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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
máme tady dobu prázdnin a dovolených. Počasí je letos jako na houpačce – ze zimy přímo do léta a také spousty deště a povodní. Doufejme, že se brzy umoudří a bude hezky a
slunečno.
Přestože období prázdnin svádí k dojmu, že v tomto období se jen lenoší a odpočívá, pro
obec a obecní úřad „prázdniny“ neexistují. Máme za sebou řadu kulturních a společenských
akcí, jejichž průřez najdete v obsahu tohoto zpravodaje. Další akce se už nyní připravují.
O prázdninách budou také probíhat investiční akce na budovách mateřské a základní školy.
V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na funkci ředitele/ky školy. Tuto pozici obhájil
stávající ředitel Mgr. Martin Fiala a byl jmenován na funkční období 6-ti let. Přejeme mu
k výkonu jeho funkce hodně úspěchů.
Vám, milí spoluobčané, přejeme krásné a klidné prožití léta, načerpání nových sil pro vaši
práci a dětem hodně prázdninových zážitků.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 435 - 452

z jednání č. 31 /13 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 25.4. 2013
435.
436.
437.
438.
439.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2013.
ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2012 ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace.
ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrov za rok 2012.
ZO schvaluje Převod hospodářského výsledku obce Petrov ve výši 2 212 550,14 Kč
z účtu 4310300 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 4320000 Nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.
440. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2012 bez výhrad.
441. ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2013.
442. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně návrhu tržního řádu obce Petrov.
443. ZO bere na vědomí informace starostky ohledně návrhu Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013 o regulaci provozní doby hostinských provozoven a umisťování herních
zařízení popsaných v § 8 z.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů.
444. ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Státní plavební správa – ředitelství, Praha.
(kanalizační a vodovodní přípojka k Baťovu domku)
445. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – manželé Martin a Martina Svobodovi.
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(plynová přípojka k rodinnému domu)
446. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – manželé Marek a Martina Janíkovi. (přípojky k rodinnému domu)
447. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-0141130004681/001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu.
448. ZO schvaluje Označení parkovací plochy před provozovnou „Hospůdka u Rebela“ –
Parkoviště jen pro zákazníky.
449. ZO schvaluje Výpověď nájemní smlouvy a ukončení nájemní smlouvy na pronájem obecní budovy s č.p. 405 – Mlýnek František, provozovna Bar U LABUTĚ
k 30.6.2013.
450. ZO schvaluje Koupi pozemku p.č. 2008 o výměře 152 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína v
Plžích od pana Josefa Koštuřík za cenu 7600,- Kč.
451. ZO ukládá starostce, aby jednala s panem Josefem Koštuříkem, Petrov 245 o koupi
pozemku p.č. 2008 o výměře 152 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za cenu 7600,- Kč.
452. ZO bere na vědomí informace starostky o přijetí 2 pracovníků na VPP od měsíce
června.

Usnesení č. 453 - 470
z jednání č. 32/13 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 30.5. 2013
453.
454.
455.
456.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2013
ZO schvaluje Tržní řád obce Petrov. (zákaz podomního prodeje zboží a služeb)
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 2008 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 152 m2 od
pana Josefa Koštuříka, Petrov 245. (pozemek v areálu Plže)
457. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 68315/1/2013 – manželé Ing. Lubomír a Alena Staňkovi. (plynová přípojka k rodinnému domu)
458. ZO bere na vědomí Poděkování Zdravotnické záchranné služby Jmk, p.o. členům
Sboru dobrovolných hasičů Petrov za spolupráci při zajištění akce Setkání kultur v
Mikulčicích 2013.
459. ZO ukládá místostarostovi, aby nechal vypracovat kalkulaci reálných nákladů na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Zvolenov.
460. ZO bere na vědomí informace místostarosty ohledně možné výstavby v lokalitě Zvolenov.
461. ZO schvaluje Vypovězení smlouvy na dodávku energií s firmou Bohemia Energy entity s.r.o. a zapojení do společného projektu obcí JMK s organizací Organizačně správní
institut, o.p.s.
462. ZO bere na vědomí informace starostky z pracovní schůzky se zástupci Policie ČR a
vedoucím Městské policie Hodonín a o možnostech zavedení kamerového systému v
obci.
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463. ZO ukládá panu Richardu Koštuříkovi, aby do příštího jednání vypracoval cenovou
nabídku na realizaci hrobových míst.
464. ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby zajistili zaměření nových hrobových míst.
465. ZO bere na vědomí informace starostky k probíhajícímu výběrovému řízení na pozici
ředitel/ka ZŠ a MŠ Petrov.
466. ZO schvaluje nákup mulčovače na nosič Carraro, křovinořezu a traktoru ZETOR.
467. ZO ukládá místostarostovi, aby se zapojil do elektronické dražby traktoru ZETOR za
cenu max. 60 000,- Kč.
468. ZO schvaluje pracovní schůzku zastupitelů v budově č.p. 405.
469. ZO bere na vědomí informace zástupců Občanského sdružení Petrov žije.
470. ZO schvaluje opravu povrchu komunikací v areálu Plže a komunikace „Kosečkova“.

Investiční akce
V letošním roce jsme podali projekty do dvou dotačních výzev. Tím prvním byl projekt „
Školní ovocná stezka“, který jsme podali v rámci MAS Strážnicko. Rozpočet je 440 000,- a
dotace bude cca 80%. Výsledkem bude nová výsadba 10 ovocných stromů a 10 ovocných
keřů, které nahradí odstraněné přerostlé borovice a břízy. Dál nahradíme asfaltové chodníky
ve školce za nové ze zámkové dlažby, vznikne nová terasa pro výuku dětí venku, pro ty nejmenší nová dráha pro odrážedla s pryžovým povrchem a postavíme 5 nových informačních
panelů o pěstování a využití ovoce na vesnici. Rovněž upravíme pramen „ sirkovice“. Tady
bude nový altánek a voda by měla vyvěrat z kamene jako opravdový pramen a bude tam
rovněž nový panel o léčebném využití této vody. S pracemi začneme hned 1.července a do
konce prázdnin by mělo být hotovo.
Druhý projekt je zateplení budovy školy. Jak je již delší dobu vidět fasáda na staré budově
již dosloužila a vyžaduje zásadní obnovu. Podali jsme projekt na zeteplení školy a uspěli
jsme.
Pokud se podaří uzavřít dodavatelská smlouva se zhotovitelem, který uspěje ve výběrovém
řízení, mělo by být hotovo do konce listopadu. Škola dostane nové fasádní prvky a novou
svěží barvu. Bude rovněž vyměněna střecha nad tělocvičnou a zatepleny přístavby. Některé
části, které budou navazovat na přístavbu společenského centra, vynecháme.
Kromě těchto dvou hlavních investičních akcí pokračujeme v údržbových pracích na obecním majetku.
Položili jsme panely ve skladišti u kolejí, kde bychom ještě chtěli vyměnit oplocení. Opravili jsme komunikace v Plžích a společně s firmou Žerotín a.s. „Kosečkovu“ cestu. Rozšířili
jsme chodník kolem kostela, lavky dostaly nové nátěry a vyrobili jsme nové cykloposezení
za likusákem, v Babidolách a za mostem Baťova kanálu. V Plžích jsou nové informační
panely.
Kromě toho nás letos honí rychle dorůstající tráva a další zeleň. K tomu jsme koupili nový
mulčovač za malotraktor Carraro a od Správy a údržby silnic jsme koupili v dražbě starší
traktor ZETOR 6718 pro práce na kompostárně.
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Avízovaná stavba přístavu na Baťově kanále má podle aktuálních informací od Ředitelství
vodních cest stále pozitivní průběh, což znamená, že její příprava stále pokračuje a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
Vzhledem k nejasné polické situaci ve vládě, velkým povodňovým škodám na vodních
dílech v Čechách je toto pro nás velmi dobrá zpráva.
Ing. Ladislav Krůtil
místostarosta

Občanské sdružení Petrov žije zrušilo akce v Plžích
Předseda občanského sdružení oznámil dopisem Obci Petrov, že nebudou pořádat kulturní akce koncert skupiny Fleret a II. Petrovské chmelobraní v naší obci z ekonomických
důvodů.
Protože se Petrovem šíří různé dezinformace, dovolím si k situaci napsat pár řádků pro
objasnění.
V loňském roce uspořádalo sdružení I. Petrovské chmelobraní v Plžích, které probíhalo
v areálu 2 dny. Zastupitelstvo jim za tuto dvoudenní akci vyúčtovalo částku 5000,- Kč. Při
této akci bylo vybíráno vstupné 50,- Kč, dále sdružení pronajímalo prodejní místo na stánek
v Plžích za částku 4000,- a 5000,- Kč.
Obci vznikly náklady: za uložení odpadu na skládku 920,- Kč, dále za energii, vodu,
hygienické potřeby na toaletách a za mzdy zaměstnanců, kteří areál chystali. Obec zdarma
poskytla stany a pivní sety.
Po proběhlé akci se začali na obecním úřadě hlásit další zájemci o pořádání akcí podobného typu v areálu Plže. Pro obec by bylo finančně neúnosné všechny podobné akce
dotovat. Také se hromadily stížnosti od majitelů vinných sklepů, že počet akcí v Plžích jim
omezuje jejich majetku.
Proto zastupitelstvo obce přistoupilo ke stanovení Provozní řádu areálu Plže a výši jeho
nájemného. I když toto bylo již zveřejněno v minulém čísle zpravodaje, znovu pro informaci přikládám níže. Zastupitelstvo také rozhodlo, že místní organizace bude mít jednodenní
akci v roce zdarma a také stanovilo, že v letošním roce OS Petrov žije nebude mít podmínky
jako místní organizace, a to z důvodu nepředložení hospodaření za rok 2012. Všechny ostatní organizace přednesli hospodaření na svých valných hromadách.
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.
Eva Mlýnková
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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

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DOPOLEDNE S HASIČI
V pátek ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2012 ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace.
17. května 2013 se v Petrově na základní škole rozezněl zvuk sirény a byl vyhlášen požární
poplach! Naštěstí se jednalo pouze o pravidelný nácvik evakuace z budov v případě požáru, který nám uspořádali hasiči z SDH Petrov. Pod velením pana Javornického nám hasiči postupně ukázali záchranu člověka z hořícího objektu pomocí hasičského žebříku. Žáci
si dále mohli vyzkoušet hasit vodou
na krátkou vzdálenost model domu,
prohlédli si z blízka hasičskou techniku, dostali se přímo do kabiny
požárního auta. Největší zábavou
pro všechny děti byla však velká
hromada pěny, která nám na počkání vznikla na pozemku před školou.
Suchý domů odcházel sice málokdo, ale za tu půlhodinku radosti to
stálo :-) Petrovským hasičům tímto
děkujeme za příjemné dopoledne a
těšíme se na další společnou akci!
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ŽÁCI NAVŠTÍVILI ZOO
Výpravu za zvířaty z celého světa mají za sebou všechny děti navštěvující naši základní i
mateřskou školu. Tuto výchovně-vzdělávací
akci do ZOO Hodonín jsme jim zprostředkovali za jejich přístup k soutěži „Barevný
týden“, ve kterém se na jaře všichni tak moc
snažili, že bylo na místě jejich přístup ocenit. Celý program (dopravu i vstupné) jsme
financovali z výtěžku letošního tanečního
večírku školy, který činil 8.000,- Kč (kompletní vyúčtování naleznete na webu školy).
Od výletu nás neodradilo ani deštivé počasí,
které ve čtvrtek 30. května 2013 na Hodonínsku panovalo.

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
Úspěšné sportovní jaro mají za sebou naši žáci ve sportovních soutěžích. Hned dva naši
zástupci totiž postoupili do krajského kola soutěže! Do Mikulčic odjížděli přitom s velkou neznámou, neboť na našem okrese se soutěž Odznak zdatnosti olympijských vítězů
konala vůbec poprvé! Hlavním cílem sportovní akce, jejímiž patrony jsou Robert Změlík,
Roman Šebrle a Šárka Kašpárková, je přispět ke zvýšení fyzické úrovně žáků základních
škol co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit
sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.
Vzhledem k nízkému počtu žáků na naší škole v jednotlivých ročnících jsme se účastnili
pouze soutěže jednotlivců, kde bojoval každý za sebe ve své věkové kategorii. Účastníky
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okresního kola čekalo postupně sedm disciplín - trojskok snožmo, opakované kliky (2 min),
sedy-lehy (2 min), hod medicinbalem (2 kg), skok přes švihadlo (2 min), běh na 60 m a běh
na 1000 m, za něž získali podle atletických tabulek bodové ohodnocení. Celkový součet
bodů ze všech sedmi disciplín pak rozhodl o tom, že Petr Kuchařič v kategorii chlapců
ročník 2001 a Vojtěch Štastný (chlapci, 2003), postoupili do krajského kola soutěže. Na
výborném třetím, avšak bohužel nepostupovém místě skončila v kategorii dívek, roč. 2003
Denisa Slováčková.
Krajské kolo se uskutečnilo 10. června na atletickém stadionu Lokomotivy Břeclav. Sjely se sem dvě stovky závodníků z celého jihomoravského kraje, aby poměřily své síly v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Konkurence byla opravdu velká, neboť všichni
závodníci postoupili jako nejlepší z několika okresních kol. Naši kluci si užívali i samotný
pobyt na krásném atletickém stadionu, kde pořadatelé a sponzoři připravili bohatý doprovodný program. Děti se mohly mimo jiné projet na koloběžkách, vyzkoušet posilovací stroje, ochutnaly zdravou stravu sportovců. Ve velkou show se proměnilo vystoupení nejlepšího biketrialisty Evropy. Před samotným předáváním pohárů a medailí všem sportovcům
zazpívala několik svých hitů Olga Lounová. Po absolvování náročného sedmiboje (shyby,
běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem, běh na 1000 m)
bylo rozhodnuto, kteří vítězové jednotlivých
kategorií postupí do republikového finále v
Praze na Strahově, které se uskuteční od 5.
do 8. září. Těsně před branami velkého finále zůstal Vojta Šťastný, který se ziskem
1976 bodů skončil na krásném druhém místě
ve své kategorii. Petr Kuchařič se na stupně vítězů neprobojoval, přesto oba chlapci
zaslouží za svůj výkon absolutorium! Všem
žákům, kteří naši školu v soutěži vzorně reprezentovali, gratulujeme a přejeme podobné a ještě větší úspěchy i v příštích letech!

DOPOLEDNE S MYSLIVCI
Na závěr školního roku si pro všechny děti navštěvující naši základní i mateřskou školu
připravilo petrovské Myslivecké sdružení Dolina tradiční dětské dopoledne plné soutěží.
Místem našeho setkání se stalo příjemné prostředí přístaviště na Baťově kanálu. Starší děti
si zasoutěžily ve střelbě ze vzduchovky na terč, mladší ukázaly, jak přesnou mají mušku při
míření na plechovky. Krom toho zhlédly děti ukázku výcviku loveckého psa, měly možnost
nahlédnout do myslivecké literatury. Protože nám všem během dopoledne vyhládlo, pohostili nás myslivci párky a limonádou, krom toho dostaly všechny děti ještě sladký zákusek.
Za velmi příjemnou akci mysliveckému sdružení děkujeme a přejeme přesnou mušku v
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lovecké sezóně.

CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 5. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Od 13. května do 7. června probíhalo v České republice testování, jehož se zúčastnili také
žáci našeho 5. ročníku. Do zkoušky se celorepublikově zapojilo 3759 škol a 166 150 žáků.
Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy. Základní úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý
i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy. A co testování na naší škole ukázalo? V
českém jazyce dosáhli páťáci průměrné úspěšnosti 89,33 % (všichni žáci se dostali do vyšší obtížnosti testů), v jazyce anglickém 98,4 % (všichni žáci se dostali do vyšší obtížnosti
testů). Problémy mají plošně žáci v matematice, kde se na úrovni ČR 81 % páťáků dostalo
pouze na základní úroveň, 19 % splnilo hranici pro vyšší úroveň. Naši žáci 5. ročníku v
matematice uspěli průměrně na 63,33 % (do vyšší obtížnosti postoupil jeden žák, čtyři
byli testováni na obtížnosti 1). Detailní výsledky školy z letošního testování naleznete na
webu školy v sekci TESTOVÁNÍ 2012/13.

TATÍNCI NAZULI KOPAČKY A ZAHRÁLI SI PROTI DĚTEM
U příležitosti Dne otců jsme již podruhé připravili pro tatínky a jejich syny přátelské fotbalové utkání, tentokrát v areálu základní školy. Na toto hřiště nainstaloval pan školník
v minulých dnech branky, které jsme jako dar obdrželi od fotbalového oddílu TJ Sokol
Petrov. Branky byly zajištěny proti převrácení a opatřeny sítěmi, takže děti si mohou nyní
fotbal nebo třeba házenou užívat naplno. Stejně jako v loňském roce se sešlo 10 tatín-
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ků, kteří si zahráli utkání trvající 2 x 30
minut. Početné publikum z řad rodinných
příslušníků bylo potěšeno více než dvěma
desítkami gólů, maximálním nasazením a
také legráckami a doslova ekvilibristickými výstupy některých tatínků. Přestože o
výsledek v tomto utkání rozhodně nešlo,
radovali se z celkového vítězství 11:10 na
penalty děti!
Vážení rodiče, dovolte mi, abych vám
poděkoval za spolupráci a podporu, kterou jste naší škole vyjadřovali v průběhu tohoto školního roku, ale především za úsilí a čas, který jste věnovali přípravě vašich dětí
do vyučování. Přeji vám za celý pedagogický sbor naší školy i provozní zaměstnance
krásnou a zaslouženou dovolenou a budu se 2. září 2013 v 8:30 hodin těšit na slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 v tělocvičně naší školy.
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Projekt „Motýlí zahrádka“
Po celou dobu docházky dětí do mateřské školy je seznamujeme s přírodou a vedeme je, jak
přírodu chránit. A abychom znalosti dětí o přírodě dále rozšiřovali, objednali jsme „Motýlí
zahrádku“.
Účelem bylo ukázat jednu z nejúžasnějších proměn motýlí říše před očima dětí. Sledovali
jsme vývoj motýla druhu Babočka bodláková od housenky až po překrásně vybarvené motýly.
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Přišla nám síťka pět housenek v nádobce, kde měly krmení a dostatečný přívod vzduchu
otvory ve víčku. Ze začátku se nehýbaly, ale za pár dní rostly téměř před očima a začínaly
vytvářet hedvábné pavučinky. Jakmile byly housenky připraveny k zakuklení, vytvořily si z
vlákna zámotek. Po celou dobu je děti pozorovaly, ale ve fázi kuklení jsme je museli nechat
v klidu, nesměly být rušeny. Když kukly ztmavly, přemístili jsme je do síťky a netrpělivě
jsme očekávali vylíhnutí motýla. Asi za osm dnů od zakuklení jsme přišli do školky, jeden
motýl byl už vylíhnutý a ostatní se začínali vyprošťovat z kukly. Během několika hodin
jsme už měli v síťce všechny motýly. Jakmile byli vyvinuti a měli pevná křídla, přinesli
jsme jim do zahrádky lístečky a krmili je šťávou z pomeranče a cukrem rozpuštěným ve
vodě. Po několika dnech jsme je vypustili do volné přírody.
Snad jsme tímto experimentem pomohli motýlům, jejichž populace v přírodě neustále klesá
a dětem ukázali jeden ze zázraků přírody.
Marie Březovská, učitelka MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Opětovně děkujeme všem občanům, kteří se starají o okolí svých domů a pomáhají se sečením trávy i na obecních pozemcích.
Starostka a místostarosta

ZE ŽIVOTA OBCE
Přehlídka dechových hudeb
V sobotu 18. května do petrovských Plží zavítalo na 500 milovníků dechové hudby. Tady se
konal již 3. ročník Přehlídky dechových hudeb. Hlavním pořadatelem je pan František Kotek ze Strážnice. Obec Petrov zajišťuje zázemí této akce. Na přehlídce zahrálo 5 dechových
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hudeb. Mezi nimi Dechová hudba ze ZUŠ ve Veselí nad Moravou, Žadovjáci, Svárovanka
ze Strážnice, Gloria Zdeňka Gurského a Túfaranka ze Šakvic. Odpolednem provázel lidový
vypravěč pan Franta Uher. Muzikanti návštěvníky přehlídky nejenom rozezpívali, ale také
roztančili. Příznivci „dechovky“ se už nyní mohou těšit na další ročník 2014.

První svaté přijímání
V neděli 19. května přijalo v kostele sv. Václava 5 dětí první svaté přijímání. Byly to: Bačíková Tereza, Javornická Viktorie, Konečková Nela, Šťastný Vojtěch a Úlehlová Markéta.
Děti připravoval Otec Jacek.

Senioři jak víno
Letošní třináctý ročník zpestřily soubory: Lipta z Liptálu, taneční skupina
Brněnští gajdoši ve výslužbě, ženský
pěvecký sbor Rezeda, Pozdní sběr Ondřejnica, dále manželé Milena a Jiří Pitterovi. V programu vystoupily také soubory ze Slovenska: Seniorklub Skaličan,
FS senior Devín z Bratislavy, Tanečnice
z Lúčnice a soubor Partizán.
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Den s VZP
V úterý 4. června proběhl na obecním úřadě
den s VZP. Občané si
mohli nechat prověřit
tlak a množství tuku
v těle. Mimo jiné se
nechalo „proklepnout“
i vedení obce ...:-)
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Zahradní slavnost a vítání nových občánků
V neděli 9. června bylo do života naší obce oficiálně přivítáno 11 nových občánků. Při této
příležitosti v programu vystoupily mažoretky, děti a maminky z MC Klubíčko a také děti ze
školky a školy. K tomu všemu nám přálo i krásné počasí... .
Nově přivítaní občánci:
Brožovič Erik
Jiránková Jana
Krůtil Ondřej
Lípová Viktorie
Mikésková Natálie

Svačinová Zuzana
Svoboda Šimon
Šantavý Samuel
Štýbl Dalibor
Šural Dominik
Vašíčková Valentina

Eva Mlýnková

Otevřené sklepy Strážnicka
V sobotu 8.června 2013 proběhl v areálu Plží
druhý ročník akce Otevřené sklepy Strážnicka.
Akce začala v 11 hodin dopoledne. Návštěvníci
mohli ochutnat vína od třinácti vinařství z okolí. A to, Vinařství Klásek a Vinařství Miroslav
Svoboda z Petrova, ze Strážnice pak Vitis, Víno-Vín Morava, Žerotín,Vinařství Veverka, Vinařství Dobčákovi, dále pak Vinařství Macháček ze
Vnorov, Vinařství Roseta z Radějova, Vinařství
Uřičář z Tvarožné Lhoty a ze
Sudoměřic Vinařství Bučkoví, Vinařství Pavla Brázdová a Vinařství Toman. Každé vinařství mělo prezentaci v jednotlivých sklepech v
Plžích, kde mohli návštěvníci ochutnat sortiment vín jednotlivých vinařů. Nechybělo bohaté
občerstvení - pečené selátko, grilované speciality, sýry, francouzské palačinky, zmrzlina a jiné
pochutiny. Odpoledne proběhlo vystoupení
folklorního souboru Danájek s cimbálovou muzikou Krepina. Večer pak zahrála cimbálová
muzika Demižon.
Současně se konala i akce Po vinařských stezkách s Českým rozhlasem Brno. Tato akce startovala ve Strážnici, jelo se přes jednotlivé vinařské obce, a projížďka končila v Plžích. Bylo
nádherné počasí, tak se této akce zúčastnilo asi 500 cyklistů, kteří poznali náš krásný kraj
a ochutnali zajímavá vína. Všechny zveme na příští ročník Otevřených sklepů Strážnicka,
který se bude konat 7.6.2014.
Ing. Petr Klásek

16 strana							

3/2013

Fotoreportáž z pasování předškoláků a vyřazení páťáků
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MC Klubíčko na výletě
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Divadelní představení Don Quijote de la Ancha
Petrovské nedělní odpoledne dne 16. června se neslo v duchu kultury. Do naší obce zavítalo
divadlo Klauniky z Brna a ukázalo nám, že Don Quijote nemusí být jenom vážná hra...při
zapojení petrovského publika jsme se hodně zasmáli...:-)

Krojovaná pouť na Žerotín
Pouť uspořádala Místní akční skupina Strážnicko při příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Sraz poutníků byl u radějovského kostela, který je
zasvěcen těmto patronům, odtud se pokračovalo průvodem na kopec Žerotín.
V průvodu bylo možné vidět krojované ze 6 obcí mikroregionu. Naši obec zastupovala 9-ti
členná skupinka. Mši svatou sloužili Otcové Lukáš, Jacek a Jerzy.
Podle spokojených tváří soudím, že se pouť všem zúčastněným líbila a že na Žerotíně prožili hezké chvilky.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu této akce.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Z činnosti MS DOLINA Petrov
Dne 21.6.2013 uspořádalo myslivecké sdružení Dolina Petrov den pro děti MŠ a ZŠ
Petrov v prostoru přístaviště na plavebním kanálu Petrov.
Po počátečním nástupu s loveckým troubením byly děti přivítány členy mysliveckého
sdružení Dolina Petrov. Okrajově a v rychlosti byly seznámeny s minulostí, současností a
účelem myslivosti, neboť po zkušenosti z dob minulých víme, že se nejvíce těší na námi
uspořádané soutěže. Děti měly možnost k nahlédnutí časopisy Myslivost, o které byl velký
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zájem a po ukončení akce byly tyto časopisy a
propagační materiály myslivosti ponechány škole k dalšímu využití. Jako vždy největším lákadlem a zajímavostí pro děti byla ukázka loveckého psa s předvedením jeho polní a vodní práce
(aportování).
Hlavním bodem programu byly již zmiňované soutěže jako střelba se vzduchovky, hod míčkem na plechovky a do bodového koše. Pro ty
nejmladší byla určena soutěž házení míčkem na
květinky. Do těchto soutěží se evidentním zájmem zapojily všechny děti.
Nejlepší výkony, ale nejen ty, byly po závěrečném nástupu s loveckým troubením odměněny diplomy a věcnými cenami.
Po vyčerpávajících výkonech bylo v průběhu dopoledne všem dětem přichystáno občerstvení.
Dále bych tímto chtěl poděkovat všem kolegům mysliveckého sdružení Dolina Petrov za
vzorný a odpovědný přístup k této akci.
S pozdravem „myslivosti zdar“
Květoslav Kočvara

Z činnosti Českého svazu chovatelů
Začátek roku je pro chovatele nejdůležitějším obdobím pro práci v celém roce. Je to období
líhnutí mláďat a pro chovatele velkého očekávání. Základem je příprava chovných zvířat,
která jsme si připravovali z loňského roku. Pro sezonu 2013 máme v našich chovech připraveno 95 kusů drůbeže, 35 králíků, 65 holubů, 62 exotů a 12 kachen.Všechna tato chovná zvířata získávala na výstavách v loňském roce vysoká bodová ohodnocení.Doufáme že
odchovaná mláďata v letošním roce dosáhneme ještě lepších výsledků což je pro každého
chovatele oceněním jeho celoroční práce.
Organizujeme očkování králíků proti králičímu moru a mixematoze. Toto očkování je nutné
provádět v tomto období z hlediska prevence a z hlediska výskytu tohoto nebezpečného
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onemocnění. Očkování zajišťuje i pro chovatele králíků, kteří nejsou našimi členy Jana Běhalová.Je třeba napsat na lístek počet zvířat, jméno a kontrolovat doby, kdy bude očkování
prováděno. Z časových důvodů je třeba tento požadavek s předstihem předat v místě jejího
bydliště č.p. 358.
14.4.2013 se konala okresní soutěž mladých chovatelů v Kyjově. Za naši organizaci soutěžil Tomáš Horinka. Podařilo se mu v konkurenci 25 mladých chovatelů z celého okresu
Hodonín obhájit vítězství z loňského roku jak v oboru chovatelů drůbeže tak v oboru chovatelů exotického ptactva. Na základě tohoto úspěchu získala ZO Petrov putovní pohár
okresní soutěže mladých chovatelů. Automaticky byl nominován do celostátní soutěže, která se bude konat v Praze. Je škoda že nemáme další mladé chovatele, kteří by pokračovali
v účasti na těchto soutěžích, protože Tomáš už v příštím roce pro svůj věk soutěžit nemůže.
Pan Petr Flašar zřídil v sadu za svým domem takový malý ,, Zookoutek „. V ohradě chová
oslí slečnu Violku a kozičky Kamerunské.V zahradě můžete zahlédnout vzácné slepice ,,
Hedvábničky „ a ,, Wiandotky střibrné „.Pokud budete respektovat informace které jsou
vyvěšeny na ohradě, můžete si na procházce s dětmi tato zvířata i nakrmit.Jsou krotká a
mají rádi společnost, zvláště děti.
Závěrem bych chtěl všem petrovským chovatelům jménem výboru ZO popřát hodně úspěchu v chovatelské práci a hodně čestných cen na výstavách.
Oselka Jan

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Petrov
Soutěžní družstva mladých hasičů a dorost
I v letošním roce družstva mladých hasičů reprezentovala náš sbor a obec v soutěži Plamen.
Tato soutěž má dvě části: podzimní, při níž děti prověří své odborné znalosti a praktické
dovednosti, a jarní setkání, kdy malí hasiči poměřili své síly v disciplínách technických a
sportovních dovedností. Petrovské barvy hájila dvě družstva v kategorii mladších a jedno
družstvo v kategorii starších. Jejich snažení bylo hodnoceno celkovým 13. a 19. místem v
mladší kategorii a 9. místem ve starší kategorii.
V kategorii dorostu Petrov reprezentoval
3 jednotlivci. Děvčata Markéta Mikulková a Mirka Zimsová soutěžila v této
kategorii poprvé a zdárně se vypořádala s
překážkami i poněkud odlišným nářadím. V
soutěžním klání získala Markéta 4. místo a
Mirka 5. místo v celkovém hodnocení. Jediný zástupce Petrova v kategorii jednotlivců František Salčák absolvoval vzhledem
ke svému věku poslední sezónu v kategorii
dorostu a výborně využil všech svých zku-
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šeností, dovedností a poznatků a všemi disciplínami okresního kola prošel na 1. místě a v
celkovém hodnocení získal zlatou příčku a také postup do krajského kola.
Krajské kolo se konalo 16.6.2013 v Přísnoticích. V kategorii dorostenců jednotlivců získal v celkovém účtování 7. místo ze 20 účastníků reprezentujících okresy Jihomoravského
kraje.
Poněkud neočekávaně, ale se ctí se zúčastnila krajského kola i Markéta Mikulková ( náhradnice za zraněnou reprezentantku okresu Hodonín). V silné konkurenci „ služebně starších“
soupeřek obstála a získala v celkovém hodnocení 5. místo. K výsledkům blahopřejeme.
Mgr. Jana Trojancová

SDH Petrov
Sbor dobrovolných hasičů Petrov i tento rok hájí své barvy v soutěžním seriálu Grand Prix
Hodonín 2013, soutěží v požárním útoku v kategorii muži. Naše družstvo má za sebou téměř polovinu závodů, kde se nám podařilo nasbírat zatím deset bodů. Další soutěží, která
nás čeká, bude soutěž „na domácí půdě“ a to v sobotu 6. července. Čeká nás již 18. ročník
soutěže, memoriálu Zdeňka Stránského. Jménem SDH bych vás všechny rád pozval na naši
soutěž, která začíná v 13:00 hodin u areálu požární nádrže v Petrově. Přijďte podpořit a podívat se na výkony jak domácích tak i cizích týmů. Také bych vás rád pozval na „Hasičskou
noc“, která se bude konat v podvečer po soutěži v areálu Plží, k tanci a poslechu bude hrát
skupina LORD a bude přichystána bohatá tombola a občerstvení. Těšíme se na vás.
Tomáš Sklenák

JSDHO Petrov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Petrov v tomto pololetí vyjížděla „pod majáky“ již
osmkrát. A to třikrát k požárům, čtyřikrát k technické pomoci a jedenkrát na taktické cvičení
do Radějova. Jednotka vyjela v únoru k požáru automobilu, v dubnu k požáru dopravního
prostředku, v květnu na dvě technické pomoci a zatím poslední výjezdy byly v červnu k
záplavám, k čerpání vody ze zatopených prostor. V pátek 14. června jsme se zúčastnili
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taktického cvičení v Radějově, kde byl nasimulovaný požár školní družiny. Cvičení sloužilo k prověření součinnosti jednotek požární ochrany. 17. května proběhla ukázka naší
techniky a výškové techniky z HZS Hodonín
dětem ve škole a školce Petrov.
Tomáš Sklenák

Z činnosti TJ Sokol Petrov
V právě skončené sezoně 2012/2013 nám největší radost udělalo družstvo starších žáků,
které obsadilo 4. místo s následující bilancí z 18 zápasů 11 1 6 88 : 56 34b.
Oproti podzimu utrpělo družstvo žáků porážky s Kenem 3 : 11, v Lipově 1 : 12,ve Svatobořicích 2 : 6 a k zápasu do Starého Podvorova 0 : 3 kontumačně ani neodjelo.
Nejlepšími střelci mužstva byli David Hlaváč se 42 brankami a Hynek Faltýnek s 24 brankami.
Oba naši střelci navíc nastupovali na střídavý start za žáky Slavoje Rohatec v krajské soutěži, kde Hlaváč vstřelil 22 branek a Faltýnek 9. Oba patřili k oporám, stejně jako v žácích
Petrova.
Pro příští sezonu 2013/ 2014 je přihlášeno do okresní soutěže 7 +1 družstvo mladších žáků,
za které budou nastupovat hráči ročníku 2001 a mladší.
Trenéry družstva žáků pro novou sezonu budou Radoslav Zikmund a Pavel Konečný.
Družstvo dorostu po slibném podzimu, kdy okupovalo 5. příčku, nakonec skončilo na 10.
místě s následující bilancí z 24 zápasů 8 2 14 48 : 80 26 b.
Nejlepším střelcem mužstva byl Ján Benovič se 14 brankami, Dan Dvorský s 10 brankami
a Hynek Faltýnek s 5 brankami.
V nové sezoně bylo přihlášeno družstvo dorostu opět do OP s tím, že kádr bude doplněn
o hráče z Rohatce a Radějova, aby to nedopadlo jako v zápase s Žarošicema, kdy doma
mužstvo nastoupilo jen v 9, a to ještě nastoupil Faltýnek / roč.98/ a Pivoňka / roč.2001 /.
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Trenérské žezlo po Vl. Kotáskovi převezme Kamil Kříž a asistent Radim Ospalík.
Družstvo mužů se jako každoročně potýkalo v III.B tř. s nevyrovnanými výkony a nakonec
obsadilo 8. místo s následující bilancí z 26 zápasu 11 4 11 54 : 43 37 b.
Nebýt zbytečných ztrát v Radějově 1 : 1 a doma s Javorníkem 0 : 2, tak jsme mohli skončit
na 5. místě, o čemž nás přesvědčil poslední zápas s Vlkošem, kdy naše družstvo poločasový
stav 0 : 2 obrátilo hlavně díky střeleckému probuzení Pavla Šantavého a jeho hatricku na
konečný stav 3 : 2. Vlkoš skončil celkově třetí. S postupujícími Žádovicemi jsme prohráli
oba zápasy 0 : 1 doma, a 0 : 3 venku.
V příští sezoně nám bohužel odpadne sousedské derby se Sudoměřicemi, které nasbírali
pouze 21 bodů a v příští sezoně si zahrají jen IV. třídu.
V pondělí 17. června proběhla na hřišti akce osazování automatické závlahy hlavní i vedlejší hrací plochy, kterou prováděla firma Netafim , a na které se podílelo velké množství
našich členů, včetně žáků ZŠ. Tito byli nápomocni při zahrnování výkopů.
Start nové sezony pro A-mužstvo začne v neděli
4. srpna. Soupeř pro 1. kolo bude znám po losování, včetně soupeře pro 1. kolo Okresního poháru,
který začne v neděli 28. července.
Rozlosování dorostu i žáků bude známo také po
losování, které proběhne začátkem července.
Petr Hlaváč

Z činnosti souboru Petrovjan
Když nás PETROVJANY a soubor DANAJ po loňském vystoupení na Strážnickém vinobraní oslovil a pozval ředitel kulturního domu ZRKADLOVÝ HÁJ z Bratislavy-Petržalky,
abychom přijeli zatancovat i k nim na večer autentického folkloru, tak jsme s radostí souhlasili. Termín byl určen na 19.4.2013. Choreografie se ujal Jiří Tománek, což byla správná
volba. Téma programu byla SVATBA. Pan Tománek ještě přizval Vnorovjany ze souboru
Spinek. Všechny tři soubory se v celém programu krásně prolínaly. Předvedli jsme své tance a regionální zvykyky. K tomu nám a Danajákům zahrála cimbálová muzika Strážničan a
souboru Spinek cimbálová muzika Růža.
Předvedli jsme celou škálu krojů od pracovních, svátečních až po zimní kožichy. S dopro-
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vodným zpěvem Verunky Malatincové, která nám krásně zazpívala svatební písničky jsme
také začepily nevěsty.
Vnorovjané uvařili regionální jídlo, které se po vystoupení roznášelo návštěvníkům tohoto
pořadu.
MENU-Slepičí vývar s nudlemi
Křenová omáčka, vepřové výpečky a knedlík
Jako zákusek jsme každý soubor něco upekli.
Vnorovjané - škvarkové krajance
Petrovjané - zázvorníky
Strážničané –škvarkové pagáčky
K tomu nám hrály obě cimbálové muziky. Byl to hezký večer, na kterém jsme si všichni
dohromady zatancovali a zazpívali. Věřím, že jsme dobře reprezentovali naši obec Petrov.
17. srpna jsme pozvaní na slovenskou Východnou, kdy mají oslavy 100.výročí založení
souboru. Chtěli, abychom jim zatancovali společně se souborem Danaj. Je velká škoda,
že tuto nabídku nemůžeme přijmout, jelikož naši tanečníci budou mít už spoustu práce na
vinicích a jiné aktivity.
Ale i tak se scházíme pravidelně každé pondělí, kdy zpíváme a vymýšlíme scénky na zpestření zábavy pro naše členy kroužku, kteří slaví své kulatiny.
Po prázdninách začneme nacvičovat na petrovské hody a zpívání u vánočního stromu.
Alena Opavská

Z činnosti Místní rybářské skupiny Petrov
V sobotu na Den dětí jsme uspořádali pro naše nejmenší rybáře i nerybáře závody v lovení
ryb. I když počasí nebylo zrovna ideální, sešlo se na březích Baťova kanálu na 30 dětí. Byli
odměněni nejen nejlepší 3 rybáři, ale také všechny zúčastněné děti. Takže nikdo neodcházel
domů s prázdnou.
Petrovská rybářská skupina
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TELEKOMUNIČNÍ SLUŽBY
aneb OÚ Petrov řeší slevy za volání i pro VÁS
Obec Petrov je významným zákazníkem společnosti Telefónica O2. Již třetím rokem využívá speciálních mobilních tarifů Mikroreginu Strážnicko. Snahou starostů všech obcí v
tomto regionu je, aby se poplatky za telekomunikační služby snížily také pro běžné občany
a podnikatele. Poslední jednání ukázala že je to možné.
Všichni si teď můžete vybrat některý z nových tarifů, které pro vás OÚ sjednal a jsou určeny speciálně pro náš region. Například za 120,- Kč včetně daně, můžete mít 80 volných
minut do všech sítí v rámci celé ČR (jak mobilní tak i pevné). Ceny jsou oproti standardnímu volání levnější, a hlavně jsou bez závazků!!! To znamená že žádost o poskytování
služeb můžete ukončit kdykoliv (se standardní dvouměsíční výpovědní lhůtou), bez sankcí.
Navíc si můžou všichni občané obce mezi sebou volat bezplatně, aniž by docházelo k odčerpání volných minut. Podmínkou je pouze mít službu bezplatného volání za 49,- Kč a
využívat některý z níže nabízených tarifů.
Co dodat závěrem?
Snad jen malé shrnutí:
1. Volání je levnější než u konkurenčních operátorů a je nabídnuto pro náš region jako
výsledek jednání starostů se zástupcem operátora.
2. Nikdo vás nezavazuje smlouvou, můžete kdykoliv do sítě vstoupit i vystoupit.
3. Možnost bezplatného volání mezi sebou.
4. Obec Petrov využívá tyto služby již třetím rokem a náklady za telekomunikační služby
klesly cca o 65 %
5. Přihlášky zařizuje přímo OÚ Petrov
6. Obec Petrov je jako spokojený zákazník nejlepší garancí uvedených služeb
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Minuty
30
80
180
300
neomezené
neomezené
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Ceny včetně DPH 21%
SMS
100
0
0
100
100
neomezené

Paušál
120,00
120,00
370,00
* 490,00
* 1000,00
* 1200,00

Volání
2,00
2,00
1,50
1,20
0,00
0,00

SMS
1,00
1,00
0,90
0,80
0,60
0,00

* tarif již obsahuje bezplatné volání v rámci skupiny
Dále je možno přikoupit:
Bezplatné volání na ostatní telefony v rámci skupiny:		
100 SMS (do všech sítí)					
Internet v mobilním telefonu 150 MB			
Internet v mobilním telefonu 500 MB		
Zasílání faktury a výpisu je zdarma a probíhá elektronicky.

49,- Kč
49,- Kč
89,- Kč
169,- Kč

Výsledky třídění odpadů
plasty plasty
papír papír
bílé sklobílébar.
sklosklobar.tetrapack
sklo tetrapack
celkem celkem
celkem celkem
celkem celkem
celkem celkem
celkem celkem
t
t t
t t
t t
t t
t
Čejkovice
Čejkovice
44,630 44,630
78,708 78,708
13,282 13,282
54,052 54,052
3,619 3,619
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice38,776 38,776
72,967 72,967
10,295 10,295
16,043 16,043
3,913 3,913
HodonínHodonín
137,614137,614
394,868394,868
107,625107,625
119,509119,509
5,599 5,599
Hovorany
Hovorany
26,020 26,020
44,120 44,120
9,630 9,630
19,205 19,205
0,334 0,334
Hroznová
Hroznová
Lhota Lhota 12,845 12,845
15,412 15,412
8,211 8,211
4,849 4,849
0,386 0,386
Hrubá Vrbka
Hrubá Vrbka
5,956 5,956
8,609 8,609
0,000 0,000
0,000 0,000
0,464 0,464
JavorníkJavorník
5,836 5,836
4,596 4,596
5,001 5,001
3,806 3,806
0,230 0,230
Josefov Josefov
4,126 4,126
10,621 10,621
4,429 4,429
5,224 5,224
1,109 1,109
KněždubKněždub
12,707 12,707
19,770 19,770
5,924 5,924
4,092 4,092
0,433 0,433
Kozojídky
Kozojídky
4,801 4,801
3,570 3,570
1,578 1,578
1,428 1,428
0,161 0,161
Kuželov Kuželov
5,498 5,498
6,054 6,054
2,157 2,157
1,861 1,861
0,103 0,103
Lužice Lužice
24,788 24,788
69,975 69,975
13,329 13,329
13,260 13,260
2,037 2,037
Malá Vrbka
Malá Vrbka
2,595 2,595
1,262 1,262
1,106 1,106
0,456 0,456
0,082 0,082
Milotice Milotice
17,300 17,300
22,230 22,230
8,768 8,768
10,568 10,568
0,589 0,589
MutěniceMutěnice
27,276 27,276
61,967 61,967
5,482 5,482
28,254 28,254
2,526 2,526
Nový Poddvorov
Nový Poddvorov 1,303 1,303
1,164 1,164
1,589 1,589
2,858 2,858
0,045 0,045
Petrov Petrov
15,058 15,058
24,573 24,573
6,256 6,256
9,242 9,242
0,424 0,424
PrušánkyPrušánky
31,550 31,550
66,931 66,931
10,480 10,480
18,879 18,879
0,861 0,861
RadějovRadějov
8,180 8,180
13,959 13,959
4,417 4,417
3,197 3,197
0,153 0,153
St. Poddvorov
St. Poddvorov 9,531 9,531
14,912 14,912
5,449 5,449
5,664 5,664
0,293 0,293
Suchov Suchov
3,768 3,768
1,632 1,632
2,453 2,453
1,341 1,341
0,411 0,411
Tasov Tasov
7,910 7,910
11,166 11,166
3,175 3,175
1,815 1,815
0,499 0,499
Terezín Terezín
1,896 1,896
5,185 5,185
1,353 1,353
2,347 2,347
0,072 0,072
TvarožnáTvarožná
Lhota Lhota 15,235 15,235
20,538 20,538
6,490 6,490
5,472 5,472
0,720 0,720
Vacenovice
Vacenovice
23,089 23,089
45,816 45,816
2,535 2,535
9,448 9,448
1,411 1,411
Velká n.Veličkou
Velká n.Veličkou40,723 40,723
46,364 46,364
14,980 14,980
20,628 20,628
2,679 2,679
ŽeravinyŽeraviny
1,505 1,505
0,775 0,775
0,000 0,000
1,195 1,195
0,054 0,054

počet obyvatel
počet obyvatel
surovin na
surovin
1 ob na pořadí
1 ob pořadí
surovin celkem
surovin celkem
dle ČSÚdle ČSÚ
k 1.1.2012
k 1.1.2012
194,291194,291
194291 1942912500 2500 77,716 77,716 1
1
141,994141,994
141994 1419942971 2971 47,793 47,793 5
5
765,215765,215
765215 76521525259 25259 30,295 30,295 20
20
99,309 99,309
99309 99309 2140 2140 46,406 46,406 6
6
41,703 41,703
41703 41703 1274 1274 32,734 32,734 18
18
15,029 15,029
15029 15029 651
651 23,086 23,086 24
24
19,469 19,469
19469 19469 720
720 27,040 27,040 23
23
25,509 25,509
25509 25509 416
416 61,320 61,320 2
2
42,926 42,926
42926 42926 1129 1129 38,021 38,021 12
12
11,538 11,538
11538 11538 511
511 22,579 22,579 25
25
15,673 15,673
15673 15673 412
412 38,041 38,041 11
11
123,389123,389
123389 1233892874 2874 42,933 42,933 8
8
5,501 5,5015501 5501 201
201 27,368 27,368 21
21
59,455 59,455
59455 59455 1910 1910 31,128 31,128 19
19
125,505125,505
125505 1255053655 3655 34,338 34,338 17
17
6,959 6,9596959 6959 187
187 37,214 37,214 14
14
55,553 55,553
55553 55553 1326 1326 41,895 41,895 10
10
128,701128,701
128701 1287012166 2166 59,419 59,419 3
3
29,906 29,906
29906 29906 811
811 36,875 36,875 15
15
35,849 35,849
35849 35849 980
980 36,581 36,581 16
16
9,605 9,6059605 9605 510
510 18,833 18,833 26
26
24,565 24,565
24565 24565 555
555 44,261 44,261 7
7
10,853 10,853
10853 10853 400
400 27,133 27,133 22
22
48,455 48,455
48455 48455 903
903 53,660 53,660 4
4
82,299 82,299
82299 82299 2182 2182 37,717 37,717 13
13
125,374125,374
125374 1253742966 2966 42,270 42,270 9
9
3,529 3,5293529 3529 200
200 17,645 17,645 27
27
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ČINNOST DENNÍHO STACIONÁŘE ZDISLAVA
Ať už se jedná o trénink jemné motoriky, paměti nebo o udržování společenského kontaktu
či všeobecného přehledu, snažíme se s našimi klienty denního stacionáře Zdislava využívat
všech dostupných variant a možností.
Z výtvarné činnosti se můžeme pochlubit výrobky, které pravidelně zveřejňujeme na našich nástěnkách ať už přímo u stacionáře, nebo na nádraží. Vyrábíme především tématické
věci k danému časovému období, ale také narozeninová a jiná přání ostatním uživatelům
pečovatelské služby. Také zde zkoušíme různé výtvarné techniky, jako je např. enkaustika.
Co se týče společenských událostí, navštívili jsme v poslední době několik výstav jak ve
Veselí, tak v přilehlém okolí. V městské galerii ve Veselí to byla např. velikonoční výstava
s ukázkami prací, kde jsme místní „umělce“ podpořili koupí některých jejich výrobků. O
několik dní později jsme sem zamířili znovu, tentokrát na výstavu s názvem Tajemství
Langobardů. Mohli jsme shlédnout vykopávky, nálezy a celkově průběh půlročního archeologického průzkumu, který v roce 2010 proběhl v Kyjově. Do Strážnice jsme si zajeli na
výstavu s názvem Život za první republiky. Výstava se nám velmi líbila. Mohli jsme vidět
činnost a vybavení tehdejší armády nebo např. dobové kostýmy. Ze spousty fotek a velkého
modelu si mohly naše klientky připomenout, jak to ve Strážnici vypadalo dříve.
V nejbližší době máme určitě v plánu další výlety a návštěvy. Chystáme se třeba ho Uherského Hradiště na výstavu s názvem Život za mřížemi věznice v Uherském Hradišti, do
leteckého muzea v Kunovicích, do lázní v Ostrožské Nové Vsi nebo do hodonínské ZOO.
Mimo jiné také pro naše klienty sledujeme program kina a Slováckého divadla, kde jsme již
měli tu čest shlédnout představení Válka s mloky.
Jelikož bychom rádi, aby naši klienti „šli s dobou“, ukázali jsme jim kouzlo Geocachingu, které je velmi
nadchlo, a s radostí na nalezené
poklady vzpomínají.
Novinkou, kterou jsme nejen
pro naše klienty,
ale i pro veřejnost, nově od 1.
dubna otevřeli, je
služba pedikúry.
Vedoucí denního
stacionáře Mgr.
Lucie Janečková
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Anglický letní tábor 2013
Education Services

organizuje letní příměstský anglický tábor pro děti ve věku od 5 do 13 let. Každý všední den v čase
od 8.00 - do 17.00 hod., červenec/srpen.

Cena na týden zahrnuje:
■ 20 hodin angličtiny s rodilým mluvčím
■ učební a sportovní pomůcky
■ oběd
■ zkušení animátoři
Adresa tábora:
■ společenské a vědomostní hry v anglickém jazyce
www.balneopetrov.cz
■ sportovní aktivity, poznávací výlet po Baťově kanále
■ aktivity v příjemném prostředí sportovního areálu Balneo Petrov (tenis, stolní tenis, bowling,
badminton, frisbee, lukostřelba atd.)

Education Services, s.r.o.

www.nasekurzy.eu

+420 518 327 856 / +420 774 861 722

4 hodiny anglického jazyka s rodilým anglickým mluvčím každý den
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci červenec a srpen:
6.7.
10.7.
11.7.
9. 8.

Marie Obrtlíková
Bohumil Kýr
Anna Obrtlíková
Marie Zezulová

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

Narodili se:

Dominik Šural
Evelina Salčáková
Scarlett Stanislavová
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:

Iva Píšťková
Zdeněk Bačík
Vendula Bačíková
Pavel Svoboda
Justin Kuric
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE : 8.7., 22.7., 5.8., 19.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 12.7., 9.8. pátek

POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ AKCE:
6. července – Hasičská soutěž dospělých „Memoriál Zdeňka Stránského“
6. července – Hasičská noc v Plžích – hraje skupina LORD
20. července – Rybářská noc v Plžích
3. srpna – Den vinařů – hraje DH Stříbrňanka
17. srpna _ I. Folklorní festival cimbálových muzik v Plžích- zač. 14. hodin
30. srpna – Diskotéka na ukončení prázdnin – DJ Luděk Ptáček
Sobota 7. září – Petrovský kotlík (ve zpravodaji MAS Strážnicko uvedeno chybné datum)
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fotoreportáž Krojová pouť na Žerotín

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 26. 6. 2013
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk: Sukupovi Strážnice

