o každý bod, ale v čele se stále drželo družstvo 2. a 3. třídy. Když jsme v pátek přepočítali
všechny kousky oblečení a módních doplňků, které na sebe děti navlékly, bylo jasné, že
prvenství této třídě už neunikne! Protože však akce zaznamenala mezi dětmi velký ohlas
a snažili se opravdu všichni, rozhodli jsme se, že mimořádný výlet do ZOO Hodonín absolvují všichni společně! Termín zvolíme s ohledem na počasí, předběžně však v první
polovině měsíce května.
Foto: Barevný týden – červené úterý
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Školáci soutěžili v matematice
Tradiční matematickou soutěž KLOKAN absolvovali začátkem dubna žáci 2. - 5. ročníku. Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii „cvrček“ se stal Vojtěch Štastný (63 bodů). Na
druhém místě se umístila Ema Buchtíková, když získala 57 bodů, a třetí skončila Hana
Marečková s 54 body.
Mezi žáky 4. a 5. ročníku se na prvních příčkách umístili se shodným počtem bodů Michal
Bačík a Vít Wojnar (oba 86 bodů ze 120), těsně za nimi pak s 84 body trojice Ivana Vojtková, Kateřina Fiurášková, Zdeněk Kuja.
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.
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Žáci vyrobili eko-roboty a zbavili Plže odpadků
U příležitosti Dne Země jsme se letos rozhodli podpořit
úklid naší obce „brigádou“ žáků základní školy v oblasti
Petrova - Baťova kanálu. V rámci enviromentální výchovy děti pomohly v pondělí 22. dubna pod vedením svých
třídních učitelek a paní vychovatelky zbavit turisticky
atraktivní oblast Baťova kanálu odpadků, které se zde nastřádaly během zimy. Z hygienických a bezpečnostních
důvodů byly děti vybaveny pracovními rukavicemi a pytli
na odpadky.
Součástí oslav dne Země pak byla výroba EKO-ROBOTA, kterého vyráběly jednotlivé třídy z přinesených recyklovatelných materiálů – papíru, dřeva, plastů, textilu…
Všichni roboti byli následně vystaveni a veřejnost může
na webových stránkách školy hlasovat, který robot se líbí
nejvíc. V jednotlivých hodinách jsme si připomněli důležitost třídění odpadu doma a ve
škole, a proto nezbývá než doufat, že toto působení bude mít na žáky vliv a změní, případně
ustálí jejich ekologické návyky.

Školní jídelna vaří i pro veřejnost

Pokud patříte mezi strávníky naší školní jídelny, dostal se k Vám v uplynulých týdnech
dotazník zaměřený na průzkum spokojenosti s obědy. Vyplněním tohoto dotazníku jste nám pomohli zjistit, v kterých
oblastech jste s jídlem spokojeni, ve kterých nikoliv, a dali jste nám tak zpětnou
vazbu, které se velmi vážíme a za niž
děkujeme. Školní kuchyně při naší škole
byla v posledních letech dovybavena tak,
aby splňovala veškeré standardy a normy. Například pořízením konvektomatu
jsme dosáhli i navýšení kapacity jídel,
které můžeme denně uvařit. Jelikož chceme, aby kapacita školní kuchyně byla co
nejvíce využita, dovolte, abychom vám v souvislosti s tím nabídli možnost odběru jídel
z naší školní kuchyně a to za cenu 52,- Kč/oběd. Neváhejte a vyzkoušejte náš jídelníček
např. po dobu 2 týdnů a udělejte si tak představu, jestli vám u nás chutná, či nikoliv. Od
druhé poloviny měsíce května pro vás připravujeme alespoň jednou týdně možnost volby
ze dvou jídel! Přihlásit se ke stravování můžete i v období letních prázdnin, kdy kuchyň
vaří pro veřejnost 8 týdnů z deseti. Bližší informace, jídelníčky a objednávky jídel můžete
provádět telefonicky přímo u vedoucí školní kuchyně paní Jany Eisové na tel. 539 030 718.

2/2013

								

strana 11

Volby do školské rady
V úterý 9. dubna 2013 proběhly volby
do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Petrov. Celkem 34 voličů
z řad zákonných zástupců rozhodlo o
tom, že do ŠR byl zvolen pan Petr Březovský s 21 hlasy a paní Ivana Kotásková s 13 hlasy. Oběma členům ke zvolení gratulujeme a kandidátům, kteří do
školské rady nepronikli, děkujeme za
účast a za to, že máte zájem podílet se
na ovlivňování chodu naší organizace.
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Slavíme Den Země
Do oslav Země se zapojily i děti z naší mateřské školy. Jsme přesvědčeny, že právě v tomto
věku je velmi důležité vytvořit základy kladného vztahu k přírodě a naučit se nebýt lhostejný k prostředí, ve kterém žijeme.
Přírodu pozorujeme a vnímáme průběžně po celý rok. Vypravujeme se na vycházky do okolí MŠ. Přírodní terén nám nabízí nepřeberné množství pozorování a spoustu her. Na vycházkách děti sledují zvířátka, květiny, broučky, ptáčky, hnízdění čápa na komíně. Vyprávíme si
o proměnlivosti počasí a o změnách v jednotlivých ročních obdobích.
V týdnu před oslavou Země jsme domluvily výchovně – vzdělávací představení „Človíček a jeho maminka
planeta Země“. V představení přišel za
dětmi malý človíček, který se narodil
v domečku z jehličí a jeho maminka je
planeta Země, o které dětem vypráví.
V celém projektu byl kladen důraz na
jednotu s přírodou, s planetou Zemí, s
ostatními lidmi.
Dále se děti zúčastnily naučně – poznávacího projektu v pohádkovém stylu s
názvem „Klokánkovo dobrodružství“.
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Klokánek provází děti po světadílech tak, že jim názorně ukazuje, co je pro každý kontinent
charakteristické. Celé vystoupení bylo podbarveno hudbou pro aktuální kontinent a děti
poslouchají zvuky zvířat z daného kontinentu. Nakonec si samy vyzkoušejí, co si zapamatovaly.
V den oslavy Země děti přinášely do MŠ plastové láhve, ze kterých vyráběly květiny, na
zahradě vytvořily dlouhého hada a při tom jsme si připomněli správné třídění odpadů.
Marie Březovská, učitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že jsou splatné poplatky za odpad a psy za 1. čtvrtletí roku 2013.
Tyto můžete hradit přímo na obecním úřadě, nebo převodem na účet a nebo poštovní poukázkou. Poplatek za psa činí 120,- Kč na rok a poplatek za domovní odpad je 390,- Kč na
osobu a rok.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří se po celou zimu starali o okolí svých domů. Děkujeme za
pomoc s úklidem sněhu. A zároveň prosíme o pomoc se sečením trávy v jarních a letních
měsících.
Starostka a místostarosta
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ZE ŽIVOTA OBCE
Noc s Andersenem
V pátek 22. března, kolem 19. hodiny, se začali u petrovské školy scházet malí nocležníci
s karimatkami a spacáky. Někteří menší si nesli i plyšáka nebo autíčko :-). Tento den probíhala v tělocvičně „Noc s Andersenem“. Hned po té, co si děti našly místa k rozložení
svých pelíšků, jsme se přemístnili do obecní knihovny, kterou si děti prohlédly a vybraly
si knížky, ze kterých chtěly číst. Na začátek jsme si představili pana Andersena a řekli si,
která díla autor napsal. A jednu jeho pohádku jsme si také přečetli. Na protáhnutí a unavení
dětí přichystal pan ředitel menší diskotéku. Pak se zase chvilku četlo, aby se děti uklidnily a
připravily se na noční hru, která probíhala na školním dvoře. Děti byly rozděleny do 8 družstev a plnily úkol, který jim byl zadán. V nočních hodinách se na školním dvoře objevilo
i pár strašidel, kterých se ale většina dětí vůbec nebála. Aspoň to říkaly:-)!!! I nadále jsme
pokračovali se čtením, a to s příběhy Harryho Pottera. Letos jsme četli pro 47 posluchačů
až do půl druhé. I přesto byla už před šestou hodinou větší polovina zase vzhůru. Po snídani
byly děti odměněny diplomem a malou sladkostí. Poté si ještě zahrály nějaké hry a po osmé
hodině se rozcházely do svých domovů. Doufáme, že spokojeny:-).
Eva Mlýnková

Dětský bazárek jarního oblečení
V sobotu před Velikonocemi uspořádali
petrovské maminky dětský bazárek jarního
oblečení v tělocvičně základní školy.
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Soubor Petrovjan vystoupil v Bratislavě
V pátek 19. dubna vystoupil soubor Petrovjan, společně se strážnickým souborem Danaj
a vnorovským souborem Spinek za doprovodu strážnické a vnorovské cimbálové muziky
v Bratislavě - Petržalce. Tento večer zrežíroval a s tanečníky secvičil pan Jiří Tománek ze
Strážnice ve spolupráci s manželi Smutnými ze Vnorov a paní Alenou Opavskou. Vystoupení bylo moc pěkné a Petrovjan reprezentoval naši obec na profesionální úrovni. Za to jim
patří velký dík.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Činnost sboru dobrovolných hasičů Petrov
Sbor dobrovolných hasičů Petrov v tomto roce opět uspořádal sběr vysloužilého elektrozařízení a sběr železa. Sběr elektrozařízení se konal vždy první sobotu v měsíci. Celkem
jsme nasbírali 54 televizí a monitorů, 6 chlazení, 15 velkých spotřebičů a 5 bagů. 6. dubna
se uskutečnil sběr šrotu a s vaší pomocí se nám podařilo sesbírat 1420 kilogramů železa.
O dalším sběru jak šrotu, tak elektrozařízení vás budeme informovat plakátem a obecním
rozhlasem. Ale pokud budete mít větší množství elektrozařízení, kterého se chcete „zbavit“,
můžete se obrátit na kteréhokoliv z hasičů, kteří vám je odvezou i mimo termíny sběru.
Josef Javornický v březnu úspěšně složil zkoušky pro získání odbornosti Hasič II. třídy
a Tomáš Sklenák, František Salčák ml. a Kamil Prchlý úspěšně složili zkoušky a získali
odbornost Hasič III. třídy.
Zásahová jednotka obce Petrov se zúčastnila proškolení na téma zdravověda na HZS Hodonín. Dále se zúčastnila školení na rádiovou komunikaci. V letošním roce měla jednotka
pouze jeden výjezd a to 1. 2. 2013 - požár automobilu v Petrově.
Poslední sobotou v dubnu odstartovala ve Vacenovicích pro soutěžní družstva mužů a žen
letošní sezona. Soutěžní družstva dětí se letos zúčastnila již dvou halových soutěží. A poslední nedělí v dubnu pro ně začaly soutěže konané venku, tou první byla soutěž v Kozojídkách.
Dále bych vás za sbor dobrovolných hasičů chtěl pozvat na dětskou soutěž konanou v neděli 26. května. V červenci vás pozveme na soutěž dospělých, která se uskuteční v sobotu 6. 7.
a téhož dne v podvečer se uskuteční již tradiční „hasičská noc“ v areálu Plží.
Tomáš Sklenák

2/2013

								 strana 15

Z činnosti TJ Sokol Petrov
V sobotu 2.3.2013 proběhla v obecním sklepě v Petrově volební valná hromada tělovýchovné jednoty, jako tradičně za nevalného zájmu našich členů, i když datum a konání bylo
vyhlášeno v obecním rozhlase, a uvedeno v předešlém čísle obecního zpravodaje.
Na volební valné hromadě byl zvolen nový 9 -ti členný výbor TJ a staronovým starostou
byl zvolen Vladimír Kotásek a novým jednatelem Ing. Ladislav Krůtil ml.
Po vzájemné dohodě z našich řad vystoupil oddíl mažoretek, který bude dál působit pod ZŠ
Petrov. A- mužstvo se na jarní sezonu připravovalo pod vedením Karla Machaly od 25.1. v
domácích podmínkách.
Do jarních odvet se podařilo zajistit posílení kádru o 2 hráče ze Slovenska / Viliam Brožek a
Michal Palkovič/, a prodloužení hostování Josefa Bučka z RSM Hodonín do konce r. 2013.
Všichni hráči zapadli do mužstva a budou posilami.V.Brožek v minulé sezoně nastupoval
pravidelně za Iskru Holíč v V. lize/obdoba našeho kraj.přeboru/, a Michal Palkovič nastupoval za Kopčany v OP.
Po 3 vítězných zápasech v přípravě /Mikulčice B, Radějov a Unín/ a dvojitém odložení mistrovských zápasů 31. a 7.4. naše mužstvo vstoupilo do jarních odvet vítězně, když
na domácím hřišti porazilo v derby sousední SK Sudoměřice 4 : O, po brankách Grabce,
Zd.Macháčka, Krůtila a Zezuli. Hosté navíc za stavu 3 : 0 neproměnili PK. Dorost podlehl
doma Svatobořicím 0 : 3.Výsledek sice neodpovídá dění na hřišti, ale spíše odráží tréninkovou, která byla v přípravném období velmi slabá. Bohužel to však odráží současné dění
v mládežnické kopané i z nejbližšího okolí, kdy např.dorost Kněždubu přijel na podzim do
Petrova v 9, a Hroznová Lhota v prvním jarním kole v Lipově do zápasu ani nenastoupila
protože přijelo jen 6 hráčů.
Žáci v prvním jarním zápase porazili Čejkovice 4 : 1. Branky: Hlaváč 4.
Odložené mistrovské zápasy z 31.3 ./ Petrov : Hr.Lhota B a Petrov : KEN / se odehrají 1.5.
a zápasy ze 7.4. se uskuteční 8.5./ Mor.Písek : Petrov-muži, Dambořice : Petrov-dorost,
Svatobořice : Petrov -žáci /.
Zápas okresního poháru mezi Petrovem a Mikulčicemi se uskuteční ve středu 24.4.
Petr Hlaváč
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Z činnosti petrovských mažoretek
V sobotu 27. 4. jsme se zúčastnili soutěže mažoretek v Sobotišti (SK). Na soutěž jsme se
připravovali celý rok a také se to vyplatilo. V kategorii sólo kadet získala 3. místo Lucinka
Chocholáčková (Sudoměřice) a v sóle senior Magdaléna Podrazilová taktéž 3. místo. V duu
se Magda se Silvií Zemánkovou umístily na 3. místě. Další kategorií, ve které děvčata soutěžila, byla miniformace. Jako první to byla miniformace děti, kde holky získaly krásnou
zlatou medaili (z Petrova Terezka Konečná a Natálka Martinková, ze Sudoměřic Lucinka
Chocholáčková, Karolínka a Barunka Šrédlovi, Barunka Sýkorová a Evička Baculíková).
V kategorii miniformace junior se holky umístily na krásném 2. místě (z Petrova Majda
Režňáková, Natka Vaňková a Tamča Mlýnková, ze Sudoměřic Monča Chocholáčková,
Venda a Barča Šebestovi a Terezka Bursíková). Tato soutěž byla pro nás velice úspěšná,
každá z děvčat odjížděla domů s medailí na krku. 
A co nás čeká dál?
11. 5. pojedeme do Dubňan na finále postupové soutěže IMC. Sem ze základního kola postoupily Tamara Mlýnková a Magdaléna Podrazilová se sólem a s duem Tamča s Monikou
Chocholáčkovou a Magda se Silvií Zemánkovou. Doufáme, že zase přivezeme nějakou
medaili. 
Dále budeme 12. 5. vystupovat na dni matek v Petrově.
								
Silvie Zemánková

čas

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

16:30

16:30

16:30

datum

31.3.

7.4.

14.4.

21.4.

28.4.

1.5.

5.5.

12.5.

19.5.

26.5.

2.6.

9.6.

16.6.

13:45
14:15
13:45

Sokol Petrov - Velká nad Vel. B

FC Vracov B - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Archlebov

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov

Sokol Petrov – Vlkoš

Sokol Petrov – Agro Vnorovy

16:00

---

---

Sokol Petrov – Želetice

St. Poddvorov - Sokol Petrov
(sobota 25.5.)

Mikulčice - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Žádovice

								

FC Vracov - Sokol Petrov
(sobota 8.6.)

10:00

15:00

Sokol Kněždub - Sokol Petrov
(sobota 25.5.)

16:30

Sokol Domanín - Sokol Petrov

Sokol Petrov – Žarošice

14:30

Sokol Petrov - Moravany

13:45

Sokol Petrov – Sokol Žeravice

10:00

VOLNO

Žádovice - Sokol Petrov

14:30

10:00

10:00

Sokol Petrov - Čejkovice

Sokol Lipov - Sokol Petrov
(sobota 4.5.)

Sokol Petrov – Sokol Lipov

Sokol Hr. Lhota - Sokol Petrov

10:00

Svatobořice - Sokol Petrov
(sobota 6.4.)

Sokol Radějov - Sokol Petrov
(sobota 4.5.)

13:15

Sokol Petrov – Bzenec B

16:30

13:45

Sokol Lipov A - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Svatobořice

13:45

Sokol Radějov - Sokol Petrov

13:15

Sokol Petrov – SK Sudoměřice

Dambořice - Sokol Petrov

---

žáci

---

13:15

FC Moravský Písek - Sokol Petrov

Sokol Petrov - KEN Veselí n. Mor.

čas

---

12:45

Sokol Petrov – Hr. Lhota B

dorost

Mikulčice A – Sokol Petrov
(středa 1.5., okresní pohár)

čas

A - mužstvo

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov pro jarní část sezóny 2012/2013
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
V roce 2012 bylo celkem 36 tropických dnů a nocí. Nejvyšší teplota se vyšplhala na 36
stupňů. Také jsme zaznamenali arktickou zimu a to v prvních 13 dnech měsíce února. Teplota klesla na – 18,5 stupňů. V noci na pátek 18.května mrzlo a vše zmrzlo.
Ve Strážnici naměřili meteorologové několik teplotních rekordů. Bylo to 22.8. 34,3 stupňů,
29.6 . 35,8 stupňů, 13.2. to bylo – 24 stupňů. Taktéž padl teplotní rekord v Hodoníně 16.6.,
kdy naměřili 34 stupňů. Za rok 2012 napršelo 502 litrů vody. Na Medarda 8.6. spadlo 18
mm srážek Vlaštovky k nám přiletěly 23.dubna a na cestu do teplých krajin se vydaly 17.
října.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov č.
22. Tímto bych mu chtěla velmi poděkovat .
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka
1

2

teplota 0,21

-3,04

srážky 51

13

3

4

5

6

7

7,45 12,17 14,56 21,31 23,40
4,5

20

32

130

58,5

8

9

10

22,04 17,61 11,23
7,5

58

80

11

12

8,96

0,76

14

32
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OTEVÍRÁNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ NA BAŤOVĚ KANÁLU
Prvomájovou středu v 10.00 hodin
jsme symbolicky odemknuli petrovský úsek Baťova kanálu. Provozovatelům půjčoven lodí a občerstvení,
ale také občanům a návštěvníkům
„BAŤÁKU“ jsme popřáli šťastnou
a úspěšnou sezónu 2013. Místostarosta oznámil, že pevně věříme, že
letošní sezónu společně také uzavřeme a zároveň poklepeme na základní kámen přístavu v Petrově, který
se má začít stavět v letošním roce.
Eva Mlýnková
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Veronika Vavrysová,
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Petrov 81,

nabízí od 10. května
prodej přísad a menší množství květin.
Přísady:
- zelí jarní, pozdní
- kapusta
- kedlubny
- giganty
Dále prodá párek kamerunských ovcí.
Tel.: 773 690 627

NOVĚ ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA!
PETROV 115
Těšíme se na Vaši návštěvu

Pracovní doba:
Po-Pá od 9. hod - 12. hod. od 13. hod-17. hod.

So od 9. hod - 12. hod.

2/2013
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VÝKUP ORNÉ PŮDY
775 377 977
•

•

•

Vykupujeme zemědělskou půdu v
této oblasti,
Zajišťujeme veškerý právní servis
spojený s odkupem, včetně jednání
na katastrálním úřadě.
Vyplácíme v hotovosti při podpisu
kupní smlouvy

Vážení občané doporučujeme využít
tuto výjimečnou nabídku

Volejte: 775

377 977

2/2013
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci dubnu a květnu:
1. 4.
3. 4.
5. 4.
8. 4.
22. 4.
25. 4.
27. 4.
27. 4.
1. 5.
9. 5.
23. 5.
31. 5.

Anna Obrtlíková
Božena Dokoupilová
Anna Obrtlíková
František Podrazil
František Obrtlík
Alžběta Březovská
Vladimír Koštuřík
Pavlína Macháčková
Ervín Němeček
Alžběta Salčáková
Milada Šebestová
Augustin Faltýnek

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

Opustili nás:
Vladimír Javornický (nebyl uveden v minulém čísle)
Josef Kočvara (nebyl uveden v minulém čísle)
Marie Kršová
Anna Kočvarová
Miroslav Macháček
Jan Krša
Anna Svobodová
Růžena Bučková
Antonín Laga
Jiřina Polášková

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN
POPELNICE : 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10. 5., 14. 6. pátek
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3. ročník přehlídky DH v Petrově
přírodní areál Plže, sobota 18.05.2013
Uvádí: lidový vypravěč Franta Uher • Začátek: 14:00

Účinkují:

DH ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU
DH ŽADOVJÁCI ZE ŽADOVIC
DH SVÁROVANKA ZE STRÁŽNICE
DH TÚFARANKA ZE ŠAKVIC
vítěz Zlaté křídlovky 1996, Mistr Evropy – Profikategorie 2005

DH Z. GURSKÉHO GLORIA
HOTEL ***+STRÁŽNICE

HOTEL
HOTEL
HOTEL+STRÁŽNICE
+STRÁŽNICE
+STRÁŽNICE

plakat CZ.indd 1

Vstupné: 100,- Kč
Generální sponzor
Hotel***STRÁŽNICE & KOTEK.eu
Spolupořadatelé: OBEC PETROV

17.4.2013 15:31:16
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Folklorní sdružení regionu
Strážnicko – Veselsko –Horňácko
ve spolupráci s obcí Petrov a souborem Danaj
pořádají již

XIII. Folklorní festival

SENIOŘI 2013

V PROGRAMU VYSTOUPÍ
SENIORSKÉ SOUBORY Z MORAVY, ČECH
A HOSTÉ ZE SLOVENSKA
Po skončení hlavního programu bude hrát do 22 hodin
k tanci a poslechu CM,
volná zábava účinkujících i návštěvníků bude dále pokračovat
v otevřených vinných sklepích.

Ve vinařském areálu Plže v Petrově,
v sobotu 25. 5. 2013 v 15.00 hodin.
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