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Krásné léto…!
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a jsou před námi dětmi tolik očekávané prázdniny a období letních
dovolených, výletů, koupání, grilování a odpočinku.
V obci jsme v minulých týdnech dokončili výstavbu místní komunikace „U Bytovek a
Díly“ a další část dětského hřiště. Opravili jsme některé části místních komunikací a ve
spolupráci s firmou Žerotín, a.s. také komunikaci „Kosečkova“. Naši zaměstnanci opravili
chodník u bytovky. Na prázdninové měsíce máme přichystánu realizaci samostatného vytápění budovy mateřské školy a rekonstrukci záchodů a umývárny ve třídě, kde dosud rekonstrukce ještě neproběhla. Firma Pavlacký z Luhačovic začne s výstavbou víceúčelového
sportovního hřiště. Obecní zaměstnanci budou pokračovat v opravách místních komunikací
a dokončovacích terénních pracích na dětském hřišti.
V letních měsících proběhnou tradiční kulturní akce, na které vás všechny srdečně zveme.
Zároveň zveme na slavnostní otevření dětského hřiště, které proběhne v neděli 1.července
od 15.00 hodin.
Přejeme vám všem krásné bezstarostné letní dny rozzářené sluncem a spoustou zážitků se
svými nejbližšími…!
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 665 - 693 ze zasedání č. 43
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.4. 2018
665. ZO schvaluje Program jednání.
666. ZO schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace ve výši
202 850,65 Kč.
667. ZO schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 202 850,65 Kč do Rezervního fondu.
668. ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2017 ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace.
669. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrov za rok 2017.
670. ZO schvaluje Hospodářský výsledek obce Petrov za rok 2017 ve výši 5 982 176,19 Kč.
671. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2017 bez výhrad.
672. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018. Viz. příloha č. 1 ZO 43/2018.
673. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb Město Hodonín.

4

strana

3/2018

674. ZO schvaluje Kupní smlouvu MUDr. Pavel Obrtlík. Předmětem smlouvy je obecní
pozemek p.č. 647 zahrada o výměru 100 m2. Kupní cena je 50,- Kč za 1m2, což je
cena v místě a čase obvyklá. Celková kupní cena činí 5000,- Kč. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a správní poplatek za návrh vkladu do
vlastnického práva do KN.
675. ZO schvaluje Pronájem nebytových prostor (23 m2) v budově č.p. 113 paní Petře Brlicové.
676. ZO schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor Brlicová.
677. ZO schvaluje Pronájem části obecního pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 100 m2 panu Pavlu Vojtkovi, který část pozemku využívá již v současné
době na základě nájemní smlouvy ze dne 30.4.2010. Nájemné činí 40,- Kč za 1m2 a
rok.
678. ZO schvaluje Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě ze dne 30.4.2010 Vojtek. Předmětem
Dodatku č.1 je změna v Nájemní smlouvě ze dne 30.4.2010 ve článcích I.,II, III, a IV.
Pronajímatel pronajímá Nájemci část pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměru 100 m2 pro zázemí restaurační zahrádky a občerstvení. Ve smlouvě byl
předmětem nájmu pozemek o výměru 50 m2. Nájemné činí 40,- Kč za 1m2 a rok.
679. ZO schvaluje GDPR - Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů SMS. Předmětem smlouvy je, že se poskytovatel zavazuje poskytovat
objednateli službu spočívající v plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů, monitorování souladu činností objednatele s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů, na požádání objednatele poskytování poradenství v otázkách posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, spolupráce s Úřadem na
ochranu osobních údajů a působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad. Hlavní odpovědnou osobou je paní Lenka Matějová. Objednatel se za to zavazuje platit
odměnu podle této smlouvy ve výši 600,- Kč bez DPH měsíčně. Tato smlouva se
uzavírá na dobu určitou, a to na období od 25.5.2018 do 24.5.2019.
680. ZO schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji.
681. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Pavlacký s.r.o. Luhačovice na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava a funkční využití okolí kulturního domu v Petrově, SO01 Víceúčelové hřiště“ s nabídkovou cenou
bez DPH 1 155 934,- Kč.
682. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování územního plánu obce Petrov“ s nabídkovou cenou 540 000,- Kč bez DPH.
683. ZO schvaluje Nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Urbania, s.r.o. na realizaci projektu „Zahrada u kulturního domu – místo k odpočinku pro všechny generace“, dodávka mobiliáře, a to s nabídkovou cenou 319 896,- Kč včetně DPH.
684. ZO schvaluje Smlouvu o dílo číslo ZK17-1365/25 Urbania, s.r.o.
685. ZO neschvaluje Spolupráci s firmou Eurovalley, s.r.o. na pojistné ochraně obce Petrov.
686. ZO ukládá starostce, aby uzavřela novou výhodnější pojistnou smlouvu s Českou
pojišťovnou.
687. ZO schvaluje Navržený postup starostkou obce při finančním vypořádání pozemků na
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farmě, užívaných panem Rostislavem Svobodou.
688. ZO souhlasí s realizací změn (jedná se o zadláždění části vozovky zámkovou dlažbou)
v projektu místní komunikace „U Bytovek a Díly“ včetně rozšíření křižovatky u RD
paní Ing. Poslušné.
689. ZO schvaluje Přijetí 1 pracovníka na VPP od měsíce května, a to na dobu 6 měsíců.
690. ZO schvaluje Vytvoření jednoho nového pracovního místa na pozici zedník na dobu
určitou, a to od 1.5.2018 do 31.12.2018. Obec má v plánu realizovat v tomto roce ještě
různé stavební práce a nebude muset na některé typy prací objednávat firmy, čímž
ušetří finanční prostředky.
691. ZO schvaluje Jmenování starostky obce Petrov Bc. Evu Mlýnkovou na účasti Valné hromady společnosti VaK Hodonín, a.s., která se uskuteční dne 31. května 2018
v Kyjově.
692. ZO neschvaluje Poskytnutí daru na týdenní pobyt dětí a mládeže v Národním parku
Podyjí na Znojemsku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub RADOST, Prostějov.
693. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Petrov ve výši 10 000,- Kč na pomůcky na akci Hry bez hranic v Petrově – od bobulí po opicu.
ZO bere na vědomí
Informace o probíhajících pracích na projektu „Úprava a funkční využití okolí kulturního
domu v Petrově“.
Dotaz paní Andrey Maňákové na možnost výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 99/1
v k.ú. Petrov u Hodonína.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Stimulačně – edukativní setkání pro předškoláky
I letos v dubnu a květnu probíhala setkání předškoláků v základní škole. Děti se seznámily
s prostředím školy, vyzkoušely si, jak se sedí ve školních lavicích, plnily úkoly, které rozvíjejí jejich schopnosti.
Aby měly děti ve škole úspěch, je nutné, aby byly na školu dobře připraveny. A to nejen v
oblasti jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, orientace v
čase, v oblasti matematických představ, v řeči a myšlení, ale také v oblastech sociálních – to
znamená, aby si postupně osvojovaly pracovní návyky, smysl pro povinnost, respektování
autority, komunikaci mezi sebou a s dospělými. Všechny tyto schopnosti jsou u dětí samozřejmě rozvíjeny v MŠ i doma v rodině.
Setkání přispívají k tomu, aby byl dětem usnadněn přechod z MŠ do ZŠ a rodiče měli možnost dovědět se o metodách a formách práce v 1. ročníku.
Mgr. Jitka Vyoralová
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KONCERT ZUŠ STRÁŽNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti (Beethoven)
Tanec je matkou všech jazyků (Collingwood)
V úterý 22. května 2018 navštívila naše škola již tradiční koncert ZUŠ Strážnice. Na tento
program se všechny děti vždycky moc těší, protože uvidí a uslyší své vrstevníky, jak se
jim v jednotlivých uměleckých činnostech daří. Opět se střídala taneční čísla s hudebními
ukázkami různých žánrů, byly představeny hudební nástroje a vše zpestřovali tři klauni,
kteří pestrý a poučný program dělali ještě zábavnější. Přestože během školního roku se
účastníme různých krásných vystoupení, tak právě toto vystoupení je jedním z nejhezčích.
Všechna hudební i taneční čísla se setkala s velkým ohlasem a zaslouženým potleskem.
Když vystupoval někdo z žáků naší školy, tak podpora od našich dětí byla velmi intenzivní.
Děti svým potleskem dokazovaly, jak své spolužáky obdivují a fandí jim.
Filip Bartoš - žák IV. ročníku naší školy navštěvuje ZUŠ ve Strážnici teprve druhým rokem, ale už slaví na hudebním poli krásné úspěchy. Pod vedením pana ředitele Mgr. Petra
Jandáska získal za hru na trubku 1. místo v okresní soutěží v Hodoníně a následně pak
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2. místo v krajské soutěží v Brně. Za jeho pečlivou přípravu, talent a úspěchy mu moc
gratulujeme a přejeme, ať se mu daří i nadále.
Mgr. Jarmila Flašarová

Setkání se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou
V úterý, 5. června, přijala pozvání do naší školy spisovatelka, Vladimíra Klimecká. Narodila se v Horní Bečvě. Po svatbě se přestěhovala na jižní Moravu, do Hodonína. Nyní žije
ve Vacenovicích. Psaní se věnuje již od mládí. Říká, že je to její koníček a hlavně odpočinek. Z počátku psala povídky, její první kniha je historický román Poturčenec. Další dílo,
Druhý život Marýny G., zachycuje osudy žen 20. století na Valašsku. Kniha byla oceněna
Literární cenou Knižního klubu za rok 2013 a tato kniha se stala bestsellerem.
Přednáška začala krátkou prezentací jejích knih. Hlavním smyslem besedy bylo
povyprávět žákům, jak se taková kniha píše,
jak dlouho to trvá, jak získávala příběhy od
lidí, a hlavně kolik to dalo práce, než se knihy ke čtenářům dostaly. Ale to nejdůležitější
bylo, jak jim hezky vyprávěla, že je důležité
se vzdělávat, číst knihy a hlavně, že se mají
radovat ze života, protože doba, ve které
žijí, jim přináší různé možnosti se rozvíjet. Otázky, které směřovala k dětem, rozvinula
v průběhu přednášky v diskuzi, do které se zapojily všechny děti.
Mile nás překvapila, že si ve svém volném čase udělala volno a potěšila nás svou návštěvou. Patří jí poděkování za všechny děti a pedagogický sbor.
								
Irena Šťastná

Školní družina ve skanzenu
Nastal čas výletů, proto se školní družina vypravila na návštěvu Muzea jihovýchodní Moravy do Strážnice. Konal se tam výukový program pro školy s názvem „ Abeceda řemesel“.
Děti se seznámily s výrobou některých hudebních nástrojů, a dokonce si mohly vyzkoušet
hru na housle. Také se dozvěděly cenné rady o různých bylinkách a ochutnaly Honzíkovy
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buchty. Na jedné ze zastávek si děti zatančily za doprovodu „ozembouchu“ a na další
si zazpívaly s dudákem. Na závěr si děti nazdobily perníčky, na kterých si pak pochutnaly. Výlet byl ukončen nákupem drobných
dárků a zmrzliny. Cesta vlakem byla pro
některé děti také zážitkem. Nakonec jsme
mohli říct „sláva, nazdar výletu, nezmokli
jsme, už jsme tu!“
Jitka Běťáková

Vodní radovánky v aquaparku
Na poslední květnový den se žáci čtvrtého a pátého ročníku moc těšili, protože je čekal
výlet do aquaparku v Uherském Hradišti. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, cesta vlakem
rychle uběhla a před desátou hodinou jsme byli na místě. Zaplavali jsme si v plaveckém
bazénu a vyřádili se v zábavní zóně, kde se nachází několik atrakcí – divoká řeka, houpací
bazének, masážní lavice, vodní chrliče a vířivky. Vyzkoušeli jsme i venkovní vyhřívaný
bazén. Nejvíce nás ale bavila jízda na tobogánech, které patří mezi nejdelší tobogány na
Moravě. Po sportovním výkonu jsme šli nabrat síly do restaurace, kde na nás čekal řízek a
hranolky . Zpáteční cestu jsme si zpestřili procházkou po náměstí a ledovou tříští. Všichni
účastníci výletu se vraceli domů spokojeni a příjemně unaveni.
							
Mgr. Romana Staňková

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2018
V letošním školním roce jsme zápis nových děti do mateřské školy uskutečnili ve
čtvrtek 3. května 2018. Přestože od nás v letošním školním roce odchází do 1. ročníku
základní školy 17 dětí, museli jsme několik zájemců o předškolní vzdělávání odmítnout.
Zájem o umístění dítěte v naší mateřské škole převyšoval naše kapacitní možnosti. K zá-
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pisu se dostavili rodiče dětí z Petrova, Strážnice, Tvarožné Lhoty, ale i z nedaleké slovenské Skalice. Neustále je prioritou zajistit místa dětem z Petrova. V letošním roce jsou dle
školského zákona přednostně přijímány děti, které dosáhnou k 1. září 2018 tří let věku, děti
mladší tří let jsou přijímány dle volné kapacity. V případě naší MŠ jsme přijali větší část
dětí mladších tří let. Pevně věřím, že děti se postupně aklimatizují na nové prostředí a budou
do školky chodit rády.
V období letních prázdnin projdou prostory jedné ze tříd MŠ a ŠJ stavebními změnami,
které přinesou zlepšení provozu budovy. Také dochází k personálním změnám z důvodů
odchodu paní učitelky Marie Březovské a paní učitelky Lenky Macelisové na zasloužený
odpočinek. Za jejich odvedenou práci, péči o děti a profesionální přístup jim velmi děkujeme a přejeme jim mnoho sil, zdraví a klidu do dalších let. Pevně věříme, že nás ve svém
volném čase někdy navštíví.
Na pozice paní učitelek bylo vyhlášeno výběrové řízení, z něhož byly vybrány dvě
uchazečky. Jsou jimi slečna učitelka Markéta Kolaříková a paní učitelka Martina Mičková.
Těšíme se na společnou spolupráci a mnoho nových zážitků.
Tímto Vám všem přeji příjemné prožití letních dní, hodně krásných zážitků.
Mgr. Renata Svobodová

VYBÍJENA VE STRÁŽNICI
Píše se datum 1. června 2018. Žáci 3. až 5. ročníku ZŠ Petrov se rozjíždějí na svých
jízdních kolech za doprovodu paní učitelky J. Vyoralové a paní ředitelky R. Svobodové do
Strážnice na ZŠ Školní. Ptáte se, co je tam vede? Naprosto správná otázka. Vede je tam
dychtivost zúčastnit se, vložit úsilí a samozřejmě se co nejlépe umístit v turnaji ve vybíjené.
Hrálo se ve smíšených družstvech složených ze zástupců žáků ZŠ Sudoměřice, ZŠ Petrov
a ZŠ Školní Strážnice.
Hráli jsme 2 krát 7 minut, snažili jsme se do hry dát vše, co jsme se naučili. Ale hlavně
jsme se přijeli pobavit a zahrát si fair play vybíjenou. Celý zápas pískala paní ředitelka R.
Svobodová. Nehrající žáci po celou dobu hru doprovázeli hlasitým skandováním a fanděním. Po odehrání všech zápasů jsme se odebrali na dvůr školy, kde v rámci dne dětí byly
připraveny různé zábavné disciplíny, které jsme si mohli také vyzkoušet. Nakonec jsme
navštívili skákací hrad, který byl umístěn za školou. Jako odměnu za výkon jsme všichni
dostali mraženého ledňáka. Nakonec jsme se vydali na zpáteční cestu podél Baťáku a šlapali jsme do pedálů našich kol, protože ve školní jídelně nás čekal naprosto jedinečný oběd
– hamburger s hranolkami, který jsme si nemohli nechat ujít.
Turnaj byl pořádán v rámci navázání nových vztahů mezi dětmi. Pro příští školní rok už
jsme začali plánovat další akci, kterou se budeme vzájemně snažit o utužování vztahů mezi
dětmi všech zúčastněných škol.
Za hezky prožité dopoledne děkujeme paní učitelkám V. Tihlaříkové a V. Obrtlíkové,
které se o nás v průběhu dopoledne staraly.
Mgr. Renata Svobodová
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ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
S blížícím se koncem školního roku se i my, ve školní kuchyni, můžeme ohlédnout a
zrekapitulovat uplynulé měsíce s našimi strávníky. Ve spolupráci se školou a jí pořádanými
akcemi v podobě barevných dnů, čarodějnic, nebo třeba Dne mrkve, jsme se snažily zatraktivnit dětem konzumaci ne vždy příliš oblíbených potravin, nebo naopak ukázat, že i oblíbená jídla, často oprávněně vnímána jako nezdravá díky nevhodné přípravě ve fast foodech,
mohou být připravena chutně a zdravě. Ke Dni dětí například paní kuchařky našim malým
strávníkům udělaly radost překvapením v podobě domácích hamburgerů, děti poznávají,
že jídlo může mít veselý a lákavý vzhled doprovázený také dobrou chutí, a postupně i ne
příliš velcí jedlíci začínají přijímat pozitivně mnohé potraviny, což je podstatou zdravého a
pestrého jídelníčku i v budoucnu, a to je jedním z cílů, které si ve školní jídelně klademe pomoci dětem vybudovat vhodné základy stravování.
V nadcházejícím období prázdnin očekáváme rekonstrukce a opravy v budově mateřské školy, které se dotknou samozřejmě i kuchyně, avšak i přesto budeme v prázdninových
měsících vařit pro cizí strávníky v maximální možné míře a věříme, že v září zahájíme
provoz v zaběhnutém pořádku. Děkujeme Vám také tímto za pochopení a přejeme příjemně
prožité léto.
Personál školní kuchyně

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Hudební výchova v mateřské škole
Zpěv písní patří v mateřské škole k nejčastějším hudebním činnostem. Nácvik písničky souvisí s udržením pozornosti dětí. Jde např. o vhodnou kombinaci zpěvu s nástrojovým doprovodem, střídání zpěvu celého kolektivu
s jednotlivci. Při zpěvu známé písničky si proto můžeme
zatančit, můžeme ji doprovodit hrou na tělo, pochodem
či ji zdramatizovat. Písničku zpíváme několikrát za sebou. Hudebně rozvinutější děti se ke zpěvu připojí dříve,
pomalejší později.
Jedno květnové dopoledne jsme v naší mateřské škole
přivítali Zdeňka Hladíka, který našim dětem předvedl
netradiční hudební nástroje. Největší nástroje byly vyrobeny z novodurových trubek, ty nejmenší ze slámek
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na pití. Všechny nástroje vydávaly zajímavé zvuky a děti byly nadšené kreativitou. Na
všechny hudební nástroje si děti mohly zahrát.
Toto netradiční hudební vystoupení bylo veselé a dětem se velmi líbilo.
Bačíková Michaela

Učíme se plavat
Každoročně se naše děti v posledním roce předškolního vzdělávání zúčastňují plavecké
výuky v Hodoníně, která má deset lekcí. Minulé dva roky jsme jezdili do lázní, ale letos
probíhala výuka již ve zrekonstruovaném krytém bazénu.
Vždycky uvítáme, když na nás vyjde výuka v jarních měsících a letos se nám to podařilo
v nádherném, slunečném, skoro letním počasí.
Před první lekcí mají děti vždy smíšené pocity, provází je jak pocit těšení, tak pocit obav.
A s tím souvisí i nespočet otázek, které zodpovídáme, aby byly dobře připravené na to, co
je čeká.
Při testování a rozdělení do družstev děti musí do vody a to se u některých neobejde bez
slziček. První lekce je vždy nejnáročnější, jak pro děti, tak pro instruktory, ale také pro nás.
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Ale nakonec všechen strach u dětí zmizí a devět lekcí proběhlo bez problémů.
Děti se postupně seznamují s vodou, naučí se splývat, potápět, lovit předměty, plavat s pomůckami i bez pomůcek a v posledních lekcích plavou i ve velkém bazénu.
Na závěr byly připraveny závody z družstev děvčátek a chlapců, kde bojovaly o diplomy se
sudoměřskými družstvy.
Závody pro nás dopadly velmi dobře. První místo získala Silvinka Křížová, druhé místo
získala Zuzanka Svačinová a třetí místo vybojoval Daliborek Štýbl, Na to jsme samozřejmě
hrdi. Ale pochválit musíme všechny děti, protože bojovaly s velkým nasazením.
Marie Březovská

Slavili jsme zmrzlinou
Pokud sledujeme kalendář, víme, že první červnový den patří neodmyslitelně dětem, slavíme totiž Den dětí. I naše školka v tento den nezahálela. V dopoledním programu jsme se
vydali na procházku Petrovem, která však skrývala jedno malé překvapení. U přístavu na
nás čekala paní Adéla Krůtilová se svou Krůtěnou zmrzlinou. Každý jsme si mohli vybrat
buď melounovou nebo smetanovou. Dětem se tato oslava jejich dne moc líbila.
Eliška Bačíková
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Děkujeme paní Táni Macalíkové za ušití sukýnek a šátků a paní Veronice Krůtilové za ušití
čepiček na vystoupení ke Dni matek.
Učitelky MŠ

ZE ŽIVOTA OBCE
Vítání občánků
Neděle 13. května patřila nejen maminkám, ale zároveň našim nejmenším občánkům. Do
života naší obce jsme přivítali tyto občánky:
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Robin Hartman
Adam Koneček
Matěj Lončík
David Múčka
Šárka Svobodová
Simona Sýkorová

3/2018

Aneta Šedivá
Magdaléna Vašíčková
Laura Zelenková
Valentýna Zezulová
Justýna Zríni

Popřáli jsme jim, aby byli zdraví, v životě spokojeni a svým rodičům dělali jen radost.
Bc. Eva Mlýnková

Oslava Dne matek
Letošní oslavu jsme museli uspořádat v prostorech společenského centra, a to z důvodu
výstavby dětského hřiště. I když bylo parné počasí a v sále nedýchatelno, věřím, že tuto
skutečnost přebila všechna krásná vystoupení a vy jste byli nakonec spokojeni. Program si
pro nás připravily mažoretky, maminky s dětmi z Klubíčka, paní učitelky s dětmi ze školky
a školy. Děkujeme všem, kteří jste se této oslavy zúčastnili.
Bc. Eva Mlýnková

Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje
Ve čtvrtek 17. května navštívil naši obec hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil
Šimek. Setkali jsme se v kanceláři obecního úřadu, kde jsme probírali témata: nutnost vybudování D 55, obchvat obce, Baťův kanál, potřebu revitalizace areálu vinných sklepů Plže
a těžbu štěrkopísku v Uh. Ostrohu. Poté jsme ukázali panu hejtmanovi areál Plží, který on
už ale navštívil při příležitosti návštěvy pana prezidenta Václava Klause. Zavítali jsme také
do vinného sklepa pana Tomanovského, který připravil degustaci svých vín, za což mu
děkujeme. Pan hejtman byl nadšen z prostor kulturního centra, dětského hřiště a přístavu
na Baťově kanále. Projednávali jsme s ním možnost získání dotací z programu Jihomoravského kraje.
Bc. Eva Mlýnková
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Výstava traktorů Svoboda
Tato výstava byla uspořádána při příležitosti oslav 80 let Baťova kanálu, 20 let Ředitelství
vodních cest a 10 let Svoboda traktor klubu a proběhla v sobotu 19.května v přístavu na
Baťově kanále. Účastníci této akce mohli shlédnout přes desítku zemědělských strojů, které
konstruoval Václav Svoboda. Tyto traktory tahaly v historii až sto padesát tun. V sobotu
proběhla nejen výstava těchto skvostů, ale bylo také předvedeno tažení lodě, tak jak dřív
tahal lodě Tomáš Baťa, dále proběhla ukázka sečení trávy. Děti mohly ochutnat opečený
párek přímo na motoru traktoru. Díky finanční, materiální a personální podpoře provozovatelů přístavu na Baťově kanále v Petrově, společnostem ŘVC ČR, Baťův kanál, o.p.s., DSO
OBK, místních hasičů a obce Petrov proběhla tato akce na dobré úrovni a návštěvníci si ji
pochvalovali a odcházeli odsud spokojeni. Velký dík patří také panu Zbyňku Klímovi, který
bezplatně zapůjčil skákací hrad, který si děti tento den užily.
Bc. Eva Mlýnková

Přehlídka dechových hudeb
Letošní ročník přehlídky rozezněly tóny dechových hudeb Túfaranka, Dubňanka, Zlaťanka
a Legrúti. Pořadem provázel Franta Uher. Děkujeme panu Františku Kotkovi za uspořádání
již 8. ročníku této akce.
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První svaté přijímání
Letos přijalo v kostele sv. Václava první svaté přijímání celkem 5 dětí, a to dvě holčičky a
3 kluci.

Senioři jak víno
Letošní poslední květnová sobota patřila již osmnáctému ročníku folklórnímu festivalu
Senioři. Vystoupilo zde deset souborů z České a Slovenské republiky, včetně domácího
souboru Petrovjan.
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Kurz trénování
paměti
Během zimních a jarních měsíců probíhal kurz trénování
paměti pod vedením pana
Zdeňka Gloze z Ratíškovic,
kterého se účastnilo kolem
20 seniorů. Na těchto lekcích
si naši občané nejen potrénovali paměť, ale také se příjemně pobavili a na závěr někteří poseděli při kávě nebo
čaji. V pondělí 28. května
proběhla poslední lekce, kde
poděkovali svému kouči za
jeho skvělý přístup a rozloučili se s tím, že se na podzim
zase sejdou. Jsem ráda za
vaši účast a zodpovědný postoj k tomuto kurzu.
Bc. Eva Mlýnková
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Den dětí – Z pohádky do pohádky
Letošní oslava Dne dětí se nesla v duchu pohádkové říše. Pro děti jsme přichystali 11 pohádkových stanovišť, kde za splnění úkolu obdržely petrovské groše, které pak proměnily
ve stánku za různé hračky, „šminky“ nebo dobrůtky. Snažili jsme se, aby si děti svůj den
užily. Děti si mohly zaskotačit na skákacím hradu, který zapůjčil, a po celou dobu akce také
dohlížel na bezpečnost, pan Zbyněk Klíma, za což mu moc děkujeme. Velký dík patří také
za finanční podporu manželům Vojtkovým a Staňkovým. Manželům Krůtilovým děkujeme
za to, že dětem věnovali kupony na „krůtěnů“ zmrzlinu. Srdečný dík patří všem, kteří nám
s touto akcí pomohli!
Bc. Eva Mlýnková

Petrovské Hry bez hranic
Kdo si hraje nezlobí…. Tohoto hesla se drželi všichni účastníci Her bez hranic
v sobotu 16. 6. 2018 na fotbalovém hřišti. Sešlo se zde 11 soutěžních týmů okolních
vesnic a jednoho vzdálenějšího města. Družstva ze Vnorov, Strážnice, Vracova,
Radějova (růžoví a černí), Lidéřovic, Kněždubu, Louky, Lipova, Valtic a samozřejmě domácí Uličníci. Tématem soutěžení Od bobulí po opicu bylo vše, co se týká
vinohradu a výroby vína. Soutěžící vázali vinohrad, stříkali vinohrad, kontrolovali
bobule před presováním, presovali, aj na burčák došlo a noční jízda z Plží byla také
velmi zajímavá. A ještě jeden úkol navíc – kopání erteplí. Finální disciplínou byl
biatlon. V červnu díky petrovským hasičům ze zásahové jednotky nasněžilo, a tak
soutěžní týmy nasadily čepice, šály, rukavice, namazaly běžky a vyrazily na trať.
Poslední disciplína řádně zamíchala konečným pořadím. A vítězem petrovských
Her bez hranic Od bobulí po opicu se stal tým Radějov black.
Před zahájením her se realizační tým rozhodl, že případný výtěžek z her použijeme
na splnění jednoho, dvou či tří…. malých „velkých“ dětských přání. Každý
z účastníků her mohl nominovat osobu, která si zaslouží splnit přání či jinak pomoci.
Z nominací jsme vybrali jednu. Výtěžek z her věnujeme jednomu klučinovi na
léčbu kostní dřeně. Toto všechno je možné také díky sponzorům, kteří hry podpořili
zejména finančně, ale i materiálem. Jsou to Obec Petrov, Petrov žije z.s., Martinek
AUTOBAZAR, Vanesa květiny, optika Effatha. Všem patří naše díky.
Simona Komoňová a super team, bez něhož by to nešlo 
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL PETROV
fotbalový oddíl
vítěz III.C třídy a finalista okresního poháru
OFS Hodonín v soutěžním ročníku 2017/2018
děkuje všem členům, sponzorům a příznivcům
petrovského fotbalu za podporu a přízeň.
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Konečně se nám splnil velký sen a podařilo se nám nejlepší umístění za poslední roky.
„Tak jsme první, no a co!!!“ A-mužstvo Sokola Petrov se umístilo v soutěžním ročníku
2017/2018 na 1. místě v rámci okresní soutěže III.C třídy mužů a po více než 20 letech si
opět zahraje okresní přebor OFS Hodonín. K tomuto vynikajícímu výsledku dále A-mužstvo přidalo účast ve finále okresního poháru, což se nám ještě nikdy v minulosti nepodařilo. Co více jsme si mohli přát? Myslím, že máme být patřičně na co hrdí a na tyto úspěchy
budeme vzpomínat celý život.
Vše podstatné se odehrálo na konci května a začátku června. Ve středu 30. 5. 2018 se odehrálo finále okresního poháru mezi mužstvy Sokola Petrov (III.C třída) a Agro Vnorovy
(OP) na fotbalovém stadionu v Hroznové Lhotě. Sokol Petrov postoupil do finále okresního
poháru postupně přes mužstva Lovčic, Lipova, Rohatce B a Velké nad Veličkou B. Na finále
jsme se velmi těšili, i proto Sokol vypravil do Hroznové Lhoty pro své příznivce autobus.
Utkání sledovala největší návštěva sezóny na okresní úrovni - téměř 400 diváků. Utkání se
rozhodlo v prvním poločase, kdy padly obě branky. Papírovým favoritem byly Vnorovy a
svoje síly ukázaly i na hřišti. Úvodní gól padl ve 21.minutě a Kočiš poslal Agro do vedení.
Za deset minut skóroval i Vyskočil a mužstvo z okresního přeboru vedlo o dva góly. Po
změně stran se již výsledek nezměnil a vítězem letošního ročníku okresního poháru se
staly Vnorovy, které zdolaly Petrov v poměru 2:0. Sokol Petrov se tak umístil na 2. místě v
okresním poháru a od zástupců OFS Hodonín a starostky obce Petrov převzal po skončení
utkání pohár, pamětní medaile a finanční odměnu.
Po středečním náročném utkání ve finále okresního poháru odehrálo A-mužstvo v neděli
3.6.2018 veledůležité mistrovské utkání III.C třídy s mužstvem Hroznové Lhoty B (Tasov),
které ze druhé pozice pomýšlelo na posun na 1. místo, což jim mohlo přinést pouze vítězství nad domácími borci z Petrova. Mužstvo z Tasova neponechalo nic náhodě a do utkání
vyslalo min. 4 hráče z A-mužstva Hroznové Lhoty, které hraje krajskou soutěž. Na kvalitě
soupeře to bylo samozřejmě znát, ale domácí hráči Petrova se této skutečnosti nezalekli
a soupeřovu herní kvalitu eliminovali svou bojovností, zodpovědným bráněním a touhou
nepromarnit svou velkou šanci na celkové vítězství v soutěži. Po velmi dramatickém průběhu utkání na hřišti i v hledišti (cca 400 natěšených diváků) utkání skončilo bezbrankovou
remízou 0:0. Tento výsledek byl příznivý pro domácí Petrov, který po skončení utkání stále
držel tříbodový náskok před mužstvem Tasova a k celkovému vítězství v soutěži mu tak
stačila uhrát na domácím hřišti remíza se Suchovem v posledním kole soutěžního ročníku.
Hodoninsky-fotbal.cz - článek ze dne 10.6.2018:
Petrov vydřel postup do okresního přeboru
Petrov to nakonec ubojoval, když v zápase se Suchovem potřeboval uhrát minimálně
remízu. Hosté po první poločase vedli, ale postupový gól vstřelil po přestávce Daniel Janeček.
Sokol Petrov – FK Suchov 1:1 (0:1)
Branky: 62´ Janeček – 32´ Holčík. Rozhodčí: Zima Zbyněk – Řičica, Jahoda. ŽK: Grabec,
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Faltýnek J., Kundrata – Horňák T., Hanačík. Diváci: 300
Petrov: Čermák – Grabec, Lončík, Faltýnek J., Palkovič, Krša, Janeček, Macháček Z.,
Kundrata, Šantavý P., Zlomek (Macháček M., Šantavý L., Kříž, Mikulka, Faltýnek H.)
Suchov: Mikéska – Jančík, Švrček V., Sobek V., Sobek R., Mikeska, Janeska, Horňák T.,
Horňák J., Zemčík, Holčík (Hanačík, Švrček J., Sedláček, Sup, Štefaník, Šajdler)
Poslední dva zápasy sezóny Petrovu příliš nevyšly, i když je odehrál v domácím prostředí.
S druhým Tasovem bezbranková remíza a s třetím Suchovem vydřená postupová plichta.
Výborná divácká kulisa sledovala boj Petrova o postup, na zápas si našlo cestu kolem 300
diváků. Domácí se nemohli dostat do zápasu a nervozita se jim lepila na paty.
Ze zápasu potřebovali petrovští vybojovat bod. Byli to ale hosté, kdo otevřel skóre zápasu.
Úvodní gól zaznamenal ve 32.minutě Holčík.
Domácí tak museli dotahovat a to jim na klidu příliš nepřidalo. Po přestávce se Petrov
snažil s výsledkem něco udělat. Dočkal se po hodině hry, vyrovnávací trefu zařídil Janeček.
Byl to gól nakonec postupový. Ve zbývajícím čase už se ani jedno mužstvo nedostalo k vítěznému gólu a zápas skončil nerozhodně 1:1.
Zisk bodu stačil Petrovu k vytouženému prvnímu místu, kde přeskočil soupeře z Tasova.
Suchov si v konečné tabulce místo pohoršil.
III.C třída muži – konečná tabulka 2017/2018
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLUB
Sokol Petrov
Hroznová Lhota B
FC Mor. Písek
FK Suchov
KEN Veselí nad Mor.
Horňácko Hr. Vrbka
Sokol Těmice
Kor.Velká n.Vel. B
Agro Vnorovy B
Sokol Tv. Lhota
Sokol Louka
FK Nová Lhota

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
17
13
12
10
9
7
8
6
5
5
0

R
4
3
4
5
3
3
8
3
2
5
5
1

P
1
2
5
5
9
10
7
11
14
12
12
21

S
79:15
102:32
58:43
63:35
54:34
43:57
40:38
64:46
36:61
38:58
30:68
16:136

Hráči A-mužstva Sokola Petrov v soutěžním ročníku 2017/2018:
Benovič Ján
Krůtil Ladislav
Mikulka Lukáš
Čermák Miroslav
Kříž Radek
Palkovič Michal
Faltýnek Josef
Kundrata Martin
Šantavý Libor
Faltýnek Hynek
Lončík Tomáš
Šantavý Pavel

B
55
54
43
41
33
30
29
27
20
20
20
1
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Grabec Tomáš
Janeček Daniel
Koštuřík Patrik
Krša Petr

Macháček Miroslav
Macháček Zdeněk
Matyáš Jan
Mikéska Pavel

Vrána Miroslav
Zezula Přemek
Zlomek Tomáš

Trenéři: Javornický Dušan, Krůtil Ladislav
Nejlepší střelci: Janeček Daniel (19 branek), Šantavý Pavel (16 branek), Benovič Ján (11
branek), Krša Petr (7 branek), Macháček Zdeněk (5 branek).
Mužstvo mladší přípravky vedené dvojící Marek Konečný a Pavel Konečný se umístilo ve
své druhé sezóně v rámci okresní soutěže na vynikajícím 2. místě.
OS ml. př. sk. B – konečná tabulka 2017/2018
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
TJ KEN Veselí
Sokol Petrov
FK Blatnice
Hroznová Lhota
FK Hodonín B
Slovan Bzenec
Slavoj Rohatec
TJ Baník Lužice
SK Kostelec
Žádovice/Ježov

Záp.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
17
14
13
13
9
7
5
5
4
1

0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1

1
4
5
5
9
11
11
13
13
16

Skóre
338:109
208:113
288:136
197:96
176:164
168:211
142:197
113:221
137:213
47:354

Body
51
42
39
39
27
21
17
15
13
4

Nejlepším střelci mužstva přípravky se staly: Tadeáš Konečný (63 branek) a Štěpán Konečný (37 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 2018/2019 budou náš fotbalový oddíl reprezentovat
A - mužstvo (okresní přebor) a starší přípravka (okresní soutěž).
Přípravná utkání A-mužstva prozatím nejsou termínově známa. V neděli 29. 7. 2018 odehraje mužstvo Sokola Petrov utkání v rámci 2. kola okresního poháru utkání na hřišti vítěze
zápasu Vacenovice B - Suchov. První kolo nového soutěžního ročníku 2018/2019 se odehraje v neděli 5. 8. 2018. Soupeř a místo utkání budou upřesněny. Stejně tak bude upřesněn
začátek nové sezóny pro mužstvo starší přípravky.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2018/2019.
Ing. Ladislav Krůtil, ml.
jednatel
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Sbor dobrovolných hasičů
Parné jaro máme za sebou a můžeme říct, že jedna akce následovala druhou. Začali jsme
sběrem železného dopadu, kde jsme posbírali pěknou hromadu železa. Děkujeme občanům
za něj. Utržené prostředky využijeme k rozvoji našeho spolku.
Předposlední květnový víkend jsme vyrazili za našimi družebními kamarády do Hrádku
u Rokycan. Tentokráte měla naše návštěva speciální nádech. Oslavili jsme totiž 40 let
trvání tohoto nádherného svazku. Hezkou ukázkou toho, že oba spolky jsou svázány nejen
přátelstvím, ale i stejným myšlením, byla situace při našem příjezdu. Hrádečtí si totiž na
oslavu 40. výročí pro nás přichystali odznaky, mávátka, speciálně složenou píseň a dort ve
tvaru petrovského sklepa. No, a když jsme k nim dorazili, tak jsme vystoupili z autobusu
na tričcích jsme měli připnut náš odznak, v rukou naše mávátka, taktéž na rtech speciálně
složenou píseň. A aby toho nebylo málo, tak večer jsme jim ještě předali perníkový petrovský sklep. Prostě shoda až neuvěřitelná! A jak jsme krásně začali, tak pokračoval celý
víkend a myslím, že se nemusíme bát o další pokračování naší družby! Ještě pro doplnění
naši píseň složila naše dlouholetá podporovatelka paní Marie Svobodová, které tímto ještě
jednou děkujeme!
Další květnovou akcí byla dětská soutěž, 2. ročník Memoriálu Josefa Javornického. Jak
bývá poslední roky zvykem, sjely se u nás sbory z širokého okolí. Letos jsme dokonce
přivítali 39 soutěžních družstev! Pro děti jsme nachystali dvě disciplíny a to požární útok
a štafetu dvojic. Jak vše probíhalo a dopadlo, Vám tady neprozradím. To se dočtete ve
speciálním článku paní Jany Trojancové, která je naší hlavní vedoucí mládeže a dětem se
maximálně věnuje. Jen drobná předzvěst....dopadlo to dobře .
A aby toho nebylo málo. Část naší zásahové jednotky se na začátku června zúčastnila hasičské fontány v Praze, která se konala k oslavě 100. výročí vzniku samostatného Československa. Tato fontána byla unikátní ve své velikosti, účastnilo se jí na 200 hasičských sborů.
Více se taktéž dočtete ve speciálním článku.
Nakonec bych Vás rád pozval na soutěž dospělých a následnou večerní zábavu. Obojí se
bude konat 7. července. Soutěž bude v areálu koupaliště od 14 hodin. Zábava pak bude
v Plžích od osmé hodiny večerní. K tanci nám bude hrát skupina Fo3. Těšíme se, že se s
Vámi na obou akcích uvidíme v počtu větším než malém!
Krásné léto Vám za SDH Petrov přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Malí a větší hasiči
Letošní soutěžní sezóna je v plném proudu a petrovské barvy reprezentuje družstvo mladších žáků ve složení Jan Zezula, Patrik Zezula, Dominik Martinec, Martin Klásek, Lukáš
Kvapil, Elena Sasínová, Eliška Klásková, Markéta Tokošová, Ondřej Krůtil, Klára Kubáňová, Adriana Sácká, Aneta Pivoňková. Každou neděli poměřují své síly a dovednosti
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s ostatními družstvy v rámci Velké ceny
okresu Hodonín. Nejlepšího umístění v letošním oce dosáhli na domácí soutěži a to
4.místo v celkovém hodnocení.
Kromě soutěží Velké ceny se Martin Klásek a Ondřej Machala zúčastnili i dvou kol
seriálu soutěží v běhu na 60m s překážkami
a dorostenci a dorostenky Martin Zelinka,
Katka Fiurášková, Zdeněk Tokoš a Magda
Režňáková se zúčastnili prvního kola seriálu soutěží běh na 100m s překážkami, kde
Zdeněk obsadil 2. místo a Martin 3. místo ,
Magda 8.místo a Katka 6.místo v celkovém
hodnocení.
V neděli 10. května proběhlo okresní kolo
v kategorii dorostu. Petrov reprezentovali
Katka Fiurášková – obsadila 3. místo ve
své kategorii a Martin Zelinka , získal 2.
místo a postup do krajského kola. V neděli
17. června se konalo na VUT v Brně krajské kolo JMK v kategorii dorost. Martin
Zelinka obsadil ve své kategorii skvělé 6.
místo v celkovém hodnocení.
U příležitosti oslav 100. výročí Československa se na brněnském výstavišti uskutečnila celorepubliková soutěž TFA mladého
hasiče – soutěž skládající se z technických
dovedností hasičů . Za Petrov Soutěžili dva
„borci“ Ondra Machala a Martin Klásek. V
počtu 86 závodníků se neztratili a dokázali
se poprat náročnou soutěží. Martin se umístil na 11.místě ve své věkové kategorii a Ondra
na 33. místě ve své věkové kategorii.
Mgr. Jana Trojancová

Z činnosti zásahové jednotky
Jarní měsíce jsme přežili relativně v klidu. Od 19. dubna do 18. června nám přibyly další 3
výjezdy – 1 technická pomoc, 1 planý poplach a 1 požár.
Prvním zásahem z 30. dubna byla technická pomoc na katastru naší obce, kdy nás zaměstnal spadlý strom, který blokoval provoz na silnici I/55 ve směru na Hodonín hned
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za obcí. Za pomoci motorové řetězové pily
jsme strom rozřezali a odklidili mimo silnici. Tato situace vznikla díky sílícímu větru,
který nás doprovázel po celý den a mnohým
z nás překazil táboráky při „Pálení Čarodějnic“. Druhým výjezdem z 5. května byl
planý poplach na katastru města Strážnice.
Zde se jednalo o nenahlášené pálení klestí.
Třetím a prozatím posledním zásahem byl 8.
května požár dílny v obci Sudoměřice, který
vznikl zřejmě po zásahu bleskem při silné
bouřce. Při tomto zásahu se zranil jeden člen
naší zásahové jednotky.
K té veselejší části naší jednotky patří bezesporu zajišťování bezproblémového chodu různého dění v naší obci. Dne 30. dubna
jsme si ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrov připravili pro děti zábavné dopoledne v rámci pálení čarodějnic. Děti se zde zúčastnily
nejrůznějších her, opekly si špekáčky a na
závěr dostaly od paní učitelek Čarodějné
vysvědčení. Toto dopoledne si kromě dětí
užili i všichni zúčastnění hasiči, kteří chvílemi nebyli k rozeznání od samotných dětí,
jak s nimi dováděli. Odměnou jim však na
rozdíl od dětí nebylo žádné vysvědčení, nýbrž další práce. Sotva jsme se rozloučili s
dětmi, byl nám vyhlášen již výše zmíněný
poplach.
Jak již bylo zmíněno v minulém vydání
zpravodaje, naše jednotka byla vybrána na
vytvoření Hasičské fontány v Praze ke 100.
výročí založení Československé republiky.
Poslední květnový týden byl týdnem příprav před odjezdem na samotnou akci. Dne
1. června v dopoledních hodinách zástupci
naší jednotky, ve složení František Salčák,
Patrik Javornický, Radim Holiš, Michal Holiš a Martin Krůtil, vyrazili do Prahy, aby
stanuli na nábřeží řeky Vltavy po boku více
než 1000 hasičů z celé České republiky. Při
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této akci se za doprovodu české hymny, části symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany a Slovanských tanců Antonína Dvořáka vzedmulo do vzduchu bezmála 3 miliony litrů vody. Samotná akce vznikla za využití 239 vodních proudů a natažení 455 kusů hadic
o celkové délce 6950 metrů. Všem zúčastněným patří velký dík za reprezentaci nejen naší
Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů a Obce Petrov, ale také celého okresu Hodonín, kdy
jsme byli vybráni jako jediní zástupci. Velké poděkování patří také Pavlu Sasínovi, který se
kvůli utrpěnému zranění nemohl s námi zúčastnit samotné akce, ale po celou dobu příprav
nám zajišťoval neméně důležitou administrativu.
Poslední akcí byla účast na Hrách bez hranic. Ačkoliv se naše jednotka přímo samotných
her neúčastnila, starala se o část technického zabezpečení pro jednu z disciplín. Kluci
z naší jednotky se postarali o vytvoření pěny pro disciplínu zimního biatlonu. Pro odvoz
části materiálu před a po hrách bylo zapůjčeno DA Transit s řidičem.
Za zásahovou jednotku
Pavel Sasín, velitel JSDH
František Salčák, velitel družstva JSDH

Mažoretky P.S. se loučí se sezónou 2017/2018
S blížícími se prázdninami končí našim mažoretkám nejen školní rok, ale i soutěžní sezóna.
Na finálová kola soutěže MIA FESTIVAL, kam jsme všechny postoupily ze semifinále
v Otrokovicích, jsme nejely společně z důvodu rozdělení soutěžních disciplín do dvou
typů soutěží, a to „Miniformace a velké formace“ a „O pohár“ pro sóla, dua a tria.
S mladšími mažoretkami, které soutěžily v
miniformacích, jsme v sobotu 2. června odjeli společně s rodiči vlakem z Břeclavi do
Prahy. Finále Mia Festivalu se již tradičně
konalo ve Velkém sálu Lucerny po dobu
dvou víkendů. V kategorii od 9 do 12 let proti
našim mažoretkám vystupovaly celkem čtyři další skupiny, které představovaly rovněž
velkou konkurenci. Naše děvčata však zabojovala, ukázala, jak je vystupování baví, a zásluhou odvážela pohár a medaile za 3. místo.
Jmenovitě šlo o děvčata: Annu Bučkovou,
Julii Grossmannovou, Annu Janečkovou, Nikol Janečkovou, Dorotu Macháčkovou,
Elišku Pomykalovou a Sabinu Smékalovou.
O týden později, tedy v sobotu 9. června, se Finále Mia Festivalu O pohár v Olomouci
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účastnily starší mažoretky. Za podpory našich rodin jsme soutěžily ve dvou kategoriích. V kategorii od 12 do 14 let bylo
celkem pět soutěžních vystoupení. Své trio zde předvedly Lucie Chocholáčková, Barbora Sýkorová a Karolína Šrédlová,
které svým vystoupením oslnily porotu a z vyhlášení výsledků
si následně odnášely stříbrné medaile.
Na řadu přišly v kategorii od 14 do
25 let rovněž naše nejstarší a nejzkušenější – duo Magdalény Podrazilové a Silvie Zemánkové.
Pro nás dvě už nešlo jen o poslední
soutěž sezóny, ale zároveň o poslední soutěžní vystoupení naší kariéry. Proto jsme do vystoupení
daly vše, co v nás za těch dlouhých 15 let bylo, pořádně si to
užily, porazily pět dalších soutěžních vystoupení a naposled získaly to nejcennější – pohár za první místo. Lepší a krásnější
rozloučení se soutěžemi jsme si ani nemohly přát. 
Všem rodinám, přátelům a kamarádům děkujeme za podporu - je
to pro nás velmi důležité a vážíme si toho. Budeme zároveň rády, když Vaše podpora vydrží
i nadále, léto uteče jak voda a další sezóna bude tady. 
Přejeme Vám krásné léto a příjemně strávenou dovolenou. 
							
Za celý tým Mažoretek P.S.
Silvie Zemánková

Z činnosti mysliveckého spolku MS Dolina Petrov
Ve strážnické Bažantnici se 9.6.2018 sešli myslivci
Petrova a Strážnice, aby už popáté srovnali svoje střelecké výkony.
Při tomto klání střelců, kde se střílelo 25 terčů na
americkém trapu a 20 terčů na loveckém kole, putovní
pohár pro vítěze zústal ve Strážnici.
Myslivci MS Dolina Petrov si vyhodnotili i samostatně svoje střelecké výkony. Střílelo 17 střelců.
První místo obsadil Michal Javornický, který byl zároveň i celkovým vítězem střeleb, druhé místo obsadil
Václav Tománek a třetí David Motyčka.
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Dne 15.6.2018 děti z mateřské školy a základní školy v Petrově přišly mezi myslivce
MS Dolina Petrov.
Už tradičně je přivítalo myslivecké troubení.
Po nástupu se děti rozdělily na stanoviště,
aby dokázaly své dovednosti v připravené
sportovní a střelecké soutěži. Byli oceněni
nejlepší tři jednotlivci. Soutěžily i jako třída
ve vědomostní soutěži, které se nejlépe zhostila 5. třída a 1. třída.
Prvenství 2. třídě za nejkrásnejší obrázek s
mysliveckou tématikou „vymalovala“ Rozálie Martinková.Všem dětem děkujeme za vzorné chování, přinesené výtvarné projevy a myslivcům za trpělivost s dětmi.
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Dne 17.6.2018 se na střelnici Pánov v Hodoníně uskutečnila střelecká soutěž „O pohár
starostů pověřených obcí“. Zde se Květoslav Kočvara se umístnil v disciplíně americký trap na třetím místě.
Všem přejeme příjemně prožité léto a
dovolenou.
Lovu Zdar

Michaela Grúberová

Kroužek stolního tenisu
Zdravím příznivce stolního tenisu. Dne 28.4.2018 se konal 2.ročník mezinárodního turnaje
ve stolním tenise čtyř členných družstev.Turnaje se zúčastnili hráči z Moravy a Slovenska
z různých měst a obcí, celkem se zúčastnilo 11 družstev. Turnaj proběhl v dobré atmosféře
a pohodě, všem účastníkům se zde líbilo a už se těší, že přijedou do naší krásné obce na
další turnaj.
Výsledky turnaje:
1.místo Špačince (SK)
2.místo Petrovjané (CZ)
3.místo Ostrožská nová Ves (CZ)
Turnaje se zůčastnila naše mládež a skončila na pěkném 5.místě. Chceme poděkovat obecnímu úřadu a základní a mateřské škole za to že, se tato akce mohla uskutečnit v prostorách
tělocvičny a Kulturně společenského centra.
Jan Benovič
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AMS DRAKKAR TEAM
Letošní sezonu autokrosových závodů jsme odstartovali v Humpolci, kde naše auta prošla
důkladnou odbornou kontrolou způsobilosti v tomto sportu. Na základě této kontroly a
měření, kterou prováděli techničtí komisaři republiky, byly závodním vozům vydány sportovní průkazy, bez těchto průkazů bychom nemohli startovat na Mezinárodním mistrovství
republiky. Vlastně s těmito průkazy můžeme startovat i na jiných mezinárodních závodech,
kde je potřeba licence.
Dnes, po osobních zkušenostech víme, že máme dokonalé rámy ve vozech, které nás chrání
i při velmi těžkých kolizích.
Musíme si zvykat i na jiné hodnocení závodníků, než jsme byli doposud zvyklí, i na neustálé namátkové kontroly techniků, kteří dbají na nejvyšší bezpečnost, jak závodních vozů,
tak samotných jezdců.
Jsme zařazeni k divizi D2 – to znamená motory nad 1600 cm3. Soupeři mají hodně našlapané motory, někteří i nad 3000 cm3, naše jsou hladké bez úprav, přesto dokážeme s těmito
motory bojovat na vysoké sportovní úrovni, která některým soupeřům chybí.
V Humpolci jsme dojeli v pořadí: Jiří Martinek se svým BMW pátý, Lukáš Slováček
s Mazdou MX3 šestý a Jitka Prokipčáková s Peugeotem sedmá.
V Nové Pace se postavili na start dva jezdci Jiří Martinek a Jitka Prokipčáková. Lukáš
Slováček se závodů v Nové Pace neúčastnil. Jiří dojel pátý a Jitka z technických důvodů a
neopravitelné závadě nemohla dokončit závod.
Přerov byl hodně těžký, nastoupili jsme
na start všichni tři. Jiří Martinek dojel na
čtvrtém místě, Lukáš Slováček měl vážnou
kolizi se soupeřem v rozjížďkách, kdy již
nebylo možné auto postavit na trať - z tohoto důvodu pro něj závod skončil a Jitka
Prokipčáková dojela na pátém místě.
13.-15.7 nás čekají závody v Poříčí nad
Sázavou.
Jitka Prokipčáková
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících červen, červenec a srpen:
Červen
1.6. Antonín Junek
3.6. Karel Belžík
4.6. Anna Janečková
14.6. Josef Zezula
18.6. Františka Belžíková
20.6. Anna Březovská
Červenec
26.7. František Houška
26.7. Anna Vajdíková
Srpen
5.8. Ludmila Příhodová
9.8. Marie Zezulová
19.8. Růžena Lofflerová
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
Narodili se:
Eliška Holišová
Vojtěch Krůtil

Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE : 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.6., 13.7., 10.8. pátek
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Tož dojdite na báleše!
Baťův kanál – přístav Petrov a obec Petrov,
Vás zve na akci „Tož dojdite na báleše!“
V sobotu, dne 14. července 2018 od 11.00 hod. budou kozojídské
tetičky, v tradičních krojích, péct na kamnech vyhlášené báleše,
ke kterým můžete ochutnat fazolovou polévku, dát si krajanec, domácí
rohlíky, sedlácké brambory a zakoupit i jiné regionální dobroty a ochutnat
regionální vína a piva….
Součástí našeho komorního gastrofestivalu bude
i další doprovodný program.
Těšíme se na Vás na petrovském přístavu!
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hry bez hranic
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