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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
ani jsme se nenadáli a máme tady začátek září. Děti nastoupily do školy a vy, „ dospěláci“,
se vracíte po dovolených zase zpět do zaběhnutého pracovního rituálu.
Jak jsme se zmiňovali v minulém zpravodaji, že pro nás prázdniny neplatí, tak jsme se
opravdu nespletli. Hned prvním prázdninovým dnem začaly práce v mateřské škole. Firma
H+H Petrov, s.r.o. začala se stavbou terasy, dráhy pro odrážedla a rekonstrukcí chodníků.
Zaměstnanci obce strhávali staré obložení a podlahy v celé budově MŠ. Zbourali kancelář
pro vedoucí stravování, aby se zvětšila kapacita jídelny. Zapravovali stěny po obložení, tak
aby je mohli malíři vymalovat. Nainstalovali nové odpady, přičemž jsme museli rozkopat
polovinu školkové zahrady. Firma Miroslav Svoboda dodala stavbu pergoly, aby děti mohly
být při hraní venku chráněny před sluníčkem. Firma Radek Tomeček vymalovala všechny prostory v budově mateřské školy a opravila také nátěr fasády. Firma Podlahy Blažek
položila do všech místností nové PVC a koberec. Do jedné třídy byl zakoupen také nový
nábytek vyrobený firmou Stolářství Cigánek. Naši zaměstnanci s panem školníkem provedli kompletní terénní úpravy, zaseli trávu, přeložili chodníky kolem budovy, dále zhotovili
oplocení kolem terasy. V rámci terénních úprav jsme pro děti vytvořili společně s firmou
Kamil Svoboda v zahradě „kopec“ na sáňkování. Poslední prázdninové dny pomáhali také
všichni zaměstnanci školy. Snažili jsme se dětem vytvořit nové hezké prostředí, ve kterém
budou trávit společně spoustu času. Doufáme, že se jim v „nové školičce“ bude líbit a budou do ní rády chodit .
Součástí projektu „Školní ovocná stezka“ je také rekonstrukce sirného pramene. Tuto prováděla firma Kamenictví Koštuřík. Ještě zbývá doinstalovat pergolu, kterou vyrábí pan Pavel Brožovič. Tato bude hotova v měsíci září.
Současně se také pracovalo na budově základní školy. Zaměstnanci vyklízeli půdu, museli
sundat cihly z celého stropu a vyvozit prach, aby firma MSO servis Kyjov, spol. s r.o. mohla začít s realizací zateplování. Půda je v současné době již zateplená a firma pokračuje se
zateplením obvodových zdí a během měsíců září a říjen bude mít budova i novou fasádu.
Chtěli bychom moc poděkovat zaměstnancům obce a školy, především panu školníkovi, za
spoustu práce odvedené během tak krátké doby. Tím, že jsme si mnoho věcí udělali svépomocí, jsme ušetřili nemalé peníze z obecního rozpočtu. Během měsíce září vysadíme ještě
v zahradě stromy a keře a osadíme informační panely. Také děkujeme zastupitelům obce,
kteří věnovali každý částku 300,- Kč na zakoupení odrážedel pro děti.
Na poslední zářijovou středu plánujeme společně se školkou a školou akci „Ahoj, léto!“,
kde oficiálně otevřeme opravenou budovu a kdo bude mít zájem, může si školku prohlédnout a zavzpomínat na časy, kdy ji navštěvoval nebo sem vodil své děti.
Závěrem vás chceme pozvat na další zářijové akce. Tou první je hned tuto sobotu Petrovský
kotlík a poslední sobotu v září to budou naše Petrovské svatováclavské hody. Všichni jste
srdečně zváni!
Přejeme vám všem, milí spoluobčané, krásné podzimní dny.
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 471 - 489
z jednání č. 33/2013 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.6.2013
471. ZO schvaluje Program jednání.
472. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2013.
473. ZO schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p.č. 2008 o výměře 152 m2 v k.ú. Petrov u
Hodonína za kupní cenu 7600,- Kč od pana Josefa Koštuříka, Petrov č.p. 245.
474. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o půjčce uzavřené v roce 2009 MAS Strážnicko.
475. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce EKO – KOM, a.s.
(bezplatná výpůjčka kontejnerů na tříděný odpad)
476. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Správa a údržba silnic JmK.
(oprava komunikace v Plžích a „Kosečkova“)
477. ZO schvaluje Kupní smlouva na koupi traktoru Zetor 6718, rok výroby 1976 za cenu
57 100,- Kč od Jihomoravského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic JmK,
příspěvkovou organizací.
478. ZO schvaluje Záměr prodeje obecní budovy č.p. 405 (bar U labutě) v k.ú. Petrov u
Hodonína.
479. ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby nechali vypracovat znalecký posudek na
budovu č.p. 405.
480. ZO schvaluje Realizaci projektu „Školní ovocná stezka“ firmou H+H Petrov s.r.o.,
která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku 378 572,- Kč.
481. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou H+H Petrov s.r.o. na realizaci projektu „Školní
ovocná stezka“ za cenu 378 572,- Kč.
482. ZO bere na vědomí Kroniku obce Petrov za rok 2012.
483. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR na letní školu v přírodě.
484. ZO schvaluje Poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč obci, která byla v letošním roce zasažena povodněmi.
485. ZO pověřuje starostku, aby se obrátila na starostu Hrádku u Rokycan (partnerská obec
našich hasičů), aby doporučil, která obec v jejich mikroregionu byla nejvíce zasažena
povodněmi.
486. ZO bere na vědomí cenovou kalkulaci na realizaci sítí v lokalitě „Zvolenov“.
487. ZO bere na vědomí informace starostky o jmenování Mgr. Martina Fialy na pozici
ředitele školy.
488. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.
489. ZO bere na vědomí dotaz OS Petrov žije a ukládá starostce, aby jim zaslala písemnou
odpověď.
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Usnesení č. 490 - 512
z jednání č. 34/2013 Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 25.7.2013
490. ZO schvaluje Program jednání.
491. ZO schvaluje Převedení částky 200 000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Petrov do Rozpočtu obce Petrov na částečnou rekonstrukci budovy
mateřské školy.
492. ZO schvaluje Koupi pozemku p.č. 2031/14 o výměře 12 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína,
který se nachází v Plžích, od pana Františka Koštuřík, Petrov č.p. 215. Kupní cena
byla stanovena na 600,- Kč, tj. 50,- Kč za 1m2.
493. ZO schvaluje Přijetí dotace z OPŽP na projekt „Snížení energetické náročnosti Základní školy Petrov“.
494. ZO schvaluje Nejvhodnější nabídku firmy MSO servis spol. s r.o. Kyjov na realizaci
projektu „Snížení energetické náročnosti Základní školy Petrov“.
495. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti
Základní školy Petrov“ s firmou MSO servis spol. s r.o. Kyjov.
496. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 13001 ATOM ATELIÉR, Ing. Adrián Tomčala.
(technický dozor při stavbě „Snížení energetické náročnosti Základní školy Petrov“)
497. ZO schvaluje Přijetí dotace ze SZIF na projekt „Školní ovocná stezka“.
498. ZO schvaluje Darovací smlouvu obci Strašice na odstranění následků povodňových
škod v roce 2013.
499. ZO schvaluje Kupní smlouvu Povodí Moravy, s.p. na koupi pozemků o výměře 3 999
m2 za cenu 153 700,- Kč.
500. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2013.
501. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu (stavba „Petrov, rozšíření kNN, areál ZD“)
502. ZO neschvaluje Smlouvu o spolupráci OSI, o.p.s.
503. ZO schvaluje Využití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Petrov,
příspěvkové organizace ve výši 92 950,- Kč na nákup multifunkčního kopírovacího
zařízení a nábytku do tříd mateřské školy.
504. ZO bere na vědomí Žádost paní Vendule Mikéskové o opravu příjezdové silnice k
domu č.p. 236 v k.ú. Petrov u Hodonína z důvodu velké nerovnosti a dále držení se
vody při velkých deštích vzhledem k chybějícímu odtokovému kanálu. Stavební komise provede do týdne místní šetření.
505. ZO bere na vědomí Žádost pana Karla Káčerka a členové stavební komise provedou
místní šetření za účasti pana Karla Káčerka, a to ve čtvrtek 1.8.2013.
506. ZO neschvaluje finanční příspěvek Zdislavě Veselí, o.p.s.
507. ZO schvaluje Opětovné vyvěšení záměru prodeje budovy s č.p. 405 i s odhadní cenou
na úřední desku obce Petrov. Případný zájemce musí předložit záměr využití této nemovitosti.
508. ZO bere na vědomí informace starostky týkající se odpovědi OS Petrov žije na dotazy
položené na minulém jednání ZO a souhlasí se zněním odpovědi.
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509. ZO bere na vědomí informace starostky z jednání ve věci Zadání studie silničních
obchvatů obcí Strážnice a Petrov konaného dne 2.7.2013 v budově Krajského úřadu
JMK.
510. ZO bere na vědomí informace starostky týkající se plánované cyklostezky Veselí nad
Moravou – Hodonín podél Baťova kanálu.
511. ZO schvaluje záměr pana Františka Kotka, a to uspořádat Cimbálový festival v Plžích
v sobotu 17. srpna, spolupořadatel bude Obec Petrov. Pan František Kotek dodrží
podmínky pronájmu areálu Plže, které stanovilo ZO.
512. ZO schvaluje Příspěvek zastupitele ve výši 300,- Kč ze své odměny na nákup odrážedel pro děti do mateřské školy.

HODY, MILÉ HODY…
Chtěla bych Vás jménem STÁRKY
Evy Krůtilové, STÁRKA Silviana
Motičáka a souboru Petrovjan pozvat
na letošní Petrovské svatováclavské
hody.
Hody zahájíme v pátek 27. září 2013
v 16.00 hod. v areálu Plže, kde postavíme máju a posléze si jako každý rok
od 19.00 hod. zahrajeme a zazpíváme
u táboráku při kytarách a heligonce.
Jsou samozřejmě srdečně ZVÁNI
všichni naši příznivci, kterých rádi
mezi námi přivítáme.
V sobotu 28. září 2013 zahájíme hody
ve 14.00 hod. slavnostní Svatováclavskou mší svatou.
V 15.00 hod. se u kostela seřadí krojovaný průvod a za doprovodu DM
Dolinečka a CM Strážničan přejde
hodová chasa k obecnímu úřadu požádat paní starostku Evu Mlýnkovou
o hodové právo.
Po předání hodového práva se chasa
vydá na obchůzku obcí, kterou ukončí
kolem 17.00 hod. na „kolečku“ v areálu Plží. Tam Petrovjan zatančí krátké
pásmo za doprovodu CM Strážničan.
Po vystoupení Petrovjanu bude k po-
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slechu a tanci do 19.00 hod. hrát DM Dolinečka, kterou vystřídá a zahraje od 19.30 až do
ranních hodin CM Strážničan. Ještě jednou SRDEČNĚ ZVEME všechny příznivce, domácí
i přespolní, od dětí po dříve narozené, ať vezmou s sebou dobrou náladu, NASTROJÍ SE
DO KRÁSNÝCH PESTRÝCH KROJÚ a přijdou mezi nás.
Pokud bude mít někdo zájem o nacvičování petrovského danaje,tak čas a hodinu upřesníme
místním rozhlasem.
ALENA OPAVSKÁ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jako mávnutím kouzelného proutku uteklo léto a o slovo se už hlásí nevlídné počasí a s ním
i přicházející začátek nového školního roku. V tomto článku bych vám rád nastínil nejdůležitější změny, které se týkají chodu naší organizace a jež se některé dotknou i veřejnosti.
VĚKOVĚ SMÍŠENÁ ODDĚLENÍ V MŠ
V naší mateřské škole bude od 2. září padesát
dětí rozděleno nově do dvou věkově smíšených oddělení (doposud platila tradiční rozdělení na starší a mladší děti). Tímto krokem,
který ale není v českém předškolním školství
ničím převratným, chceme dětem umožnit
snazší adaptaci do kolektivu. Za hlavní výhodu takových věkově heterogenních skupin se
obecně považuje rychlejší rozvoj specifických
rysů osobnosti – děti se naprosto přirozenou
formou učí pomáhat mladším, a naopak mladší
děti rychleji okoukají návyky a chování starších. Je prokázáno, že dítě se učí 80% toho, co
přímo zažije nebo dělá, a až 90% toho, co se
pokouší samo naučit druhé.
Neméně důležitým faktorem, který formování osobnosti dítěte ovlivňuje, je prostředí,
ve kterém dítě vyrůstá. V mateřské škole tráví
dítě zpravidla 3 roky, je proto stěžejní, aby se
zde cítilo bezpečně a spokojeně. Jsem rád, že se nám povedlo naší mateřskou školu přes
prázdniny natolik zrekonstruovat, že se zde děti takto bezpečně a spokojeně cítit určitě
mohou a budou.
Jednou z priorit naší dlouhodobé koncepce je mít aprobovaný pedagogický sbor. V mateřské škole posílila učitelský sbor paní učitelka Jana Světlíková, které bude společně s
paní učitelkou Monikou Úlehlovou vést oddělení Včeliček. Druhé oddělení pak personálně
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zabezpečí vedoucí paní učitelka Marie Březovská a Markéta Hyžová. V mateřské škole
bude i v nadcházejícím školním roce k dispozici asistent pedagoga, jehož hlavním úkolem
je pomáhat dětem se specifickými poruchami učení nebo chování. Tuto funkci bude i nadále
vykonávat paní Michaela Bačíková.

PROJEKT „ŠKOLA NA DLANI“
V uplynulých dvou letech jsme zvýšili informovanost rodičů o dění ve škole prostřednictvím nových webových stránek školy. Tyto stránky zaznamenávají měsíčně okolo 900 přístupů. Protože však chceme, aby rodiče našich žáků byli informováni skutečně včas, i když
se na web nepodívají, rozhodli jsme se od září zapojit do projektu „Škola na dlani“. Tento
projekt nám umožní informovat zákonné zástupce dítěte bez zbytečného papírování
téměř okamžitě formou elektronické komunikace, a to buď formou hromadné smsky,
nebo hromadného e-mailu. Od rodičů budeme potřebovat jediné - aktualizovat databázi
telefonních čísel a e-mailů, na které chtějí informační smsky zasílat.

Výhodou nového informačnícho systému je okamžitá možnost odpovědi, ať už se jedná
o potvrzení, vyjádření názoru nebo omluvenku.
Systém budeme využívat i po akcích pro veřejnost na ankety ohledně spokojenosti s akcí,
zjištění zájmu o divadelní představení apod.
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NOVÝ SYSTÉM VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO
S nadcházejícím školním rokem jsme se rozhodli změnit systém vyúčtování stravného.
K tomuto kroku jsme byli nuceni sáhnout s ohledem na množství neplatičů, které stále narůstalo. Celý systém je velmi jednoduchý a pro strávníka (plátce) přehlednější. Na začátku
školního roku tj. do 13. 9. 2013 uhradí všichni zájemci o stravování v naší organizaci zálohu, která bude jakousi kaucí, jež bude využita v případě neplacení. V takovém případě bude
strávník vyřazen ze stravování, což v případě dětí v MŠ znamená i přerušení docházky do
MŠ až do zaplacení nové kauce. Výše kauce byla stanovena následovně:
•
za dítě navštěvující MŠ: 1.500 Kč (stravné + školkovné)
•
za dítě navštěvující ZŠ a stravující se v ŠJ: 1.000,- Kč (stravné, družina, svačiny)
•
za dítě navštěvující ZŠ, které odebírá pouze svačiny: 500,- Kč
•
za cizí strávníky: 1.000,- Kč
Zpětně bude už začátkem následujícího měsíce vedoucí školní jídelny, paní Jana Eisová, dávat předpis pouze za reálně odebraný
počet obědů. Nebudou tak vznikat tedy žádné přeplatky ani nedoplatky. Na konci června pak bude na úhradu poslední části stravného použita kauce a zbytek bude vrácen
plátci stravného. Všechny platby je možné
zasílat na účet školy, případně se dohodnout
na inkasní formě. Hotovostní platby přijímá
paní Jana Eisová v kanceláři ekonomky školy (v budově školy v 1. patře). Kancelář v
budově MŠ byla zrušena, aby mohla být zvětšena školní jídelna. Současně žádáme všechny
cizí strávníky, aby respektovali čas pro vyzvedávání obědů, který je na informační tabuli
při vstupu do školní kuchyně. Dříve nebude vyzvedávání obědů možné z důvodu bezpečnosti dětí na zahradě MŠ, neboť všechny brány v areálu budou při pobytu dětí na hřišti
uzamčeny.

EU – peníze školám
V loňském školním roce se pedagogickým zaměstnancům naší základní školy podařilo
úspěšně dokončit projekt, který byl financovaný z rozvojového programu Evropské unie
„Vzdělání pro konkurenceschopnost“. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České
republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a
podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových
metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky
ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení
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hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení
výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v
projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo
zavedením programu primární prevence.
V rámci tohoto projektu, který byl realizován v období od 1. 9. 2010 do 9. 3. 2013, jsme
vytvořili celkem 1.096 stran digitálních učebních materiálů, které jsme následně zveřejnili
na webu www.dumy.cz. Děkuji touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na
realizaci projektu podíleli za zodpovědný přístup a vynaložené úsilí a čas. Vytvořili jsme
společně kvalitní zásobník materiálů, ze kterého mohou nyní čerpat i další kolegové v celé
republice.

ZÁVĚREM
Milí žáci, vážení rodiče, také v nadcházejícím školním roce pro Vás připravíme množství již tradičních akcí, které proběhnou v podobném formátu, jako v loňském roce.
Těšit se můžete opět na Ahoj, léto!, Uspávání broučků, vánoční a velikonoční dílny,
Den na koštěti nebo oslavu Dne dětí, Zahradní slavnost ke Dni matek a fotbalové
utkání ke Dni otců. Budete mít možnost zavítat s námi do Divadla Radost v Brně, ale
také se svézt na kole na novém dopravním hřišti ve Veselí nad Moravou. Ti nejlepší
sportovci budou moci změřit své síly v rámci soutěží Okresní asociace školních sportovních klubů. Přeji Vám, ať je pro vás nový školní rok plný radosti a úspěchů a ať je
rokem, na který budeme všichni vzpomínat jen v dobrém!
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

UPOZORNĚNÍ
Omezení vstupu na dětské hřiště ve školní zahradě!
Z důvodu bezpečnosti dětí bude dětské hřiště po dobu stavebních prací na budově základní
školy pro veřejnost uzavřeno. Bude se zamykat denně v 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby
své děti na tuto skutečnost upozornili.
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Foto z rekonstrukce mateřské školy
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Foto z rekonstrukce mateřské školy
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Foto ze zateplování základní školy
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Foto sirný pramen
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ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
Milé maminky a tatínkové,
začíná nový školní rok a s ním také naše MC Klubíčko.
Budeme se opět scházet ve dvou dnech. A to ve středu a čtvrtek, od 9:00 do 11:00 hod. v
budově MŠ, vchod zezadu. Začínáme ve čtvrtek 5.září 2013.
Středu jsme vyhradili malým dětem od jednoho roku, a čtvrtek je určený pro ty starší, již
ostřílené děti. 
Přijďte se za námi pohrát, něco si vyrobit a něco nového se naučit.
Těšíme se na Vás, nové kamarády.
							
								
Za MC Klubíčko
Ivana Klásková

Sbírka plastových víček
Plastové víčka se sbírají pro malou Dominičku, pocházející z Rakvic nedaleko Břeclavi.
Dominička se narodila 29. 3. 2003 ve Fakultní nemocnici
v Brně. Holčička měřila 35 cm a vážila 950 gramů. Po několika dnech po porodu dostala infekci, která zasáhla mozek a zablokovala cévky, které
nejdou operovat.
Jaké víčka sbíráme? Všechny
plastové šroubovací víčka. Např. od minerálních
a kojeneckých vod, oleje, mléka… Každé víčko
může Dominičce zlepšit její zdravotní stav. Za co
Vám moc děkujeme!
Víčka můžete vložit do speciálního koše, jenž se
nachází ve vstupu Obecního úřadu v Petrově nebo
také zaslat na adresu uvedenou na webu, kde najdete i další informace.
http://www.dmo.estranky.cz/clanky/sbirka-vrsku.html
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ZE ŽIVOTA OBCE
Cimbálový festival v Plžích
V sobotu 17. srpna uspořádal František Kotek ve spolupráci s obcí Petrov I. ročník Cimbálového festivalu v Plžích. Pořadem provázela paní Marcela Vandrová. Během celého
odpoledne účinkovaly cimbálové muziky: ROMANO STILO, MORAVIA, MICHALA
MILTÁKA a MIRKA MENŠÍKA. První ročník se vydařil, a doufáme, že ten další bude
neméně úspěšný... .
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
TJ SOKOL PETROV
Po letní přestávce zahájilo nový ročník fotbalových soutěží nejprve 4.8.2013 mužstvo
mužů, které si doma poradilo s ambiciozním Sokolem Vlkoš, který doma porazilo 3 : 1, 2
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brankami Miroslava Vrány a jednou skóroval Zdenek Macháček.Ve druhém zápase, i přes
nepřízeň hlavního rozhodčího porazilo A-mužstvo nebezpečný Javorník brankami Pavla
Šantavého a Zbyňka Hartmana. Již ve 3. kole ovšem přišel zkrat v podobě nepochopitelné
prohry v Tv. Lhotě v poměru 4 : 1. Jedinou branku za Petrov vstřelil Pavel Mikéska. Výsledek silně ovlivnil hl. rozhodčí, který řídil zápas tendenčně, ale pokud naše mužstvo za
celý zápas vystřelí pouze 2 x na branku, tak příčiny prohry musí hráči hledat hlavně u sebe.
I přes velké obavy vstoupilo do nové sezony OP úspěšně družstvo dorostu, které v prvním
domácím zápase porazilo Milotice 4 : 1 / 0 : 1 / brankami Faltýnka 2, Benoviče a Ospalíka. Navíc první gól hostů padl z ofsajdu a za stavu 4 : 1 neuznal hlavní rozhodčí jasný gól
Hrickovi.
Ve druhém zápasu podlehlo družstvo dorostu Žarošicím 2 : 3, když naše branky vstřelil
Hricko a Benovič z P.K. Jak jsme smolně prohráli,tak jsme se mohli radovat i z výhry, ale to
bychom museli proměnit aspoň 3 vyložené šance, které spálil ve druhém poločase Faltýnek.
Ve třetím zápase dorost porazil brankami Kundraty 2, Benoviče a Faltýnka nebezpečný Lipov 4 : 1. Jedinou kaňkou na zápase je zranění Faltýnka v poslední minutě zápasu, který si
ze zápasu odnesl výron kotníku a bude nám chybět minimálně 2 týdny, což je už tak v dost
úzkém kádru citelný zásah. Na podzim naše družstvo posílil Hynek Faltýnek z žáků,nově
zaregistrovaný Tomáš Hricko/ roč.97/ a na hostování David Hozák z Veselí nad Moravou /
roč.97/. Zamýšlená pomoc ze Slavoje Rohatec bohužel neproběhla, ale naštěstí se podařilo
zrealizovat hostování 3 hráčů roč.1998 ze sousedních Sudoměřic/ Jurník, Greizlinger, Baculík/, takže sezona minimálně z hlediska kádru by měla být zabezpečena.
S nedostatkem, popř.nezájmem hráčů se potýkají i okolní družstva, když Blatnice týden
před zahájením sezony dorost odhlásila a Baník Lužice, který postoupil do OP jako nováček
po prohrách 3 : 8, 0 :18 a 0:3 kont, zvažuje, že dorost z rozehrané soutěže odhlásí.
Nás se tyto starosti v každém případě dotknou již příští rok, protože z žáků roč.99/ Fiurášek,Veverka, Janča Slováček/ s dorostem netrénuje nikdo a tito hráči nikam ani na hostování neprojevili zájem odejít. Po tomto ročníku je již díra a naděje svítá až s roč.2001, který
zahájil tuto sezonu za mladší žáky/ Pivoňka, Kuchařič, Bačík, Wojnar /.V soutěži dorostu
se mj.spojil dorost KENU s Kněždubem a Radějov po úspěšné sezoně, kdy skončil jako
nováček v OP 3, tak dorost ani nepřihlásil.
Družstvo ml.žáků, které hraje systémem 7 +1 na polovinu hřiště zahájilo přípravu pod vedením dvojice Zikmund, Konečný v prvním srpnovém týdnu.Jediný přípravný zápas odehrálo
mužstvo ml.žáků proti sousedním Sudoměřicím, se kterými remizovalo 3 : 3 /2 : 0/.
Branky za Petrov: Fiurášková, Svačina, Pivoňka coby golman střelou z poloviny hřiště.
V zápase za nás nastoupil i Vojtěch Kotásek /roč.2006/, a vůbec se neztratil.
V prvním domácím zápase naše mužstvo porazilo Lovčice 12 : 2 brankami : Fiurášková 4,
Kuchařič 4, Kočvara 2,Wojnar1, Svačina1.
Tímto zveme mezi sebe všechny zájemce o kopanou bez ohledu jestli jsou to chlapci, nebo
dívky roč. 2001-2008.
Tréninky mladších žáků probíhají ve středu a v pátek.
Petr Hlaváč
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SDH PETROV
Náš sbor v červenci uspořádal „Hasičskou noc“ a soutěž dospělých. Na soutěži, na startovní
čáře, byly k vidění zástupci celého okresu, ale zavítaly k nám i soutěžní družstva z okresu
Uherské Hradiště, Brno – Venkov a Příbram. Tento rok k nám přijeli kolegové hasiči z
Hrádku u Rokycan, se kterými máme družbu již 35 let. Náš sbor první srpnovou sobotu
vypomohl na „Dni vinařů“, kde jsme zajišťovali bufet. Soutěžní družstvo žen „B“ začíná
vystrkovat drápky. Na noční soutěži v Hrubé Vrbce získali 3. místo a ve Vřesovicích 2.
místo. Před soutěžními týmy je už jen zlomek sezóny, ta skončí slavnostním vyhlášením ve
Vacenovicích v sobotu 7. září.
Tomáš Sklenák

Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
7.9.
10.9.
11.9.
13.10.
16.10.
17.10.
21.10.
23.10.

Marie Salčáková
Emílie Bílíková
František Obrtlík
Anna Bučková
Alžběta Matyášová
Helena Šebestová
Miloslav Lukáš
Marie Pukancová

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

Narodili se:
Viktorie Bolebruchová
Emma Říhová
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.
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Opustili nás:
Martina Ryšavá
Alžběta Šťastná
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE : 2.9., 16.9., 30.9., 14.10. pondělí
25.10. pátek
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13.9., 11.10. pátek

Sběr VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO odpadu

se letos v naší obci uskuteční ve středu 6. listopadu 2013 v době od 10.00
do 17.00 hodin ve skladě u kolejí. Od 15.00 do 17.00 hodin budou zaměstnanci firmy Tespra a.s. Hodonín odebírat nebezpečný odpad.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Kamilu Zahradníčkovi, který daroval obci recyklát.
Tento jsme použili při rekonstrukci chodníku v MŠ.

ppp
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