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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 3/2016

Přejeme všem našim občanům příjemnou
dovolenou a dětem radostné prázdniny…
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
s příchodem prázdnin a s nimi spojených dovolených vás chceme pozdravit prostřednictvím tohoto zpravodaje a napsat pár informací, co se děje v naší obci a co
nás čeká během léta.
Během měsíce května jsme otevřeli Baťův kanál, přivítali do života naší obce 18
nových občánků a oslavili svátek matek a Den dětí. Dále v Plžích proběhla výstava
vín, přehlídka dechových hudeb a Senioři. První červnovou sobotu jsme měli možnost ochutnat vína vinařů Strážnicka. Členové souboru Petrovjan nás prezentovali
na „přespolních“ akcích, za což jim patří velký dík. Byly to Hry bez hranic v Radějově a MFF Strážnice.
Jistě jste zaregistrovali, že byly dokončeny práce na sociálkách na Baťově kanálu.
Zaměstnanci v současné době pečují hlavně o zeleň. Byly také umístěny stojany
na kola do Plží a do přístavu na „Baťáku“. Zatím pouze polovina, další část bude
dodána během prázdnin. Tyto stojany společně se 4 kusy cykloboxů a 3 kusy parkových laviček budou pořízeny z dotace Jihomoravského kraje, kam jsme žádali
společně s dalšími členskými obcemi prostřednictvím MAS Strážnicko.
V minulých měsících jsme také obdrželi informaci o přidělení dotace na projekt
„Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany DSO
BK – Obec Petrov“. Rozpočet projektu činí pro naši obec cca 2,8 mil. Kč. Díky
tomuto projektu obec pořídí nový bezdrátový rozhlas a hladinoměr na Baťův kanál.
Harmonogram realizace projektu bude ještě upřesněn, a to z toho důvodu, že je do
projektu zapojeno 9 obcí.
Během prázdninových dní proběhne ještě řada akcí v Plžích, na které jste srdečně
zváni. V červenci se uskuteční cirkusové vystoupení na Baťově kanále. Těšíme se
na společně strávené chvilky s vámi.
Milí spoluobčané, v nastávajícím létě přejeme všem dostatek příležitostí k odpočinku i zábavě a také dostatek času stráveného v kruhu nejbližších.
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 263 - 278 z jednání č. 19/2016 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 21.4.2016
263. ZO schvaluje Program jednání.
264. ZO schvaluje Udělení souhlasu paní Silvii Svobodové s provedením plánované stavební úpravy vepřína, spočívající ve výměně střechy a opravě střešních konstrukcí na
stavbě na obecním pozemku p.č. 1413/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
265. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016.
266. ZO schvaluje Kupní smlouvu č. 1019/2016 Mrg. Marek Konečný – insolvenční správce. Předmětem smlouvy je id. ½ nemovitého majetku, a to:
- pozemek p.č. 1440/9, o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace,
- pozemek p.č. 1441/8, o výměře 959 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační areál,
- pozemek p.č. 1442/2, o výměře 64 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha
- pozemek p.č. 1460/90, o výměře 505 m2, druh pozemku ovocný sad,
- pozemek p.č. 2031/11, o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Předmět této smlouvy zajišťuje pohledávku věřitele Roberta Vašíčka. Kupní cena činí
74 960,- Kč a daň z nabytí nemovitých věcí činí 2 999,- Kč. Celková částka tudíž činí
77 959,- Kč. Kupující bere na vědomí, že správní poplatek za vkladové řízení spočívající ve výmazu jednotlivých závad z listu vlastnictví bude hradit ze svého.
267. ZO schvaluje Smlouvu svěřeneckou č. 1019/2016 – infolvenční správce Mgr. Marek
Konečný a Mgr. Radim Janoušek, advokát. Touto smlouvou se stanovuje způsob vypořádání kupní ceny ve výši 74 960,- Kč a částky ve výši 2 999,- Kč odpovídající dani
z nabytí nemovitých věcí vypočtené z kupní ceny.
268. ZO schvaluje Směnu obecního pozemku p.č. 3340/78 o vým. 962 m2 za pozemky p.č.
1425/21, 1425/23, 1425/25, 1425/28, 1425/31, 1425/36 a část pozemku p.č. 1305/7 o
celkové výměře 931,3 m2, které jsou ve vlastnictví Žerotín, a.s.
269. ZO schvaluje Směnnou smlouvu Žerotín, a.s. Předmětem je směna obecního pozemku
p.č. 3340/78 za pozemky p.č. 1425/21, 1425/23, 1425/25, 1425/28, 1425/31, 1425/36
a část pozemku p.č. 1305/7, které vlastní Žerotín, a.s.
270. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce budova č.p. 405 MS Dolina Petrov.
271. ZO schvaluje Plán odpisů na rok 2016. Pokud během roku nedojde k pořízení nebo
vyřazení investičního majetku, budou odpisy v roce 2016 činit 163 224,- Kč.
272. ZO schvaluje Přijetí 2 pracovníků na VPP v průběhu měsíce května do konce října 2016.
273. ZO schvaluje Pronájem „kolečka“ v areálu Plže panu Františku Kotkovi za účelem
pořádání nekomerční akce, na které by hrála holandská DH Freunde Echo společně
s DH Dolinečka ze Sudoměřic v termínu 16.7.2016 v době od 19.00 do 22.00 hodin.
Nájemné činí 1000,- Kč a na akci se nebude vybírat vstupné. Jsou zváni místní občané.
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274. ZO neschvaluje Navýšení počtu lůžek penzionu Tečelec z 10, které jsou v regulativech ÚP Obce Petrov na navržených 18. Hlavním důvodem je, že tento penzion je
navržen v řadové zástavbě na pozemcích p.č. 139 a 140 v k.ú. Petrov u Hodonína.
275. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku panu Pavlu Mikéskovi, reprezentačnímu hráči ČR v Rugby
276. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na kurz plavání pro žákyni Annu Zigmundovou, bytem Petrov 474, Základní škole Strážnice, Školní 283, okres Hodonín.
277. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ZO Českého svazu včelařů Strážnice, o.s.
278. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Záchranné stanici volně žijících živočichů Buchlovice.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Den Země Kovosteel Staré Město
Jak nejlépe formovat ekologické myšlení
dětí, než hravou formou. V duchu této myšlenky jsme i letos slavili celosvětový svátek
Den Země (22. 4.)
Dne 29. 4. 2016 navštívily děti ZŠ i MŠ
areál Kovosteelu ve Starém Městě, kde byla
pro ně nachystána spousta aktivit a soutěží s ekologickou tématikou. Kromě typických atrakcí – originální Kovozoo, maják
Šrotík, loď Naděje, letadla L 610, byla pro
děti připravena Pohádková zahrada s deseti soutěžními stanovišti (vesměs zaměřená
na ochranu přírody nebo ekologii). Děti se
mohly účastnit programu s klauny a prasátkem Pigy, zajezdit si na dětských vozítcích
a koloběžkách, vyzkoušet několik skákacích hradů a trampolín, mohly si nechat na
obličej namalovat pěkný obrázek, navštívit
starý vlak s dalšími ekologicky zaměřenými
aktivitami. Velký zážitek měly z projížďky
celého areálu vláčkem Stelinkou a procházky po vyhlídkových lávkách, kde si mohly
celý objekt prohlédnout z výšky.
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Na závěr byl každý žák odměněn eko tužkou, rozvrhem hodin a sladkostmi.
Mgr. Jitka Vyoralová

Edukačně stimulační program pro předškoláky
Co se skrývá pod tímto ne zcela srozumitelným názvem?
Jedná se o přípravku dítěte na vstup do základní školy za přítomnosti rodičů.
U nás je tento program organizován už pátým rokem.
Letos to bylo celkem sedm lekcí v dubnu a květnu.
Aby bylo dítě ve škole úspěšné, je zapotřebí, mnoha schopností v oblasti jemné motoriky,
zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, orientace v čase, v oblasti matematických představ, v řeči i myšlení.
Je také důležité, aby se dítě postupně seznamovalo a osvojovalo si pracovní návyky, aby
trénovalo pozornost, smysl pro povinnost, respektování autority, komunikaci mezi sebou a s
dospělým. Všechny tyto schopnosti jsou u dětí samozřejmě rozvíjeny v MŠ i doma v rodině.
Rodiče ale většinou nemají možnost srovnání s ostatními dětmi, nemají také možnost vidět, jak se jejich děti chovají v kolektivu vrstevníku, či jak reagují při cílených činnostech.
Edukačně stimulační program toto rodičům umožňuje a zároveň mají možnost si uvědomit,
v kterých oblastech jejich dítě vyniká, či v kterých je méně úspěšné.
Děti, které prošly programem, mají usnadněn přechod z MŠ do ZŠ, lépe se adaptují na nové
prostředí, jsou lépe připraveny na činnosti, které je v ZŠ čekají.
Mgr. Jitka Vyoralová, učitelka ZŠ

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ MĚSÍC NAŠICH PRVŇÁČKŮ
Nástup do školy je velkou změnou v životě každého dítěte. Přizpůsobení se novému prostředí,novým vyučujícím, jejich pokynům, zvyknout si na pravidelnou domácí přípravu a
plnění zadaných úkolů. Jsou na něj kladeny vyšší požadavky na soustředění a dodržování

3/2016

strana

7

určitých pravidel. Je toho zkrátka spoustu nového. V tomto období je důležité, aby se dítě
vedlo k tomu, že své poznatky využije v běžném životě, že žádné učení není zbytečné.
Důraz na první ročník je kladen proto, že se jedná o období, kdy velmi záleží na tom, jaký
vztah si dítě ke škole vytvoří. Důležitou podmínkou je vytvoření pozitivního vztahu ke škole a důvěry v to, že získané vědomosti a poznatky dále uplatní ve svém životě.
Škola se snaží o rozvoj celistvé osobnosti žáka, takže se výuka neomezuje jenom na poznatky, vědomosti, dovednosti, návyky, ale pečuje a rozvíjí postoje a hodnoty svých žáků.
V tomto školním roce nastoupilo do prvního ročníku deset dětí a když se dnes ohlédnu
zpět, tak se můžu jenom radovat z jejich úspěchů, jak se jim podařilo zvládnout adaptaci
z mateřské školy na režim školy základní, jak zvládly učivo, jak umí hezky mezi sebou
komunikovat, že umí požádat o pomoc a také pomoc nabídnout, učí se pracovat s chybou,
respektovat a tolerovat osobnost svých spolužáků, snaží se hodnotit své výkony i své chování a chování jiných.
Našim prvňáčkům končí vládnutí v prvním ročníku a předají pomyslnou štafetu novým žákům - prvňákům. Jsem moc ráda, že jsem mohla být celý čas průvodcem na začátku jejich
cesty za vzděláním a chci velmi poděkovat rodičům za vstřícnost, ochotu a spolupráci.
Mgr. Jarmila Flašarová, tř.uč.

ŠKOLNÍ VÝLET 1. a 2. ROČNÍKU DO SELSKÉHO DOMKU
V KNĚŽDUBĚ
SELSKÝ DOMEK se zvířaty…… místo, kde se zastavil čas!
Je to nádherné slovácké stavení se žudrem a modrou obrovnávkou pocházející z roku
1 876. Je postaveno z kotovic na kamenném základu s dřevěnými stropy a modrými kachlovými kamny, na kterých se dodnes dělají patenty a báleše. Domek je ve všech místnostech
vybaven v selském stylu období přelomu 19. a 20. století. Dokonalost celku dotváří velká
předzahrádka doplněná ještě větší zahradou.
To je část informací, které si můžete přečíst na internetových stránkách, ale naše děti z 1. a
2. ročníku si všechny tyto uvedené údaje mohly ověřit v rámci školního výletu, který proběhl dopoledne dne 25. června. Počasí nám přálo a vše, co slibovaly internetové stránky, jsme
skutečně v Selském domku našli. A nejen to! Čekalo nás velmi milé přivítání v dobovém
oblečení, přívětivé jednání po celou dobu výukového programu, kde měly děti možnost
nahlédnout do všech místností s výkladem, jak se dříve žilo, k čemu sloužily různé, dnes už
zapomenuté předměty a také si pomlely ručně zrnkovou kávu.
Zajímavá byla také prohlídka staré zemědělské techniky, hrabání sena, pumpování vody a
krmení zvířat.
Závěrem si děti zasportovaly při různých sportovních disciplínách a odjížděly domů s pochvalou za pěkné chování a plni krásných zážitků. A my, paní učitelky, si přejeme, ať se
v budoucnu potkáváme při podobných akcích s takovými nadšenými a vstřícnými lidmi,
jaké jsme měly možnost potkat v Selském domku v Kněždubě.
Mgr. Jarmila Flašarová
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ŠKOLNÍ VÝLET – VIDA CENTRUM
Nastal čas školních výletů a starší žáci naší školy (3. – 5. ročník) se dne 25. května rozhodli
navštívit jedno zajímavé místo v Brně. Již samotná cesta rychlíkem a tramvají byla pro děti
zážitkem.  Ale ten největší zážitek byl teprve před námi – VIDA science centrum. Ptáte
se, co je to VIDA centrum? Je to místo, které v dětech probouzí zvědavost a touhu dozvědět
se více o světě kolem nás. Na ploše 5000 m2 na nás čekalo přes 170 interaktivních exponátů.
Expozice byla rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Děti se tak mohly stát hvězdou zpravodajství o počasí, zažít zemětřesení, rozpoutat
tornádo, změřit si svůj postřeh, svoji sílu i tep srdce. Mimo stálou expozici jsme navštívili
také výukový program s názvem „Barvy kolem nás.“ Zde žáci zjistili, jak se míchají barvy,
jak vnímá barevné spektrum lidské oko a jak se skládají barvy ve světle. Velmi zábavná byla
možnost vyzkoušet si, jak své okolí vidí hmyz. Dále jsme navštívili science show s názvem
„Dělám tlaky, dělej taky.“ Během této show jsme viděli pokusy, které dětem vysvětlily fungování některých fyzických jevů. Na závěr výletu jsme se vydali do brněnského centra, kde
si žáci mohli zakoupit něco na památku, nebo doplnit zásobu pamlsků.  Při zpáteční cestě
jsme bohužel museli řešit patálii se ztraceným batohem, přesto si troufám říci, že se nám
výlet vydařil a zanechal v nás krásné dojmy i nové poznatky o světě kolem nás.
Mgr. Romana Staňková

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Na Den dětí – 1. června se celá naše škola vypravila do
Veselí nad Moravou na dopravní výchovu. Zvláště v
období blížících se letních prázdnin, kdy děti nazouvají
kolečkové brusle a usedají na kola, je potřeba připomenout jim bezpečný pohyb na silnici. Výuka byla rozdělena
na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část
se zaměřila na pravidla silničního provozu a poznávání
dopravních značek. Praktická výuka probíhala na dopravním hřišti. Děti si mohly zapůjčit kolo nebo koloběžku a
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ukázat, zda zvládnou jízdu i respektování silničních pravidel. Pro žáky byla připravena také
jízda zručnosti, ve které měli za úkol např. kličkovat mezi kužely, podjet pod překážkou,
za jízdy chytnout míček a přemístit jen na jiné místo. Žáci čtvrté třídy museli zvládnout i
písemný test, aby jim mohl být udělen průkaz cyklisty. Žáci testy zvládli a tak zbývá jen
všem popřát šťastnou cestu bez nehod. 			
Mgr. Romana Staňková

HODNOCENÍ JÍDELNÍČKŮ KRAJSOU HYGIENICKOU
STANICÍ
O stravování jako takovém již bylo napsáno mnoho. Všichni víme, že také platí „STO
LIDÍ, STO CHUTÍ“. Letošní rok byl docela plodný pro změny, kterými se musí řídit školní
stravování. Týká se hlavně skladby jídla a surovin, z kterých je pokrm připravován. Školní
stravování má u dětí a žáků pěstovat správné a zdravé stravovací návyky, které jsou důležité
pro jejich vývoj.
Všechna kritéria, která při přípravě pokrmů musí paní kuchařky dodržovat, velmi pečlivě
hlídají pracovníci hygienických stanic. I v letošním roce přišly na naší školu, kde proběhla
kontrola čistého vzduchu – způsob větrání v době vyučování. Dále se zaměřily na školní jídelnu. Závěr této kontroly byl hodnocen kladně, bez větších připomínek. Součástí kontroly
je i hlubší kontrola jídelních lístků. Vedoucí školní jídelny musela zaslat rozbor jídelních
lístků za období 2 měsíců, které na hygieně posuzovali a hodnotili dle stanovených kritérií
a nutričního doporučení. Na verdikt jsme čekali s velkým napětím.
Závěr kontroly je velmi pozitivní. „Celkově je jídelníček zhodnocen jako „výborný jídelníček“. Ze skladby jídelníčku je patrno, že s nutričním doporučením je pracováno. Doporučuji se nadále zaměřit na větší nabídku čerstvé zeleniny k hlavnímu jídlu.“
I do dalšího období se budeme snažit doplňovat nabídku novými recepturami a postupy při
přípravě jídel ve školní jídelně.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU …
A je tady … Konec školního roku 2015/2016. Čas je neúprosný a běží. Poslední dny školního roku děti ve škole tráví již tradičně finišováním, aby si na poslední chvilku vylepšily
své výsledky. Kromě závěrečného zkoušení děti ještě čekají i relaxačně-sportovní činnosti.
Uskuteční se Sportovní olympijské dopoledne, budeme pasovat budoucí prvňáčky a rozloučíme se s našimi páťáky, také navštívíme Strážnické slavnosti.
Myslím si, že pestrost aktivit během školního roku byla obrovská. Doufám, že i v příštím
školním roce se nám podaří zajistit pro děti MŠ a žáky ZŠ různorodé aktivity, které je zaujmou, pobaví i poučí.
Slavnostní ukončení školního roku letos proběhne v tělocvičně školy 30. června 2016
v 8 hodin. Provoz školní družiny bude ukončen v pátek 30. června 2016 ranní družinou
v 8 hodin.
Provoz mateřské školy bude následně ukončen v pátek 22. července 2016. V době prázdnin
bude MŠ otevřena od 6,30 do 14,30 hodin.
Vám všem, dětem, rodičům i obyvatelům Petrova přeji pohodu a příjemně strávené letní
měsíce.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
NETRADIČNÍ TÝDEN v MŠ
PYŽAMOVÝ DEN

A je to tu, konečně přišel tak dlouho očekávaný den - celá MŠ v pyžamu. Každý přišel
vybavený svým polštářem s úsměvem na tváři a plyšákem v ruce. Sešli jsme se ve třídě
a pyžamovým tancem jsme zahájili tento netradiční den - písnička byla jak jinak než z
Večerníčka. Určitě se všichni shodneme, že pohádky k dětem patří. Sdělují jim totiž, tolik
potřebné informace pro život jako je pomoc druhému, rozlišování dobra a zla, řešení problémů a hlavně nezapomenutelné zážitky.
Pondělní dopoledne bylo opravdu pohádkové a plné her. Naši obratnost jsme vyzkoušeli při
přenášení plyšáků i přeskakování polštářů, ale jízda na skluzavce s polštářem byla pro děti
ta největší legrace. Na závěr proběhla pravá polštářová bitva. Děti se nestačily divit, jak
rychle celé dopoledne uteklo.

KLOBOUKOVÝ DEN

Úterní dopoledne jsme ve školce strávili s klobouky. Klobouky byly nejrůznějších typů
(slamáčky, buřinky, sombrera atd.) a všechny sloužily jako pomůcky k hrám. Celé dopoledne se soutěžilo, závodilo, tančilo a plnily se dané úkoly z klobouku.
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DEN ČARODĚJNIC

Ve středu se v MŠ začaly dít podivné věci. Po chodbách si vznešeně vykračovaly čarodějnice, ze tříd zmizely všechny děti a nahradili je roztomilí malí čarodějové a čarodějnice,
místo obvyklé jarní výzdoby se to tu hemžilo čarodějnickou havětí a školičkou se nesly
vůně lektvarů a mumlání zaklínadel. Malí čarodějové a čarodějnice nezaháleli. A tak začal
taneční rej v čarodějnickém kole a poznávání pohádek, do kterých se čarodějnice zatoulaly.
V tělocvičně na nás čekala čarodějnická stezka odvahy se spoustou záludných, ale hlavně
zábavných úkolů a nástrah (let na košťátku, překračování bludných kořenů, procházení
bažinami). Tak jsme si to moc užili a na závěr se všichni pyšnili získaným čarodějnickým
diplomem.
Během tohoto dne jsme ocenili aktivní přístup dětí, které měly možnost uplatnit svou fantazii a tvořivost ve všech oblastech. Formou her a nabízených činností jsme se snažili dětem
přiblížit podstatu tradice pálení čarodějnic. Hlavním cílem bylo pochopení symbolu dobra
a zla. Také bychom chtěli ocenit aktivní přístup rodičů, kteří převlékli děti do kostýmů, a
tím nám dopomohli k navození atmosféry.

Selský dvůr Kněždub

Monika Úlehlová a Markéta Hýžová

Před dávnými časy žil v jedné malé chaloupce hospodář s hospodyní....
My s dětmi z MŠ Petrov jsme se mohli přijet podívat a vyzkoušet si tradice a práci drobných rolníků z 19. a 20. století.
V kouzelném domku se z nás stali hospodář s hospodyní. Oblékli jsme se do zástěrek a pustili do práce. A tak jak to kdysi dávno bylo, museli jsme si nejdříve nanosit vodu na praní.
Potom si děti mohly vyzkoušet, jak se doopravdy pralo. Práce s valchou nebyla jednoduchá,
ale děti to zvládly náramně.
Museli jsme také hrabat seno, aby bylo co podávat zvířátkům, které už na to netrpělivě
čekaly.
Trávili jsme dopoledne v krásném prostředí, plném zajímavých věcí, zážitků, s kterými se
už jen tak neshledáme. Dětem se to moc líbilo, a proto není divu, že na ně padla únava a po
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výborném obědě ulehly do postýlek a nechaly si zdát zážitky z celého krásného dne.
Monika Úlehlová, učitelka MŠ

ZE ŽIVOTA OBCE
Vítání občánků
Druhá květnová neděle patřila našim nejmenším občánkům. V tento den jsme přivítali 18
nových dětí do života obec Petrov. Byli to:
Bartoš Tomáš
Brožovič Dominik
Cíchová Klaudie
Dragounová Agáta
Hartmanová Adéla
Holiš Karel
Janeček Tobiáš
Jiránek Vojtěch
Javornická Diana

Klásek František
Komoňová Amálie
Krůtilová Dorota
Martinek Štěpán
Rech Jiří
Salčáková Alexandra
Svačinová Charlotte
Šachinger Daniel
Urbánková Vanesa

Všem rodičům přejeme, aby jim jejich ratolesti dělaly jen radost!

Oslava Dne matek
Pro tento slavnostní den si připravily program maminky s dětmi z MC Klubíčko, malí tanečníci pod vedením paní Marie Mikulkové, děti a paní učitelky z mateřské a základní školy a nechybělo také vystoupení mažoretek z Petrova a Sudoměřic. Všem zúčastněným děkujeme za moc pěkné odpoledne, při kterém jsme popřáli a poděkovali našim maminkám.
Eva Mlýnková
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Cesta kolem světa
Letošní oslavu Dne dětí jsme zaměřili na cestování po světadílech. S dětmi jsme byli například v Rusku, Egyptě, Vatikáně a v dalších zemích. Připravili jsme úkoly, za jejichž
splnění děti získaly Petrovské groše, které proměnily ve stáncích za hračky a drobné věci.
Tyto jsme pořídili za přispění sponzorů: Jaroslav Hlúpik, Miloslav Hartman, Pavel Vojtek,
Herna Petrov, Michal Novický a Jitka Halačková. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a děti
si tak mohly svůj den pěkně užít. Díky firmě Kovosteel Staré Město a jejímu řediteli panu
Bronislavu Janečkovi jsme měli možnost se podívat na velkého velblouda. Sladkou tečkou
na konec byl dobře opečený špekáček.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Mažoretky P. S. na MIA Festivalu v Praze
Na předposlední soutěž sezóny 2015/2016 jsme zavítali o víkendu 4. a 5. 6. 2016 do Paláce
Lucerna Praha na Finále MIA Dance Festivalu. Protože holky vystupovaly už v sobotu ráno
v 8.30, do Prahy musely jet o den dřív rychlíkem z Břeclavi. Rodiče a ostatní účastníci zájezdu vyrazili za dětmi brzy ráno v sobotu autobusem ČSAD Hodonín, a.s. Po příjezdu do
Prahy část výpravy vystoupila na hlavním nádraží v Praze a pěšky se přesunula na Václavské náměstí do Paláce Lucerna. Tam již čekaly naše mažoretky v plné kráse a v očekávání
vystoupení. Nejdříve se předvedla miniformace ve složení Karolína Šrédlová, Lucie
Chocholáčková, Adéla Šamánková, Barbora
Sýkorová, Terezie Konečná, Natálie Martinková, Eva Baculíková. Poté následovalo duo
Magdalény Podrazilové a Silvie Zemánkové.
Odpoledne pak vystoupila velká formace:
Eva Baculíková, Karolína Šrédlová, Lucie a
Monika Chocholáčková, Adéla Šamánková,
Natálie Martinková, Terezie Konečná, Barbora Sýkorová a Tereza Bursíková.
Letos byla na této soutěži velká konkurence.
Všechna děvčata se předvedla, jak nejlépe
dovedla, a ze všech vystoupení se nám podařilo vybojovat alespoň medaili za 4. místo v kategorii miniformace. I tak to byl pro holky
velký úspěch.
Vyčerpaní po náročném dni jsme sedli na tramvaj a odvezli se do našeho dočasného pražského domova v DDM U Boroviček.
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A protože do Prahy se nedostaneme každý den, neděli jsme využili k procházce po městě
a památkách.
Trenérkám Magdě a Silvě a také vedoucí Lence Podrazilové patří velký dík za jejich práci
a volný čas, který našim holkám věnují.
Petra Šrédlová

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
V soutěžním ročníku 2015/2016 se A-mužstvo pod vedením p. Rudolfa Buzaye umístilo na
8. místě (viz konečná tabulka). Nejlepšími střelci mužstva se stali: Benovič Ján (14 branek)
a Šantavý Pavel (7 branek).
III.B muži
Rk		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

+
18
15
15
15
15
12
12
10
8
8
8
7
4
4

0
2
5
4
4
3
3
2
7
7
5
4
4
8
4

6
6
7
7
8
11
12
9
11
13
14
15
14
18

Skóre
76 : 34
48 : 31
79 : 43
61 : 46
60 : 38
55 : 45
54 : 47
35 : 33
36 : 58
46 : 54
42 : 66
44 : 80
36 : 60
43 : 80

Body
56
50
49
49
48
39
38
37
31
29
28
25
20
16

Prav
( 17)
( 11)
( 10)
( 10)
( 9)
( 0)
( -1)
( -2)
( -8)
(-10)
(-11)
(-14)
(-19)
(-23)

Mužstvo starších žáků se umístilo ve své soutěži OS starší žáci sk. B (7+1) na 7. místě s
počtem 18. bodů. 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.
V rámci nového soutěžního ročníku 2016/2017 budou náš fotbalový oddíl reprezentovat
A - mužstvo a mladší přípravka. Výkonný výbor OFS Hodonín rozhodl na svém zasedání o
novém modelu soutěží pro soutěžní ročník 2016/17. Ruší se IV. třídy muži. Oddíly přihlášené do této soutěže budou přiřazeny do III. tříd sk. A,B,C.
V sobotu 9. 7. 2016 uspořádá Tělocvičná jednota Sokol Petrov v areálu vinných sklepů
Plže rockovou zábavu „Noc sportovců“, na které se hudebně představí skupina Artemis.
Občerstvení bude zajištěno.
V neděli 17. 7. 2016 se uskuteční na fotbalovém hřišti v Petrově pohárový turnaj mužů v
kopané konaný k 85. výročí založení oddílu fotbalu a 95. výročí založení Sokola v Petrově.
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Účastnit se budou mužstva Jiskra Strážnice, Sokol Radějov, SK Sudoměřice a Sokol Petrov.
Mezi utkáními se představí v přímém souboji také mužstva mladších přípravek ze Strážnice
a z Petrova. Začátek turnaje je ve 13:00 hod. Srdečně zveme všechny příznivce kopané.
V sobotu 18. 6. 2016 se uskutečnil pohárový turnaj mladších přípravek v Zarazicích. Naše
mužstvo se umístilo na 4. místě z celkového počtu 5 účastníků (KEN Veselí A, KEN Veselí
B, Petrov, Strážnice a FKM Morava). Naše fotbalové naděje vyhrály utkání s mužstvem
KEN Veselí B 3:1, následovaly prohry se Strážnicí 0:1, KEN Veselí A 1:4 a s FKM Morava
1:5.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2016/2017.
Ing. Ladislav Krůtil, ml.

Sbor dobrovolných hasičů Petrov
Ani jsme se nenadáli, z nového roku je polovina nenávratně pryč a máme tady začátek
léta. Z pohledu zásahové jednotky byla tato první polovina roku velmi klidná. V obci jsme
nemuseli vyjíždět k žádné události. Vyjížděli jsme pouze do sousedství. Za zmínku stojí
dubnový výjezd do Strážnice, kde jsme zasahovali u požáru plechové stavební buňky a
spolu zajišťovali kyvadlovou dopravu vody.
Na jaře jsme tradičně provedli sběr kovového a elektro odpadu. Tímto děkujeme všem za
podporu hasičů, které si vážíme.
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Na konci května jsme uspořádali dětskou soutěž v požárním sportu, které se opět zúčastnilo
přes třicet družstev. Tímto se naše soutěž řadí mezi nejoblíbenější na okrese, což jsme velmi
rádi a svědčí to o dobré práci vedoucích mládeže, kteří si zaslouží poděkování.
Zúčastnili jsme se také soutěže Českého rozhlasu Brno Dobráci roku. Jednalo se o soutěž,
kdy každý týden byl představen jeden sbor a posluchači pro něj pak mohli během týdne hlasovat pomocí SMS. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale i tak děkujeme všem, kteří nám poslali
svůj hlas. Stejně tak jsme rádi, že ČR Brno takto podporuje dobrovolné hasiče.
Na závěr bych Vás rád srdečně pozval na soutěž dospělých družstev Memoriál Zdeňka
Stránského, která se bude konat 2. července od 14:00 v areálu koupaliště a následnou Hasičskou noc, která začíná ve 20:00 v areálu Plží. Hrát bude k tanci a poslechu skupina Fo3.
S přáním krásného léta,

V letošním roce jsme se do soutěžní sezóny vrhli
na halové soutěži ve Velké nad Veličkou, kde naše
barvy hájila dvě družstva a to starší a mladší žáci.
A ve stejné sestavě jsme pokračovali i v soutěžích
na venkovních hřištích. . Postupně se k nám přidávali další malí „ velcí “ hasiči a zbytek sezóny běháme ve dvou mladších a jednom starším družstvu.
Pilně trénujeme a to se nám vyplatilo na domácí
soutěži, kdy se družstvo starších žáků v celkovém
hodnocení umístilo na 4. místě jen o pár setin vteřiny za třetím družstvem. Na domácí soutěži také poprvé soutěžilo družstvo našich nejmenších hasičů.
Svoji premiéru zvládli se ctí , a i když skončili na
posledním místě, byli důstojným soupeřem ostatním soutěžícím.
Mgr. Jana Trojancová

Ing. Petr Zezula, starosta sboru
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Z činnosti mysliveckého spolku
Jako každý rok i letos se myslivci MS Dolina Petrov dne 10.6.2016 setkali s dětmi základní a mateřské školy v Petrově. Při příležitosti svátku všech dětí jim s maličkým opoždením uspořádali den plný aktivit a překvapení.
Děti si zasoutěžily v třech disciplínách a po vyhodnocení a malém občerstvení byly
ti nejšikovnejší odměněni cenami a diplomy. Po dobu soutěžení děti malovaly obrázky s
mysliveckou tématikou. Nejvíce obrázků namalovaly děti MŠ a za žáky ZŠ se toho nejlépe
zhostila Katka Klásková.
Jako překvapení přišla mezi děti „ponice Šmoula“, na které se nebojácné děti povozily.
Začátek i konec akce byl doprovázen tradičním mysliveckým troubením.
Děti musíme pochálit za vzorné chování.
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Spojení s mysliveckou tématikou měly děti ješte
v dubnu. Malovaly obrázky
na výstavu loveckých trofejí. MS Dolina Petrov a
Honební společenství Petrov se finančně podílelo
na dopravě dětí do KD v Hodoníně na výstavu.
Dne 11.6.2016 se už potřetí setkali myslivci
Strážnice a Petrova na přátelském utkání střelců v
prostorách Bažantnice ve Strážnici. Putovní pohár
opět „vystříleli“ střelci ze Strážnice.
Při této příležitosti si samostatně vyhodnotili
střelecké umění myslivci Petrova. Na loveckém
kole střílelo na 2x20 asfaltových holubů 15 střelců.
Na prvním místě se umístnil Michal Javornický,
druhý David Motyčka a třetí Václav Tománek.
Michal Javornický získal prvenství i v celkovém
hodnocení střelců Strážnice a Petrova.
Michaela Grúberová

Místní reprezentant Pavel Mikéska pokračuje i tento rok
Pavel Mikéska se i tento rok probojoval do reprezentace České republiky v Rugby League.
Sezónu zahájil hned přípravným zápasem se Srbskem, který byl důležitý před odjezdem na
Ukrajinu, kde naše reprezentanty čeká těžký zápas. I nadále pravé křídlo bude reprezentovat
Českou republiku v Rugby League po celý rok, s tím samozřejmě souvisí neustálá fyzická
příprava, běhání a techniky. Pavla můžeme v naší obci vidět na fotbalovém hřišti a okolí.
A tak hráči s číslem 5 přejeme hodně úspěchu v RUGBY.
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Vánoční koncert

Hry bez hranic v Radějově
Radějovští nadšenci, pod vedením Milana Suchánka, uspořádali
letos další ročník Her bez hranic. Téma bylo hry „hříchu a neřesti“
a konaly se v sobotu 11. června v Radějově. Soutěžilo celkem 13
týmů. Naši obec reprezentoval soubor Petrovjan ve složení Milada
a Bára Martinkovy, Miluše Šarová, Simona Komoňová a Martin a
Robert Benovičovi. Petrovský tým obsadil hezké 7. místo. Děkujeme dobrovolníkům za reprezentaci naší obce .
Eva Mlýnková
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Senioři 2016
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Petrovjan na MFF Strážnice
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UPOZORNĚNÍ
Co nového v odpadech

Úvodem je třeba poděkovat všem, kteří poctivě třídí svoje odpady. Jsme rádi, že do svých
popelnic nedáváte rostlinné zbytky a hojně využíváte naší kompostárny. Kromě toho, že
nám klesla svozová hmotnost odpadu z popelnic, která je nejdražší položkou, je v naší obci
čistější vzduch, nepálí se a nesype se tráva do keřů kolem cest.
Určitě hojně využíváte i kompostéry. Jme rádi, a věříme, že oceňujete neomezený vstup na
kompostárnu. Naučili jste se, (až na výjimky)správně ukládat rostlinné zbytky a urychlíte
tak jejich zpracování. Dřevo a dřevěný odpad, který ukládáte na kompostárně, jsme původně drtili vlastními silami, jde ale o velmi pracnou a drahou činnost. Je pro nás levnější
nechat tento odpad podrtit a za to si jej firma odveze na spálení.
Přesto, že jsme s provozem kompostárny spokojeni, je třeba ještě apelovat na některé z vás.
Do trávy nemíchejte ořezané haluze, ostříhané šípové růže, zbytky špagátů a úvazků,
„dyňovisko“ a kukuřičné palice, to překopávač nevezme, raději to hoďte do dřeva, kde se
to podrtí. Pokud vyvážíte třeba králičí hnůj nebo cokoliv rostlinného v pytli, vysypte to a
pytel si odvezte.
Respektujte prosím upozornění na tabulích, kam co ukládat a do kterého posadu.
Z jara jsme na kompostárně shromažďovali stavební odpad, který jsme podrtili a použili na
kompostárně a opravu některých polních cest.
Toto se zatím nebude opakovat, tento materiál na kompostárnu nevozte!
Teprve až připravíme další oplocený prostor pro tento materiál, bude možné jej uložit.
Dohodli jsme s firmu PLUS, která má stavebniny za mostem Do polí o možnosti uložit
po dohodě jakékoliv množství stavební suti, firma má vlastní recyklaci. Rovněž je možné
využít firmy Horáček ze Sudoměřic.
Nově vám chceme umožnit každý týden ve středu od 14 do 17 hodin uložit ostatní vytříděný
odpad do určených kontejnerů na našem technickém dvoře u železničního přejezdu Do polí.
Pevně věříme, že se tímto krokem zbavíme velkého nešvaru, který nás v poslední době
trápí.
Je to ukládání čehokoliv, co nevleze do zvonů kolem nich a před bránu technického dvora.
Vypadá to přímo hrozně a je otázkou času, kdy se třeba zrovna vaše dítě pořeže o takto
uložené sklo.
Ještě jednou vám děkujeme, že třídíte a ukládáte tam, kam máte.
Starostka a místostarosta
(foto odpady 1 a 2)
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Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC – SRPEN

POPELNICE : 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.7., 12.8. pátek

Společenská kronika
Jubilanti v měsících červen, červenec a srpen:
Červen:
Antonín Junek
Karel Belžík
Josef Zezula
Františka Belžíková
Anna Březovská
Červenec:
Marie Obrtlíková
Srpen:
Ludmila Příhodová
Marie Zezulová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:

Anton Bederka
Josef Silnica
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:

Sebastian Šantavý
Nela Brožovičová
Jakub Dvorský
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STŘEDISKO PETROV nabízí:
Uložení stavebních
h od
odpadů,
dpad
dů, sutíí

již od

110 Kč/t

Prodej štěrku, písků, kameniv

bez DPH

Prodej stavebního materiálu
Prodej betonového a cihelného recyklátu
Půjčovna nářadí a vibrační techniky
po tel. domluvě

PROVOZNÍ DOBA

PO–PÁ

0700–1115
1200–1600

petrov@firmaplus.cz

TEL. KONTAKT

734 258 698
www.firmaplus.cz
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STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363, tel: 518 120 024
www.firmaplus.cz

CENÍK STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ STŘEDISKO PETROV (ceny bez DPH)
Název sypkého stavebního materiálu
Kopaný písek
Kačírek – těžené (plavené) kamenivo
Potěrák žlutý
Drcený kámen
Drcený kámen
Štěrk
Cihlový recyklát
Cihlový recyklát
Betonový recyklát

FRAKCE (mm)
0-2
16-22
0-4
4-8
0-32
0-32
8-32
32-63
0-63

Kč/t
280,410,285,540,290,290,90,75,140,-

Název betonového stavebního materiálu – Výrobce BETONG
Betong 20 Tvárnice Kruhový otvor (Rozměr 490x200x190mm, 60ks/pal)
Betong 20 Tvárnice Hranatý otvor (Rozměr 490x198x190mm, 60ks/pal)
Betong 15 Tvárnice (Rozměr 490x147x190mm, 70ks/pal)
Betong 20 Bedníci (Rozměr 500x200x200mm, 60ks/pal)
Betong 30 Bednící (Rozměr 500x300x200mm, 36ks/pal)
Betong 40 Bednící (Rozměr 490x400x200mm, 20ks/pal)

Kč/ks
31,31,28,24,28,40,50,-

Název pytlovaného stavebního materiálu
Cement II Mokrá, 25kg/bal
Potěr betonový BPJ 421 jemný 30kg/bal
Potěr cement.030 30 4mm 40kg/bal
Pojivo UNIMALT 14 Hranice 25kg/bal
Lepidlo Weber tmel 700 univerz. 25kg/bal
Malta zdící a omítková PCI Pecicret K 01 30kg/bal
Omítka Salith MHF PII štuk. PL 25kg/bal

Kč/ks
56,20,84,30,121,49,82,65,148,76,89,26,112,40,-

Název betonového stavebního materiálu – Výrobce Beton BROŽ
Dlažba zámková Parketa 20x10cm tl. 6cm barva šedá
Dlažba zámková Parketa 20x10cm tl. 8cm barva šedá
Dlažba zámková Ičko tl. 6cm barva šedá
Dlažba zámková Ičko tl. 8cm barva šedá
Obrubník zahradní 100x5x20cm PD barva šedá
Obrubník chodníkový 100x10x25cm
Obrubník silniční 100x15x25cm

Kč/t
174,237,174,237,58,99,112,-

Kontakt
Telefon: 734 258 698
e-mail: petrov@firmaplus.cz
Provozní doba
PO-PÁ
7:00 – 11:15
12:00 – 16:00
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CESTA KOLEM SVĚTA
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