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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 3/2017

Krásné letní prázdninové dny…!
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
v uplynulých dvou měsících jsme měli možnost zúčastnit se již některých letošních kulturních a společenských akcí v naší obci. Troufáme si říct, že se vydařily a na řadu se ještě
můžeme těšit. Minulý víkend jsme mohli strávit u sousedů ve Strážnici na Mezinárodním
folklórním festivalu, kde nás také již tradičně bravurně reprezentoval náš folklórní kroužek
Petrovjan. Srdečně děkujeme všem za reprezentaci, neboť v tom parném počasí, které panovalo, to nebylo nic jednoduchého. Díky moc!
Proběhla realizace nového obecního rozhlasu, jehož provoz se bude ještě v těchto dnech
ladit. Přišlo také oznámení z Ministerstva pro místní rozvoj o přidělení dotace ve výši
400 000,- Kč na projekt „Hřiště pro nejmenší v centru obce Petrov“ a máme informace
ze Státního zemědělského intervenčního fondu o přidělení dotace ve výši 200 000,- Kč na
pořízení mobiliáře před kulturní a společenské centrum. V následujících měsících začneme
s realizací tohoto projektu. Chceme, aby do konce roku 2017 byl projekt zrealizován. Obecní zaměstnanci provádí údržbu veřejného prostranství a obecního majetku. Provedli jsme
úpravu pozemků za vinařstvím pana Miroslava Svobody, aby bylo lépe propojeno s areálem
vinných sklepů. Na Baťův kanál jsme zakoupili nový herní prvek a do přístavu jsme zabudovali věž se skluzavkou, kterou nám darovala firma ROLLO.
Milí spoluobčané, přejeme vám krásné a klidné prožití léta, načerpání nových sil pro vaši
práci a dětem hodně prázdninových zážitků!
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 439 - 460 ze zasedání č. 31 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 27.4.2017
439. ZO schvaluje Program jednání.
440. ZO schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Petrov za rok 2016 ve výši 278 464,44 Kč do Rezervního fondu.
441. ZO schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace.
442. ZO schvaluje Účetní závěrka obce Petrov za rok 2016.
443. ZO schvaluje Hospodářský výsledek obce Petrov za rok 2016 ve výši 5 287 962,20
Kč.
444. ZO schvaluje Převod hospodářského výsledku obce Petrov za rok 2016 z účtu
4310300 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 4320000 Nerozdělený
HV minulých let.
445. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2016.
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ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017.
ZO schvaluje Směnu pozemku p.č. 804/7 za 805/8 dle GP v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Směnnou smlouvu manželé Hana a Pavel Bunžovi.
ZO schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 1325 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Záměr krátkodobého pronájmu části obecního pozemku p.č.1401/14
v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Záměr prodeje pozemků p.č. 1413/1 (137 m2), 1415/1 (210 m2), 1417/5
(8 m2) a 1403/1 (149 m2).
ZO schvaluje Záměr směny pozemků p.č. 1401/72 (1626 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína za pozemky p.č. 1401/73, 1401/74, 1401/75 a 1401/76 (o celkové výměře 1599
m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Záměr směny nebo prodeje obecního pozemku p.č. 1401/77 (5170 m2)
v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030037754/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. (Předmětem je stavba „Petrov, rozšíření kNN, VšetulaK-1288/25“).
ZO schvaluje Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb Město Hodonín.
ZO pověřuje místostarostu, aby nechal zpracovat cenovou nabídku na vybudování
vodovodní sítě, veřejného osvětlení a plynofikace.
ZO schvaluje Změnu výpůjčního dne a provozní doby v obecní knihovně. Nově bude
otevřeno v úterý v době od 14 – 18 hodin.
ZO schvaluje Strategii obce Petrov na období 2017 – 2020.
ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na Úřad práce Hodonín na dvě a půl pracovní
místa na VPP.
ZO schvaluje Záměr pronájmu místnosti v budově obecního úřadu č.p. 113 na pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Petrov u Hodonína (cca 23 m2).

ZO vzalo na vědomí
Informace starostky ohledně výsledku zadávacího řízení „Územní studie veřejných prostranství Petrov vesnická památková rezervace Plže“ a podání žádosti o dotaci na vypracování této studie.
Informace starostky o registraci z MMR akce „Hřiště pro nejmenší v centru obce Petrov“.
(Obci byla schválena dotace ve výši 400 000,- Kč na akci „Hřiště pro nejmenší v centru
obce Petrov“. Rozpočet projektu je 602 610,- Kč, dotace činí 400 000,- Kč a vlastní podíl
202 610,- Kč. Realizace projektu je do 30.9.2017).
Informace místostarosty o propagačních předmětech a materiálech obce.
Výpověď nájemní smlouvy Anna Ilčíková k datu 1.7.2017 z pronájmu místnosti v budově
na adrese Petrov 113. (Bylo navrženo, aby byl vyvěšen záměr k dalšímu pronájmu této
místnosti).
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápisy do MŠ a ZŠ, inspekční činnost a testování žáků 5. ročníku …
V letošním školním roce se postupně zavádělo větší množství změn ve školském zákoně
do praxe a s nimi souvisely i změny v termínech konání zápisů do 1. ročníku i k předškolnímu vzdělávání. Na naší škole byly stanovený termíny zápisů na 4. dubna 2017 pro ZŠ a
3. května pro MŠ.
K zápisu do 1. ročníku podalo žádost 16 zákonných zástupců, z nich 1 podal žádost o odklad školní docházky. Do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018 nastoupí 15 žáků.
K předškolnímu vzdělávání jsme pro školní rok 2017/2018 evidovali 17 přihlášených zájemců. Všichni byli následně přijati. I děti mladší 3 let byly přijaty, avšak s odkladem jejich
nástupu na období leden 2018.
Ve školním roce 2017/2018 bude naší mateřskou školu navštěvovat 47 dětí, které budou
rozděleny do dvou tříd. V základní škole se bude vyučovat 52 žáků ve třech třídách v pěti
ročnících. 1. ročník samostatně, třídní učitelka Mgr. Jarmila Flašarová, 2. a 5. ročník spojený, třídní učitelka Mgr. Jitka Vyoralová, 3. a 4. ročník spojený, třídní učitelka Mgr. Romana
Staňková. Školní družina bude zatím pracovat ve stávajícím režimu. Vychovatelkou ŠD
zůstává Jitka Běťáková.
V jarních měsících byla započata cesta změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
žádostí o změnu stávající kapacity školní družiny. V současné době čekáme na vyjádření
krajského úřadu a MŠMT.
V dubnu 2017 proběhla na ZŠ i MŠ komplexní inspekční činnost. Inspektoři ČŠI strávili ve škole 3 dny, během nichž sledovali, jak dokumentaci školy, finanční prostředky a
správné hospodaření s nimi, tak samotnou pedagogickou činnost. Závěry inspekční činnosti zněly pro oblast dokumentace s drobnými nesrovnalostmi, které budou odstraněny do
stanoveného termínu. Oblast hospodaření s finančními prostředky bez připomínek a oblast
pedagogická s několika drobnými nedostatky, které po následných konzultacích byly osvětleny a vyřešeny.
A nakonec nás v měsíci květnu čekalo testování pod názvem „Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ“, kterého se účastnili žáci 5. ročníku.
Naši žáci byli zařazeni k testování z předmětů český jazyk, matematika, člověk a jeho svět
(vlastivěda, přírodověda). Všechny testy byly prezentovány v úrovni 1 ze 3 úrovní, mnohé
z nich byly velmi náročné. Více jak 70% úloh bylo založeno na dostatečných čtenářských
dovednostech a hlavně porozumění čtenému textu. V případě generace našich dětí, které
nepatří mezi velké fanoušky čtení, jim tato dovednost činila při testování nemalé problémy.
I když všichni víme, že tato dovednost je pro jejich další vzdělávání nesmírně důležitá. Je
to zpráva pro nás dospěláky, abychom své potomky vedli k častějšímu čtení, povídání
si o knížkách již od útlého dětství. Počítače, televize a další vymoženosti současné doby
dětem nedají základ slovní zásoby, porozumění významu slov.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
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DEN MATEK
Den matek je den v roce, kdy máme možnost poděkovat našim maminkám za všechno, co
pro nás udělaly. Dnem matek je u nás vždy druhá neděle v květnu, proto je datum tohoto
svátku každý rok jiný. Letos tedy tato oslava vyšla na den 14. 5. 2017.
Svátek matek má svůj původ už ve starověkém Řecku. U nás jej propagovala Alice Masaryková, dcera prvního pana prezidenta.
A jak jsme slavily svátek maminek na naší škole letos my, děti? Ve výtvarné výchově a
pracovních činnostech jsme vyráběly dárečky, v hudební výchově jsme nacvičily písničku
a vybraly vhodné skladby na nácvik pohybu. Vše jsme spojily do jednoho pásma, které
bylo složeno z písniček k filmovým pohádkám. Stačilo jen doplnit vhodnou choreografii
a kostýmy a trénovat a trénovat. Se stejnou tematikou, tedy písničky z pohádek, vystoupily
i děti z mateřské školy.
Děti z dramatického kroužku předvedly v krátké ukázce, která byla proložena slovem a
hudbou, jak ten čas běží a zároveň v této ukázce oslavovaly lásku dvou lidí od prvotní zamilovanosti až po lásku, která vydržela do stáří.
Děti chtěly svým vystoupením potěšit a udělat radost svým milovaným maminkám a babičkám, které se na ně přišly podívat.
Poděkování patří všem, kteří pomohli dětem vytvořit krásné kostýmy. Především paní
Táně Macalíkové, Jarce Macháčkové, Hance Bunžové. Ale také Míše Macháčkové za
pomoc při organizaci před samotným vystoupením. Díky moc!
Mgr. Jarmila Flašarová

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Opět se na naší škole setkávaly děti a jejich rodiče ve své budoucí třídě s paní učitelkou, kde
se seznámily s tím, jak budou přibližně probíhat jejich první dny, až se stanou opravdovými
školáky.
Edukativně stimulační skupiny neboli program rozvoje pro předškolní děti byl vytvořen
proto, aby děti ve spolupráci se školou a rodinou získaly fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a mohly se dále rozvíjet a vzdělávat. Předškolní děti a jejich rodiče se setkávají
se svou budoucí paní učitelkou v programu, který má hravou formou rozvíjet schopnosti,
dovednosti a funkce důležité pro lehčí zvládnutí učiva v 1. ročníku. Má sloužit k jejich
bezproblémovému nebo snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu základní školy.
V jednotlivých lekcích se střídají činnosti zaměřené na grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání (sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce
rytmu a melodie řeči), zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť),
prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase, početní představy. Jednotlivých oblasti se vzájemně prolínají, doplňují a ovlivňují.
Rodiče svou přítomností zajišťují svým dětem pocit bezpečí, získávají nové náměty pro
práci s dítětem, mají možnost sledovat své dítě při záměrných činnostech, jak jejich dítě
reaguje, jak se zapojuje, jak spolupracuje s ostatními dětmi apod.
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V pěti lekcích, které letos proběhly, se dětem dařilo, pracovaly samostatně a chovaly se
téměř jako skuteční školáci.
Mgr. Jarmila Flašarová

Výlet na Slovanské hradiště v Mikulčicích
Na den 15. 5. 2017 jsme naplánovali pro děti ZŠ výlet. Rozhodli jsme se, že tentokrát navštívíme nedaleké Mikulčice, kde si prohlédneme vykopávky, které nám napoví, jak žili
dávní Slované.
V devět hodin nás na mikulčickém hradišti přivítala paní Hana Nováková. Naučila nás písničku o archeologii a vysvětlila nám, kdo je archeolog a čím se zabývá. Potom nás čekalo
divadélko O princezně Dobroslavě, vyzkoušeli jsme si psaní hlaholicí, prošli jsme si areál
a objevili poklad.
Do Petrova jsme dorazili sice unaveni ale spokojeni, protože i počasí nám přálo.
Mgr. Jitka Vyoralová
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Den dětí
1. června je velmi významný den – Den dětí a my jsme se ho letos rozhodli oslavit sportovně! Celá naše škola se vydala na pěší pochod do školy v Sudoměřicích. Zde nás čekala řada
sportovních aktivit. Žáci čtvrtých a pátých tříd se utkali ve vybíjené. Ti, co zrovna nehráli,
hlasitě podporovali svůj tým. Tento zápas vyhráli naši žáci. Následovalo fotbalové utkání,
kterého se zúčastnili žáci druhých a třetích tříd a opět se nám poštěstilo a vítězství bylo
naše. Prvňáčci se utkali v souboji přetahování lana. Tentokrát vyhrály děti ze Sudoměřic.
Taktéž ve skoku přes švihadlo byly děti ze Sudoměřic šikovnější. Protože po takovém sportovním výkonu nám velmi vyhládlo, tak jsme se těšili na oběd. Co nás čekalo? Hamburger
a hranolky!  Cesta zpátky do Petrova utíkala rychle.

Dopravní výchova
Žáci 4. a 5. ročníku se v pondělí 12. června vydali do
Veselí nad Moravou ověřit si své znalosti z dopravní
výchovy. Opakování je matka moudrosti, proto než
usedli na kola, museli si zopakovat pravidla silničního provozu a dopravní značky. Nejtěžší bylo správně vyřešit situace na křižovatkách. Po teorii a písemném testu žáci usedli na kola a koloběžky a vyjeli na
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dopravní hřiště. Křižovatky, železniční přejezd i přechody pro chodce zvládali bez větších
obtíží. Závěrem děti obdržely průkaz cyklisty a ti nejzdatnější i malou odměnu. Všem přeji
bezpečnou cestu!
Mgr. Romana Staňková

Dopoledne s myslivci
Tak jako každý rok i letos proběhlo setkání se členy mysliveckého sdružení, kteří si pro
děti připravili pěkné dopoledne plné aktivit. Letošní setkání připadlo na pátek 16. června.
Počasí nám zprvu nepřálo. Než ustal déšť, myslivci nám povídali o své práci a přichystali
nám chutnou svačinku. Jakmile vykouklo sluníčko, mohli jsme začít soutěžit. Pro mladší
děti byly přichystány soutěže jako hod do bodového koše, přenášení míčku a malování
křídou na chodník. Starší děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, na kterou se moc těšily.
Nejlepší výkony byly odměněny diplomy a spoustou krásných cen. Myslivci se s dětmi
rozloučili loveckým troubením. Všem moc děkujeme za pěkné dopoledne.
							
Mgr. Romana Staňková

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ, LOUČENÍ S PÁŤÁKY …
V letošním roce jsme se setkali při pasování a loučení s našimi dětmi ve středu 21. června
2017 za velmi horkého odpoledne. Využili jsme možnosti a oslovili pana Mgr. Ivana Urbánka, který celý program pasování a loučení moderoval v roli krále Karla IV.
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Celý program byl ve velmi přátelském, odlehčeném duchu a se spoustou úsměvných
chvilek. Děti si odnášely na památku drobné upomínkové předměty.
Po celém aktu pasování a loučení dětem nabídl také malou diskotéku, ale jak už to bývá,
horko udělalo své a na pomyslném parketu u MŠ se v rytmu hudby vrtělo jen pár dětí.
S přípravou a rozděláním ohně nám pomohl pan Ladislav Kotásek a děti si mohly nakonec
opéct špekáček.
Poděkování patří také všem za spolupráci, a to sdružení PETROV ŽIJE, Obci Petrov, Vám
rodičům, kolegyním naší MŠ a ZŠ.
Mgr. Renata Svobodová

Úspěchy našich žáků
Je neuvěřitelné, jakých úspěchů jsou schopny některé děti dosahovat i v netradičních sportovních disciplínách jako je řecko-římský zápas. Naši žáci Tibor a David Kubíkovi jsou toho důkazem.
Dosahují nádherných výsledků na domácí i mezinárodní půdě.
V letošním roce se již několikrát přišli pochlubit vybojovanými
medailemi. Zúčastnili se zápasů na Slovensku, v Maďarsku, v Srbsku, ale i v Krnově či v Hodoníně.
Jsme velmi rádi, že Vás tento sport baví, dosahujete v něm nádherných výsledků, a přejeme Vám do dalších zápasů mnoho sil a
bojovného ducha.
Mgr. Renata Svobodová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Výlet do Archeoskanzenu Modrá
Ve čtvrtek 18. května 2017 jsme se se školkou vydali na dlouho očekávaný výlet do
Archeoskanzenu Modrá u Uherského Hradiště. Po příjemné cestě jsme se občerstvili
a vydali se na exkurzi po Archeoskanzenu,
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kde byl k vidění vesnický život z doby Velké Moravy (9. st. ) - slovanské opevněné
sídliště. Největším lákadlem však byla domácí zvířata, volně pohybující se po areálu.
Cestu nám zpříjemnily kozy, následovaly je
slepice, ovce a kočky.
Pak jsme přešli do největšího expozičního
areálu přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů Živá voda. Děti zde
mohly vidět živočichy, které znají z okolí rybníků a řek. Největším zážitkem byl velký
sladkovodní tunel, ve kterém nám nad hlavami plavali jeseteři, pstruzi, kapři a mezi nimi i
jeden z největších - kapr Jonáš, vážící 26 kg. Venku měly děti možnost sledovat potápěče,
který rybník čistil.
A jak už to tak bývá, vše má začátek i konec, i náš výlet se uchýlil ke konci. Znovu jsme
usedli do autobusu a velmi spokojeni, příjemně unaveni jsme se vrátili do školky.
Michaela Bačíková

Mateřská škola v ZOO
V úterý 13.6. ráno to v naší MŠ vypadalo jako v úlu. Děti si společně předávaly
radostné chvíle. Po velkých přípravách vyrazila celá školka na výlet do ZOO v Hodoníně.
Třída Včeliček navštívila program ,,Hledá
se Nemo“, zde se mohly děti podívat na
živo, jak vypadají hrdinové pohádkového
příběhu. Seznámily se zblízka s obyvateli
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korálového útesu. Společně poznávaly rybky a dozvídaly se zajímavosti podmořského světa. Odměnou jim pak byla pohybová hra a omalovánky.
Třída Motýlků navštívila program ,,Expedice do Afriky“, tady se děti dozvěděly, co je potřeba k tomu, aby přežily v poušti. Jaká zvířátka žijí v pralese? A jaká jsou tajemství Afriky.
Společně pak nakrmily zvířátka.
Odměnou nám pak všem byla krásná procházka po ZOO, kde jsme mohli pozdravit další
obyvatele. Nejlépe nás pak odměnila skupinka opiček. Předvedly nám pořádnou tahanici o
hračku. A děti přesně věděly, jak by celou situaci vyřešily! Protože už z vlastních zkušeností
ví, že je lepší se domluvit.
Takže jsme společně prožili krásné dopoledne, kde jsme se naučili nové poznatky ze života
zvířat. Ale také jsme se utvrdili v tom, že tahanicí nic nevyřešíme.
Po příjezdu jsme pak mohli zakončit výlet písničkou: Sláva, nazdar výletu ...
Monika Úlehlová

Návštěva koncertu v Základní umělecké škole ve Strážnici
Pan ředitel ze ZUŠ Strážnice nás pozval na koncert jejich žáků. Pro nás to znamenal nejen
kulturní zážitek, ale také výlet autobusem do Strážnice. Když přijížděl autobus na zastávku,
už nám mávali kamarádi ze Sudoměřic, kteří byli také pozváni. Ve dveřích školy nás vítali
děti i pedagogičtí pracovníci, kteří nás uvedli do sálu.
Celým programem mimo paní učitelky provázeli čtyři čertíci, kteří vystoupení obohacovali
různými humornými kousky. Žáci ukázali, co všechno už se v ZUŠ naučily. Zahrály známé
písničky z pohádek na různé hudební nástroje a samozřejmě nechyběly ani lidové písničky
v podání dětské cimbálové muziky. Celé vystoupení se nám moc líbilo a odměnili jsme je
bouřlivým potleskem. Ale ani my jsme neodcházeli s prázdnou. Při odchodu dostal každý
z nás dvě perníkové notičky.
Velký obdiv patří, nejen dětem, ale i celému pedagogickému sboru.
Marie Březovská
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ZE ŽIVOTA OBCE
Zahradní slavnost
Již tradičně druhou květnovou neděli jsme oslavili Den matek a přivítali do života naší obce
nové občánky. Maminky s dětmi z Klubíčka, mažoretky, paní učitelky s dětmi ze školky a
školy si pro tento den připravili krásný a bohatý program. Za to jim patří velké poděkování.
Do života obce byli přivítáni tito občánci:
Nela Brožovičová
Nicolas Obrtlík
Jakub Dvorský
Mikuláš Pálenský
Adam Gajdorus
Sebastián Šantavý
Lukáš Janík
Richard Štýbl
Ema Macešková
Ondřej Zajíček
Anna Emilly Marková
Aneta Zíbalová
Lukáš Mikéska
Michal Zůbek
Přejeme rodičům, aby byly jejich děti zdravé a aby jim dělaly jen radost…my si přejeme,
aby šťastně vyrůstaly a žily v naší obci.
Bc. Eva Mlýnková

Senioři 2017
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Festival dechovkových kapel

Oslava Dne dětí
Letošní Den dětí jsme připravovali v duchu olympijských her. Nechyběla olympijská vlajka
a ani olympijský oheň. Překvapením pro děti byla bublinková show. Oslava byla naplánována na neděli 4. června. Těsně před vypuknutím těchto her začalo pršet, a tak jsme celou
akci museli přesunout do prostor společenského centra a tělocvičny. Snažili jsme se, aby
i přes nepříznivé počasí si děti svůj den užily. Děkujeme všem, kteří se do akce aktivně
zapojili a pomohli nám. Velký dík patří také sponzorům, a to: firmě Jaroslava Svačiny, Jaroslava Hlúpika, Pavla Vojtka, Michala Staňka a herně Petrov. Za jejich finanční příspěvky
jsme nakoupili dětem odměny, které si pak vyměňovaly za Petrovské groše, a také bublinky.
Jakmile byl stánek s odměnami vyprodán a nebylo co nakupovat, přesunuli jsme se společně s dětmi k ohni, kde jsme si opekli špekáček. Děkujeme všem, kteří jste se této akce
zúčastnili a pomohli jste zpříjemnit den, který patřil našim nejmenším…!
Bc. Eva Mlýnková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Mažoretky P.S.
S blížícími se prázdninami pomalu končí soutěžní sezóna. Poslední soutěží bylo pro nás Finále
MIA FESTIVAL O pohár v Olomouci v sobotu
10. 6., kam jsme postoupily ze semifinálového
kola v Otrokovicích.
Do Olomouce jsme vyrazili až v odpoledních hodinách, jelikož naše soutěžní vystoupení přišla na
řadu k večeru. Jednalo se tedy o finále a završení
celé soutěže MIA FESTIVAL - Sdružení „Děti
fitness aneb sportem proti drogám“, kam se sjeli
nejen mažoretky, ale také zástupci dalších druhů
tance z celé České republiky i ze zahraničí. Proto na nás již čekala větší konkurence než v kole
semifinálovém. My jsme se ale zastrašit nenechaly a ukázaly všechno, co v nás je. Odměnou pak
bylo, že každá z nás si domů odvážela medaili
nebo pohár.
Konkrétně pohár za 1. místo v kategorii mažoretek
od 11 do 13 let získalo trio Lucie, Barbory a Karolíny a v kategorii mažoretek od 14 do 22 let bralo
bronzovou medaili trio Evy, Terezy a Adély a pohár
za 1. místo ve stejné kategorii získalo duo Magdalény a Silvie.
Bylo to krásné a velmi radostné zakončení soutěžní sezóny. Teď už nás čeká jen pár posledních
vystoupení, kde ovšem neuvidíte jen soutěžní čísla,
ale také naše mladší mažoretky z přípravky, které
neustále dělají pokroky. A po té hurá na prázdniny!

Za celý tým Mažoretek P.S. děkuji rodičům-věrným
fanouškům a všem dalším příznivcům za podporu.
Vaše přání štěstí a držení palců i na dálku nám taky
velmi pomáhá. Děkujeme, že to všechno prožíváte
s námi! 
							
			
Silvie Zemánková
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Soubor Petrovjan
Kraj beze stínu..
..tak se jmenuje festival, který byl už po
třicáté uspořádaný v Krumvíři. Z jara nás
požádala Magda Můčková s CM Danaj o
spolupráci a účast Petrovjanu v tomto pořadu. Magdin pořad se jmenoval Strážnicko
a na festivalu byl prezentován v neděli 11.
června v odpoledních hodinách. Pořad byl
o strážnickém Dolňácku a byl pojatý jako
procházka po Strážnicku. Malíř František
Pavlica, doplnil průvodní slovo malbou
mapy regionu, ze kterého se prezentovala
nejen CM Danaj, či Krepina, ale taky tanečníci MTS Strážnice, Danaj Strážnice, či
Spinek ze Vnorov, dětský soubor Kordulka,
a taky Renda Novák z Radějova. V neposlední řadě babinec z Kozojídek, který nás
zásoboval hordou výborných bélešů. Soubor Petrovjan reprezentoval v šesti párech s
petrovským danajem.
V Krumvíři se nám ohromně líbilo. Strávili
jsme tam moc příjemné odpoledne. Už to, že
se tam o nás starali jak o nejvzácnější hosty,
přispělo k milé atmosféře festivalu. Počasí
bylo ideální a tak jsme mohli s klidem zkoušet i vystupovat na pódiu pod širým nebem.
Krása petrovského kroje pak v plné kráse
ohromila nejednoho diváka.
Jsme rádi za příležitost, kterou nám Magda dala, a s potěšením můžu konstatovat,
že celý program, i naše vystoupení, mělo v
Krumvíři velký úspěch.  Děkuji tanečníkům, i pomocníkům za účast a krásný zážitek. Taky děkujeme manželům M+A Krůtilovým, kteří nás na zpáteční cestě pozvali i s
babincem z Kozojídek na krůtěnů zmrzlinu

S přáním krásných slunečných dnů za soubor Petrovjan
Ivana Klásková

2/2017
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Z činnosti mysliveckého spolku
Už počtvrté se dne 10.6.2017 setkali myslivci Petrova a Strážnice na přátelském klání střelců na loveckém kole v prostorách Bažantnice ve Strážnici. Putovní pohár tentokrát vystřílelo družstvo MS Dolina Petrov.
Petrovjané si samostatně vyhodnotili střelecké umění svých myslivců.
Na loveckém kole střílelo na 2x20 asfaltových holubů 11 střelců.
Na prvním místě se umístnil Michal Javornický, druhý David Motyčka a třetí František
Javornický.
Michal Javornický získal prvenství i v celkovém hodnocení střelců Strážnice a Petrova.

Letos si myslivci MS Dolina Petrov naplánovali setkání s dětmi základní a mateřské
školy v Petrově na 16.6.2017. Předpověď
počasí, ale nevypadala vůbec přijatelně.
Hned po příchodu dětí začalo pršet. …..rychle se schovat ... .
Děti to moc netěšilo, neboť si musely posedat a než přestane pršet, poslouchat vyprávění myslivců :-). Jejich trápení, se zmírnilo
podáním malého občerstvení.
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Počasí se nakonec „umoudřilo“ a dovolilo, aby děti mohly mezi sebou zápolit v připravených disciplínách. Oceněny byly tři nejšikovnější z každé disciplíny.
Začátek i konec akce byl doprovázen tradičním mysliveckým troubením.
Na úplný závěr bylo dětem předvedeno aportování loveckého psa do vody.
Děti musíme pochválit za vzorné chování.
Michaela Grúberová

Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2017 se nám pomalu lomí do své druhé poloviny a děti už netrpělivě vyhlíží letní
prázdniny. Hasiči jsme nabitý jarní program zvládli, jak jsme naplánovali. Naší zatím poslední akcí byla v minulém článku avizovaná dětská soutěž. Vše klaplo, jak mělo a to včetně počasí. Dětí přijelo jako smetí, opět soutěžilo téměř čtyřicet družstev. Rád bych tady
poděkoval členům, kteří se příprav a zajištění chodu soutěže účastnili. Stejně tak bych rád
poděkoval obci, která nám s přípravou pomohla a maximálně vyšla vstříc.
Ani nadále nebudeme zahálet a již vyhlížíme soutěž dospělých, která se bude konat první
červencovou sobotu od 14 hodin. Budeme rádi, když dorazíte v hojném počtu a podpoříte
naše družstvo. Po soutěži se můžete přesunout do Plží, kde se bude konat od osmé hodiny
večerní Hasičská noc. K tanci a poslechu bude hrát skupina Fo3, pití poteče proudem a na
rožni se bude otáčet sele!
Minule jsem psal, že zásahová jednotka měla čas na údržbu techniky. Tentokrát můžu zase
napsat, že techniku jsme řádně provětrali. V jednom týdnu jsme měli hned tři výjezdy, z
nichž nejzávažnějším bylo čerpání vody ze zatopených sklepů rodinných domů i z průmyslových objektů ve Strážnici. Bohužel značnou částí Strážnice proteklo mnoho vody, po ne
příliš dlouhých, ale o to vydatnějších deštích, kdy se nad Strážnicí a v jejím těsném okolí
prohnaly dvě bouřky. Ukázalo se zde, jak zrádné jsou velké lány polí v kombinaci s jejich
bezohledným využíváním. Snad dojde v dohledné době k nápravě a předejdeme podobným
lapáliím.
Přeji Vám krásné léto,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

2/2017

strana

Vánočnísoutěžíš,
koncert
Soutěžím,
soutěžíme
V letošní sezóně reprezentovali naši obec
mladší žáci ve složení Jan Zezula, Patrik Zezula, Lukáš Kvapil, Dominik Martinec, Martin Klásek, Eliška Klásková, Elena Sasínová,
Aneta Pivoňková a Markéta Tokošová. Dobrými rádci a pomocníky jim byli starší žáci ve
složení Martin Zelinka, Zdeněk Tokoš, Katka
Fiurášková, Ondřej Machala, Magda Režňáková, Marek Režňák, Kristián Pivoňka a Jirka Svrčina. Obě družstva se letos zúčastnila
Velké ceny okresu Hodonín. Okresního kola
13. května se v letošním roce zúčastnilo pouze
družstvo starších žáků a v konkurenci dvaceti
družstev se umístilo na 12. místě. Druhý den
se konalo okresní kolo dorostu, tady naše barvy hájili Martin Zelinka a Zdeněk Tokoš. Po
napínavém boji v nejvíce obsazené kategorii
zvítězil s přehledem a tím si zajistil postup do
krajského kola Martin Zelinka.
Krajské kolo dorostu se konalo 18. června
v Blansku. Tady Martin ve velké konkurenci
získal 13. místo.
Velkou výzvou pro naše větší hasiče je soutěž
TFA mladého hasiče. Tato disciplína je kombinací technických dovedností a fyzické kondice. Naši tři borci Martin, Zdeněk a Ondřej a
jedna borka Katka „namazali pod kolenama“
a vyrazili na soutěž TFA HM o pohár starostky Krajského sdružení hasičů Jihomoravského
kraje. Tato soutěž se konala v Brně na výstavišti a byla součástí veletrhu hasičské techniky
Pyros. A že „namazali“ pořádně se odrazilo i v konečném účtování, kdy Katka získala
2. místo ve své kategorii, Zdeněk 2. místo
(o 6 setin vteřiny zaostal za vítězem), Martin
15. místo a Ondra 13. místo ve své kategorii.
K dosaženým výsledkům blahopřeji a jsem na
Vás všechny pyšná!
Mgr. Jana Trojancová

KK Martin Zelinka

Mladší žáci

Starší žáci

TFA celá reprezentace

19

20

strana

2/2017

TFA Katka Fiurášková

TFA Ondřej Machala

TFA Zdeněk Tokoš

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
V soutěžním ročníku 2016/2017 se A-mužstvo pod vedením dvojice Dušan Javornický a
Ladislav Krůtil umístilo na 4. místě (viz konečná tabulka). Nejlepšími střelci mužstva se
stali: Benovič Ján (21 branek), Janeček Daniel (13 branek) a Šantavý Pavel (9 branek).
III.C muži
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Sokol Radějov

20

15

4

1

54:20

49

2

FK Suchov

20

12

2

6

49:24

38

3

Sokol Hr. Lhota B

20

11

4

5

61:31

37

4

Sokol Petrov

20

11

3

6

68:30

36

5

KEN Veselí n. M.

20

11

2

7

44:30

35

6

Hrubá Vrbka

20

8

4

8

36:40

28

7

Kor. Velká n.V. B

20

7

4

9

44:41

25

8

Sokol Louka

20

6

3

11

40:44

21

9

Moravský Písek

20

6

3

11

33:64

21

10

Tvarožná Lhota

20

6

1

13

29:54

19

11

Nová Lhota

20

1

2

17

18:98

5
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Bohužel se nám nepodařilo splnit cíl, který jsme si dali před začátkem sezóny, a to postoupit
do okresního přeboru. Ztracené body za nevydařená utkání z podzimní části sezóny se již
nepodařilo na jaro dohnat. Za pozitivum v rámci uplynulé sezóny lze považovat skutečnost, že Sokol Petrov se s celkovým počtem 68 vstřelených branek stal nejlépe střílejícím
mužstvem v rámci této statistiky. K tomuto dílčímu úspěchu velmi výrazně přispěl svou
produktivitou nový hráč Daniel Janeček, který v pouhých 8 odehraných utkáních vstřelil
13 branek.
Mužstvo mladší přípravky vedené dvojící Marek Konečný a Vladimír Kotásek se umístilo
ve své první sezóně v rámci okresní soutěže na krásném 4. místě.
OS ml. př. sk. B
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
FK Hodonín z.s.
1. FC Čejkovice
TJ KEN Veselí z.s.
Sokol Petrov
FK Blatnice
FC Kyjov 1919 z.s.
SK Agro Vnorovy
TJ Baník Lužice, z.s.
TJ Starý Poddvorov
TJ Slavoj Rohatec
Slovan Bzenec

Záp.
20
19
20
20
20
19
20
19
20
19
20

Nejlepším střelci mužstva přípravky se staly: Šimon Jan Matyáš (80 branek), Štěpán
Konečný (13 branek) a Tadeáš Konečný (12
branek).
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
2017/2018 budou náš fotbalový oddíl opět
reprezentovat A - mužstvo a mladší přípravka.
A-mužstvo odehraje svá přípravná utkání

+
18
15
12
11
11
8
6
6
4
3
3

0
1
2
1
4
1
6
3
2
0
1
1

1
2
7
5
8
5
11
11
16
15
16

Skóre
314:126
280:121
229:167
130:128
231:165
189:161
129:195
137:172
119:253
79:186
156:319

Body
55
47
37
37
34
30
21
20
12
10
10
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pravděpodobně v termínech neděle 16. 7. a pátek 21. 7. Soupeři a místa utkání zatím nejsou známy. V neděli 30. 7. od 18:00 hod. odehraje mužstvo Sokola Petrov utkání v rámci
1. kola okresního poháru na hřišti Sokola Lovčice. První kolo nového soutěžního ročníku
2017/2018 se odehraje v neděli 6. 8. od 17:00. Soupeř a místo utkání budou upřesněny.
Stejně tak bude upřesněn začátek nové sezóny pro mužstvo mladší přípravky. Sokol Petrov uspořádá v polovině měsíce srpna turnaj mladších přípravek. Od začátku srpna budou
probíhat ve středu a pátek podvečer tréninky mladší přípravky. Prosíme rodiče, aby neváhali své děti na fotbalové hřiště přivést. Velmi rádi přivítáme nové děti do naší fotbalové
přípravky.
V sobotu 22. 7. 2017 uspořádá Tělocvičná jednota Sokol Petrov v areálu vinných sklepů
Plže rockovou zábavu „Noc sportovců“, na které se hudebně představí skupina ORIENT
ROCK 78. Občerstvení bude zajištěno.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2017/2018.
Ing. Ladislav Krůtil, ml.

Český zahrádkářský svaz
Ohlédnutí za pořádanými akcemi.
Dne 6. 5. 2017 se uskutečnila Družební
výstava vín. Pro návštěvníky bylo připraveno 684 vzorků vín od 272 vystavovatelů z 30 měst a obcí. Zlatou medaili získalo 154 vín. Děkujeme tímto
všem vinařům, vystavovatelům a pořadatelům za zdárný průběh akce.
Další akcí, která proběhla v měsíci
červnu, bylo školení k ochraně rostlin.
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Akci pořádali zahrádkáři Petrov ve spolupráci s firmou BS vinařské potřeby s.r.o.
Školení se zúčastnilo 30 vinařů z Petrova a okolí.
Přednášející Ing. Klára Halouzková – specialista v oblasti vinohradnictví – seznámila účastníky školení s novými trendy a prostředky pro ochranu rostlin a poskytla vinařům množství
užitečných informací.
Za výbor ČZS ZO Petrov
Petr Horák

AMS DRAKKAR
Karpacký pohár v autokrosu
Tato soutěž má mnohaletou tradici a je do ní
zapojeno 12 autokrosových stájí z Moravy
a Slovenska. Z Moravy jsou to např. AMS
DRAKKAR-Petrov, Race Bušek Hodonín,
AKA Žamberk, AK Šluknov. Ze Slovenska je to AK Očkov, RCK Borský Mikuláš,
Autocross Jalma Jablonec (okres Pezinok).
Jezdí se na okruzích v Dubňnech, Očkově,
Hodoníně a v Přerově. Jede se 9 závodů za
sezonu.
Každý závod je vyhodnocován jednotlivě v několika třídách. Závod se jede na 3
rozjížďky a finále. Za umístnění ve všech
jízdách se sčítají body. Na konec sezony je
vyhlášen celkový vítěz.
Nyní ke stáji DRAKKAR-Petrov. Hlavními organizátory jsou Jaroslav Vávra a Jitka
Prokypčáková.V součastné době má tato
stáj 4 jezdce jsou to Jitka Prokypčáková, Jiří
Martinek, Lukáš Slováček a Marek Koštuřík. Hlavní mechanik je Jaroslav Vávra a
Pavel Martinek. Všichni jezdci se podílejí
na přípravě aut na další závody. Je pravda,
že příprava aut zabere spoustu času a peněz.
Potom se jede závod a většinou se 14 dní
opravuje a vylepšuje.
Na závodech nás podporuje kolem 15 příznivců, kteří s námi na bližší závody jezdí.
O tom, že máme dobré výsledky svědčí řada
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pohárů z jednotlivých závodů. Za rok 2016 získal první místo a titul Karpackého poháru
Jiří Martinek, Jitka Prokypčáková obhájila z předešlého roku titul třetího místa. Oba dostali
velmi pěkné poháry.
Slovenská televize JOJ natáčí už půl roku o stáji DRAKKAR-Petrov dokument. Bude v
něm zachycena činnost stáje, úspěchy i problémy ze života stáje. Film bude uveden po
dokončení ve slovenské televizi.
První letošní závod v Dubňanech na těžké blátěné trati ve třídě nad 1 600 cm3 vyhrál
Jiří Martinek. Bohužel se nedařilo dalším jezdcům. Jitka Prokypčáková uvízla na trati ve třetí rozjížd‘ce. Lukáš Slováček odstoupil pro poruchu auta a Marek Koštuřík havaroval taktéž ve třetí rozjížd‘ce. Takový je tento sport. Do dalších závodů je třeba
připravit auta, rozebrat jezdecké chyby a doufat, že bude lépe. Příznivci DRAKKAR-Petrov věří, že se na příštích závodech podaří vybojovat lepší bodová hodnocení.
Fanoušek

Hry bez hranic v Kněždubě
Letošní Hry bez hranic se nesly v duchu „Balonového mazlení“
Jednalo se o 10 disciplín s míčem (házená, kolová, vodní pólo, metaná, krok bal, aut aport,
balontion, košová, malá kopaná, motaná). Zúčastnilo se celkem 12 družstev – 1 družstvo ze
Slovenska - Skalice.
Akce se konala tento rok v Kněždubě.
Petrov hájil Roman a Roman, Simča, Marcela, Barča a Milada.
Největší úspěch jsme měli v malé kopané, kdy jsme dokázali během 5-ti minut porazit
družstvo kněždubských rozhodčí a vyhrát se skorem 5:0.
Celkově jsme se umístili na krásném 6. místě.
Lence, Verči a Janě děkujeme za psychickou podporu .
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům akce za příjemný den ve sportovním duchu a zároveň nám byla předána štafeta, takže Hry bez hranic 2018 se budou konat v Petrově.
V.Š.
Vedení obce děkuje petrovskému týmu za účast na hrách a reprezentaci naší obce!
Starostka a místostarosta

2/2017

strana

25

Vinaři Strážnicka
Dne 29.3.2017 proběhla v Petrově akce „JARO S VINAŘI STRÁŽNICKA“. Jednalo se o
již šestý ročník. Akce probíhala v areálu Plží od 10 do 19 hodin. Návštěvníci měli možnost
ochutnat vína od dvanácti vinařství ze Strážnického mikroregionu. Z Petrova tu byly Vinařství Klásek, Vinařství Tomanovský a Vinařství Svoboda. Ze Sudoměřic Vinařství Pavla
Brázdová. Ze Strážnice Žerotín, a.s., Vitis s.r.o., Vinařství Dobčákovi, Vinařství Veverka a
Víno-Vín. Z Tvarožné Lhoty Vinařství Uřičář. Radějov pak zastupovalo Vinařství Roseta a
ze Vnorov Vinařství Macháček.
V průběhu této akce vystoupila skupina Fčeličky a hrála cimbálová muzika Demižon. Zájemci o tuto akci mohli ochutnat v každém vinařství minimálně deset vzorků, a tak byla
nabídka vín opravdu široká. Letošního ročníku se zúčastnilo zatím nejvíc platících návštěvníků, a to 480 lidí.
Tímto bych chtěl poděkovat ochotným vinařům, kteří nám na tuto akci zapůjčili své sklepy.
Dále pak děkuji Obecnímu úřadu Petrov za podporu této akce.
Petr Klásek

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ke dni 31.května byly splatné poplatky za domovní odpad.
Vyzýváme všechny, kteří doposud neuhradili, aby tak neprodleně učinili. Poplatky
se mohou platit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet
11027671/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu. Zároveň vyzýváme i ty,
kteří doposud neuhradili poplatky za rok 2016!
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří se starají o okolí svých domů a pomáhají nám se sečením travnatých ploch.
Starostka a místostarosta

Společenská kronika
Jubilanti v měsíci srpnu:
Ludmila Příhodová
Marie Zezulová
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Simona Sýkorová

Opustili nás:
Pavel Svoboda

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE : 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8.

pondělí

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 14.7., 11.8. pátek
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Èeský zahrádkáøský svaz ZO Petrov ve spolupráci s obcí Petrov
Vás srdeènì zve na

TRADIÈNÍ

DEN VINAØÙ
v Petrovì
5.8.2017

Areál Petrovských Plží od 16:00 do 24:00 hod.

KK
tanci
a poslechu
hraje
SKALIÈANÉ
tanci
a poslechu
hrajeDH
DH SKALIÈANÉ
Pro obèany Petrova nad 70 let VSTUP ZDARMA.

Vstupné
150,-Kè
Vstupné
150,-Kè

Akce se koná u pøíležitosti 60. výroèí ÈZS
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VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ.

OTEVŘENO:
SOBOTA
10 - 17.00 HOD.

AREÁL PLŽE

12. 8. 2017

DROBNÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO
ZVÍŘECTVA

VÝSTAVU

ZO ČSCH PETROV
VÁS ZVE NA
MÍSTNÍ
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PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ A LOUČENÍ S PÁŤÁKYstrana
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