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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 2/2017

Èeský zahrádkáøský svaz ZO Petrov
a
Obec Petrov
VÁS ZVOU NA

DRUŽEBNÍ VÝSTAVU VÍN
regionu Strážnicka a Skalice

6. 5. 2017
od 13:00 - 23:00 hodin

u areálu vinných sklepù Plže v Petrovì
K poslechu a tanci hraje CM Michala MILTÁKA
Vstupné 250,- Kè / sklenièka, katalog, neomezená ochutnávka vín /
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme tady měsíc máj – lásky čas. Počasí tomu sice moc nenasvědčuje, ale snad
se v nejbližších dnech umoudří a budeme si moci užívat hezkého slunného počasí.
O minulém víkendu jsme se měli možnost potkat v Plžích na akci „Otevřené sklepy
vinařů Strážnicka“, také na Baťově kanále na pálení čarodějnic nebo na odemykání
kanálu. S měsícem květnem začne maratón kulturních a společenských akcí, nejen
v naší obci. Tento víkend vás všechny společně s vinaři zveme na družební výstavu
vín, hned o týden později přivítáme naše nejmenší občánky a oslavíme Den matek
na školní zahradě. V sobotu 20. května uspořádáme společně s panem Františkem
Kotkem 7. ročník dechovkového festivalu. V sobotu 27. května vystoupí na „kolečku“ folklorní soubory na festivalu „SENIOŘI“ a do areálu hasičské nádrže můžete přijít fandit našim malým hasičům. V neděli 4. června oslavíme Den dětí na
školkové zahradě, který bude letos sportovní,v duchu olympijských her. Pro děti
nebude chybět také překvapení a mnoho odměn za splněné disciplíny. Jak vidíte,
máme se na co těšit a pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Na začátku jara jsme provedli některé investiční akce. Zabudovali jsme cykloboxy
a stojany na kola v areálu Baťova kanálu. Postavili altánek na „Šancích“. Zrealizovali jsme jeden z prvků propagačního systému v obci, a to trojúhelník v ulici Rybáře. Dále budeme pokračovat v umisťování informačních tabulí na začátek a konec
obce, na Baťův kanál, do Plží a na hráz Baťova kanálu. Bude vydána mapka obce,
kde se budou prezentovat místní podnikatelé, provozující své aktivity v oblasti služeb. Na těchto propagačních materiálech spolupracujeme s místními podnikateli,
kteří se na nich budou podílet finančními prostředky. V současné době probíhá také
oprava štítu na hasičské zbrojnici, kde bude umístěna reklamní plachta.
Přejeme, aby zahájená turistická sezóna byla ku prospěchu všem. Občané, aby
využili nabízených služeb v obci a poznali třeba nové přátele. Provozovatelům,
úspěšnou sezónu, a aby návštěvníci ocenili jejich služby tím, že se k nim budou
opět vracet. Turistům pocity, že se u nás cítí „jako doma“. Přejeme si, abychom se
všichni navzájem tolerovali a dobře se nám v Petrově žilo!
Krásné jarní dny zalité sluncem, dobrou náladou a optimismem!
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 392 – 405 ze zasedání č. 29 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 23.2.2017
392. ZO schvaluje Program jednání.
393. ZO rozhodlo, v souladu s ust. § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, předat v zákonné lhůtě
osvědčení panu Janu Oselkovi, nar. 6.5.1950, bytem Petrov 387, o tom, že se stal
členem Zastupitelstva Obce Petrov za volební stranu Komunistická strana Čech a Moravy, pro volební období 2014 – 2018, a to dnem 17.2.2017.
394. ZO schvaluje Člena kontrolního výboru pana Jana Oselku a jeho odměnu ve výši
1060,- Kč, a to od 23.2.2017.
395. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jitka Schneiderová. Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace „Úpravy a funkčního využití okolí kulturního domu
v Petrově“. Celková cena díla činí 105 000,- Kč včetně DPH.
396. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na část obecního pozemku
p.č. 759/1 v k.ú. Petrov u Hodonína. Předmětem smlouvy je část obecního pozemku
p.č. 759/1 ostatní plocha (služebná nemovitost), kde se zřizuje ve prospěch panující
nemovitosti na pozemcích p.č. 1288/12 (Marie Myslivečková), 1288/11(Ing. Kateřina
Lončíková a Michal Svačina) a 1288/10 (manželé Jindřiška a Pavel Boškovi) služebnost užívání části pozemku ve prospěch vlastníka panujícího pozemku.
397. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_42856 OSA, z.s.
398. ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka 7. třídy, který se v tomto roce zúčastnil lyžařského výcviku. Jedná se o 6 dětí, tudíž celkový příspěvek činí
3 000,- Kč.
399. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017 vit příloha č.1 ZO 29/2017.
400. ZO schvaluje Změnu v Rozpočtu obce Petrov na rok 2017 z důvodu účinnosti novela
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR dne 30.12.2016 jako vyhláška č. 463/2016 Sb.
401. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1036 o vým. 7 m2 (dle GP
nově vzniklý pozemek p.č. 1036/5) v k.ú. Petrov u Hodonína.
402. ZO schvaluje Podání žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na dovybavení
zásahové jednotky SDH ve výši 58 000,- Kč na pořízení ochranné obuvi a přileb.
403. ZO pověřuje starostku, aby zastupovala Obec Petrov v řízeních proti těžbě štěrkopísku
v k.ú. Uherský Ostroh.
405. ZO schvaluje Umístění zamýšlené stavby rodinného domu pana Davida Martinka na
část pozemku p.č. 630/1 dle předloženého návrhu.
ZO vzalo na vědomí:
ZO bere na vědomí skutečnost, že pan Jan Oselka složil zákonem předepsaný slib.
ZO bere na vědomí informace starostky, místostarosty a majitelů pozemků ulice „Lázeňská“.
ZO bere na vědomí Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
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ne – služebnosti inženýrské sítě ŘVC ČR. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č.
1304 v k.ú. Petrov u Hodonína. ŘVC ČR je budoucím stavebníkem a současně investorem stavby „Dovybavení přístavu Petrov ČS PHM“, v rámci níž je potřeba zřídit pod
povrchem nebo na povrchu pozemku stavbu přípojky elektřiny NN.
ZO bere na vědomí informace místostarosty k propagaci obce a místních podnikatelů.
ZO bere na vědomí informaci starostky ohledně jmenování nového velitele Zásahové jednotky SDH Petrov pana Pavla Sasína, který je k této funkci odborně způsobilý.
ZO bere na vědomí Žádost o pomoc zajištění veřejné pobožnosti Křížové cesty ulicemi
Petrova, která se bude konat v pátek 31.3.2017 od 19.30 hodin. Pomoc bude zajištěna
prostřednictvím členů SDH.

Usnesení č. 406 - 437 ze zasedání č. 30 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 23.3.2017
406. ZO schvaluje Program jednání.
407. ZO schvaluje Poskytnutí dotace na práci s mládeží ve výši 15 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Petrov.
408. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Sboru dobrovolných hasičů Petrov ve výši 15 000,- Kč.
409. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině Petrov. Podmínkou je vystoupení na obecních akcích.
410. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině Petrov ve výši 4 000,- Kč.
411. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol
Petrov.
412. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol Petrov
ve výši 110 000,- Kč.
413. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov ZO Českého svazu chovatelů Petrov. Podmínkou je uspořádání výstavy dětem ze ZŠ a MŠ
Petrov.
414. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ZO Českého svazu
chovatelů Petrov ve výši 3 000,- Kč.
415. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina Petrov. Podmínkou je uspořádání akce pro děti.
416. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina Petrov
ve výši15 000,-.
417. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko.
418. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko ve
výši 2 000,- Kč.
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419. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Kroužku
Petrovjan. Podmínkou je uspořádání hodů.
420. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Kroužku Petrovjan
ve výši 20 000,- Kč.
421. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Pingpongovému kroužku.
422. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 2 000,- Kč
Pingpongovému kroužku.
423. ZO schvaluje Poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč Nemocnici TGM Hodonín na obnovu vozového parku pro Dopravní zdravotnickou službu.
424. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017.
425. ZO schvaluje Záměr směny pozemků p.č. 804/7 o vým. 48 m2 za část pozemku p.č.
805/2 o vým. 39 m2 (nově vzniklý pozemek dle GP p.č. 805/8) v k.ú. Petrov u Hodonína.
426. ZO schvaluje Prodej části obecního pozemku p.č.1036 o vým. 7 m2 (dle GP nově
vzniklý pozemek p.č. 1036/5) v k.ú. Petrov u Hodonína paní Aleně Koštuříkové, Petrov 350. Prodejní cena za 1m2 činí 50,- Kč. Celková prodejní cena za pozemek p.č.
1036/5 (7 m2) činí 350,- Kč. Paní Koštuříková uhradí také náklady spojené s návrhem
na vklad do KN a vyhotovením kupní smlouvy.
427. ZO schvaluje Poskytnutí účelové dotace Městu Hodonín z rozpočtu obce Petrov ve
výši 60 215,- Kč za účelem spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2017.
428. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 60 215,- Kč z Rozpočtu
obce Petrov Městu Hodonín za účelem spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2017.
429. ZO schvaluje Stavbu „Petrov, přípojka k NN, Kalman K-1301/1“.
430. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030035684/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON Česká republika s.r.o. Předmětem je stavba „Petrov, přípojka kNN, Kalman K-1301/1“.
431. ZO schvaluje Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 25 na 50
s účinností od 1.9.2017.
432. ZO schvaluje Podání žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu a pověření
ředitelky organizace Mgr. Renatu Svobodovou, aby tuto žádost podala.
433. ZO neschvaluje Realizaci a financování stavby „Petrov – Veřejná kanalizace prodloužení stoky – AD7“ (přípojka k plánované stavbě vinného sklepu manželů Ilčíkových)
o nákladech cca 255 000,- Kč z rozpočtu obce Petrov.
434. ZO schvaluje Posunutí vzdálenosti o 0,5 m plánované novostavby pana Davida Martinka na části pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Petrov u Hodonína. Z původně odsouhlasené
vzdálenosti 2 m od hřbitovní zdi na 1,5 vzdálenost. Dále od hranice komunikace zvýšit
o 1 m na 5 m.
435. ZO neschvaluje Povolení stavby přístřešku pro zaparkovaná auta na obecním pozemku
před domem č.p. 430
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436. ZO schvaluje Pořádání folklorního večera společností FRK TOURS za poplatek za
poskytnutí areálu 1 000,- Kč. Na tuto akci nebude vybíráno vstupné.
437. ZO schvaluje Vytyčení hranice pozemku (místní komunikace) v ulici „Lázeňská“ geodetem panem Petrem Kočvarou za cenu 5 000,- Kč.
438. ZO schvaluje Zavedení placení příspěvku na provoz ve výši 1 000,- ročně za používání
sociálního zařízení na Baťově kanále pro provozovatele služeb na Baťově kanále.
ZO vzalo na vědomí:
ZO bere na vědomí Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Petrov na rok 2016, a to, že
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí informace starostky a místostarosty o propagačních materiálech obce
a možnostech a podmínkách propagace místních podnikatelů, kteří podnikají v oboru
poskytování služeb v cestovních ruchu v naší obci.

Vzpomínka
V pondělí 20. února jsme se rozloučili s panem Josefem Javornickým a dnes si ještě jeho
osobu připomeňme. Josef aktivně pracoval řadu let ve sboru dobrovolných hasičů, příkladně velel jednotce SDH a podílel se na získání řady dotací, za které obec pořizovala hasičské
automobily a vybavovala svou jednotku. Už v 70. letech se stal členem vedení obce Petrov,
kdy byl rádcem a oporou předsedovi a několika starostům. Byl také činný v Českém svazu
zahrádkářů, kde řadu let odpovědně vykonával funkci pokladníka. Byl to člověk plný elánu,
jeho život byl bohatý, protože byl naplněn prací a láskou ke svým nejdražším, přátelům,
kamarádům, bratrům hasičům a zastupitelům.
Po dlouhých letech naší spolupráce musel být nahrazen na pozici Zastupitele obce Petrov.
Tato náhrada proběhla na jednání zastupitelstva dne 23. února panem Janem Oselkou. Přejeme panu Oselkovi, aby se mu s námi dobře spolupracovalo!
Zastupitelé obce Petrov

Poděkování a vzpomínka
Jak těžké je hledat slova, aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš, vnoučata nepohladíš, odešel jsi jak vánek, když zajde do polí, jen vzpomínky a
stopy Tvé práce zůstaly. Je smutno bez Tebe žít, nemá
kdo poradit, potěšit. Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl
žít, však osud byl tak krutý a musel jsi od nás odejít.
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Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jste se v pondělí 20.2.2017 přišli za
zvuku sirén rozloučit s panem Josefem Javornickým. Za slova útěchy, kterými jste se snažili zmírnit naši bolest, za podporu a velké množství květinových darů. Zvlášť bychom
chtěly poděkovat všem, kteří nám jakkoliv pomohli a vyšli vstříc při přípravě a průběhu posledního rozloučení: především paní starostce, panu místostarostovi a zaměstnancům Obce
Petrov, Pohřební službě Pavka Vnorovy, Otci Lukášovi, ministrantům, panu varhaníkovi
Lacovi Sovičovi, členům SDH Petrov a ostatním hasičům, paní Sochorové - Zahradnictví
Sochorová Strážnice, sportovcům a Policii ČR.
Vaše podpora a pomoc byla pro nás velmi posilující. Každý z Vás už jistě přišel alespoň
jednou o svého milovaného blízkého a každý z Vás určitě ví, jak bolestné je vědomí, že je
to nevratné a definitivní.
Kdo ho znal, tak ví, že do vínku dostal nepřebernou paletu dovedností a schopností, které
mu pomáhaly zvládnout každou životní situaci, každou prosbu o pomoc. Žádný problém
nebyl natolik velký, aby neměl řešení a žádný člověk nebyl natolik nesympatický, aby
nedostal alespoň vzácnou radu. Byl přátelský, lidi měl rád a dalo se na něj vždycky spolehnout. Celý svůj život zasvětil službě nejbližším a pomoci lidem. Jeho srdce patřilo hasičům
a hasič, to je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé. Ve Sboru dobrovolných hasičů v Petrově, jehož členem byl od mládí, zastával několik funkcí a nechyběl snad
na žádné akci, ať už hasičské nebo jakékoliv jiné. Za svou práci převzal mnohokrát ocenění.
Skutečným odborníkem byl při práci se dřevem – však se také vyučil tesařem a nejedna
střecha dělá domov díky jeho šikovným rukám. Také svým milovaným – manželce, dcerám, vnučkám vyráběl věci, opravoval rozbité hračky a cokoliv, co se dalo opravit. Učil je
používat všechno nářadí a pomáhal jim vyrábět různé věci, čímž je nevědomky vybavil do
života samostatností a zručností hodnou chlapa. Pro své „holky“ měl lásky nejvíce. Byl na
ně pyšný, doprovázel je k oltáři i pro diplomy ze školy. Pomáhal jim s čímkoliv, i když
život nebyl zrovna vstřícný. Vybudoval v nich pevné opěrné body pro petrovské dobrovolné
hasiče, podnítil v nich touhu a tvrdohlavost rvát se se životem za každou cenu a nevzdávat
se. Předal jim ze sebe to nejlepší, co mohl. Pěkný vztah měl i se svými zeti, kterým byl
učitelem, rádcem i přítelem. Dokázal rozdávat bohatství ducha i srdce, až se rozdal úplně.
Osud tomu chtěl tak, že zákeřná nemoc přerušila a navždy ukončila jeho životní pouť. Byl
to šok, když přišla ta zpráva. Tisíckrát víc jsme si měli říkat „mám tě rád/mám tě ráda“.
Chybět nám bude všem a nikdy nezapomeneme.
A my můžeme jen říct:“ Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám
tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi tu s námi žil. Dny,
týdny, měsíce plynou, ale nám nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
manželka
dcery Iveta a Milena s rodinami
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Beseda v knihovně
Březen je měsíc knihy a měsíc čtenářů. My už jsme to v březnu oslavit nestihli. Napravili
jsme to ale začátkem dubna, tedy přesně v pondělí 3. dubna 2017, kdy se žáci naší školy
sešli v obecní knihovně na besedě o knížkách s paní knihovnicí Annou Kořínkovou.
Protože jsou prostory knihovny omezeny, besedovali jsme v knihovně rozděleni podle tříd.
Nejmladší děti nejvíce zaujaly knížky, které jsou určeny začínajícím čtenářům. Se zájmem
si prohlížely knihy, o kterých jim paní knihovnice vyprávěla a zároveň je seznámila s tím,
kde je mohou v knihovně najít a jak jsou označeny.
Starší žáci prostředí knihovny dobře znají, protože řada z nich už do knihovny chodí.
Ti se dověděli, že si knihy mohou zarezervovat i pomocí internetových stránek, či využít
dalších služeb, které knihovna nabízí.
Akce se dětem líbila a někteří se určitě přijdou s rodiči do knihovny přihlásit.
Mgr. Jitka Vyoralová

UKLIĎME PETROV!
Již podruhé se naše škola zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko – Ukliďme
svět! Smyslem celé akce je vzbudit v lidech potřebu starat se o svou obec, město, zemi.
Protože v krásné a čisté obci se žije lépe nejen nám, ale i rostlinám a živočichům. Proč zahazovat odpad do přírody, když na každém kroku máme kontejnery na tříděný odpad i sběrné
dvory? Náš úklidový den byl naplánován na 10. dubna. Ráno jsme se sešli ve třídách, kde
proběhlo poučení o bezpečnosti a všem byly rozdány pracovní rukavice a pytle na odpad.
V 9 hodin nás před školou přivítala paní starostka, která se s námi vydala uklízet. Rozdělili
jsme se na tři skupiny, abychom zvládli uklidit více míst. Naši prvňáčci se s paní učitelkou
Vyoralovou vydali uklidit školní hřiště a prostory za místním obchodem. Třída paní učitelky Flašarové uklidila prostory „za humny.“ A ti nejstarší žáci pročistili cestu mezi Petrovem
a Strážnicí tzv. Kosečkovu. Celkem se nám podařilo nasbírat 13 pytlů s odpadky. Odvoz
odpadků nám zajistil obecní úřad, který taktéž pro všechny uklízející zakoupil malou odmě-
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nu. S akcí je také spojena fotosoutěž a výtvarná soutěž pro děti, do které jsme se s radostí
zapojili. Závěrem už jen velké poděkování všem zúčastněným.
							
Mgr. Romana Staňková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2017
V letošním školním roce byl legislativou změněn termín konání zápisů do 1. ročníků. Na
naší škole se zápis konal v úterý 4. dubna 2017 od 15 do 17 hodin. K zápisu se dostavilo 14
dětí z mateřské školy. Každý kluk nebo děvčátko pracovalo s paní učitelkou s různými
úkoly, které představily dovednosti dětí.
Celou dobu s dětmi byli i jejich nejbližší –
maminky a tatínkové, kteří viděli, co jejich
kluk či děvčátko zvládá. Odměnou za jejich
práci byl sladký barevný muffin, stojánek na
tužky, který vyrobili starší žáci naší školy a
pár drobností do školy.
Do 1. ročníku od září 2017 nastoupí
celkem 15 dětí. Třídu povede paní učitelka
Jarmila Flašarová. Před nástupem do školy
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si děti vyzkouší „školu nanečisto“ ve stimulačně-edukativním kurzu v období duben
2017 až květen 2017, jehož cílem je adaptace na školní prostředí a pracovní činnosti
spojené s nástupem do 1. ročníku.
Všem dětem přeji hodně úspěchů ve školní
práci, jejich rodičům důslednost a trpělivost
spojenou s přechodem dětí na školní práci.
Mgr. Renata Svobodová,
ředitelka školy

RECITAČNÍ SOUTĚŽ MEZI MALOTŘÍDNÍMI ŠKOLAMI
28. březen 2017 se pro naši školu stal 2. ročníkem recitační soutěže mezi malotřídními
školami – Petrov, Radějov, Kněždub, Louka, Tvarožná Lhota, Sudoměřice. Soutěž byla
organizovaná ve třech kategoriích.
1. kategorie žáci 1. ročníku
2. kategorie žáci 2. a 3. ročníku
3. kategorie žáci 4. a 5. ročníku
Celkem se soutěže zúčastnilo 46 soutěžících. Všichni účastníci měli připravené velmi
hezké kratší básničky a delší básně, které opravdu s nasazením všech sil a dovedností přednesli hojnému publiku v sále kulturního centra.
Nakonec všechny děti odcházely s drobnou sladkou odměnou za svou snahu. Vítězové na
stupních oceněných si odnesli odměny knižní a drobné upomínkové předměty.
Celkové umístění:
1. kategorie
1. místo Ria SABOTOVÁ (ZŠ Louka)
2. místo Tomáš LETAŠÍ (ZŠ Kněždub)
3. místo Dorota MACHÁČKOVÁ (ZŠ Petrov)
2. kategorie
1. místo Zuzana JANEČKOVÁ (ZŠ Sudoměřice)
2. místo Adéla PYTLOVÁ (ZŠ Sudoměřice)
3. místo Mikuláš MACHÁČEK (ZŠ Petrov)
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3. kategorie
1. místo Tereza SEČKAŘOVÁ (ZŠ Louka)
2. místo Adéla VAŘECHOVÁ (ZŠ Kněždub)
3. místo Šárka JANEČKOVÁ (ZŠ Sudoměřice)
Pevně věřím, že i v následujících letech se budeme u této příležitosti setkávat.
Mgr. Renata Svobodová

Mrkvičkový den
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ponožkový den
S Downovým syndromem se rodí na světě každoročně 100 000 dětí. V naší republice 70
novorozenců za rok. Všechny nemocné trpící touto chorobou jako i oběti eugenické genocidy postihující plody trpící tímto postižením připomíná první z jarních dnů - 21. březen
jako Světový den Downova syndromu. Naše škola i školka se přidaly k tomuto dni trochu
netradičně, když se přidaly k akci pod názvem „Ponožkový den.“ Každý si měl ten den
obléknout nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění
- poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.
Jednadvacátý chromozom je ztrojený, proto jednadvacátého třetí. Ponožky, když se dají
patami k sobě, tak utvoří písmeno X.
Děti se během dne dozvěděly, jak vypadá samotné onemocnění, jeho příčiny a projevy. Dětem se tento způsob připomenutí Světového dne Downova syndromu velmi líbil a všichni
jsme si mohli připomenout, že každý člověk, ať už trpí jakoukoliv nemocí či postižením je
neopakovatelný a nenahraditelný.
Eliška Bačíková

Návštěva nemocného kamaráda
Ondra si při lyžování na horách zlomil nohu.
Protože nemohl chodit do školky, někdo z dětí
dostal nápad, ho jít navštívit. Od jeho maminky jsme se dověděli, že Ondra se nás moc těší.
Když jsme přišli k nim domů, bylo Ondrovo
přání, aby se mu všichni na sádru podepsali.
Nebyl to sice lehký úkol, ale nakonec to všichni zvládli.
Ondrovi přejeme, aby se do školky co nejdřív vrátil. Moc se na něho těšíme!
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Čtení s babičkou
Ve školce dětem každý den čteme nejen před odpoledním odpočinkem, ale někdy i ve volné chvilce během dopoledne. A abychom nečetly jenom my, pozvaly jsme na jedno zimní
dopoledne bývalou učitelku, paní Koštuříkovou. Ta si pro děti připravila pohádku „Měsíc a
velblouďátko“ ze stejnojmenné knihy Aloise Mikulky.
Co všechno může vidět malé růžové velblouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Co může
zažít během jedné nečekané noční jízdy po obloze, vyhoupne-li se na rožek měsíce? Kdo
ví. Cesta po obloze je dlouhá a velblouďátko je přeci jen maličké a tuze unavené…
Děti pohádka velice zaujala a celou dobu všichni se zájmem poslouchali. Možná, že si na
tuto pohádku vzpomene i někdo z rodičů a vybaví se jim celý příběh. Protože, kdo chodil
do naší školky, určitě tuto pohádku někdy slyšel.
Paní učitelce Koštuříkové moc děkujeme, že mezi nás přišla a budeme se těšit na její další
návštěvu.
Marie Březovská
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Liška Bystrouška
22. února nás navštívilo mini divadélko paní Lenky Valachové z Brna. Připravila si pro
nás program enviromentální výchovy. Motivem celého představení je záchrana zničeného
lesa. Liška, chytré zvířátko přichází do světa lidí požádat o pomoc, protože v lese, který je
jejím domovem, se dějí velké nepravosti. Místo hub se tu objevují odpadky, místo stromů
tu začaly vyrůstat velké panelové domy, spousta zvířátek, liščiných kamarádů, si jen tak tak
zachránilo svůj život. A tak liška společně s dětmi nalézá způsob, jak přírodu znovu uzdravit, aby se tu všem dobře žilo. Děti se aktivně zapojovaly do programu a pomáhaly lišce
s jejím nelehkým úkolem. Moc se nám všem vystoupení líbilo. Odměnou pak byl srdečný
potlesk dětí.
Monika Úlehlová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Sbor dobrovolných hasičů
V únoru nás potkala smutná událost. Dne 16.února opustil naše řady dlouholetý člen pan
Josef Javornický. Ve Sboru dobrovolných hasičů v Petrově, zastával několik funkcí, v
letech 1989 – 1995 byl starostou sboru, od roku 1972 – 1988 a od roku 1995 do 16. února 2017 byl velitelem sboru i velitelem zásahové jednotky SDH Petrov. Také vykonával
funkci starosty 8. okrsku Okresního sdružení hasičů okresu Hodonín. Jako náměstek starosty Okresního sdružení hasičů vydatně pomáhal s chodem organizace v okresním měřítku.
Mnoho let byl členem Odborné rady mládeže a výrazně podporoval zapojení mládežnických kolektivů okresu Hodonín do celostátní hry Plamen. Jako vedoucí Odborné rady velitelů OSH Hodonín koordinoval spolupráci a pomoc jednotkám jednotlivých sborů. Důle-
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žitou součástí jeho hasičské činnosti byla i oblast soutěžní. V rámci okresu byl rozhodčím
všech typů soutěžních klání od těch dětských přes dospělácké až po specifické soutěže. Jeho
srdeční záležitostí byla práce s těmi malými „ velkými“ hasiči – s dětmi. Kvůli nim dokázal
mnohdy vytvořit nemožné a často na počkání, ať to byla pomoc při tréninku, úprava a oprava nářadí, výroba překážek nebo třeba vyrobení tyčky na opékání špekáčků.
Byl zkušeným hasičem, pracoval samostatně, ale zároveň uměl podpořit týmovou práci celé
jednotky i celého sdružení. Za jeho práci mu bylo uděleno několik ocenění – Zlatá medaile
JMK, medaile Za zásluhy, medaile Za příkladnou práci a také ocenění nejvyšší – Řád svatého Floriána.
Josef Javornický byl skvělý kolega a kamarád.
*******

Činnost sboru
Apríl si s námi pohrával, chvilku slunce pálilo, chvilku štípal ledový vítr. No prostě apríl jak
má být. Všichni vyhlížíme, kdy konečně jaro zvítězí nad zimou. Stejně tak hasiči, protože
nás čekají další aktivity. Než se ale k nim dostanu, vzpomenu, co již máme za sebou. A to
je sběr železného a elektro odpadu. Opět jste nás zásobili jeho velkým množstvím. Za to
jsme velmi vděčni a děkujeme Vám za něj. Utržené prostředky použijeme na chod sboru.
A teď k dalším aktivitám, které nás čekají v blízké době. V sobotu 27. května od 14 hodin na
koupališti uspořádáme další ročník soutěže mladých hasičů. Díky tomu, že naši malí hasiči
jsou velmi aktivní a účastní se mnoha soutěží, se u nás sjíždí družstva ze širokého okolí a již
několikátý rok máme účast kolem čtyřiceti družstev. Věřím, že i letos bude podobná účast a
podaří se nám soutěž připravit tak, aby se všichni u nás dobře bavili a odjížděli spokojeni.
Využijte příležitosti podpořit naše družstva přímo na závodišti!
První červencový víkend chystáme soutěž dospělých a to v kategorii mužů i žen. Ta bude
pokračovat večerní zábavou v Plžích, kde nám zahraje skupina Fo3. Snad nám bude počasí
přát více než loňský rok, kdy nám rozjetou zábavu nevychovaně přerušil déšť. Budeme
velmi rádi, když se s Vámi v co největším počtu na zábavě uvidíme.
Na závěr bych vzpomněl činnost zásahové jednotky. Naše jednotka má nového velitele,
kterým byl jmenován Pavel Sasín. Vzhledem k tomu, že již působil jako velitel družstva a
zástupce velitele, věříme, že se s novou funkcí dobře popere. Jinak letošní rok pokračuje ve
stejném duchu jako rok loňský, kdy jsme v Petrově nemuseli řešit žádné závažné události!
Mohli jsme se tak zaměři tna údržbu techniky a pravidelnou přípravu členů zásahové jednotky. Věřme, že tento stav vydrží co nejdéle.
						
						

Krásné jaro Vám přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do jarní části sezóny vstoupilo A-mužstvo velmi rozpačitě, kdy nedokázalo porazit předposlední mužstvo Tvarožné Lhoty a pouze remizovalo 1:1 (branka: Šantavý P.). Mimo bodovou ztrátu mužstvo přišlo o středopolaře Přemka Zezulu, který si v prvním poločase
přivodil vážné poranění kolene. Léčba bude bohužel trvat zřejmě delší dobu. Přemkovi
přejeme brzké uzdravení. V následujícím kole Petrov zavítal na hřiště KEN Veselí n. Mor.,
kterému měl Petrov po podzimní domácí porážce co vracet. Petrovu se podařilo zvítězit 4:0
po velmi dobrém a zodpovědném výkonu (branky: Benovič 2x, Janeček, Vrána). Do tohoto
utkání poprvé nastoupil nový hráč Daniel Janeček, který k nám přišel jako zimní posila
z mužstva TJ Družstevník Vrádište (SK). Svůj dobrý výkon korunoval svou první brankou
v mistrovském utkání za Sokol Petrov.
Třetí jarní kolo odehrálo A-mužstvo na domácím pažitu s mužstvem Hrubé Vrbky, které
deklasovalo vítězstvím 5:1 (branky: Benovič 2x, Janeček 2x, Šantavý P.).
V neděli 23. 4. 2017 odehrálo mužstvo Petrova utkání na hřišti vedoucího Sokola Radějov.
Po špatném výkonu však Petrov nedokázal navázat na vítěznou vlnu z předešlých utkání a
domácímu Radějovu podlehl 2:1 (branka: Janeček). Utkání mnoho fotbalové krásy nepřineslo. Radějov však mužstvo Petrova předčil větší bojovností a touhou po vítězství.
A-mužstvo se nyní nachází v tabulce III C. třídy na 4. místě s počtem 24 bodů.
Mužstvo mladší přípravky úspěšně navazuje na svou podzimní premiéru v mistrovských
utkání v rámci okresní soutěže a dále získává cenné body ze svých utkání. Výsledky v rámci
jarní části sezóny: Lužice – Petrov 8:8, Petrov – Rohatec 10:5, Kyjov – Petrov 6:6, Petrov –
Starý Poddvorov 7:6. Nejlepší střelec mužstva: Šimon Jan Matyáš – 57 branek
V sobotu 18. 3. 2017 se zástupci Sokola Petrov (Kotásek V., Šantavý P. a Macháček Z.)
zúčastnili společné akce s Hasiči Petrov při čištění hasičské nádrže. Účastníkům děkujeme
za ochotu a pomoc při této akci.
Ing. Ladislav Krůtil ml.
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Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro jarní část sezóny 2016/2017
datum

čas

III. třída – sk. C - Muži

čas

7.5.

16:30 Sokol Petrov – Moravský Písek 14:00

14.5.

16:30

Hr. Lhota B - Sokol Petrov

12.5.

			

(sobota 13.5., hřiště Tasov)

1:00

21.5.

16:30

Sokol Petrov – Nová Lhota		

28.5.

10:00 Velká nad. Vel. B - Sokol Petrov

Mladší přípravka – OS sk. B
Sokol Petrov - Blatnice
Sokol Petrov - Bzenec
VOLNO

			

(hřiště Javorník)

14:00

Sokol Petrov – KEN Veselí n. Mor.

4.6.		

VOLNO

13:15

Vnorovy - Sokol Petrov

					
11.6.		

---

14:00

(sobota 3.6.)
Sokol Petrov – Čejkovice

Soutěžní sezóna Mažoretek P.S.
Po zimní přípravě, kdy jsme stihly nachystat čtyři soutěžní sestavy, a to trio Lucie Chocholáčkové, Barbory Sýkorové a Karolíny Šrédlové, trio Evy Baculíkové, Terezy Bursíkové a
Adély Šamánkové, miniformaci s účastí všech zmíněných děvčat a duo Magdalény Podrazilové a Silvie Zemánkové, nám již začínají soutěže.
Na první soutěž sezóny jsme zavítali 8. 4. do nedalekého Sobotiště, kde proběhla Súťaž o
cenu mažoretiek TakTik Sobotiště 2017. Šlo již o osmý ročník a zároveň osmou účast našich mažoretek na soutěži v řadě. Stříbrnou medaili si odtud odvezly Magdaléna se Silvií za
své duo. Další naše mažoretky skončily jen pár bodů od medailových pozic.
Druhá soutěž, Semifinále MIA FESTIVAL v Otrokovicích, se konala v sobotu 22. 4. Soutěžilo se v kategoriích Dua a Tria a zlatý pohár si domů odvážely duo Magdaléna se Silvií
a taktéž trio Evy, Terezy a Adély. Na stříbrné pozici skončilo trio Lucie, Barbory a
Karolíny.
Semifinále MIA FESTIVAL v Otrokovicích bylo soutěží postupovou a k zlatým
pohárům a stříbrným medailím jsme získaly
rovněž postup na Finále MIA FESTIVAL v
Olomouci, které se bude konat 10. června.
Děkujeme všem našim fanouškům a příznivcům za podporu!
Silvie Zemánková

2/2017

strana

19

Vánoční
koncertsvaz
Český
zahrádkářský
Vážení přátelé a milovníci vína.
ZO ČZS v Petrově a obec Petrov pro Vás připravily již tradiční Družební výstavu vín.
Letošní výstava proběhne 6.května 2017 od 13:00 hodin.
Spolupráce družebních obcí Petrov-Strážnice-Sudoměřice–Skalica se datuje již od roku
1965. Setkáváme se při odborných přednáškách a vzdělávání, při kterých si naši členové
zvyšují svou odbornost ve vinohradnictví, vinařství, ochraně a hodnocení vín. Pořádáme
rovněž společenské akce, na kterých si předáváme zkušenosti a hodnotíme výsledky celoroční práce při výrobě vín. Tato přátelská setkání se pořádají několikrát do roka. Jen několik málo z nich... Chutnání Martinských vín, Ples vinařů, Kateřinské chutnání vín, Beseda
u cimbálu, Den vinařů, Zarážání hory, Místní a Družební výstavy vín....
Družební výstava vín – se dle dohody koná každý rok v jiné obci a pořádání letošní připadlo
na ZO ČZS Petrov.
Výstavě předcházelo hodnocení vín, které proběhlo 23.4.2017 od 9:00 hod. v Kulturním
domě v Petrově. Hodnocení vín zahájil předseda výstavního výboru Petr Horák a zástupce
obce Petrov ing. Ladislav Krůtil. Odborným garantem hodnocení byl p. Karel Novotný,
enolog Vinařství Maňák. Celkem bylo hodnoceno 684 vzorků vín. K hodnocení bylo ustanoveno 19 komisí a hodnotilo se 100 bodovým systémem. Na letošní výstavě se prezentuje
272 vystavovatelů z 30 měst a obcí. Návštěvníci mohli ochutnat 684 vzorků vín. Zlatou
medailí bylo oceněno 154 vín.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispívají k propagaci vína nejen jako pěstitelé, ale i
těm, kteří udržují a zakládají nové vinice a kteří své zkušenosti při pěstování a výrobě vína
předávají svým následovníkům - a tím dodržují ” Nařízení Karla IV z 12. května 1358 o
výsadbě vinic”.
V něm se stanoví povinnost všem vlastníkům pozemků „ku pěstování révy vinné vhodným, by tak učinili a vinici založili“.
Tím, že máte zájem poznávat rozmanitost vůní a chutí vín, rozšiřujete si svůj celkový obzor
kolem tohoto krásného nápoje, setkáváte se s přáteli, se kterými máte jedno společné ...
... lásku k vínu, jehož plody nám dává réva vinná -Vitis vinifera.
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A tak Vás tímto srdečně zveme na letošní výstavu vín, do areálu vinných sklepů Plže přijďte, ochutnávejte, popíjejte, debatujte… v kruhu dobrých lidí a lahodného vína protože…
...dobré víno tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem.
Děkujeme všem vinařům a vystavovatelům za poskytnuté vzorky vín a pomoc při přípravě
akce.
Děkuji Vám všem,
za výstavní výbor ZO ČZS V Petrově
Petr Horák

ZE ŽIVOTA OBCE
Jarní dětský bazárek
Jak jsem ke konci roku 2016 slíbila uspořádat jarní dětský bazárek, tak jsem nakonec dodržela. Účast byla opět veliká a dětský bazárek už si udělal své dobré jméno, za což jsem ráda.
Do prodeje bylo doneseno spousty krásných věcí a tak bylo z čeho vybírat, o čem svědčí
i vybraná částka 2 326 Kč, kterou opět věnujeme Mateřské školce v Petrově a přispějeme
tím dětem třeba na výlet, nebo co budou potřebovat doplnit ve svých třídách. Touto cestou
bych taky chtěla poděkovat Ivě Kláskové, Veronice Štýblové, Hance Masaříkové, Pavli
Mikéskové, Sabině Šantavé, Janě Trojancové a Veronice Blažkové, které mi pomohli bazárek uspořádat. Samozřejmě velký dík patří i obci Petrov za podporu naší akce. Přeji Vám
krásné jarní dny.
S pozdravem Adéla Krůtilová

Noc s Andersenem
Letošní celorepublikové téma Noci s Andersenem bylo „Čtyřlístek“. I my jsme pracovali
s tímto tématem. Úvodem jsme si řekli, co to vlastně Čtyřlístek je a představili jsme si
postavičky Mišpulína, Fifinku, Pinďu a Bobíka. Děvčata Natálie Martinková, Nikola Janečková, Nikola Tomšejová, Nikola Šírová a Barbora Coufalová, si připravila pro děti hledání
pokladu (za pomoci paní ředitelky), kdy jsme museli všichni plnit úkoly, které souvisely s
tématem „Čtyřlístek“, za jejichž splnění jsme získali cestu k pokladu, který byl velmi sladký…. Děkujeme holkám za jejich aktivitu a zpestření této akce. Během večera jsme také
četli, promítali Čtyřlístek, vykrajovali čtyřlístky ze slaného těsta, hráli polštářovou bitku,
tančili a zúčastnili se stezky odvahy. Tuto si připravila děvčata Markéta Úlehlová, Viktorie Javornická, Tereza Bačíková a Karolína Konečná. Také jim patří velký dík. Za pomoc
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děkuji také Danu Pivoňkovi a Tamaře Mlýnkové, paní kuchařce Míši Macháčkové, paní
učitelkám Monice Úlehlové a Romaně Staňkové. Také všem paní kuchařkám, které nám
připravily občerstvení. Doufám, že se 49 dětí dobře pobavilo a potkáme se zase příští rok.
Eva Mlýnková

Odemykání Baťova kanálu
Odemykání Baťova kanálu proběhlo již tradičně 1.května v 10.00 hodin a v letošním roce to
bylo již podruhé v přístavu. Odemykání se letos zúčastnili zástupci Ředitelství vodních cest
ČR, dále Státní plavební správy, Povodí Moravy, s.p., podnikatelé provozující služby na kanále, vedení obce, občané a také návštěvníci naší obce. Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili plavby zdarma. Celý prodloužený víkend bylo na Baťově kanále rušno a bylo vidět,
že letošní sezóna opravdu začala. Přejeme nám všem, aby byl areál Baťova kanálu místem
relaxu, odpočinku, zábavy a setkávání se svými přáteli. 				
					
Eva Mlýnková

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKU
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 opět sledovat rozkvetlé záhony, truhlíky plné
barev a pořádek kolem domu. Fotografie si zajistíme, nebo můžete přinést svou zahrádku do kanceláře obecního úřadu. Zaměstnanci
obecního úřadu vyberou 5 nejlepších, které budou oceněny. Vyhodnocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“.

UPOZORNĚNÍ
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o černé skládce u Baťova kanálu, jejíž zakladatel
byl dopaden. Jen pár dnů na to byla objevena
další černá skládka u bývalé přečerpávačky.
Jednalo se o skládku směsného odpadu a
azbestu. Tady bohužel pachatel dopaden zatím nebyl a obecní zaměstnanci museli tuto
skládku roztřídit a obec ji zlikvidovala na
své náklady.

rrr
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Nedávno bylo také zaregistrováno týrání zvířat, kdy neznámý pachatel usmrtil a pohodil u
trati na „Kosečkové“ několik malých koťat. Je neskutečné a smutné, co někteří lidé dokáží
udělat.

rrr
Upozorňujeme, že místní obecní knihovna mění na žádost občanů
výpůjční den a dobu. Nově bude otevřeno v ÚTERÝ v době
od 14.00 - 18.00. Doba 14.00 - 15.00 je určena pro děti.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme hasičům a fotbalistům za pomoc s vyčištěním požární nádrže.

rrr
Děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhají se sečením travnatých ploch před jejich
domy a nečekají na to, až tyto plochy posečou zaměstnanci obce.

Společenská kronika
Jubilanti v měsíci duben, květen a červen:
Duben:
1.4. Anna Obrtlíková
3.4. Božena Dokoupilová
5.4. Zdenka Richterová
8.4. František Podrazil
22.4. František Obrtlík
25.4. Alžběta Březovská
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Květen:
9.5. Alžběta Salčáková
23.5. Ján Poláček
23.5. Milada Šebestová
25.5. Anna Samohýlová
Červen:
1.6. Antonín Junek
3.6. Karel Belžík
14.6. Josef Zezula
18.6. Františka Belžíková
20.6. Anna Březovská
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Richard Štýbl (nebyl uveden v minulém čísle)
Nicolas Obrtlík
Aneta Zíbalová

Opustili nás:
Jan Zezula
Alžběta Zůbková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN
POPELNICE : 9.5. úterý
22.5., 5.6., 19.6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 12.5., 9.6. pátek
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Charitní poradna Hodonín
Posláním naší poradny je poskytovat lidem v nepříznivé
životní situaci sociální poradenství.

Jsme tu pro Vás:
Pondělí 8-12, 13-17
Jsme tu pro Vás:
Úterý 7-11, 12-15
PondělíČtvrtek
8-12, 13-17
Středa,
8-11, 12-14
Úterý 7-11, 12-15
Středa, Čtvrtek 8-11, 12-14

Folklorní sdružení regionu

S

Můžeme
poradit
v oblastech
PoslánímVám
naší pomoci
poradnya je
poskytovat
lidemsociálních
v nepříznivé
dávek
služeb,sociální
rodiny aporadenství.
mezilidských vztahů (rozvod,
životníasituaci
výživné), dluhů, exekucí, bydlení atd. Zpracováváme též
Můžeme Vám
pomoci
a poradit v oblastech sociálních
insolvenční
návrhy
ZDARMA!!
dávek a služeb, rodiny a mezilidských vztahů (rozvod,
Poradenství
poskytujeme
zcela BEZPLATNĚ!!!!!
výživné), dluhů,
exekucí, bydlení
atd. Zpracováváme též
insolvenční návrhy ZDARMA!!
Kde nás najdete:
Poradenství poskytujeme zcela BEZPLATNĚ!!!!!
Hodonín, Wilsonova ul. 7 (u
vlakového nádraží,
Kde
nás najdete:
za
parkovištěm
ČD)
Hodonín, Wilsonova ul. 7 (u
vlakového
nádraží,
Tel:
972 633
578, 731 425 497
za parkovištěm ČD)
Tel: 972 633 578, 731 425 497

STRÁŽNICKO - VESELSKO - HORŇÁCKO ve spolupráci s obcí PETROV a SLPT DANAJ

Vás zvou na XVII. FOLKLORNÍ FESTIVAL

ENIOŘI JAK VÍNO

V programu vystoupí:
Oldstars Radošov Veselí nad Moravou s CM s primášem Radimem Havlíčkem, Senioři Vsacan
ze Vsetína, Pajtáši z Kyjova, Folklorní spolek Bejvávalo z Prahy, FS senioři Olčany – Orlová,
Příložitostné trio – Vít Prudil, Jožka Kútný a Radim Kovárník
Hosté ze Slovenska:
FS Rakovčan – Rakovec nad Ondavou, FS Oprášené krpce ze Žiliny, Fsk Očovan z Očové, Senioři
souboru Partizán – Slovenská Lupča
VEČER S HUDCI
s CM Stužka z Kyjova a ostatními muzikanty

V sobotu 27. 5. 2017 v 15.00 hod. ve vinařském areálu PLŽE v PETROVĚ
Slovácký šenk Strážnice

neděle 14.5.2017 v 1500 hod.
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UKLIĎME ČESKO
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