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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme tady rok 2018 a za námi velmi mrazivé dny, na které jsme už nebyli za poslední dobu
zvyklí. Doufejme, že následující dny budou již o něco veselejší, odezní všechny nemoci
a brzy přijde očekávané jaro.
I když máme za sebou teprve dva měsíce letošního roku, proběhla již řada kulturních a
společenských akcí. Místní spolky a organizace uspořádali své výroční členské schůze, kde
zbilancovali loňský rok a naplánovali si svou činnost na rok letošní. Proběhly také plesy,
beseda u cimbálu, maškarní bál a fašaňk. Spousta dalších akcí je samozřejmě ještě před
námi. Na všech těchto akcích se s vámi budeme samozřejmě rádi potkávat.
Zastavme se ještě nad rokem uplynulým. V roce 2017 se uskutečnila řada společenských a
kulturních akcí, které jsme uspořádali společně s místními organizacemi, spolky, základní
školou a školkou, ale také se soukromými subjekty.
Z investičních akcí se nám podařilo zrealizovat projekt „Podpora protipovodňového systému DSO – Baťův kanál“, jehož součástí bylo mimo jiné pořízení nového bezdrátového
obecního rozhlasu. Na tento projekt se nám podařila získat dotace z Operačního programu
životního prostředí ve výši 1,9 mil. Kč., celkový rozpočet akce byl 2,7 mil. Kč. Dále jsme
zrealizovali projekt „Dětské hřiště pro nejmenší“, kde byl rozpočet akce 1 mil. Kč a obdrželi jsme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tis. Kč. Proběhly také stavební
úpravy na budově mateřské školy v celkové hodnotě 170 tis. Kč, na tuto akci se nám podařila získat individuální dotace z Jihomoravského kraje ve výši 55 tis. Kč. Jihomoravský kraj
podpořil také naši jednotku sboru dobrovolných hasičů, a to částkou 40 tis. Kč a projekt,
kde obec pořídila cykloboxy na BK, polepy, stojany na kola a posezení u vlakového nádraží. Rozpočet tohoto projektu byl 275 tis. Kč, dotace ve výši 165 tis. Kč. Provedli jsme také
rekonstrukci části chodníku v ulici „Bobalov“, opravili výtluky na komunikaci „Kosečkova“ a prováděli celkovou údržbu na majetku a veřejných prostranstvích naší obce. Velký dík
patří zaměstnancům obce a pracovníkům na veřejně prospěšné práce, díky nimž jsme řadu
prací udělali svépomocí a ušetřili tak spoustu peněz z obecního rozpočtu. V loňském roce
jsme od Úřadu práce Hodonín (projekt MPSV) obdrželi dotaci na pracovníky VPP ve výši
697 176,- Kč. Za přispění podnikatelů jsme zrealizovali propagační systém v obci.
Na začátku roku 2017 měla obec finanční prostředky na běžném účtu ve výši 511 570,13 Kč,
na spořícím účtu 8 289 670,58 Kč, účet ČNB 16 931,88 Kč a úvěry ve výši 6 627 455,74 Kč
(místní komunikace) a 2 400 000,- Kč (společenské centrum). Stav finančních prostředků
a úvěrů ke dni 31.12.2017 byl následující: běžný účet 618 524,52 Kč, spořící účet
13 111 948,46 a účet u ČNB 8 155,06 Kč. Úvěry ve výši 5 811 268,91 Kč (místní komunikace) a 1 800 000,- Kč (společenské centrum). V roce 2017 se nám podařilo snížit úvěry
o částku 1,4 mil. Kč a naspořit finanční prostředky ve výši cca 4,9 mil. Kč.
I když jsme v loňském roce realizovali několik investičních akcí, podařilo se nám nějaké
finanční prostředky ušetřit, abychom je mohli použít na další naplánované investiční akce
v dalším období.
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A co nás čeká v tomto roce?
Mezi hlavní priority tohoto roku patří realizace projektu „Petrov – Rekonstrukce a výstavba
MK lokalita „U Bytovek a Díly“. Rozpočet tohoto projektu je 2 030 935,- Kč a obec jej
bude hradit ze svého rozpočtu. V minulém týdnu proběhlo předání staveniště a firma PORR
zahájí v těchto dnech stavební práce. Ukončení prací bude 31.5.2018. Prosíme občany, aby
byli při výstavbě tolerantní a ohleduplní a parkovali své automobily tak, aby nepřekážely
při průjezdu stavebních aut a při samotné výstavbě. Odměnou za to nám bude nová komunikace bez výtluků a obrovských kaluží. Další akcí bude dokončení dětského a sportovního
hřiště vedle školy a kulturního centra. Stavba sportovního víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, doplnění dětských a workoutových prvků, pergola, mobiliář a zeleň bude stát
obec ještě cca 3 mil. Kč. Na mobiliář máme dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši
200 tis. Kč. Na prvky a hřiště jsme žádali opětovně o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj, výsledek o přidělení dotace nám není ještě znám. Během letních prázdnin bychom
chtěli vybudovat samostatné vytápění budovy mateřské školy, rozpočet akce je cca 500 tis.
Kč. V současné době je budova vytápěna z budovy základní školy, a teplovodem, který je
umístěn pod komunikací dochází k úniku tepla a také samozřejmě finančních prostředků.
Na tento projekt jsme podali žádost o dotaci na Jihomoravský krajský úřad do programu
Podpora rozvoje venkova. Na krajský úřad jsme podali také žádosti o dotaci na dovybavení
akceschopnosti zásahové jednotky hasičů, dále na chladící box na víno pro vinaře a také do
programu Zdravé municipality na projekt „Žij zdravě a bezpečně v Petrově“. V rámci tohoto projektu bychom chtěli uspořádat přednášky a besedy na téma zdravý životní styl, zdravá
výživa, hovory o zdraví a bezpečnost pro děti ze ZŠ a MŠ a pořídit reflexní prvky pro děti.
V současné době jsme zadali pasportizaci značení místních komunikací a parkování v obci.
Z této pasportizace vyplyne potřeba aktualizace dopravního značení a upravení možností
pro parkování vozidel. Nechali jsme vypracovat také pasport veřejného osvětlení, který
naše obec neměla doposud zpracovaný. Pasport je potřebný pro potřeby obce, ale také je
nedílnou součástí žádosti o dotaci na výměnu svítidel a rekonstrukci veřejného osvětlení,
o kterou bychom chtěli v budoucnu požádat.
V nejbližší době proběhne výběrové řízení na zpracovatele nového Územního plánu obce
Petrov. Chceme také pracovat na směně pozemků pro umístění inženýrských sítí v nové
lokalitě pro výstavbu rodinných domů a na projektové dokumentaci těchto sítí.
V letošním roce si připomeneme 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Při této příležitosti plánujeme na měsíc říjen oslavnou akci.
To je ve zkratce výčet toho nejdůležitějšího, co nás v nejbližší době čeká.
Přejeme vám krásné a pohodové jarní dny plné sluníčka!
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 567 - 579 ze zasedání č. 39/2017 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 13.12.2017
567. ZO schvaluje Program jednání.
568. ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného majetku ve výši 593 089,69 Kč dle přílohy č. 1
ZO 39/2017.
569. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2017. Viz. příloha č. 2 ZO 39/2017.
570. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2018. Tento byl sestaven následovně:
- Příjmy
15 338 900,- Kč
- Výdaje
19 898 900,- Kč
- Financování – 4 560 000,- Kč
571. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrov na roky 2019 – 2024. Do
roku 2024 bude splácen úvěr, návrh je součástí zápisu. Viz. příloha č. 3 ZO 39/2017.
572. ZO schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Petrov na
rok 2018 ve složení: příjmy celkem 8 487 000,- Kč, výdaje celkem 8 487 000,- Kč.
Rozpočtové příjmy i výdaje z Rozpočtu obce Petrov na rok 2018 činí 1 400 000,- Kč.
573. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020 příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Petrov, viz. příloha č. 3 ZO 38/2017.
574. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov od
rodičů dětí ve výši 4 400,- Kč na hry a hračky pod vánoční stromek.
575. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. David Bobrzyk. Předmětem je provedení sadových
úprav SO 5 dle projektu Ing. Jitky Schneiderové „Úprava a funkční využití okolí KD
v Petrově“. Cena díla je 422 166,- Kč bez DPH. Realizace díla je od 1.4.2018 do
30.11.2018.
576. ZO schvaluje Pověřit starostku, aby zaslala panu Rostislavu Svobodovi ml. výzvu na
úhradu vzniklého bezdůvodného obohacení, kterou zpracuje JUDr. Koudelová, a to
do konce roku 2017.
577. ZO schvaluje Odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: místostarosta
25 000,- Kč, předseda výboru 2100,- Kč a člen výboru 1800,- Kč.
Uvedené částky jsou před zdaněním. Tyto odměny náleží členům zastupitelstva od
1.1.2018.
578. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku na realizace objektu „Pergola“, která je součástí
projektu „Úprava a funkční využití okolí kulturního domu v Petrově“, předložila firma Zámečnictví Florián, Strážnice, a to 71 500,- Kč bez DPH.
579. ZO neschvaluje Zapojení se do podání žádosti o dotaci na MMR na pořízení herního
prvku na Baťův kanál prostřednictvím DSO Obce pro Baťův kanál.
ZO bere na vědomí
Účast pana Jana Oselky a Františka Javornického na inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Petrov,
která proběhne dne 4.1.2018.
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Usnesení č. 580 - 605 ze zasedání č. 40/2018 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 19.1.2018
580. ZO schvaluje Program jednání.
581. ZO schvaluje Odpisový plán obce Petrov na rok 2018. Viz. příloha č. 1 ZO 40/2018.
582. ZO schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 5000,- Kč v hrubé výši zastupiteli panu
Marku Janíkovi za mimořádnou pomoc při výběru dodavatelů a realizaci projektu
„Úprava a funkční využití okolí KD“.
583. ZO schvaluje Kupní smlouvu Ing. Vilém Pražák, Strážnice. Předmětem smlouvy jsou
pozemky p.č. 1319 o výměru 45 m2 zahrada a p.č. 1322 o výměru 24 m2 zahrada v
k.ú. Petrov u Hodonína. Cena za1 m2 činí 50,- Kč. Celková kupní cena je 3450,- Kč.
Kupující uhradí současně poplatek za zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad do
KN a vklad do KN.
584. ZO schvaluje Kupní smlouvu Marie Koštuříková. Předmětem smlouvy je pozemek
p.č. 2031/14 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměru 12 m2. Cena za 1 m2 činí 50,- Kč.
Celková kupní cena je 600,- Kč. Poplatek za návrh na vklad do KN hradí kupující.
585. ZO schvaluje Prodej obecního pozemku p.č. 1325 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměru
147 m2 panu Tomáši Hartmanovi, Petrov 124. Celková kupní cena bude činit 7350,Kč. Kupující uhradí také poplatky spojené s vyhotovením kupní smlouvy, návrhu
na vklad do KN a vklad do KN. Starostka zajistí vyhotovení kupní smlouvy u JUDr.
Koudelové.
586. ZO schvaluje Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místních poplatcích ze
dne 23.11.2017.
587. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místních poplatcích.
588. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Marek Florián.
(Předmětem smlouvy je provedení prací na akci „Zhotovení pergoly“ na dětském hřišti u kulturního a společenského centra v obci, a to v termínu do 30.4.2018. Cena díla
činí 71 500,- Kč bez DPH).
589. ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení internetový
portál ANTEE s.r.o.
590. ZO pověřuje starostku, aby zjistila cenovou nabídku na zajištění výběrového řízení na
zakázku „Zpracování územního plánu obce Petrov“ externí firmou.
591. ZO schvaluje Zrušení záměru obce Petrov prodat, pronajmout a směnit pozemky na
farmě. Tento záměr byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Petrov dne 27.4.2017
a zveřejněn na úřední desce v době od 9.5.2017 do 25.5.2017.
592. ZO schvaluje Záměr výpůjčky budovy č.p. 405 ke schůzovacím účelům. Doba výpůjčky 2 roky.
593. ZO neschvaluje Zapojení obce Petrov do akce Vlajka pro Tibet.
594. ZO schvaluje Rozšíření zadláždění obecního pozemku před domem č.p. 124 (manželů
Pražákových) zatravňovací zámkovou dlažbou dle předloženého nákresu.
595. ZO schvaluje Vybudování zpevněné přístupové cesty k objektu bydlení č.p. 57 Tomáše Hartmana. Jedná se o zpevnění komunikace od chodníku k vjezdu do domu
kamennou drtí o šířce do 3,5 m a délce cca 25 m. Povrch bude zasypán kamennou drtí
0 – 32. Tato varianta bude tolerována pouze do 31.1.2019. Následně bude tato plocha
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zadlážděna zatravňovací dlažbou.
596. ZO schvaluje Přistoupení obce Petrov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
597. ZO ukládá Starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s usnesením o přistoupení obce na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
598. ZO pověřuje starostku, aby požádala SMS o možnost využití služeb v oblasti implementace a pověřence Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto služby by využila obec i příspěvková organizace ZŠ a MŠ Petrov. Poplatek za služby bude
za implementaci obecního úřadu 9000,- Kč a školského zařízení také 9000,- Kč (jednorázově), za pověřence obecní úřad 600,- Kč a školské zařízení 900,- Kč (měsíčně).
599. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Radim Kacr, Vacenovice na technický
dozor na akci „Rekonstrukce a výstavba MK lokalita „U bytovek a díly“ ve výši
20 000,- Kč za měsíc.
600. ZO pověřuje starostku, aby na příštím jednání předložila smlouvu s firmou Radim
Kacr, Vacenovice.
601. ZO schvaluje Pověření starostky, aby informovala manžele Miladu a Josefa Martinkovy
o Územně plánovací informaci a předala informace o tom, že obec nemůže v současné
době zaručit změnu využití pozemku p.č. 1459/120 na plochu Vp (průmyslová výroba).
602. ZO neschvaluje Záměr směny pozemku p.č. 1459/120 v k.ú. Petrov u Hodonína.
603. ZO schvaluje Přijetí dvou pracovníků na VPP od měsíce února.
604. ZO ukládá starostce, aby upozornila majitele automobilů, kteří parkují na zelených
plochách – obecních pozemcích u domu č.p. 122 a u domu č.p. 431, aby zde neparkovali a tyto pozemky uvedli do původního stavu.
605. ZO ukládá starostce, aby objednala pasportizaci veřejného osvětlení a nadstavbového
modulu pro program Misys – Pasport VO od firmy Ladislav Malčík, Těmice.
ZO bere na vědomí
Informace manželů Svobodových ohledně jejich záměru s pozemky na farmě.
Informace starostky o Územně plánovací informaci na pozemek p.č. 1459/120 v k.ú. Petrov
u Hodonína, který mají zájem směnit manželé Milada a Josef Martinkovi.

NĚCO ZE STATISTIKY OBCE…
Změny ve složení obyvatelstva obce Petrov v letech 2007 – 2017. Ke dni 31.12.2017 měla
obec Petrov 1336 obyvatel.
Změny
2007
Přihlášení
10
Odhlášení
10
Narození
4
Úmrtí
12
Stěhování v obci 10

2008
26
32
14
17
22

2009
22
17
9
19
6

2010
17
14
15
16
23

2011 2012
19
28
28
20
8
12
6
14
22
16

2013
31
15
9
20
10

2014
29
23
12
22
22

2015
21
27
16
14
8

2016
27
22
17
17
13

2017
27
30
14
12
18
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Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb.,
č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

0000

1111

XXXX Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

0000

1112 XXXX Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

0000

1113 XXXX Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

0000

1121

XXXX Daň z příjmů právnických osob

0000

1122

XXXX Daň z příjmů právnických osob za obce

0000

1211

XXXX Daň z přidané hodnoty

0000

1334

XXXX Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

0000

1340 XXXX Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy

0000

1341 XXXX Poplatek ze psů

0000

1342

XXXX Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

0000

1343

XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00

0000

1361

XXXX Správní poplatky

25 000,00

0000

1381 XXXX Daň z hazardních her

500 000,00

0000

1511 XXXX Daň z nemovitých věcí

800 000,00

0000

4112 XXXX Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhr.fin.

266 500,00

0000

4116

199 400,00

2144

XXXX XXXX Ostatní služby

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. rozpočtu

3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize
3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Kč
2 800 000,00

80 000,00
300 000,00
3 000 000,00
400 000,00
6 000 000,00
10 000,00

480 000,00
25 000,00
2 000,00

60 000,00
3 000,00

5 000,00
1 000,00

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3613

XXXX XXXX Nebytové hospodářství

3632

XXXX XXXX Pohřebnictví

10 000,00

3639

XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

70 000,00

3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

12 000,00
100 000,00

25 000,00
120 000,00

6171

XXXX XXXX Činnost místní správy

20 000,00

6310

XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

15 000,00

PŘÍJMY CELKEM

15 338 900,00

Z toho

Obec Petrov, IČO: 00285218
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VÝDAJE
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

Kč

2144 XXXX XXXX Ostatní služby
2212

XXXX XXXX Silnice

2219

XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2292

5193

2310

XXXX XXXX Pitná voda

50 000,00

0000 Výdaje na dopravní územní obslužnost

3 000 000,00
66 900,00
5 000,00

2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113 XXXX XXXX Základní školy

25 000,00
1 450 000,00

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

70 000,00

3341

XXXX XXXX Rozhlas a televize

70 000,00

3349

XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

70 000,00

3392

XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře

50 000,00

3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

250 000,00
20 000,00

3421

XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže

3511

XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče

3631

XXXX XXXX Veřejné osvětlení

3 000 000,00
3 000,00
700 000,00

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví

50 000,00

3636 XXXX XXXX Územní rozvoj

1 822 300,00

3639

XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3 800 000,00

3721

XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

550 000,00

3723

XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

100 000,00

50 000,00

3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

80 000,00

3726 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

40 000,00

3745

XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50 000,00

4351

XXXX XXXX Spolufinancování sociálních služeb

5212

XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva

83 800,00
100 000,00

5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

120 000,00

6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí
6118

1 600 000,00

XXXX XXXX Volba prezidenta republiky

28 000,00

6171 XXXX XXXX Činnost místní správy
Obec Petrov, IČO: 00285218
6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Schválený
- závazné
6320
XXXX rozpočet
XXXX Pojištění
funkčně ukazatele
nespecifikované

rok 2018

6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace
6402 XXXX XXXX Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

VÝDAJE

6409
PAR

XXXX
Ostatnízávazného
činnosti jinde
nezařazené
POL XXXX
ORG Název
ukazatele

VÝDAJE CELKEM

Z toho

300 000,00

1 600 000,00
KEO-W 1.11.132 / Uc19r
160 000,00
zpracováno: 21.12.2017
105 000,00
strana: 3 / 4
400 000,00

4 900,00
25 000,00
Kč
19 898 900,00

Z toho

Obec Petrov, IČO: 00285218
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FINANCOVÁNÍ
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

0000

8115

0000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

0000

8124

0000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kč

Z toho

6 000 000,00
-1 440 000,00
4 560 000,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

15 338 900,00

VÝDAJE

CELKEM

19 898 900,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

4 560 000,00

Vyvěšeno: 24.11.2017
Sňato: 14.12.2017

ZE
ŽIVOTA
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
Ve stejném
termínu i rozsahu
vyvěšeno na elektronické
úřední desce.
Rozpočet schválil:

KARNEVAL
Dne: 13.12.2017

Každý rok se na konci ledna koná dětský karneval. Letos tomu nebylo jinak. Všichni se
na něj moc těšili. Některé děti prozradily svou masku, jiné tajily až do poslední chvíle. A tak
vše začalo velkou promenádou masek, kde se nám všichni při rozhovoru s paní ředitelkou
museli představit.
Po krátkém tanečním vystoupení všech pohádkových postav, čekalo velké představení
– žonglérská show. Skupinka mladých žonglérů přivezla spoustu pomůcek a ukázala, co
dovede. Všem se to moc líbilo a měli radost, že si to mohli taky vyzkoušet. Děti i rodiče
předváděli své obratné kousky. Kdo nechtěl žonglovat, mohl soutěžit při štafetových hrách
nebo jen tak tančit při hudbě.
Na závěr karnevalu se losovala tombola, ve které všichni účastníci získali nějakou cenu
a domů odcházeli určitě spokojení.
Poděkování patří panu Michalu Staňkovi za zajištění drobného občerstvení a pití dětem,
také Vám rodičům za poskytnutí drobností do dětské tomboly.
Jitka Běťáková

JAZYKOVÁ MINIOLYMPIÁDA
V letošním roce jsme si uspořádali druhý ročník jazykové olympiády pro žáky 1. -5. ročníku
základní školy. Tuto olympiádu jsme naplánovali v době konání olympijských her, ale naši
žáci se stali na jedno dopoledne olympioniky v oblasti českého a anglického jazyka.
Soutěžili jsme v luštění přesmyček, osmisměrek, křížovek, různých doplňovaček a na
závěr jsme si zpestřili dopoledne recitací básniček, které si žáci připravují na plánovanou

1/2018

strana

11

recitační soutěž mezi školami. Veškeré aktivity směřovaly k upevňování dovedností
práce s písmeny, slabikami a slovy. Také
jsme si vyzkoušeli svůj úsudek a přemýšlení
nad jednoduchými i záludnými hádankami,
které žáci mají velmi rádi.
Věřím, že i v příštím roce si toto dopoledne užijeme a zažijeme další úsměvné situace při luštění, hádání a tvoření.
Mgr. Renata Svobodová

BUM-BÁC-BALL
Že nevíte, co to je? Vůbec se Vám nedivíme, my jsme to také nevěděli. Ale už se
těšíme, když budeme hrát tuto zábavnou míčovou hru. Trošku jsme si upravili pravidla
a hurá na hru. V kroužku míčových her se
nám daří tuto méně známou hru hrát každou
středu, samozřejmě kromě jiných zábavných činností.
Bum-bác-ball se hraje velkým gymnastickým míčem přes volejbalovou síť a my si vždy užijeme spoustu legrace. Vždyť míč je
někdy větší než my, ale co, proč bychom to nezkusili a s tímto obrem se nepoprali. A zatím

12

strana

1/2018

se nám hra daří velmi hezky hrát! Zkuste to také, uvidíte, kolik zažijete legrace.
Žáci kroužku míčových her

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Seznámení dětí mateřské školy s první pomocí
Naše mateřská škola úzce spolupracuje s hasiči. Tentokrát jsme pozvali hasiče ze Strážnice, kteří děti seznámili se základy při poskytování první pomoci.
Nejdříve děti seznámili s telefonním číslem,
na které by měly zavolat při úraze nebo jiné
příhodě, která ohrožuje zdraví.
Poté se naučily, jak vyčistit a obvázat ránu,
s úkony souvisejícími s oživováním a hrudní
masáží, což si vyzkoušely na figuríně.
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Na závěr jim hasiči ukázali defibrilátor, který si mohly také vyzkoušet.
Všechny děti byly po celou dobu velmi soustředěné a pozorné.
Děkujeme hasičům za velmi příjemné, a hlavně poučné dopoledne.
Marie Březovská

Pomáháme zvířátkům v zimě
I když je letos mírná zima, rozhodli jsme se, že pomůžeme zvířátkům, která žijí ve
volné přírodě. Naplánovali jsme si vycházku k zásypu za Baťův kanál. Každé z dětí dostalo
za úkol přinést pro ně nějakou dobrotu. Několik dní nám počasí nedovolilo, abychom se k
zásypu vydali. Když venku pořádně přituhlo a cesta nebyla blátivá, nachystali jsme všechny dobroty. Ráno jsme dětem s radostí oznámili, že se za zvířátky vydáme. V zásypu jsme
zvířátkům přichystali hostinu z tvrdého pečiva, mrkviček a jablíček.
Všichni jsme měli radost, že jsme mohli takto zvířátkům pomoct.
Michaela Bačíková
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
V roce 2017 zaznamenali 3.srpna ve Strážnici teplotní rekord a to 38,3 oC. Taktéž jsme
prožili celkem 28 ledových dnů tohoto roku.
Nejníže klesla teplota 7.ledna na hodnotu
-20,3 oC. Chladná či spíše mrazivá teplota nás
překvapila 21.dubna, kdy pomrzlo ovoce díky
ranní teplotě – 2,5 oC a poté ještě 10.května ,
kdy teplota klesla na - 1,5oC. V průběhu roku
napadlo celkem 57 cm sněhu. Sněhové vločky
nás překvapily i 12.dubna. Letních dnů jsme
v roce 2017 zažili celkem 12, tropických dnů
37 a tropických nocí 14. Nejvyšší teplota se v
Petrově vyšplhala na 37,8 °C , bylo to 3.srpna.
Za celý rok spadlo celkem 547 cm3 srážek. V
březnu, přesně 17. Přišla první bouřka
Havrani od nás odletěli 24.února a naopak čápi
přiletěli z teplých krajin 21. března. Vlaštovky
se vrátily a začaly stavět hnízda od 12.dubna (
o dva dny dříve než v roce 2016). Na opačnou
cestu, do teplých krajů se čápi vydali 31. srpna a vlaštovky je následovaly o 12 dní (12.9.)
později. Naopak zpět k nám na zimu přiletěli havrani a to 20.října. Také jsme zaznamenali
přílet holubů hřivnáčů a to 20.února a opustili nás 11.září.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov
č. 22.
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka
2017
teplota
srážky

1
-5,5
0

2
3,8
13

3
4
5
6
7
8
9
10
8,3 11,1 17,7 22,2 23,0 22,9 15,2 10,5
78,5
56
75 22,5
46
38 117
61

11
4,9
46

12
3,0
43
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HASIČSKÝ PLES

P L E S S P O RTO V C Ů
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ZE ŽIVOTA OBCE
Novoroční přípitek
I letošní nový rok jsme zahájili setkáním
před budovou obecního úřadu, kde jsme
společně zbilancovali loňský rok a nastínili jsme, co nás čeká v roce letošním. Připili
jsme si na pevné zdraví, štěstí, lásku, optimismus, úspěchy a pohodu v roce 2018.
Také na to, aby se nám podařilo splnit naplánované investiční, ale také kulturní a
společenské akce. Na závěr setkání jsme do
oblak vypustili ohňostroj a rozešli jsme se
do svých domovů. Děkujeme všem přítomným za milé srdečné setkání!
Bc. Eva Mlýnková

Tříkrálová sbírka
V letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla v
sobotu 6.ledna, vybrali koledníci v naší obci
částku 54 677,- Kč a 2 Eura. V loňském roce
bylo vybráno 52 894,- Kč a 2 Eura. Děkujeme všem, kteří se do této sbírky zapojili.
Bc. Eva Mlýnková
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Fašaňk
Termín letošního fašaňku připadl na sobotu 10.února. Počasí i letos fašaňkářům přálo a
pravděpodobně i díky tomu se nás sešlo přes padesát masek. Tyto byly zase moc propracované a originální. Po představení masek před obecním úřadem jsme se vydali průvodem
za doprovodu hasičů do ulic naší obce, kde nás čekali občané s bohatým občerstvením, za
což jim patří velký dík! Po cestě jsme se také občerstvili „svařákem“, na který nám víno
darovali manželé Kláskovi. Do kroku nám po cestě hráli Lukáš Frolka, Zdeněk Florián,
Vladěk Podrazil, Tom Grabec a Víťa Hořák. Celou akci jsme zakončili v hospůdce „Na
Baťáku“, kde jsme se mohli občerstvit výborným ovarem, který uvařili Laďa Březovský s
Joškou Sklenákem.
Srdečný dík patří všem, kteří se na této opět velmi vydařené akci podíleli!
Bc. Eva Mlýnková

Dalibor Koštuřík byl oceněn fotbalistou okresu Hodonín
V pátek 2.března proběhl ve Spolkovém domě v Ratíškovicích premiérový Galavečer OFS Hodonín, na němž
byl oceněn náš občan Dalibor Koštuřík fotbalistou
okresu Hodonín 2017. Dalibor hraje ve FK Mutěnice.
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Darku, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci, přejeme hodně dalších sportovních úspěchů a těšíme se, že až se Ti omrzí kopat za Mutěnice, budeš součástí našeho petrovského týmu….
Starostka a místostarosta

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Sbor dobrovolných hasičů
Druhý měsíc roku máme za sebou, zima se nám zatím ukazuje hlavně z té horší stránky,
všude mokro a blátivo. Bacili na nás útočí ze všech stran. Takže už se určitě všichni těšíme
na příchod jara. Hasiči nevyjímaje.
Ještě ale než přejdeme k jaru, všechno v zimě nebylo jen šedivé a blátivé. Minimálně jeden
večer byl prozářen 3. ročníkem Hasičského plesu! Dle nálady přímo na plese, a i Vašich
reakcí po, se ples náramně vydařil. Dobrý základ tomu dala kapela Kombet, která neúnavně
hrála až do půl čtvrté raní. Můžeme tedy říci, tvrdá práce při přípravě plesu se vyplatila.
Díky všem, co se zapojili!
A co nás čeká a nemine v blízké době? Nejblíže to bude jarní sběr železného odpadu, a to v
sobotu 24. března. Budeme opět velmi rádi za každý příspěvek.
Pak už jsou to trochu vzdálenější akce. Poslední květnovou sobotu připravíme dětskou soutěž. A první červencový víkend uspořádáme soutěž dospělých a večerní zábavu v Plžích.
Budeme rádi, když se tam s Vámi v hojném počtu uvidíme.
Pěkný konec zimy a brzký příchod jara Vám přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po dvouměsíčním odpočinku zahájilo A-mužstvo zimní přípravu na jarní část sezóny
2017/2018. Přípravné zápasy A-mužstva budou následující:
datum
3.3.
11.3.
18.3.
25.3.
31.3.

čas
14:00
12:00
14:00
15:30

utkání
Petrov - Popudinské Močidlany
Petrov - Vracov
Prušánky - Petrov
Petrov – Milotice B
Vnorovy B - Petrov

poznámka
sobota, UT Strážnice
UT Strážnice
hřiště Prušánky (čas bude upřesněn)
hřiště Petrov
mistrovské utkání, sobota
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První mistrovské utkání odehraje A-mužstvo na hřišti Vnorov s „B“ mužstvem v sobotu
31.3.2018 od 15:30 hod.
Mužstvo mladší přípravky zahájí jarní část sezóny v neděli 8.4.2018. Rozpis utkání mužstva mladší přípravky bude ještě upřesněn.
V sobotu 17.2.2018 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v Kulturním centru v Petrově Ples sportovců 2018. Celým večerem nás provázela hudební skupina ORIENT ROCK
78. Během večera dále vystoupila dívčí taneční skupina. Pro účastníky večírku byla připravena bohatá tombola. Občerstvení zajištovala paní Hana Sasínová ze Strážnice. Všem
účastníkům a organizátorům bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi zdařilou akci.
V neděli 11.2.2018 proběhla v obecním sklepě v areálu vinných sklepů Plže valná hromada
Tělocvičné jednoty Sokol Petrov.
V termínu 25.1. - 28.1.2018 proběhlo v rekreační oblasti Nová Lhota – Vápenky soustředění A-mužstva před zahájením jarní části sezóny 2017/2018. Soustředění se zúčastnilo 15
fotbalistů a členů realizačního týmu. Tréninky probíhaly dvoufázově včetně následného využití posilovny. Všem účastníkům soustředění děkuji za účast a poctivý přístup k tréninku.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v jarní části sezóny
2017/2018.
Ing. Ladislav Krůtil, ml.

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro jarní část sezóny 2017/2018
datum
čas
1.4.
15:30
			
8.4.
15:30
15.4.
15:30
22.4.
16.00
29.4.
16:00
			
1.5.
17:00
			

III. třída – sk. C - Muži
Vnorovy B - Sokol Petrov
(sobota 31.3.)		
Sokol Petrov - Tvarožná Lhota		
Nová Lhota - Sokol Petrov		
Sokol Petrov - Těmice		
Moravský Písek - Sokol Petrov
(sobota 28.4.)		
Okresní pohár – semifinále
(úterý 1.5.)		
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6.5.
16:30
13.5.
10:15
20.5.
16:30
27.5.
16:30
			
3.5.
18:00
			
3.6.
16:30
10.6.
16:30
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Sokol Petrov - Velká nad. Vel. B		
Louka - Sokol Petrov		
Sokol Petrov - KEN Veselí n. Mor.		
Hrubá Vrbka - Sokol Petrov
(sobota 26.5.)		
Okresní pohár – finále
(středa 30.5.)		
Sokol Petrov - Hr. Lhota B		
Sokol Petrov – Suchov		

Výroční schůze ZO ČSCH - Petrov
Na výroční schůzi jsme hodnotili naši činnost v roce 2017. Základem práce chovatele je
každodenní péče o svá zvířata. V našich chovech máme skoro celou škálu zvířat, která se u
nás chovají. Musíme konstatovat, že ubývá užitkových zvířat jako drůbeže, králíků, holubů
atd. Naopak přibývá chovatelů exotického ptactva a jiných domácích mazlíčků.
Přesto naši chovatelé dosahují dobrých výsledků na výstavách, kde jsou zvířata odborně
hodnocena. Vystavovali jsme v Hodoníně, Strážnici, Hroznové Lhotě, Dubňanech, Rohatci.
Na speciálních výstavách na celostátní úrovni vystavovali: Obrtlík Josef - německý výstavní holub - Nové Město na Moravě, MVDr. Neugebauerová Jana - králíci Týniště nad Orlicí,
Janča Martin - výstavní andulky - Brno.
Cílem každého chovatele je odchovat mlád‘ata, která odpovídají standartním požadavkům hodnocení a aby se líbila jemu samotnému. Jako organizace jsme v roce 2017 splnili
úspěšně plánované akce. V únoru jsme natírali klece a doplňovali inventář. V srpnu to byla
propagační výstava drobného zvířectva v Plžích. Počasí vyšlo, což vedle dobré propagace
přispělo k dobrému výsledku. Návštěvnost byla nejlepší za poslední léta. Další akcí, do
které jsme se aktivně zapojili byl „Kotlík“ guláš vařil Milan Režňák a Vašek Tománek. Do
programu jsme se zapojili ve spolupráci se souborem „Petrovjan“. Celkově byl podíl naší
organizace na velmi úspěšné akci obce hodnocen dobře.
Největší akcí byla výstava papoušků 4. - 5.11. ve společenském centru. Vystaveno bylo
nad 36 druhů papoušků a 20 druhů drobného exotického ptactva. Výstavu navštívilo nad
400 dospělých návštěvníků, což bylo o 100 více než v roce 2016. Podařilo se nám zajistit
širší sortiment vystavovaných papoušků a dobrou propagací přilákat více návštěvníků z řad
chovatelů.
Na výroční schůzi proběhla volba výboru ZO. Ve funkci předsedy bude i nadále pokračovat
Obrtlík František, místopředseda Obrtlík Josef, jednatel Oselka Jan, pokladník Svoboda
Martin a hospodář Režnák Milan. Dobré výsledky naší ZO v minulém období ukazují, že
složení výboru je optimální a není třeba ho měnit.
Pro rok 2018 mimo tradiční akce počítáme se stěhováním skladu inventáře. Tato akce je ve
stavu projednávání v zastupitelstvu obce a doufáme, že bude realizována ke spokojenosti
obou stran.
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Na závěr poděkoval předseda ZO všem členům za odvedenou práci a popřál hodně zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2018. Chovatelé mají v Petrově dlouholetou tradici a
z hlediska společenského života obce jsou považováni za úspěšnou organizaci. Snažíme se
o to, aby i za pomoci příznivců a obecního úřadu tomu tak bylo i nadále.
Za výbor ZO ČSCH-Petrov
Oselka Jan

Propagační výstava ve škole
Základní organizace chovatelů uspořádala ve spolupráci s ředitelstvím školy 14.2.2018 výstavu a besedu pro žáky mateřské a základní školy. Vystavili jsme sortiment všech druhů
chovaných zvířat v naší organizaci a to: užitkové králíky, zakrslé králíky, holuby, drůbež,
exotické ptactvo, velké a malé papoušky.
V prostorách tělocvičny základní školy jsme připravili pěkné prostředí pro tuto akci. Nejdříve přišly děti z mateřské školky a hned po vstupu byl na nich vidět zájem o vystavená
zvířata. Besedu zahájily pěknou básničkou a potom se pochválily, jaká zvířata mají doma.
Největší radost měly děti ze zakrslého kohouta „Nezbedu“, který v průběhu výkladu pana
Oselky častokrát zakokrhal, což vyvolalo salvy smíchu. Když si děti odhodlaly pohladit některá zvířata, bylo na nich vidět, že se jim výstava líbila. Za vzorné chování dostali všichni
sladkou odměnu.
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Děti ze základní školy, které přišly na řadu později, rovněž s velkým zájmem obdivovaly
vystavená zvířata. Když pan Oselka popisoval problematiku chovu jednotlivých zvířat, tak
se aktivně zapojily do besedy a hovořily o vlastních zkušenostech s chovem zvířat, která
mají doma. Ukázalo se, že v Petrově je mnoho rodin, kde se některá zvířata chovají, a to
je dobře. V neposlední řadě byla vzpomenuta ochrana přírody a volně žijících zvířat a také
udržování životního prostředí.
Na závěr je třeba poděkovat za spolupráci učitelkám jak z mateřské, tak základní školy,
které děti připravily na tuto akci a organizačně všechno zvládly.
Doufáme, že akce splnila svůj účel a že se podařilo získat zájem dětí o chov zvířat v domácnostech a zvýšit tak počet chovatelů v Petrově.
ZO-ČSCH-Petrov
Oselka Jan

Z činnosti mysliveckého spolku
Loveckou sezonu 2017 myslivci ukončili
posledním honem 30.12.2017.
Za rok 2017 bylo uloveno: zajíc 67 ks, bažant 9 ks, srnčí 29 ks, černá 3 ks, kachna 8
ks, liška 5 ks, holub hřivnáč 2 ks, straka 1
ks.
Mysliveckým zážitkem a oslavou lovu je
pasování lovce.
Pasování na lovce může být, když myslivec
uloví ve svém životě první kus spárkaté zvěře.
Asi proto, že ulovení srnce není žádnou
vzácností, tak se pasování na srnčí zvěř vesměs nedělá. Ale když by si to někdo přál,
možné to samozřejmě je.
Pasuje se i za ulovení některých velkých šelem, či vybraných druhů pernaté zvěře.
Pasovat se může v podstatě ihned po
ulovení nad střeleným kusem zvěře, nebo
později.
Většinou se pasování odloží na pozdější dobu. Pak se provádí při poslední leči, výroční
schůzi, či jiné slavnostní příležitosti za větší účasti myslivců.
Tento zážitek byl dopřán Davidu Motyčkovi, který na honu 30.12.2017 ulovil černou
zvěř a na výroční schůzi 24.2.2018 byl pasován za lovce černé zvěře.
Již vzpomenuta výroční schůze ukončila myslivecký rok, na které myslivci zhodnotili
hospodaření mysliveckého spolku a zároveň uskutečnili volby výboru MS Dolina Petrov.
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Přítomna schůze byla i starostka obce Bc. Eva Mlýnková, která obeznámila přítomné
o stávajících, či plánovaných investicích a akcích obce.

Dne 10.3.2018, t.j. sobota, se uskuteční okresní výstava trofejí v kulturním domě v Mikučicích.
Přijďte se podívat na upomínkové trofeje myslivců, ale i ty ostatní hodnocené trofeje.
Michaela Grúberová

Kroužek stolního tenisu
Turnaj dětí a mládeže ve stolním tenisu
Kroužek stolního tenisu pořádal dne 16.12.2017 již 8. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenisu dětí a mládeže do 16 let. Turnaje se účastnili hráči z Moravy a Slovenska z různých měst a obcí, celkem 34 dětí. Hráči a hráčky byli rozděleni do 3 kategorií.
1. kategorie - úplní začátečníci - pro něž byl turnaj spíše jen hrou, která je velmi
bavila. Umístění dětí v této kategorii bylo následující:
1. místo – Soch Šimon
2. místo – Coufalová Kristýna
3. místo - Skalická Šárka
všichni z Petrova
2. kategorie děti 6 – 12 let – v níž se místním dětem nedařilo a na stupních vítězů stáli
pouze hráči ze Slovenska: 1. místo – Škandík Sebastián (Rastislavice SVK)
2. místo - Ištokovič Lukáš (Nitra SVK)
3. místo – Viskup Richard (Bratislava SVK)
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3. kategorie děti 13 – 15 let – která udělala, svému vedoucímu – „trenérovi“ obrovskou radost, neboť kluci obsadili dvě první příčky, takže úsilí z tréninků se vyplatilo.
Poháry zůstaly doma: 1. místo – Kočvara Vít
(Petrov CZ)
2. místo – Tokoš Zdeněk
(Petrov CZ)
3.místo - Ištokovič Miroslav (Nitra SVK)
Všichni účastníci si turnaj užili. Sponzorům, obecnímu úřadu a ZŠ a MŠ děkuji za podporu.
Výhercům ještě jednou blahopřeji a nové zájemce zvu mezi nás vždy ve čtvrtek v 18:00
hodin, kdy je pro Vás otevřena tělocvična.
Ján Benovič
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Vánoční
koncert
AMS
DRAKKAR
TEAM - ohlédnutí za rokem 2017
V mezinárodním Karpatském autokrosovém poháru kde se Jiří Martinek se svým vozem
BMW po několika jezdeckých chybách umístil v celkovém hodnocení na 2. místě, Jitka
Prokipčáková zajela slušný výsledek 6. místo, kdy se potýkala s hrubostí a nesportovním
chováním svých soupeřů a taky technikou, s převodovkou na Peugeotu 205. Nováček stáje
Lukáš Slováček, který se teprve sžívá s novým vozem MAZDA MX3 a rovněž se potýká s
technikou, zajel v celkovém hodnocení 7. místo. Tím jsme ukončili sezonu Mezinárodního
seriálu Karpatský autokrosový pohár.
Nyní se připravujeme na novou sezonu, a to je Mezinárodní mistrovství České republiky.
Na technických předpřejímkách, které proběhly v Nové Pace jsme byli přijati do Divize
5, což je kubatura nad 1600 m3. Po technických úpravách budeme poprvé startovat 21.22.4.2018 v Humpolci, kde už je potřeba jezdecké licence a sportovních průkazů a kde se
budeme snažit o co nejlepší výsledky.
O závodech tohoto seriálu se naši fanoušci dozví ze stránek fc: AMS DRAKKAR. Tímto
zveme fanoušky na nové závodní tratě a zážitky s nimi spojené.
V letošním roce nebudeme pořádat závody z důvodů velkých překážek pro tento sport v
tomto kraji.
Jitka Prokipčáková

Petrov žije
Valentýnský jarmark
Letošní sedmý ročník jarmarku měli místní i přespolní možnost navštívit v sobotu 10. února
v malebném prostředí Plží. Lehce zmrzlý a klouzající sníh neodradil prodejce, a především
návštěvníky jarmarku, aby nakoupili řemeslné a farmářské výrobky pro sebe a své blízké.
Návštěvníci si také mohli pochutnat na zabijačkových specialitách. A povedly se! O tom
svědčil i fakt, chvilku po poledni už žádné speciality nebyly k mání. Mnozí si pochutnali na
místě a jiní si odnesli jitrnice, jelita, škvarky či polévku domů. Dobré jídlo mohli návštěvníci zapít svařeným vínem nebo teplým bezinkovým nápojem a jako zákusek byly k mání
třeba valašské frgále, tyčinky, palačinky, perníčky či smažené krekry nebo dokonce zdravé
bio sušenky.
Petrov žije z.s.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsících leden, únor a březen:

Leden

22.1. Jan Šara
23.1. František Blata
30.1. Květoslava Čmelová
30.1. Božena Obrtlíková
31.1. Marie Koštuříková

Únor

15.2. Anna Brydláková
17.2. Ludmila Svobodová
25.2. Anna Javornická
25.2. Zdeňka Šebestová

Březen

1.3. Věra Haraštová
13.3. Anna Hartmanová
13.3. Květoslava Mlýnková
16.3. Božena Ryšavá
17.3. Růžena Šarová
21.3. Petr Kotásek
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:

David Múčka
Robert Reniers
Magdaléna Vašíčková

Opustili nás:

Marie Martinková
Peter Šmihula
Ján Čmel
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN, DUBEN
POPELNICE : 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 9.3., 13.4 pátek

Kadeřnictví

Lucie Brandstillerová
Oznamuje zahájení provozu po mateřské dovolené.

Pracovní doba:
Po, St: ZAVŘENO (jinak dle objednávek)
Út, Čt, Pá: 9:00 – 18:00 (jinak dle objednávek)
So: Oslavy,svatby, plesy – dle objednávek
Odpovědný vedoucí:
Lucie Brandstillerová,
Petrov 113,( v přízemí Obecního úřadu)
Tel: 604

343 449

Akce: Získejte za návštěvu v kadeřnictví razítka
(za jakýkoliv úkon) a při 5 návštěvě získáte stříhání ZDARMA !!!
Těším se na Vaši návštěvu.
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