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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 4/2014

V programu -vstupy organizací, mažoretky, taneční skupina
Acroballeno, latinsko-americké tance, soutěže.
K tanci a poslechu zahraje skupina Jama
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st á r ka K r is t ý n a Ob rt lík o v á a s t á rek Ma rtin Sv oboda

P ř íjem né p ro ži t í pet r o vs ký c h h o dů p ři p o h á rk u dobréh o v ína v á m p ře j í

10.30 slavnostní hodová mše svatá v kostele sv. Václava

Neděle 28. září

15.00. žádání o hodové právo před obecním úřadem
15.30 krojovaný průvod obcí
17.00 vystoupení souboru Petrovjan na „kolečku“ v Plžích
17.15 – 24.00 hodová zábava v areálu Plže,
hraje DH Dolinečka a CM Strážničan

Sobota 27. září

16.00 stavění máje v areálu Plže
19.00 posezení u táboráku pod májů pro všechny občany

Pátek 26. září

Petrovské svatováclavské hody

Obecní úřad Petrov a kroužek Petrovjan
vás srdečně zvou na
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
prázdniny a léto utekly jako voda. Dětem začal nový školní rok a sním spojené povinnosti.
Během prázdnin Ředitelství silnic a dálnic ČR provádělo a stále ještě provádí rekonstrukci
silnice I/70 směrem na Sudoměřice. V souvislosti s touto rekonstrukcí jsme se rozhodli předělat nájezdy k domům u této komunikace, na které jsme použili starší dlažbu z chodníků
kolem školy. Tuto rekonstrukci provádí obecní zaměstnanci. Podél komunikace vzniknou
také dvě nové parkoviště.
Dokončili jsme také výběrové řízení na stavbu „Přístavba víceúčelového sálu a stavební
úpravy části Základní školy Petrov“. Do výběrového řízení bylo přihlášeno 7 firem. Výběrová komise doporučila Zastupitelstvu obce Petrov firmu MSO Servis spol. s r.o. Kyjov,
která nabídla cenu 13 196 900,- Kč bez DPH. V současné době běží ještě odvolací řízení.
Pokud se žádná z firem neodvolá, bude podepsána smlouva a proběhne v druhé polovině
září předání staveniště. Součástí stavby je demolice části stávající budovy, a to také prostor
pro lékaře. Jednali jsme s MUDr. Karasovou a MUDr. Hořákem a domluvili jsme se, že po
dobu výstavby budou ordinovat v budově Zahrádkář. Druhý týden v září proběhne stěhování a od 15. září by měli fungovat v těchto prostorách. Budeme Vás o situaci včas informovat
prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu a webových stránek.
Tuto středu proběhlo předání staveniště Přístav na Baťově kanále, kde je investorem Ředitelství vodních cest. Tady prosíme hlavně obyvatele ulice Rybáře o trpělivost a toleranci při
vyvážení zeminy a při stavbě.
Tento týden také probíhá dodání kontejnerů a příslušenství na sběrný dvůr. Letos na podzim poprvé neplánujeme uspořádat sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu firmou
Tespra Hodonín, a.s., ale chceme zkusit tento odpad odebírat a třídit obecními zaměstnanci
do vlastních nádob. O tomto Vás budeme také informovat.
Od 1. srpna je na pozici ředitelky školy paní Mgr. Renata Svobodová, se kterou jsme
uspořádali druhý prázdninový týden schůzku s rodiči a pedagogy. Zde informovala rodiče
o tom, že bude nadále na škole 5 ročníků ve 3 třídách. O prázdninách však nastaly okolnosti, které ovlivnily to, že 5 ročníků rozdělila do 4 tříd a přibrala jednu novou paní učitelku,
která bude placena z prostředků MŠMT. Jsme přesvědčeni, že tato skutečnost bude ku
prospěchu Vašich dětí.
Jelikož je toto číslo zpravodaje poslední před podzimními komunálními volbami, rádi bychom srdečně poděkovali Vám všem Petrovjanům za pomoc, spolupráci, podporu, podněty
připomínky, ale také kritiku během tohoto volebního období. Jsme si vědomi, že nebyly
všechny dny ideální a růžové, ale snažili jsme se, aby se nám všem tady společně dobře
dařilo…. Děkujeme!!!
Dovolte nám také popřát všem dětem, žáčkům, studentům, pedagogům a provozním zaměstnancům školy správné vykročení do nového školního roku a ať je pro ně tento rok
úspěšným!
Starostka a místostarosta
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Volby do zastupitelstvech obcí se uskuteční 10. a 11. října v budově Základní
školy v Petrově. V pátek v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu v době od
8.00 do 14.00 hodin. Počet členů, kteří budou voleni je 11.

Usnesení č. 673 - 697
z jednání č. 45/2014 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 29.5.2014
673. ZO schvaluje Program jednání.
674. ZO schvaluje Uložit starostce, aby odeslala výzvy majitelům domů v ulici Bobálov,
kteří parkují na zelených obecních plochách, aby si vybudovali stání ze zatravňovací
dlažby.
675. ZO schvaluje Realizaci projektu „Územný plán ekologickej stability a ochrany pred
povodňami prihraničného územia Skalicko-Strážnicko“ o celkových nákladech
12 000 Eur. Spoluúčast obce bude činit 1200 Eur.
676. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrov za rok 2013.
677. ZO schvaluje Převod hospodářského výsledku obce Petrov za rok 2013 ve výši
3 991 740,19 Kč z účtu 4310300 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na
účet 4320000 Nerozdělený HV minulých let.
678. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2013 bez výhrad.
679. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2014, kdy se rozpočet zvyšuje na straně příjmů
i výdajů o částku 37 000,- Kč.
680. ZO schvaluje Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace ve výši 38 869,21 Kč do rezervního fondu.
681. ZO schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace za rok 2013.
682. ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2014.
683. ZO bere na vědomí Rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál pro rok 2014.
684. ZO bere na vědomí Předběžné oznámení včetně informací dle § 86 odst. 1) ZVZ,
v souladu s § 1 vyhl. 232/2012 Sb., které bylo vyvěšeno na VVZ od 14.4.2014.
685. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Přístavba víceúčelového
sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov“ včetně příloh.
686. ZO schvaluje Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Přístavba víceúčelového sálu a
stavební úpravy části Základní školy Petrov“ dle § 156 odst. 1) písm a) až d) ZVZ ve
struktuře stanovené dle § 156 odst. 8 ZVZ, tzn. Ve struktuře dle prováděcího právního
předpisu § 2-7 vyhl. 232/2012 Sb.
687. ZO schvaluje Jmenování členů pro komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek dle navržených kandidátů starostkou.
688. ZO bere na vědomí informace starostky, že projekt „Sběrný dvůr Petrov“ patří mezi
projekty, kterým byla schválena dotace.
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689. ZO schvaluje Kupní smlouvu č.01/OPZP/2014 MEVA-BRNO, s.r.o.
(vybavení sběrného dvora)
690. ZO schvaluje Smlouvu o propagační činnosti MND.
691. ZO schvaluje Poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku ve výši 1000,- Kč Zdislavě Veselí, o.p.s.
692. ZO bere na vědomí Žádost paní Karly Hlúpikové o změnu územního plánu na pozemcích p.č. 2037 a 2035/1 v k.ú. Petrov u Hodonína. Zároveň provede místní šetření na
výše uvedených pozemcích za účasti žadatelky a pana Bc. Tomáše Konečného z MěÚ
Hodonín. Termín do konce června.
693. ZO neschvaluje Vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2014.
694. ZO ukládá místostarostovi, aby dohlédl na vyčištění pozemku p.č. 1296/1 a zajistil
ořez vrby, která ohrožuje okolí. Termín do konce srpna.
(obecní pozemek, který v současné době využívá pan Milan Janeček)
695. ZO neschvaluje Žádost pana Iva Bačíka o výsadbu živého plotu kolem hřbitova.
696. ZO bere na vědomí informace starostky o probíhajícím výběrovém řízení na pozici
ředitele/ky ZŠ a MŠ Petrov.
697. ZO bere na vědomí informace o probíhajících pracích v obci.

Usnesení č. 698 - 710
z jednání č. 46/2014 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 17 .7.2014
698. ZO schvaluje Program jednání.
699. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014.
700. ZO bere na vědomí informace starostky o jmenování paní Mgr. Renaty Svobodové na
post ředitelky ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace.
701. ZO schvaluje Navýšení počtu obecních zaměstnanců o 1 pracovní místo (dělník).
702. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330027782/001.
703. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1040006535/001.
704. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330028456/001.
705. ZO bere na vědomí informace starostky o probíhajícím výběrovém řízení na projekt
„Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov“.
706. ZO schvaluje Pořízení hadrwaru, softwaru a kamerového systému, který je součástí
projektu „Sběrný dvůr Petrov“ firmou ACnet Ivo Bačík v celkové hodnotě 131 017,Kč s DPH.
707. ZO schvaluje Pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Petrov ve smyslu § 44 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, s použitím § 55 odst. 2 stavebního zákona na návrh
občana obce v předloženém znění s podmínkou úplné úhrady nákladů na její zpracování, příp. na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady,
navrhovatelem.
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Současně ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve spojení s § 47 odst. 1
stavebního zákona určuje zastupitelku Evu Mlýnkovou, která bude spolupracovat s
pořizovatelem.
708. ZO bere na vědomí žádost pana Františka Bělocha o přestěhování kontejnerů na tříděný odpad (sklo).
709. ZO bere na vědomí informace starostky o plánované opravě komunikace I/70 (směr
Sudoměřice) a o tom, že upozorní dopisem občany bydlící za žel. přejezdem, že tato
oprava bude probíhat.
710. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci. V současné době zaměstnanci provádí práce na sběrném dvoře, natírají most přes Radějovku a
udržují travnaté plochy.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Opět se rok s rokem sešel a potichoučku se blíží začátek nového školního roku. Mou povinností je Vás všechny, děti, rodiče, prarodiče, ale i veřejnost informovat o některých změnách, které v naší škole nastaly. Nový školní rok zahájíme se změnou ve vedení školy a
školky. Na místo ředitele jsem byla jmenována po úspěšném konkurzním řízení. Ze školy
odchází také pan školník, který bude zanedlouho zastoupen novým zaměstnancem. Naše
řady posílí mladá kolegyně, která bude v letošním roce na naší škole vyučovat nejstarší
žáky. Toto je jen kapka z toho, co nás v letošním školním roce čeká. Mateřskou školu v
letošním roce bude navštěvovat 46 dětí ve dvou třídách.
Třída: Motýlci – paní učitelka Marie Březovská, paní učitelka Markéta Hýžová,
asistentka Michaela Bačíková
Včelky – paní učitelka Monika Úlehlová, paní učitelka Jana Světlíková
Základní školu bude navštěvovat 56 dětí ve čtyřech třídách.
Samostatnými třídami budou: 1. ročník – třídní učitelka Mgr. Jitka Vyoralová
2. ročník – třídní učitelka Mgr. Renata Svobodová
- asistent pedagoga Lenka Budišová
3. ročník – třídní učitelka Mgr. Jarmila Flašarová
4. a 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Romana Staňková
Školní družina – vychovatelka Jitka Běťáková
Ale jistě byste se rádi dozvěděli jaká je má koncepce či vize rozvoje naší školy. Mým
hlavním cílem je vzájemné propojení všech oblastí života školy a obce. Jednou z mých
priorit bude rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností, dále práce nad projekty v
oblastech environmentální výchovy a jejich prezentace. S prací nad projekty souvisí i další
z mých cílů, zajišťování dostatečného množství informačních zdrojů, rozvíjení mezipředmětových vztahů a upevňování pozitivních vztahů mezi jednotlivci i týmy.
V současné době je také velmi důležité sledovat oblast prevence. Toto slovo má mnoho
podob a obsahů, ve vzdělávacím a výchovném procesu se budeme věnovat prevenci sociálně- patologických jevů (pojmy kriminalita, vandalismus, toxikomanie, …). Všech-
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ny zmiňované cíle by měly pozitivně ovlivnit celkový rozvoj osobnosti, měly by přispět
k pozitivnímu rozvoji zodpovědnosti za svá rozhodnutí, za výsledky své práce, za chování a
jednání. Během celého školního roku nás budou provázet již částečně zaběhlé akce, na které
jste již z minulosti zvyklí. Bližší informace naleznete v přiloženém přehledu akcí.
Mnoho úspěchů a sil v novém školním roce pedagogům, správním zaměstnancům, rodičům
i samotným dětem přeje
V Petrově 25. 8. 2014

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka ZŠ a MŠ Petrov

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ KULTURNÍCH
A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
školní rok 2014/2015
školní rok 2014/2015
TERMÍN

NÁZEV AKCE

10. 9. 2014
MŠ v 16 hod
ZŠ v 17 hod
17. 9. 2014
Od 16 do 18
hodin
30. 10. 2014
v 17 hodin

Schůzka s rodiči dětí mateřské školy – prostory MŠ
Schůzka s rodiči žáků základní školy – školní jídelna
Loučení s létem, vítání podzimu – výtvarné a rukodělné
dílničky pro rodiče a dětičky

Pochod BROUČKŮ –

procházka s rozsvícenými lucerničkami
Petrovem

26. 11. 2014
v 16 hodin

Adventní dekorace – předvánočně laděná dílna spojená s výrobou

Listopad 2014

Slavnost SLABIKÁŘE – pasování na čtenáře

Prosinec 2014

svícnů, závěsných dekorací, …

Mikuláš ve školce a ve škole –

dopolední aktivity spojené

s nadílkou

Leden – březen
2015
29. 1. 2015

Plavání (úterý – bazén Hodonín)
„Rej masek“

– celodopolední akce pro děti MŠ a ZŠ

Únor 2015

Zápis do 1. třídy

Únor 2015

Večerní posezení s tancem pro rodiče a přátele
školy – vzhledem k technickým obtížím bude termín a místo konání

Březen - duben
2015
30. dubna 2015

dodatečně upřesněn

„Jarní dostaveníčko“

– jarní zdobení a tvoření

Den malých čarodějnic

– projektový den

10. 5. 2015

Oslava DNE MATEK – Zahradní slavnost

1. 6. 2015

Oslava DNE DĚTÍ

Poznámka: termíny jednotlivých akcí mohou být aktuálně změněny a zároveň dodatečně
Poznámka: termíny jednotlivých akcí mohou být aktuálně změněny a zároveň dodatečně
doplněny dle aktuálních nabídek a možností.
doplněny dle aktuálních nabídek a možností.
Tento kalendář
akcí
je součástí minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ.
Tento kalendář akcí je součástí minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ.
V Petrově 26. 8. 2014
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
V Petrově 26. 8. 2014

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
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ZE ŽIVOTA OBCE
2. cimbálový festival
V sobotu 9. srpna uspořádal pan František Kotek druhý ročník cimbálového festivalu, na
kterém účinkovaly cimbálové muziky: Strážničan, Radošov, MUSICA FOLKLORICA s
Mirom Dudíkem, Tárogató z Budapešti, dále vystoupil také Jaroslav Čajka a sbory Oskoruša a Lipina. Atmosféra festivalu byla příjemná a zúčastnění se dobře bavili.
Eva Mlýnková

Vernisáž BLAŽEK
U příležitosti II. ročníku Cimbálového festivalu v Petrovských Plžích byla uspořádána vernisáž výstavy děl akademického malíře Jaroslava
Blažka. Vernisáž proběhla v prostorách bývalého
vlakového nádraží, kde se
nyní nachází Interiérové
studio Pražáková, které
akci zaštiťovalo.
Iniciativou k realizaci
výstavy byla autorova mozaika ze 70. let, která se v
prostoru čekárny nachází
dodnes. Blažkova tvorba,
která je zde zastoupena,
obsahuje malby, grafické
tisky a keramické desky
s folklorní tematikou, na
nichž autor své převážně
figurální motivy zachycuje
minimálními výrazovými
prostředky v moderním
pojetí.
Rodákovi z Kostic u
Břeclavi je již 87 let, o to
vzácnější jeho přítomnost
na vernisáži byla. Za doprovodu cimbálové muziky v čele s Martinem Hrbá-
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čem byla vytvořena krásná atmosféra vycházející ze Slováckých tradic.
Všem zúčastněným bych tímto chtěla poděkovat, především pak zastupitelům obce Petrov za jejich podporu. Výstava je prodejná a potrvá do 10.9.2014. Přístupná je ve všední
dny mezi 16.00-18.00 hod. Jste srdečně zváni.
Kristýna Pražáková

10

strana

4/2014

III. Chmelobraní
Občanské sdružení „Petrov žije“ uspořádalo již 3. ročník pivního festivalu. I přes nepřízeň
počasí měli návštěvníci možnost ochutnat pivo od více jak dvaceti malých a středních pivovarů z různých koutů republiky. Své pivo nabídly také pivovary z okolí, jako dolnobojanovický Mazák, hodonínský Kunc nebo Velický Bombarďák. O zábavu se postaraly skupiny: ENERGIA, NIC VÍC, HUMÉNEČKO, SKRZNASKRZ, DRTIKOL a BEŠTIÁLNA
RADOST. Věřím, že se návštěvníci festivalu cítili v areálu příjemně, a to také díky tomu,
že byl festival rozprostřen na dvou místech Plží. Mimo pivo měli návštěvníci možnost také
ochutnat víno od místních vinařů.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
TJ SOKOL PETROV
Prázdninový pobyt
Ve čtvrtek 24. července 2014 jsme odjeli na čtyřdenní soustředění fotbalové školičky na
chatu Sokolka na Mlýnky. Zúčastnilo se ho 13 dětí ve věku 4-9 let, trenéři a několik rodičů.
Děti zažily dny plné her, soutěžení, závodů, hledaly poklad. Každodenní túry po krásné
přírodě zvládaly dobře. Probíhaly také tréninky na hřišti u penzionu Jana, kde jsme se i
koupali v bazénu. Odehráli jsme také utkání se Strážnicí. Měli jsme táboráky se špekáčky,
celodenní stravu, a nanuky chutnaly taky v tom horku výtečně. Čtyři dny utekly jako voda
a v neděli jsme se balili. Děti byly spokojeny a odjížděly k domovu s novými zážitky.
Chtěl bych poděkovat našim fotbalovým nadějím za vzornou reprezentaci. Taky trenérům
a rodičům za přípravu stravy a celodenního chodu.
Dík patří i majiteli chaty, že nám vyšel vstříc a hlavně, že SOKOLKA ŽIJE!
Vladimír Kotásek

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
A-mužstvo zahájilo letní přípravu pro novou sezónu 2014/2015 pod vedením p. Karla Machaly již začátkem července. Ve středu 23. 7. 2014 odehrálo A-mužstvo utkání předkola
okresního poháru ve Vacenovicích, kde Petrov zvítězil 5:1 (branky Petrova: Benovič 3x,
Macháček Z., Palkovič). V neděli 27. 7. 2014 pak Petrov podlehl v rámci 1. kola okresní-
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ho poháru sousední Strážnici 1:3 (branka Petrova: Zezula). V prvním mistrovském utkání
nové sezóny odehraném na domácím hřišti remizoval Petrov s výborně hrajícím mužstvem
z Kozojídek 1:1, kdy jedinou branku domácího mužstva vstřelil Zdeněk Macháček, který z
30 metrů vymetl šibenici hostujícího gólmana. V následujícím mistrovském utkání Petrov
přehrál na domácím hřišti mužstvo z Javorníka 4:1, kdy branky domácího týmu vstřelili 2x
Benovič, Hartman a Buček. Třetí mistrovské utkání odehrál Petrov na hřišti Suchova, kde
v náročných podmínkách nakonec zvítězil 2:0 (branky Krůtil, Palkovič z PK). I přes častá
zranění disponuje A-mužstvo poměrně širokým kádrem, pro novou sezónu 2014/2015 se
navíc podařilo na hostování získat J.Bučka z RSM Hodonín a R.Gertnera z FK Mutěnice.
Dorost pod vedením p. Pavla Šantavého absolvoval letní přípravu s A-mužstvem. Kádru
dorostu, který disponuje značně omezeným počtem hráčů, a kterého navíc neustále provází zranění a nedisciplinovanost (neúčastnění se tréninků, utkání, vyloučení během utkání
apod.) se podařilo zvítězit v prvním mistrovském utkání nad mužstvem Milotic 2:0. Následující neděli měl Petrov volno, odehrál však přátelské utkání se sousední Strážnicí, které
podlehl 2:3. Druhé mistrovské utkání odehrál petrovský dorost na hřišti Vacenovic, kde po
špatném výkonu podlehl Petrov domácímu mužstvu 3:0.
Mužstvo žáků, které odehraje v nové sezóně 2014/2015 soutěž starších žáků 7+1, se připravuje na novou sezónu pod vedením p. Radoslava Zigmunda. První mistrovské utkání
odehrají žáci na domácím hřišti s oddílem Žeravic v sobotu 23. 8. 2014 od 16:00 hod.
Přípravka pod vedením p. Vladimíra Kotáska absolvovala několikadenní soustředění na
chatě Sokolka v RO Mlýnky.
Závěrem si dovolím poděkovat všem, co se podílí na vedení oddílu, vedení všech mužstev,
pečují o zázemí klubu, zajišťují finanční prostředky a pomáhají s další činností. Upřímné
díky vám všem!
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na další podporu v sezóně 2014/2015.
Ing. Ladislav Krůtil ml.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
První poloviny chovatelské sezony 2014
Pro chovatele začíná sezona už koncem minulého roku, kdy na výstavách vybíráme nejlépe
bodovaná zvířata pro další chov.V dalších období připravujeme zvířata na jaro, kdy zabezpečujeme podmínky pro úspěšné odchovy mláďat.Toto období je nejdůležitější pro dosažení co nejlepších výsledků v odchovu po stránce kvality a zdraví zvířat.Jak se nám podaří vše
zabezpečit tyto podmínky, ukáže až další polovina sezony, kdy budou hodnocena zvířata na
výstavách. Je to každodenní a celoroční práce.
V rámci činnosti ZO chovatelů v Petrově byla tato polovina roku 2014 poměrně náročná.
Pro děti základní a mateřské škole jsme 23. května uspořádali výstavu v areálu ZŠ. Bylo
vystaveno na 30 kusů zvířat od holubů, králíků, drůbeže, až po kolekci exotického ptactva.
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V rámci akce OÚ a školy ke dni dětí jsme se zapojili stanovištěm ,,U uřvaného papouška“,
které navštěvovalo hodně dětí, které soutěžili v balancování s balonky na pinpongové pálce. Odměnou jim byly žetony do obchodu s hračkami i obsah ,,pokladu“, kde byly ukryty
třešně-žádné nezbyly.
Po dohodě s OÚ jsme svépomocí rozšířili sklad našeho materiálu. Byla to akce, kde byla
odpracována řada brigádnických hodin a stálo nás to na naše poměry i dost finančních
prostředků.Ukázalo se, že to byla investice potřebná, což se projevilo hned při další akci.
9.8.2014 jsme uspořádali místní výstavu v areálu Plží.Vystaveno bylo 12 voliér drůbeže, 40
holubů, 20 králíku a 50 kusů exotického ptactva.Také oslička Violka pana Flašara byla vítanou atrakcí zvláště pro děti. Podle ohlasu návštěvníků to byla pěkná výstava. Škoda, že návštěvnost ze strany Petrovjanů nebyla taková, jakou jsme očekávali. Děkujeme chovatelům
i nečlenům naší organizace, kteří svými zvířaty přispěli k rozšíření sortimentu vystavených
zvířat. Na přípravě a likvidaci výstavy se podíleli skoro všichni členové naši organizace, za
což jim patří poděkování.
Věříme, že tato výstava přispěla k pestrosti kulturního života v naší obci a těšíme se na další
akce OÚ, které také rádi podpoříme.
Za ZO ČSCH v Petrově
Oselka Jan

Sbor dobrovolných hasičů
Již tradičně jsme předposlední týden prázdnin vyrazili na soustředění. Tentokrát jsme se tak
trochu vrátili ke kořenům a strávili jsme čtyři dny na chatě Sokolka na Mlýnkách. Někteří
nostalgicky zavzpomínali na doby, kdy tady taky trávili s malými hasiči prázdninový čas.
Pro většinu účastníků soustředění to bylo první setkání s tímto prostředím. Soustředili jsme
se společně s kamarády z Blatnice.
Společně jsme procvičovali nebo se učili uzly, topografii, základy první pomoci, snažili se
sestřelit všechny šišky, které nám sloužily jako terč, hráli golf, člověče nezlob se 3D ( my
jsme byli figurky i kostka) a další hry v přírodě. Občas nás překvapil déšť, ale i s tím jsme
se dokázali poprat – prostě jsme se schovali do chaty a hráli hry vevnitř.
Svoje získané dovednosti jsme prověřili v soutěžích a i když vyhrál vždy jen jeden, nám
ostatním to nevadilo – všichni jsme zvládli všechno a doufáme, že to zvládneme i při podzimní soutěži.
Velký dík patří maminkám Simoně Komoňové a Romaně Záveské, které se o nás staraly
přes kuchyň a vařily dobroty, se kterými jsme si zdatně poradili.
Mgr. Jana Trojancová
Soutěžní družstvo žen prošlo v letošním roce mnoha obměnami. Více než na soutěžení se
vrhly na zaškolování nováčků. Jejich píle se jim vyplatila na druhé a zatím poslední okresní
soutěži v Tasově, kde děvčata získala 1. místo a Markéta Mikulková získala ocenění za
nejrychlejší proudařku.
Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo soutěží pořádaných v rámci Grand Prix Hodonín se
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střídavými úspěchy. 5. července proběhla soutěž Grand Prix v Petrově, které se zúčastnilo
16 družstev mužů, kde se naše družstvo umístilo na 6. místě, a 8 družstev žen, kde se petrovská děvčata umístila na 4. místě.
Josef Javornický

MC Klubíčko
Milí rodiče našich nejmenších,
jak jistě víte, v naší obci už nějakou dobu funguje MC Klubíčko.
Děti se v tomto centru naučí především zapadnout do kolektivu, což je pro ně velice důležité ve starším věku, kdy odcházejí do školky.
V místnosti pro nás určené se
nachází spousta hraček a je tu
i spousta místa na to, aby si
děti pohrály a vyřádily se 
( bazének s míčky, skluzavka,
odrážedla, tabule na kreslení).
Po příchodu se děti věnují rozkoukávání a hraní si s různými
hračkami, poté následuje tančení s dětmi, při němž se učíme
různé básničky a říkadla. Na
závěr děti s pomocí maminek
nakreslí obrázek, nebo udělají
nějaký výtvor.
V tomto roce jsme s dětmi
předvedli krátké vystoupení při
vítání občánků. Navštívili jsme
též ZOO Hodonín.
Milé maminky a tatínkové,
scházíme se každou středu v
budově MŠ ( místnost bývalé
knihovny) od 9:00 – 11:00hod).
Jsou vítány všechny dětičky
od 6-ti měsíců. Budeme velice
rádi, když mezi nás přijdete.
Velké díky patří kolektivu obce
Petrov a zaměstnancům ZŠ a MŠ.

Za MC Klubíčko Veronika Štýblová
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PODĚKOVÁNÍ
Ke dni 1. září končí pracovní poměr panu Radku Kláskovi, který zastával pozici školníka.
Děkujeme mu za jeho práci a přejeme mu na novém pracovišti hodně pracovních úspěchů.
Starostka a místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud uhrazeny poplatky za 1. pololetí letošního
roku, že tyto byly splatné do konce měsíce května a vyzýváme je, aby je co nejdříve zaplatili, buď na obecním úřadě nebo převodem na účet 11027671/0100.

Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE : 1.9., 15.9., 29.9. ,13.10., 27.10. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 12.9., 10.10. pátek

Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
7.9.
8.9.
10.9.
11.9.
13.10.
17.10.
21.10.
23.10.
26.10.

Marie Salčáková
Jan Svoboda
Emílie Bílíková
František Obrtlík
Anna Bučková
Helena Šebestová
Miloslav Lukáš
Marie Pukancová
Marie Hartmanová

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
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Narodili se:
Šimon Motyčka
Iva Janečková
Lilien Hartmanová
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustili nás:
Alžběta Matyášová
Ervín Němeček
František Koštuřík
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let
v okrese Hodonín v červenci 2014
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Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let
v okrese Hodonín v červenci 2014

čas

16:30

16:30

16:30

16:30

16:30

16:30

16:00

16:00

16:00

15:30

15:00

15:00

14:30

10:00

datum

3.8.

10.8.

17.8.

24.8.

31.8.

7.9.

14.9.

21.9.

28.9.

5.10.

12.10.

19.10.

26.10.

2.11.

13:45
13:45

Sokol Petrov - Vlkoš

Moravský Písek - Sokol Petrov

12:45
12:15
12:15

Domanín - Sokol Petrov

Sokol Petrov – Hroznová Lhota B

Žeravice - Sokol Petrov

Javorník – Sokol Petrov

12:45

Sokol Petrov – Radějov

VOLNO

Svatobořice – Sokol Petrov

Sokol Petrov – Dambořice

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov

10:00

15:00

10:00

13:30

Lipov - Sokol Petrov
(sobota 27.9.)

16:00

Lipov - Sokol Petrov

Sokol Petrov – Lužice

10:00

VOLNO

16:00

10:00

Sokol Petrov – Vnorovy B

Moravský Písek - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Vracov

14:00

Dolní Bojanovice - Sokol Petrov
(sobota 30.8.)

16:30

Žádovice - Sokol Petrov

16:00

13:45

Sokol Petrov - Ježov

čas

Sokol Petrov - Žarošice

Vacenovice – Sokol Petrov

14:15

Suchov - Sokol Petrov

Sokol Petrov – Milotice
VOLNO

13:45

Sokol Petrov – Kozojídky

OP - Dorost

Sokol Petrov - Javorník

čas

III. B třída – Muži

---

---

Sokol Petrov - Vnorovy

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov
(sobota 11.10.)

Sokol Petrov - Radějov

Lipov - Sokol Petrov

Sokol Petrov – Blatnice

Kněždub - Sokol Petrov
(sobota 13.9.)

Sokol Petrov – Hroznová Lhota

Sudoměřice – Sokol Petrov

Sokol Petrov – Žeravice
(sobota 23.8.)

---

---

---

OP – st. žáci (7+1)

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov pro podzimní část sezóny 2014/2015
4/2014
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Finanční navigátor
Vážení rodiče, vážené babičky a dědečkové.
Dnes si zadáme do finanční navigace cílovou destinaci, téma, které se týká našich dětí / vnoučat. Jde o
financování studií na střední či vysoké škole.
Ve většině případů je to úloha pro zákonné zástupce. Leč i rodiče rodičů mohou výrazným způsobem přispět k tomu, že výběr školy daného juniora bude moci probíhat na základě zájmů a schopností studenta
a ne podle cenových relací studijních nákladů.
Výběr vhodné koncepce finančního řešení závisí na celé řadě faktorů, které by měl investor (rodič) vzít do
úvahy. Jde o aktuální věk a počet dětí – potenciálních studentů a budoucích zdatných „vysavačů“ rodinného rozpočtu. Významnou roli hraje také místo bydliště v návaznosti s náklady na dopravu a případné
ubytování, stejně jako celá řada dalších skutečností.
Také na základě finančních možností, investičního profilu rodiny, počtu všech osob v domácnosti a jejich věkového rozložení lze pak zvolit a využít například nové či stávající smlouvy penzijního spoření
/ připojištění, investičních fondů a nebo stavebního spoření. Významně zde ovšem roste na důležitosti
volba vhodného finančního produktu a finanční instituce. Kupříkladu u stavebního spoření je při výběru
stavební spořitelny rozdíl konečné nastřádané částky po šesti letech v řádech několika tisíců korun. A to
jen na úrocích od stavebních spořitelen a jejích poplatcích. Dobrý konzultant by však měl vzít v potaz
i variantu, že smlouvu stavebního spoření student nevyužije na financování studií (nedostane se na VŠ,
skončí po prvním semestru atd.), ale bude z ní financovat (ať už plně,nebo částečně) své budoucí bydlení
formou úvěru. Tady může rozdíl v úrokové sazbě řádného úvěru při současných podmínkách stavebních
spořitelen dosahovat až 2% p.a. A to už je úspora, která stojí, krom zamyšlení, také za realizaci. Bližší
rozbor úvěrování je však již samostatné téma, kterému se budu věnovat v některém z dalších dílů.
Vraťme se však zpátky ke vzdělávacím nákladům na naše ratolesti. Další formou, jak zvýšit šanci na
finanční zvládnutí přerodu z dítěte se základní školou na pubertálního maturanta, divícího se, jak tak
inteligentní dítě může mít tak… rodiče , jsou investiční fondy. Zde je však nutno promyslet, zda
investor chce přijmout jistou míru rizika.
Z možností, které nám český trh nabízí jsem ani zdaleka neuvedl všechny. Jednu si však neodpustím.
Tou možností je VHODNÉ!!! kombinování dostupných a výhodných finančních instrumentů. Je to jako
u vaření. Mohu mít skvostné argentinské hovězí, vagon BIO brambor, skvělou škálu koření z Asie, čerstvou zeleninu z Galanty…ale až výtečný kuchař ví, v jakém množství a jak tyto ingredience připravit,
zkombinovat, zvolit jejich vhodný poměr. Také je důležité vědět komu, co a kdy naservírovat…(a za kolik ). Někdo rád „médium“, jiný „well done“. Někdo k obědu, jiný k večeři, další kdykoli a pořád. Navíc
by měl doporučit vhodné pití, neb i argentinská kráva si chce dobře zaplavat 
Obdobnými kombinacemi, avšak ve finanční kuchyni, si mohou nechat klienti připravovat menu dle chutí
a příležitosti. A k tomu ještě šetřit / vydělávat tisíce korun, aniž by je to stálo další náklady.
Věřím, že mými myšlenkami jsem Vám přivodil chuť nejen k jídlu, ale i k provětrání Vašeho rodinného
finančního portfolia. Pusťte se do toho. Bon appetit.
Příště se budu zabývat oblastí financování bydlení.
Krásné dny Vám přeju, radost z dětí a stálý úsměv na rtech. Váš Martin Gajda
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soustředění hasičů

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 29. 8. 2014
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice
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Diskotéka

Diskotéka

