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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 3/2015

„Přejeme všem krásné slunečné
bezstarostné letní dny…!“
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MŠ V MILOTICÍCH

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
v plném proudu už běží léto, čas dovolených a prázdninových dnů. V naší obci postupně
dokončujeme rozestavěné stavby a upravujeme okolí kolem nich. V sobotu 22. srpna proběhne oficiální otevření Rekreačního přístavu Petrov. Pozvánka na tuto akci budou zveřejněny na webových stránkách, úřední desce a samozřejmě budete pozváni také místním
rozhlasem. V srpnu také proběhnou další kulturní akce, na které vás zveme prostřednictvím
tohoto zpravodaje.
Na stavbě společenského centra v současné době probíhá montáž stropů, výmalby, koncem měsíce proběhne montáž kuchyně a také podlahy v sále. Během měsíce srpna budou
instalovány obklady stěn a dodávky interiéru. V minulém týdnu proběhlo výběrové řízení
na dodavatele interiéru. Vítězem se stala firma Interdekor HP, s.r.o. Zároveň také probíhají terénní úpravy školního hřiště, které provádí naši zaměstnanci. Hřiště jsme po dohodě
s vedením školy a pedagogickými pracovníky rozdělili na dvě části tak, aby jedna ucelená
část sloužila menším dětem s rodiči a druhá část sloužila pro výuku tělesné výchovy a družinu a navzájem si tyto skupiny nepřekážely. V dřevěném domečku je vybudováno wc pro
návštěvníky hřiště. Věříme, že zde využití najde jak veřejnost, tak školní děti.
Závěrem bychom vám všem chtěli popřát krásné prožití letních dnů, příjemně strávenou
dovolenou a dětem bezstarostné prázdniny bez úrazů.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 88 - 101
z jednání č. 7/2015 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 23.4.2015
88. ZO schvaluje Program jednání.
89. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015.
90. ZO schvaluje Výpůjčku obecní budovy č.p. 405.
(Myslivecké sdružení Dolina Petrov)
91. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce (budova č.p. 405)
92. ZO pověřuje starostku, aby zadala vypracování kupní smlouvy na prodej obecního
pozemku p.č. 2027 v k.ú. Petrov u Hodonína. Kupní cena byla stanovena 50,- Kč /m2.
Celková cena činí 1700,- Kč. Pan Příkazký zaplatí poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a poplatky JUDr. Koudelové za vypracování
kupní smlouvy.
93. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku cca 25 m2 p.č. 582/1 v k.ú.
Petrov u Hodonína.
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94. ZO schvaluje Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Petrov, okres Hodonín,
příspěvkové organizace, za rok 2014 ve výši 211 273,84 do Rezervního fondu.
95. ZO schvaluje Smlouvu č. 1030024527/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Petrov, rozšíření kNN, Martínek-lok. ZD“.
96. Darovací smlouvu DSO OBK.
(Předmětem smlouvy je sociální zařízení na Baťově kanále, které bylo z důvodu udržitelnosti dotace ve vlastnictví DSO Obce pro Baťův kanál)
97. ZO schvaluje Umístění stavby „Novostavba rodinného domu p.č. 1288/10 v k.ú. Petrov u Hodonína“ dle předloženého nákresu. Stavba bude ve stejné linii s čelní stranou
stavby RD Kateřiny Lončíkové a Michala Svačiny.
98. ZO schvaluje Povolení výjimky rodině Doležalové při rekonstrukci hrobu, a to nedodržení rozměrů dle Řádu veřejného pohřebiště obce Petrov.
99. ZO schvaluje Uložení vodovodní a kanalizační přípojky do části obecního pozemku
p.č. 882/1 v k.ú. Petrov u Hodonína k novostavbě RD manželů Krůtilových, který bude
umístěn na pozemku p.č. 1288/15.
100. ZO ukládá starostce, aby oslovila pana Miloslava Hartmana, Petrov 188, zda má nějaký vhodný pozemek, který by mohl nabídnout ke směně pozemku, který chce koupit.
101. ZO schvaluje Záměr změny užívání části stavby RD č.p. 454 na provozovnu, kde bude
probíhat sestavování plastových komponentů osvětlení sešroubováním, bez námitek.

Usnesení č. 102 - 124
z jednání č. 8/2015 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 28.5.2015
102. ZO schvaluje Program jednání.
103. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrov za rok 2014.
104. ZO schvaluje Hospodářský výsledek obce Petrov za rok 2014 a převedení HV z účtu
4310300 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 4320000 Nerozdělený
HV minulých let. (Hospodářský výsledek činil 6 795 108,42)
105. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2014.
106. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2015.
107. ZO schvaluje Smlouvu č. 1030024329/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
108. ZO schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900072830/1/2015.
109. ZO schvaluje ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zadání změny č. 3. ÚPO Petrov v předloženém znění.
110. ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1957 v k.ú. Petrov u Hodonína.
111. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 2026/1 a 2026/2 v k.ú. Petrov u Hodonína (celkem cca 100 m2).
112. ZO pověřuje starostku, aby vyzvala pana Miroslava Svobodu, aby předložil Návrh
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na stavbu komunikace na
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obecním pozemku p.č. 1462 v k.ú. Petrov u Hodonína, která je součástí stavby „Vinařství Svoboda“.
113. ZO bere na vědomí žádost pana Miroslava Svobody o výstavbu nadzemního hydrantu
na pozemku p.č. 1264/1 v k.ú. Petrov u Hodonína a doporučuje panu Svobodovi, aby
své požadavky, týkající se výstavby nadzemního hydrantu směřoval společnosti VaK
Hodonín, a.s., protože ona je vlastníkem vodovodního řádu.
114. ZO schvaluje Kroniku obce Petrov za rok 2013.
115. ZO ukládá starostce, aby do příštího jednání ZO předložila zadávací dokumentaci na
výběrové řízení „Přístavba víceúčelového sálu ZŠ Petrov – zařízení“.
116. ZO deleguje starostku obce Evu Mlýnkovou na Řádnou valnou hromadu VaK, která se
bude konat dne 4.6.2015.
117. ZO pověřuje místostarostu, aby oslovil firmu Swietelsky, s.r.o. o předložení cenové
nabídky na vybudování zpevněných ploch v přístavu BK.
118. ZO schvaluje Účast místních včelařů na akci Petrovský kotlík.
119. ZO schvaluje Záměr koupě pozemků p.č. 1440/3 o výměře 63 m2 a 2031/5 o výměře
123 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína. Pozemek p.č. 2031/5 se nachází v areálu Plže. Pozemek p.č. 1440/3 je v areálu požární nádrže pod komunikací.
120. ZO schvaluje Umístění reklamní cedule na sloup veřejného osvětlení na hlavní ulici
směrem do Strážnice. Bylo navrženo, aby byla s firmou uzavřena smlouva. Nájemné
činí 600,- Kč za 1 m2 a rok reklamní plochy.
121. ZO schvaluje Umístění rodinného domu dle přiloženého nákresu do katastrální mapy.
Hranice domu bude vpravo 5,5 m a vlevo 6,5 m od hranice pozemku.
Toto stanovisko slouží pro projektanta. K samotné stavbě se bude vyjadřovat Obecní
úřad v Petrově dle předložené projektové dokumentace.
122. ZO pověřuje starostku, aby jednala se zástupci ČD o možném provozování sběrného
dvoru ve stávajících prostorech.
123. ZO schvaluje Zadání zakázky firmě Richard Koštuřík na vybudování 5 urnových míst.
Cena 2500,- Kč bez DPH za 1 místo. Realizace proběhne do konce měsíce července.
124. ZO ukládá starostce, aby upozornila pana Miloše Hartmana, aby dodržoval stanovené
podmínky, které mu byly určeny pro parkování automobilů zákazníků penzionu Pohoda.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Den otevřených dveří u hasičů
Letošní Den dětí jsme slavili opravdu netradičně. V pondělí 1. 6. 2015 se celá naše škola
vydala do Hodonína. Byli jsme pozváni na Den otevřených dveří u záchranného hasičského
sboru.
Nejdřív jsme se shromáždili ve velké zasedací místnosti, kde nám hasiči vyprávěli o své
práci. Také jsme si zopakovali, co máme dělat v případě, když jsme svědky požáru. Poté
jsme se přesunuli na prostranství před budovu hasičů. Tady už na nás čekala plně vybavená
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hasičská auta, včetně vysokých žebříků a plošiny. Všechno jsme si mohli prohlédnout a
vyslechnout zajímavý výklad.
Další program byl pro nás připraven v zázemí hasičské zbrojnice. Hned u hlavní brány jsme
si vyzkoušeli pravou hasičskou hadici. Měli jsme za úkol trefit se proudem vody do malého
okénka v plechovém domečku. Naše snaha byla odměněna sladkostmi.
Na dalším stanovišti jsme soutěžili v hodu na plechovky. Ne všichni je dokázali trefit.
Velice se nám líbilo vyprávění o využití hasičského člunu a speciálního hasičského vozidla.
Oba dopravní prostředky jsme řádně vyzkoušeli.
O své práci nám přijeli vyprávět i záchranáři. Mohli jsme si nechat změřit tlak a udělat EKG
v moderně vybavené sanitce.
Na závěr, když už jsme byli všichni zdravě unavení, jsme nakreslili, co nás nejvíce zaujalo.
Z Hodonína jsme odjížděli opět autobusem, plni zážitků a celou cestu jsme si měli o čem
povídat.
Mgr. Jitka Vyoralová

DOPOLEDNE S MYSLIVCI
Pátek 12. června 2015 byl pro děti naší ZŠ i MŠ dnem téměř svátečním. Stalo se velmi milou tradicí, že v červnu, který je měsícem myslivosti se členové MS Dolina jedno dopoledne
plně věnují dětem.
Jsou vždy perfektně připaveni!
Po slavnostním nástupu nás velmi srdečně přivítal předseda MS Dolina pan František Javornický. Ukázku výcviku loveckých psů jsme mohli pozorovat díky panu Michalovi Javornickému a potom už na děti čekal bohatý, pečlivě připravený a promyšlený program
plný her, soutěží a zábavy. Nechybělo občerstvení, ani nápadité odměny a diplomy. Všichni
členové se po celé dopoledne dětem velice obětavě a trpělivě věnovali. Za tuto krásnou akci
Vám jménem všech zúčastněných dětí ještě jednou děkujeme a přejeme „Myslivosti zdar!“
Mgr. Jarmila Flašarová

Dopoledne plné her
S blížícím se závěrem školního roku jsme
uspořádali 1. ročník společenských her.
Děti naší školy mezi sebou zápolily ve hře
PEXESO, ve hře PUZZLE a v ČLOVĚČE,
NEZLOB SE. Asi tříhodinové klání mezi
jednotlivci se uskutečnilo 24. června 2015
od 8 hodin. Děti usedaly na jednotlivých
stanovištích k lavicím a čekaly na odstartování jejich soutěže. Výherci se nakonec
utkali mezi sebou, do doby než byla z jejich
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řad obsazena 1. – 3. místa. Ostatní hráči, kteří neměli tolik štěstí si mohli ještě poskládat
jiná než závodní puzzle, zahrát si znovu hru pexeso i člověče, nezlob se.
Celé klání jsme vyhodnotili a odměnili drobnými odměnami a diplomy. A jak to vlastně
dopadlo? Jistě jste také zvědavi, kdo obsadil již zmiňovaná místa.
Hra ČLOVĚČE, NEZLOB SE: 1. místo Karolína KONEČNÁ, 2. místo Aneta PIVOŇKOVÁ, 3. místo Dominik MARTINEC
Hra PUZZLE: 1. místo Daniel ČAJKA, 2. místo Aneta PIVOŇKOVÁ, 3. místo Viktorie
JAVORNICKÁ
Hra PEXESO: 1. místo Ondřej MACHALA, 2. místo Aneta PIVOŇKOVÁ, 3. místo Adam
KOMOŇ
Tímto bych ráda ještě jednou všem zúčastněným poděkovala za krásnou hru, příjemně strávené dopoledne a do příštího ročníku mnoho sil.
Mgr. Renata Svobodová

8

strana

3/2015

TALENT PETROVSKÉ ŠKOLY 2015
Některé děti ve škole vzpomínaly na přehlídkovou soutěž Talent a samozřejmě je zajímalo,
zda si takovou soutěž také neuskutečníme. Řekli jsme si, proč ne. Koncem května jsme
dětem nechali arch papíru, kde se mohly se svým číslem či vystoupením zapsat a tím i přihlásit. Pravidla byla jednoduchá, vystoupit může jednotlivec nebo skupina dětí s tanečním,
pěveckým, kouzelnickým, tvořivým či jiným zajímavým číslem. A tak se děti zapisovaly,
arch jim pomalu nestačil. Někteří se několikrát přepsali, změnili své číslo až nakonec v
pátek 26. června 2015 jsme se ráno všichni i s mateřskou školou vydali do Plží. Řekli jsme,
když talent, tak na místě, kde se tančí, zpívá a baví se. Obecenstvo jsme měli dostatečné,
byly jimi děti, které se nezapsaly, naši malí kamarádi z mateřské školy a dokonce i turisté,
kteří Plže navštěvují při svých výletech. A mohli jsme začít. Recitovalo se, zpívalo, hrálo
na flétny a tančilo. Za talenty školy byly nominovány děti v kategorii recitace Viktorie
Tomšejová, v kategorie tvoření – modelování Kristián Tokoš, v kategorii zpěv Kateřina
Klásková a v kategorii tanec Markéta Úlehlová za jednotlivce a Natálie Martinková, Nikola
Tomšejová, Terezie Konečná a Bára Coufalová za skupinový tanec. Všem dětem, které nám
předvedly svá čísla, děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Poděkování patří také panu Paulikovi, že byl tak hodný a poskytl nám ze svého sklepa
elektřinu.
Mgr. Renata Svobodová
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Pasování předškoláků a loučení s páťáky
29. červen 2015 se stal dnem
pasování našich předškoláků na
prvňáky a také jsme se rozloučili s nejstaršími žáky páťáky,
kteří opouštějí naší petrovskou
základku. Celá akce se uskutečnila odpoledne na zahradě mateřské školy. Pro naše předškoláky
jsme připravili pasovací listiny,
šerpy a knížku. Paní starostka
předala dětem krásný hrneček s
jejich fotografií a fotkou školky.
Děti po pasování složily přísahu
a přednesly sborově básničku,
kterou se loučily se školkou. Pasovali jsme 12 dětí, které budou
navštěvovat naší základní škola a
základní školu ve Strážnici. Následovalo loučení s páťáky, kteří
odcházejí na základní školu do
Strážnice nebo na víceleté gymnázium. Opět jsme je obdarovali
pasovací listinou a knížkou s věnováním. Za obec předala paní
starostka dětem krásná blankytně modrá trička s potiskem.
Po samotném pasování byl zapálen oheň a rodiče s dětmi si začali
opékat párky. Některé děti si také
zatančily, proběhly se po zahradě, hrály si na pískovišti nebo
se vydováděly na odrážedlech a
houpačkách.
Věřím, že všechna dítka byla
spokojena. Těm, kteří odcházejí,
přejeme mnoho úspěchů v novém
působišti a také věříme, že nezapomenou na svou malou školu.
Dětem, které do školy teprve začnou chodit, přejeme také hodně úspěchů, radosti a dobrých
zkušeností.
Mgr. Renata Svobodová
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
V mateřské škole se děti poučily jak se chovat při požáru
Hasiči zavítali k dětem a poučili je jak se chovat v případě nebezpečí
Hasiči Jana Trojancová a Tomáš Sklenák v těchto dnech navštívili naši mateřskou školu
s maskotem „Dráčkem Hasíkem“ Zajímavé besedy se účastnily obě dvě třídy. Hasiči nejmenším představili – kdo jsou hasiči, jak jsou hasiči vystrojeni k požáru, dopravní nehodě
nebo jiným událostem. Děti si s hasiči povídaly i o tom, co udělat, když v bytě nebo v jejich
domě vypukne požár, koho přivolat, komu to ohlásit a jak se nejrychleji dostat z hořícího
objektu. Seznámily se s telefonními čísly, a jakým způsobem si je zapamatovat. V čem je
nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel i jak nahlásit požár. Řešily také situace, co
dělat, když hoří oblečení. Mezi dětmi a přednášejícími byla neustálá komunikace. Děti byly
velmi šikovné a dokázaly odpovídat na dotazy. Mohly si vyzkoušet i zásahovou výstroj a na
samý závěr poutavé besedy jim byly předány omalovánky, tužky, pexeso a další drobnosti.

Návštěva u paní kněžny
K blížícímu konci školního roku neodmyslitelně patří výlet. Ani letos jsme děti o tento
zážitek neochudili a společně jsme navštívili zámek Milotice, kde jsme se vrátili do časů
princezen a princů. Interiér zámku jsme si prohlédli v barokních kostýmech. Prohlídky se
odehrávají jako návštěva u paní kněžny. S výběrem a ustrojením nám pomáhaly zkušené
kostymérky. Před samotnou prohlídkou byly děti poučeny, jak se mají chovat a pohybovat.
Dívky si před audiencí u hraběnky nacvičily pukrlata a chlapci smekání klobouků.
Následuje prohlídka zámeckých interiérů a poté již vstup do sálu, kde děti očekává zámecká
paní. V sále se děti učí dvorské etiketě. Pak je čekal tanec princezen a šermířský souboj
malých šlechticů, vše za doprovodu živé dobové hudby.
Děti byly spokojené a nejen ony, ale my všichni jsme si odváželi mnoho pěkných zážitků.
Marie Březovská, učitelka MŠ

3/2015

strana

11

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
V soutěžním ročníku 2014/2015 se A-mužstvo pod vedením p. Karla Machaly umístilo na 4.
místě (viz. konečná tabulka). Za poslední roky se tak jedná o velmi dobré konečné umístění.
Nejlepšími střelci mužstva se stali: Benovič Ján (12 branek), Hartman Zbyněk (8 branek),
Macháček Zdeněk, Šantavý Pavel a Vrána Miroslav (5 branek).
III.B muži
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Kozojídky
Vlkoš
Žádovice
Petrov
Radějov
Lipov
Hr. Lhota B
Domanín
Javorník
Mor. Písek
Ježov
Žeravice
FK Suchov
Vnorovy B

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
19
17
14
12
12
11
9
10
9
8
8
5
8
2

0
5
4
4
6
5
6
8
2
4
7
5
13
3
4

2
5
8
8
9
9
9
14
13
11
13
8
15
20

Skóre
76 : 32
86 : 32
54 : 41
55 : 45
51 : 49
56 : 45
41 : 45
38 : 60
44 : 53
46 : 57
40 : 52
48 : 42
50 : 73
30 : 89

Body
62
55
46
42
41
39
35
32
31
31
29
28
27
10

Prav
( 23)
( 16)
( 7)
( 3)
( 2)
( 0)
( -4)
( -7)
( -8)
( -8)
(-10)
(-11)
(-12)
(-29)

Mužstva dorostu a starších žáků se umístila ve svých soutěžích na posledních Amístech
(dorost – 12. místo, st. žáci – 10. místo). Zatím pouze tréninků se účastnily děti v rámci přípravky. Všem hráčům našeho fotbalového oddílu děkujeme za vzornou reprezentaci klubu
a obce. Trenérům, realizačním týmům a rodičům patří velký dík za ochotu a velmi dobrou
práci při organizaci a zajištění činnosti všech našich mužstev.
Po skončení sezóny byla v rámci našeho fotbalového areálu provedena aerifikace travnaté
hrací plochy (= provzdušení trávníku), přičemž hlavním cílem aerifikace trávníku je zlepšení příjmu vzduchu a vody u vegetačního substrátu, a tím zajištění regenerace trávníku, jeho
kořenové soustavy a nadzemní části.
V sobotu 20.6.2015 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v areálu vinných sklepů
Plže rockovou zábavu „Noc sportovců“, na které se hudebně představila skupina Artemis.
I přes nepřízeň počasí zábavu navštívilo cca 250 lidí.
Program A-mužstva: Před zahájením nové sezóny 2015/2016 odehraje A-mužstvo 2 pohárové turnaje – dne 6.7.2015 v Radějově a dne 26.7.2015 ve Tvarožné Lhotě.
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Nová sezóna 2015/2016 bude zahájena prvním kolem mistrovských utkání v neděli 9. 8.
2015. Do nové sezóny vstoupí z našeho fotbalového oddílu A-mužstvo a starší žáci (7+1).
Věřme, že nová sezóna bude zahájena vítězně a budeme dosahovat lepších výsledků než v
sezóně uplynulé.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2015/2016.
Ing. Ladislav Krůtil ml.

S činnosti MS Dolina Petrov
Dne 17.5.2015 se konal v prostorách střelnice Pánov v Hodoníně okresní přebor v brokových disciplínách. Střílelo se lovecké kolo a automatická baterie. Mezi soutěžícími byli také
členové mysliveckého sdružení Dolina Petrov – M. Javornický, F. Javornický, V. Tománek,
K. Kočvara a D. Motyčka. Úspěchu dosáhl František Javornický v kategorii veteráni, kde
obsadil třetí místo.
Dne 6.6.2015 se členové MS Dolina Petrov sešli s myslivci MS Žerotín Strážnice na
druhém přátelském klání obou sdružení v prostorách střelnice v bažantnici ve Strážnici.
Přátelský souboj obou sdružení se skončil vítězstvím družstva Strážnice a tak putovní pohár
zůstal v rukou strážnických myslivců. Rovněž se konaly střelby petrovských myslivců. Zúčastnilo se 14 střelců, kteří stříleli 2x 14 asfaltových terčů v disciplíně lovecké kolo. Stupně
vítězů obsadili 1.V. Tománek, 2.K.Kočvara a 3. M. Javornický, kteří v tomto pořadí také
stáli na stupních vítězů v celkovém hodnocení střelců obou sdružení.
Dne 12.6. 2015 se prostory u „Lapače“ zaplnily dětmi z MŠ a ZŠ Petrov při tradičním
setkání dětí s myslivci. Zahájení bylo formou nástupu za doprovodu mysliveckého troubení. Poté byla dětem předvedena práce loveckého psa ve vodě. Děti se rozdělily do skupin a
soutěžily v disciplínách střelba ze vzduchovky, skákání v pytli a přenášení míčku. Všechny
děti si vedly v soutěžích statečně a bojovaly ze všech sil. Nejlepší výkony dětí byly odměněny diplomem a věcnou cenou. Proběhla také soutěž mezi třídami o nejkrásnější obrázek
s mysliveckou tématikou. Té se nejlépe zhostili žáci 3. třídy.
Děkujeme všem dětem za příjemný den a disciplinovanost.
S pozdravem „myslivosti zdar“
Michaela Grúberová
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MC KLUBÍČKO
Milí čtenáři,
touhle cestou bych Vás ráda informovala o činnosti MC Klubíčko. Klubíčko navštěvuje
cca 6 dětí. Máme zde hračky, vyrábíme si výrobky a taky si lépe přivyknou kolektivu.
V minulém roce k nám přišel jako každý rok Mikuláš a děti byly za statečnost odměněny
balíčky od čerta a anděla. Na Vánoce jsme si Klubíčko vyzdobili vánočním stromečkem,
pouštěli si koledy a taky k nám přišel Ježíšek a dětem přinesl dárečky.
Tenhle rok jsme navštívili ZOO Hodonín, dětské hřiště Bambino a ještě se nějaký výlet
určitě uskuteční.
Vystoupení ke Dni matek jsme se bohužel nezúčastnili z důvodu malého počtu dětí, proto
bych tímto chtěla za celý kolektiv pozvat maminky a tatínky, aby se za námi přišli podívat. Scházíme se každou středu od 9:00 - 11:00 v prostorách MŠ - vchod za školkou.
Děkujeme kolektivu vedení obce za podporu, a také paní Martinkové za úklid.
Za MC Klubíčko Sabina Šantavá
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SDH Petrov
Tak jak je už v Petrově zvykem, tak i letos patřila první sobota v červenci hasičům. 4. července se uskutečnil 20. ročník memoriálu Z. Stránského a 38. ročník soutěže o pohár starosty obce. Soutěže se zúčastnilo 17 týmů mužů a 6 týmů žen. Kategorii žen ovládlo družstvo z
Ratíškovic s časem 18,85s. V mužské kategorii opět padl rekord trati a s výsledným časem
17,04s zvítězilo družstvo Mistřín A. Tak jak celý víkend, tak i soutěž provázelo teplé a slunečné počasí a po dlouhé době proudaře netrápil vítr. Soutěž se naštěstí obešla bez většího
zranění a všichni se v pořádku vrátili zpět domů.
Tento víkend přijeli na návštěvu hasiči z Hrádku u Rokycan, se kterými udržujeme družbu
už téměř 40 let. Po soutěži vznikl tým, který jsme poskládali společnými silami a „rekreačně“ jsme si útok zaběhli také. Po horkém dni bylo skvělým osvěžením, když jsme nakonec
všichni skončili v kádi s vodou.
Jménem svým i jménem sboru bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům, hostům i organizačnímu týmu za příjemně strávený víkend.
Tomáš Sklenák

Mišková 5. na Evropských Hrách
V minulém čísle Petrovského zpravodaje jsme vás Informovali o úspěších petrovské rodačky Veroniky Miškové. Tyto úspěchy se ještě před prázdninami rozrostly!
Veronika se jako jediná zástupkyně karate z ČR, účastnila historicky 1. Evropských her, konaných v Baku (Ázerbajdžán). Již nominace na tuto sportovní akci byla obrovskou výhrou.
Byl totiž pouze 1 nominační turnaj (mistrovství Evropy), z kterého postoupilo 6 soutěžících
do každé kategorie, dále bylo jeden na divokou kartu Evropské federace, a jedno místo pro
domácího závodníka. Takže jen opravdová špička!
V úterý 9.6. odletěla Veronika, i se zhruba 40 dalšími sportovci pod hlavičkou Českého
olympijského výboru, armádním speciálem přímo do Baku. Sportovci byli ubytováni, jako
na Olympijských hrách, v olympijské vesnici. Součástí vesnice bylo naprosto vše. Jídelny,
posilovna, bazén, sauna, poliklinika, prádelny, rekreační centra… .
V Pátek 12.6. pak bylo slavnostní zahájení na nově postaveném Olympijském stadionu pro
zhruba 70 tisíc diváků. Součástí zahájení byl také nástup sportovců ze všech 50 zemí, které
budou soupeřit o evropské medaile, proslovy, zapálení olympijského ohně atd.
V neděli 14.6. pak již nastal ten pravý čas pro Veroniku Miškovou. V 10 hodin ráno tamního
času začínala právě její kategorie (kata ženy). V kategorii bylo celkem 8 závodnic. Soutěžilo se ve 2 skupinách po 4, systémem každý s každým. 2 nejlepší z každé skupiny postoupily
do semifinále, vítězové semifinále postoupili do finále o zlatou medaili, poražení do malého
finále o bronzovou medaili. Naše zástupkyně měla těžkou skupinu a narazila tak hned na
úvod na dvojnásobnou více-mistryni světa Sandy Scordo (Francie). Té podlehla těsně 2:3.
Poté si lehce 5:0 poradila s Karen Dolphin (Irsko). Avšak poslední soupeřkou ve skupině
jí byla současná evropská jednička Sandra Sanchez (Španělsko). S tou Veronika Prohrála
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0:5, a obsadila tak 3. místo ve skupině, a celkově 5. Místo na Evropských hrách. O tom
jak těžkou měla skupinu, se pak všichni přesvědčili, když obě její přemožitelky proti sobě
stanuly ve finále.
Více fotografií, a rozhovor krátce po skončení soutěže a dojmy naleznete na facebookové
stránce Mišková Veronika, nebo na internetové stránce http://baku.olympic.cz/.
Závěrem by vás chtěla Veronika pozvat na svůj 2. Letní karate příměšťák (příměstský tábor)
zaměřený nejen na karate, ale také základy atletiky, gymnastiky, hry, základy ostatních bojových umění atd. ,,Příměšťák´´ se koná 2 srpnový týden ( 10. – 14.8) v Hodoníně na SVČ,
je pro děti od 5 do cca 15 let. Více informací na FB : karate příměšťák, email: karateprimestak@seznam.cz nebo tel: +420728571896

UPOZORNĚNÍ
Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu
( pátý ročník )
Vedení obce Petrov vyhlašuje soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu.
Tato soutěž bude probíhat v době od 15. května do 15. srpna. V této době
budeme sledovat rozkvetlé záhony, truhlíky plné barev a pořádek kolem
domu. Bude vytipováno 20 nejhezčích domů, které nafotíme. Do soutěže
se mohou přihlásit majitelé domů i samostatně. Stačí přijít na obecní úřad a nahlásit číslo
domu. Fotografie si zajistíme. Pořízené fotografie budou po skončení soutěže vystaveny
na nástěnkách obce a na webových stránkách obce. Občané Petrova hlasováním vyberou 5
nejlepších, kteří budou odměněni.
Vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu 5. září na akci „Petrovský kotlík“.

Fotosoutěž
Obec Petrov vyhlašuje fotosoutěž:

„Petrov objektivem Petrovjanů a přespolních“
Vyhodnocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“ v sobotu 5. září 2015.
Budou odměněny 3 nejhezčí fotografie. Fotky můžete zasílat buď elektronicky, nebo
přinést na obecní úřad.
Těšíme se na vaše nápadité pohledy na naši obec.
Eva Mlýnková
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Hrají skupiny:

Šroti z Dolních Bojanovice
Tabak – Kabat revival
z Uh. Hradiště
Just A Girl z Hodonína
Huménečko
Vstupné:
Od 11.00 hodin – 30,- Kč
Od 13.00 hodin – 50,- Kč
Od 24.00 hodin – 100,- Kč
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících červenec a srpen:
Červenec

6.7. Marie Obrtlíková

Srpen

5.8. Ludmila Příhodová
9.8. Marie Zezulová
30.8. Růžena Floriánová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:

Ladislav Samohýl
Anna Obrtlíková
Jaroslav Martinek
Josef Šebesta
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:

Diana Javornická

Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE : 20.7., 3.8., 17.8., 31.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.7. a 14.8. pátek
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VERONIKA MIŠKOVÁ
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ A LOUČENÍ S PÁŤÁKY
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