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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
začal březen a s ním teplé a slunečné dny, na které se už všichni těšíme. Pevně doufáme, že
již odezní chřipkové období a přijde jaro.
Začátkem letošního roku jsme měli možnost se potkat na Novoročním přípitku, na plesech,
které pořádali hasiči a fotbalisté, na besedě u cimbálu, jež uspořádali vinaři, na školním
karnevalu, a minulou sobotu se pobavit na fašaňku. Organizace uspořádali také své výroční
členské schůze. Takže nový rok je zase v plném proudu.
My se ještě zastavíme nad zhodnocením finančních prostředků v loňském roce. Na začátku
roku 2018 měla obec finanční prostředky na běžném účtu ve výši 618 524,- Kč, na spořícím účtu 13 111 948,- Kč, účet ČNB 8 155,- Kč a úvěry ve výši 5 811 268,- Kč (místní
komunikace) a 1 800 000,- Kč (společenské centrum). Stav finančních prostředků a úvěru
ke dni 31.12.2018 byl následující: běžný účet 632 658,-, spořící účet 15 685 488,- Kč a účet
u ČBN 9 961,46 Kč. Úvěry ve výši 4 972 184,- Kč (místní komunikace) a 1 200 000,- Kč
(společenské centrum). Na účtech se nám podařilo v loňském roce naspořit 2 589 480,- Kč,
i přesto, že jsme zrealizovali investiční akce jako např. komunikaci „U bytovky“ nebo dětské a víceúčelové hřiště v okolí Kulturního a společenského centra a školní zahradě. V roce
2018 jsme snížili výši úvěrů o částku 1,4 mil. Kč.
V současné době proběhly úpravy prostor nádstavby budovy mateřské školy, kdy obecní
zaměstnanci zateplili část půdy, která bude sloužit pro ukládání krojů souboru Petrovjan.
Dále byly provedeny úpravy komunikace na Baťově kanále. Na budově „Likusák“ byly
vyměněny vstupní dveře za plastové, provedena výmalba a nátěr obložení.
Dále chystáme projektovou přípravu na vybavení počítačové učebny v základní škole, na
opravu obecního sklepu, realizaci cyklostezky „Sudoměřice-Petrov“ a realizaci cyklotrasy
podél Baťova kanálu po Veličku ve Strážnici (tato bude provedena z mlatového povrchu).
V těchto dnech jsme také odeslali žádosti na projekty na Krajský úřad Jihomoravského kraje, a to na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrov, dále na pořízení krojových součástí pro soubor Petrovjan, na úroky z úvěrů na místní komunikace a do dotačního
titulu Zdravé municipality projekt „Procvič tělo a paměť v Petrově“. Nyní budeme čekat na
to, zda budou žádosti o dotace úspěšné a budou nám přiděleny finanční prostředky.
Přejeme Vám všem krásné pohodové dny

Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 38 - 50 ze zasedání č. 3 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 17.12. 2018
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2018.
ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2019.
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrov na roky 2020 – 2024.
ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného majetku v celkové hodnotě 98 507,08 Kč z evidence obce Petrov.
ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného majetku – 300 kusů kompostovacích sil v celkové
hodnotě 360 000,- Kč z evidence obce Petrov. Kompostéry i nadále budou využívat
občané ve svých domácnostech.
ZO schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Petrov, příspěvková organizace.
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace na
roky 2020 – 2021.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330051988/002.
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce budovy základní školy.
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce budovy mateřské školy.
ZO schvaluje Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvková organizace – Dodatek č. 1.
ZO schvaluje Prodloužení lhůty na vybudování přístupové cesty k domu č.p. 57 panu
Tomáši Hartmanovi, a to do 31.12.2019.

ZO vzalo na vědomí
Žádost o směnu pozemků manželů Milady a Josefa Martinkových, nesouhlasí s navrženou
směnou, a to z důvodu potřebnosti obecního pozemku p.č. 1401/14 v k.ú. Petrov u Hodonína pro potřeby obce. Starostka konstatovala, že nabízené pozemky pod komunikacemi jsou
pro obec taktéž důležité, a že je ochotna obec směnit za jiné pozemky.
Informace pana Josefa Martinka ohledně projektové dokumentaci na akci „Petrov, průmyslová zóna prodloužení vodovodu“ a možné realizace. Starostka připomenula, že je potřeba,
aby se pan Josef Martinek domluvil s ostatními podnikateli a domluvili si schůzku s vedením obce ohledně stanovení pravidel možné realizace této stavby včetně financování.
Informace starostky ohledně zapojení obce do projektu OPŽP – výsadba liniové ovocné
zeleně podél komunikací v obci Petrov.
Informace starostky ohledně možnosti podávat návrhy a připomínky k Návrhu zadání
územního plánu obce Petrov s prvky regulačního plánu, a to do 10.1.2019.

Usnesení č. 51 - 70 ze zasedání č. 4 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 18.1.2019
51. ZO schvaluje Program jednání.
52. ZO schvaluje Spolupráci s firmou Eurovalley s.r.o. v oblasti pojištění majetku obce a
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Petrov.
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53. ZO schvaluje Smlouvu o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře s firmou
Eurovalley s.r.o.
54. ZO schvaluje Odpisový plán obce Petrov na rok 2019. Roční odpisy budou činit
2 402 397,- Kč. Pokud dojde během roku k pořízení nebo vyřazení investičního majetku, bude odpisový plán upraven.
55. ZO schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace na rok 2019. Odpisy organizace budou v tomto roce činit 50 611,- Kč, a to, pokud během roku nedojde
k pořízení nebo vyřazení investičního majetku.
56. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330051987/002.
57. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1376/1 o výměru 200 m2.
58. ZO schvaluje Připojení obce Petrov do projektu Zdravý Jihomoravský kraj.
59. ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů č. STAC_KONT/2019V1.
60. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování
elektrozařízení ASEKOL č. KK/2016V2.
61. ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL
č.ZOZ/2018/V7.
62. ZO pověřuje Starostku, aby odeslala odpověď manželům Martinkovým na žádost, ve
které chtějí, aby obec odstranila „černou stavbu“ – obecní komunikaci „u koupaliště“,
kterou využívá značná část občanů a s tímto způsobem využití, jakožto vlastníci pozemků nesouhlasí, a to v termínu do 31.3.2019. Obec Petrov má samozřejmě o tyto
pozemky zájem, může nabídnout ke směně pozemky o stejném způsobu využití – orná
půda. Bohužel nemůže za uvedené pozemky směnit část pozemku p.č. 1401/14 (1421
m2) – ostatní plocha (který požadují manželé Martinkovi), na němž chce obec v budoucnu vybudovat sběrný dvůr. Obec Petrov trvá za zachování komunikace.
63. ZO schvaluje Povolení akce Valentýnský jarmark, kterou pořádá Petrov žije, z.s. ve
spodní části areálu Plží v termínu 9.2.2019 v době od 10.00 do 16.00 hodin.
64. ZO schvaluje Cenovou nabídku ve výši 45 980,- Kč včetně DPH od firmy Surgeo s.r.o.
na geodetické práce – zaměření komunikace „u koupaliště“ včetně zeleného pásu, jako
součásti tělesa komunikace.
65. ZO schvaluje Místa pro konání svateb v obci Petrov: areál Plže – areál „kolečko“, areál
přístav na Baťově kanále, Kulturní a společenské centrum a zahrada u tohoto centra.
Termíny pro pořádání svateb: pátek a sobota.
66. ZO schvaluje Zapojení obce Petrov do projektu OPŽP sázení ovocných stromů podél
komunikací v oblastech CHKO Bílé Karpaty. Bude vysázeno cca 60 stromů.
67. ZO pověřuje Starostku a místostarostu, aby pracovali na zadání projektu nového
sběrného dvora a materiálech potřebných na podání žádosti o dotaci na tento projekt.
Sběrný dvůr bude umístěn na části pozemku p.č. 1401/14 (bývalá farma) v k.ú. Petrov
u Hodonína.
68. ZO schvaluje Provedení rekonstrukce obecního sklepu a pověřuje místostarostu, aby
oslovil projektanta, který by vyhotovil projekt pro potřebnou rekonstrukci.
69. ZO pověřuje Starostku, aby oslovila projektanta Ing. Štefančíka, aby předložil cenovou
nabídku na vypracování projektové dokumentace na plánovanou stavbu cyklostezky
„Sudoměřice – Petrov“.

6

strana

1/2019

70. ZO schvaluje Koupi případně směnu části pozemku p.č. 1401/2 v k.ú. Petrov u Hodonína (na bývalé farmě – dle zákresu v katastrální mapě) a pozemku p.č. 2149/1 na Baťově
kanále od Státního pozemkového úřadu a zároveň pověřuje starostku, aby jednala se
Státním pozemkovým úřadem ohledně této záležitosti.
ZO bere na vědomí
Informace starostky ohledně plánované výstavby infrastruktury v lokalitách „Za Bobalovem“ a „Lázeňská“.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Pod tímto názvem vstoupila v platnost veřejná vyhláška, kterou byla provedena autorizovanou firmou TRASIG s.r.o. revize veškerého dopravního značení na místních komunikacích
v naší obci. Následně byla schválena Dopravním inspektorátem a orgány MěÚ Hodonín.
Rovněž byla posouzena situace s možným parkováním vozidel vzhledem k zajištění dostatečného místa pro průjezd hasičů. Také byla posuzována hustota provozu v jednotlivých
ulicích a možnost její regulace.
V současné době probíhá výběr firmy, která nové značení nainstaluje a stávající doplní. Potom bude moct nedodržování předpisů na místních komunikacích pokutovat i státní policie.
Hlavní změny budou v ulici Nivy 1 (Cigánský řádek), kde bude zákaz stání ve směru od
hlavní silnice. Bude možno stát jenom na levé straně, při zachování vjezdů do nemovitostí
na této straně. Nebo bude možno si na pravé straně, kde bude zákaz stání vybudovat místo
předzahrádky stání pro svoje vozidlo, tak aby ani částečně nestálo v komunikaci.
Stejná situace bude i v ulici Nivy 2 (Školková) jenom obráceně, zákaz stání bude ve směru
od Baťova kanálu k hlavní silnici.
Rovněž budou osazeny značky zákazu stání po jedné straně i v ulicích Rybáře 2.
V ulici Rybáře budou pro zpomalení dopravy instalované dva zpomalovací retardéry jeden
před zvonicí a druhý za zvonicí.
Věříme, že budete nejenom nové značení plně respektovat, ale i dodržovat další obecné
závazné předpisy pro pohyb na komunikacích.
Budeme se tak všichni cítit na našich ulicích bezpečněji, a na silnici bude vždy dostatek
místa pro ty, co ho mohou potřebovat (třeba hasiči).
Ing. Ladislav Krůtil

NĚCO ZE STATISTIKY OBCE
Změny ve složení obyvatelstva obce Petrov v letech 2008 – 2018. Ke dni 31.12.2018 měla
obec Petrov 1315 obyvatel.
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Změny
Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí
Stěhování
v obci

2008 2009 2010
26
22
17
32
17
14
14
9
15
17
19
16
22
6
23

2011
19
28
8
6
22

2012 2013
28
31
20
15
12
9
14
20
16
10

2014 2015
29
21
23
27
12
16
22
14
22
8

ROZPOČET OBCE PETROV 2019
Obec Petrov, IČO: 00285218

Schválený rozpočet - závazné ukazatele

rok 2019

2016 2017 2018
27
27
14
22
30
39
17
14
11
17
12
6
13
18
10

KEO-W 1.11.255 / Uc19r
zpracováno: 17.12.2018
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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

Kč
3 300 000,00

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

0000

1361

XXXX Správní poplatky

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

2144

XXXX XXXX Ostatní služby

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

3 000,00

3341

XXXX XXXX Rozhlas a televize

5 000,00

3349

XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

12 000,00

3613

XXXX XXXX Nebytové hospodářství

80 000,00

3632

XXXX XXXX Pohřebnictví

20 000,00

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

6171

XXXX XXXX Činnost místní správy

20 000,00

6310

XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

15 000,00

PŘÍJMY CELKEM

7

80 000,00
350 000,00
3 500 000,00
400 000,00
8 000 000,00
10 000,00
480 000,00
25 000,00
2 000,00
10 000,00
25 000,00

60 000,00

1 000,00

30 000,00
120 000,00

18 184 500,00

Z toho

8

strana

1/2019

KEO-W 1.11.255 / Uc19r

Obec Petrov, IČO: 00285218

Schválený rozpočet - závazné ukazatele

VÝDAJE

PAR

POL

rok 2019

ORG Název závazného ukazatele

zpracováno:
17.12.2018
strana: 2 / 4

Kč

2144 XXXX XXXX Ostatní služby
2212 XXXX XXXX Silnice

300 000,00
50 000,00

2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací

800 000,00

2292

5193

0000 Výdaje na dopravní územní obslužnost

2310 XXXX XXXX Pitná voda
2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113 XXXX XXXX Základní školy

66 800,00
50 000,00
30 000,00
1 350 000,00

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
3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce
3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže
3511 XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče
3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví
3635

6119

0000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

50 000,00
300 000,00
20 000,00
200 000,00
10 000,00
700 000,00
50 000,00
600 000,00

3636 XXXX XXXX Územní rozvoj

2 204 400,00

3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

4 000 000,00

3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů

50 000,00

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

3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

100 000,00

3726 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

200 000,00

3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100 000,00

4351 XXXX XXXX Spolufinancování sociálních služeb

115 900,00

5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva

100 000,00

5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

120 000,00

6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí

1 800 000,00

6171 XXXX XXXX Činnost místní správy

1 800 000,00

6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

160 000,00

6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované

100 000,00

6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace

400 000,00

6402 XXXX XXXX Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
6409 XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené

VÝDAJE CELKEM

4 400,00
30 000,00

16 721 500,00

Z toho

1/2019
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Schválený rozpočet - závazné ukazatele

rok 2019

FINANCOVÁNÍ

PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

0000

8124

0000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

zpracováno:
17.12.2018
strana: 4 / 4

Kč

Z toho

-1 463 000,00

-1 463 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

18 184 500,00

VÝDAJE

CELKEM

16 721 500,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

-1 463 000,00

Vyvěšeno: 29.11.2018
Sňato: 17.12.2018
Ve stejném termínu i rozsahu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.
Rozpočet schválil: ZO Petrov č.3/2018 dne 17.12.2018, usnesení č.40
Dne: 17.12.2018
Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Petrově, Petrov 113.
Vyvěšeno: 7.1.2019
Sňato: 31.12.2019

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jedno příjemné, hudební, páteční dopoledne v naší škole
V pátek 11. ledna jsme zažili v naší škole moc příjemnou a poučnou přednášku s názvem
Babička Chrotta vypráví aneb pohádka o hudebních nástrojích. Tento pořad byl určen pro
děti 1. a 2. ročníku.
Děti se seznámily s padesáti současnými i historickými hudebními nástroji. Na začátku si
poslechly pohádku s písničkami o trampotách flétniček, pak si připomněly názvy všech
nástrojů a krátké ukázky hry. Nakonec si všechny nástroje prohlédly zblízka. Celý pořad
doprovázely svým zpěvem a hledáním některých nástrojů.
Pro děti 3. až 5. ročníku byla přednáška s názvem Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost. Jednalo se o sled vývoje hudebních nástrojů od prehistorických až po
současné formy.
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Žáci se seznámili prakticky s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a
strunných nástrojů. Obě přednášky vedl velmi zajímavým způsobem Mgr. et Mgr. Pavel
Josef Macků, PH.D.
Mgr. Jarmila Flašarová

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 27. ledna 2019 proběhl v tělocvičně a v kulturním sále dětský maškarní bál, který
obohatil svým programem Ivan Urbánek a Sergej Sanža. Maškarního bálu se zúčastnilo
přes padesát krásných a nápaditých masek. Děti se společně se svými rodiči pobavily, zatančily si a strávily příjemné odpoledne. Na památku se masky mohly vyfotit v připraveném
„fotokoutku“. Závěrem děti čekala i bohatá tombola.
Jitka Běťáková

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
V letošním školním roce jsme se rozhodli otevřít naši školu i školku na jeden den veřejnosti. V úterý 5. února 2019 měli všichni rodiče, a nejen oni, možnost nahlédnout do tříd a
účastnit se běžného dne ve škole nebo školce. Mohli si prohlédnout prostory obou budov,
nahlédnout do počítačové učebny, či tělocvičny. Myslím si, že ale nejvíce byli zvědaví na
to, jak se jejich děti zapojují do práce ve vyučování, či do činností v MŠ. Byli jsme rádi,
že si na návštěvu udělali čas nejen rodiče, ale i prarodiče a starší sourozenci našich žáků.
Mgr. Jitka Vyoralová

Baterkožrouti
Naše škola je jako každý rok zapojena do
ekologického projektu Recyklohraní. Jedná
se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož hlavním
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. V průběhu
školního roku plníme různé úkoly, za které
sbíráme body. Naše starší žáky ten poslední
úkol velmi bavil. Žáci měli za úkol vytvořit Baterkožrouta – originální sběrnou nádobu na
použité baterie. Baterkožrouti se nám tak povedli, že jsme je dali na výstavku a uspořádali
soutěž o nejhezčího baterkožrouta. Fantazii se meze nekladly, a tak někteří baterkožrouti
připomínali roboty, jiní vypadali jako krokodýli či příšerky. Někteří nám zůstali ve škole a
žáci do nich mohou házet použité baterie, jiné si děti odnesly domů a třídí do nich se svými
rodiči.
Mgr. Romana Staňková
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Zimní procházky za zvěří
Po domluvě s předsedou mysliveckého sdružení nám myslivci připravili zásyp, ke kterému
můžeme společně s dětmi mateřské školy i s žáky základní školy v průběhu zimního období
docházet a přinášet zvěři něco k snědku. Věřím, že svým malým přičiněním pomůžeme při
krmení v době, kdy zvěř nemá v přírodě dostatek potravy a zároveň budou mít děti a žáci
možnost sledovat malé změny v okolí tohoto zásypu.
Děti i žáci se letos také zapojili do výtvarné soutěže Toulky za zvěří, která je vyhlášena u
příležitosti pořádání výstavy trofejí, na kterou se letos pojedou podívat naši předškoláci.
Výstava se bude konat v Kyjově.
Tímto bych ráda poděkovala členům mysliveckého sdružení za vstřícnost a těšíme se na
další spolupráci.
Mgr. Renata Svobodová

BESEDA „ŠKOLNÍ ZRALOST“
Vážení rodiče, opět se nám blíží termíny pro zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ a následně i zápis
nových dětí do MŠ. Těmto zápisům předcházejí i některé akce spojené s přestupem dětí z
MŠ do ZŠ. Jednou z nich byla i akce pořádaná v úterý 19. února 2019. Jednalo se o setkání
rodičů budoucích prvňáků a zástupce s pedagogicko-psychologické poradny v Hodoníně
paní Mgr. Kateřinou Pluhaříkovou na téma Školní zralost. Paní magistra nastínila vývoj
dítěte v období před nástupem do ZŠ, seznámila rodiče s jednotlivými složkami vývoje,
které ovlivňují čtenářské, matematické, grafomotorické, ale i pohybové dovednosti jedince.
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Rodičům stručně vysvětlila, čeho si u dětí všímat, kterým oblastem je dobré se více věnovat. Šlo o informace všeobecného významu doplněné ukázkami krátkých her a cvičení do
domácího prostředí.
V letošním roce proběhne zápis do 1. ročníku dne 9. dubna 2019 od 14 do 17 hodin a zápis
dětí do MŠ v úterý 7. května 2019 od 16 do 17 hodin.
Mgr. Renata Svobodová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
I v letošním školním roce pořádá naše ZŠ recitační soutěž pro okolní malotřídní školy.
Letos se tato soutěž uskuteční ve středu 27. března 2019 od 9 hodin, publikem našim recitátorům budou jejich spolužáci, ale samozřejmě pokud budete mít zájem i Vy, z řad veřejnosti
nebo rodičů jste srdečně vítáni.

PANGEA MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
V průběhu podzimu jsme zaregistrovali žáky 4. a 5. ročníku do matematické soutěže PANGEA, ve které si mohli žáci ČR poprvé zasoutěžit v roce 2013. Od té doby se každoročně
soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice, v loňském roce
soutěžilo téměř 56 000 dětí z 518 škol. Od roku 2016 se zapojuje také česká třída v evropské škole v Bruselu a žáci z dětských oddělení vybraných nemocnic. Pangea je unikátní
v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. V letošním
roce jsou matematické úlohy v duchu témat Hudba, Příroda a Ekologie.
Naši čtvrťáci a páťáci se s úlohami ve školním kole setkali a řešili je v úterý 19. února 2019
a nyní budeme čekat, zda mezi nimi bude nějaký úspěšný řešitel. Držíme palce!!!
Mgr. Renata Svobodová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
BUĎME KAMARÁDI
Prostřednictvím hry s paní Alenou Svobodou, která program vedla, se děti seznámily se životem kamarádů s postižením.
Programem děti provázela kamarádka
Anežka (panenka), která dětem představila své kamarády s tělesným, zrakovým a
sluchovým postižením.
Děti si vyzkoušely, jaké to je jezdit na vozíčku, malovat nohama, jíst poslepu nebo
vést nevidomého kamaráda a naučily se

1/2019

strana

13

krátkou větu ve znakovém jazyce.
Seznámily se a vyzkoušely si řadu pomůcek, které kamarádi s postižením potřebují, např.
Pichtův stroj, hladinku, reliéfní omalovánky.
KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZE ŽIVOTA OBCE
Novoroční přípitek
I letošní podvečer Nového roku patřil společnému setkání.
Sešli jsme se před obecním úřadem, kde vedení obce shrnulo události loňského roku a seznámilo občany s plány roku
letošního. Připili jsme si společně za zdraví, štěstí a úspěchy
v letošním roce. Po přípitku vypustili hasiči do oblak novoroční ohňostroj. Děkujeme všem, kteří jste na tuto tradiční
akci přišli.
Bc. Eva Mlýnková

Tříkrálová sbírka
V letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 12. ledna vybrali koledníci v naší obci částku
55 706,- Kč a 7 Eura. V loňském roce bylo vybráno 54 677,- Kč a 2 Eura. Děkujeme všem, kteří jste
se do této sbírky zapojili.

14

strana

1/2019

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po dvouměsíčním odpočinku zahájilo A-mužstvo zimní přípravu na jarní část sezóny
2018/2019. Tréninky probíhají 3x týdně (středa a pátek - trénink venku, sobota – tělocvična
ve Strážnici) Přípravné zápasy A-mužstva jsou následující:
datum
17.2.
24.2.
3.3.
9.3.
17.3.
24.3.

Čas
12:00
16:00
12:00
16:00
15:30
15:00

Utkání
Petrov – Radějov (výsledek 5:5)
Petrov – Bukovany (2:4)
Petrov – Hrušky (5:1)
Petrov – Vracov
Kopčany – Petrov
Dambořice – Petrov

Poznámka
UT Strážnice
UT Strážnice
UT Strážnice
sobota, UT Strážnice
hřiště – Kopčany
mistrovské utkání

První mistrovské utkání odehraje A-mužstvo na hřišti v Dambořicích v neděli 24. 3. 2019
od 15:00 hod.
Mužstvo starší přípravky zahájí jarní část sezóny v neděli 7. 4. 2019. Rozpis utkání mužstva
starší přípravky bude ještě upřesněn.
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V sobotu 2.2.2019 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v Kulturním centru v Petrově tradiční Ples sportovců 2019. Celým večerem nás provázela rocková hudební skupina
Artemis. Během večera dále vystoupila skupina mažoretek. Pro účastníky večírku byla
připravena bohatá tombola. Občerstvení
zajištoval pan Michal Staněk. Všem účastníkům a organizátorům bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi zdařilou akci.
V neděli 26.1.2019 proběhla v Kulturním
centru v Petrově volební valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Petrov.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v jarní části sezóny
2018/2019.
Ing. Ladislav Krůtil ml. – jednatel

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro jarní část sezóny 2018/2019
datum

čas

Okresní přebor - Muži

čas

OS - Starší přípravka sk. B

24.3.

15:00

Dambořice - Sokol Petrov

31.3.

15:00

Sokol Petrov - Dolní Bojanovice

12:30

Sokol Petrov – FC Veselí B

7.4.

15:30

Ždánice - Sokol Petrov

13:30

Sokol Petrov – Moravany

14.4.

15:30

Sokol Petrov - Starý Poddvorov

10:00

FK Hodonín C - Sokol Petrov
(Stadion U Červených domků – UT)

21.4.

16:00

Mikulčice - Sokol Petrov

13:30

Sokol Petrov – Milotice/Ratíškovice B

28.4.

16:00

Sokol Petrov – Vnorovy A

---

VOLNO

1.5.

17:00

Hroznová Lhota B – Sokol Petrov
Okresní pohár – semifinále
(středa 1.5., hřiště Tasov)

10:30

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov
(středa 1.5.)

5.5.

17:00

Svatobořice - Sokol Petrov

10:30

FKM Morava B - Sokol Petrov
(sobota 4.5., hřiště Vracov)

---

16:00

Mikulčice - Sokol Petrov

13:30

Sokol Petrov – Milotice/Ratíškovice B

16 28.4.
strana 16:00

Sokol Petrov – Vnorovy A

---

VOLNO

21.4.
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1.5.

17:00

Hroznová Lhota B – Sokol Petrov
Okresní pohár – semifinále
(středa 1.5., hřiště Tasov)

10:30

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov
(středa 1.5.)

5.5.

17:00

Svatobořice - Sokol Petrov

10:30

FKM Morava B - Sokol Petrov
(sobota 4.5., hřiště Vracov)

12.5.

17:00

Sokol Petrov – Milotice B

10:30

Těmice - Sokol Petrov

19.5.

17:00

Sokol Petrov - Žarošice

14:30

Sokol Petrov - Blatnice

26.5.

17:00

Nenkovice - Sokol Petrov
(sobota 25.5.)

14:00

Moravany - Sokol Petrov

29.5.

17:30

Okresní pohár – finále
(středa 29.5.)

2.6.

17:00

Sokol Petrov – Ježov

14:30

Sokol Petrov – FK Hodonín C

9.6.

17:00

Hovorany - Sokol Petrov

?

Milotice/Ratíškovice B - Sokol Petrov

16.6.

17:00

Sokol Petrov – Lipov

14:30

Sokol Petrov – KEN Veselí n. Mor.

---

Soubor Petrovjan
Promítání, cimbálka a kořalky
V sobotu 9. února 2019 jsme promítali záznam z našeho výročí a uspořádali jsme košt
ovocných destilátů a besedu u cimbálu. Tuto akci jsme uspořádali na popud našich příznivců, kteří se nemohli zúčastnit našeho výročí. Přišlo asi 50 lidí. Během předchozích týdnu
sesbírali úsekoví důvěrníci, celkem 144 vzorků ovocných destilátů. Ty potom roztřídili a
sestavili z nich katalog. V sobotu dopoledne jsme pak nachystali kulturák a v podvečer jsme
přivítali návštěvníky naší akce. Bob Benovič se postaral o promítání, Michal Staněk o pivo
s etiketou Petrovjanu a bufet. Na košt kořalek přišlo 47 platících lidí. Jako cimbálová muzika se nám podařila domluvit „naše vánoční muzika“ tedy Josef Šťastný ml., Peťa Gazárek,
Víťa Buček, Dominik Vajčner, jen Radima Mikésku vystřídal Honza Loutchan ml. Kluci
hráli k poslechu i tanci. Aby to bylo zajímavější, letos jsme losovali vstupenky, a jako tři
hlavní ceny jsme darovali kvalitní tvrdý alkohol. Muzika pěkně hrála, lidi se bavili, není
divu, že akce skončila v brzkých ranních hodinách.
Už teď Vás můžeme pozvat, abyste nás přišli povzbudit na MFF do Strážnice, kde se zúčastníme sobotního programu ve Skanzenu.
Po výročí jsme přijali dva nové členy do našeho souboru, a tak jestli máte chuť tancovat a
bavit se, přijďte také mezi nás. Přivítáme jak mladé, tak i věkem pokročilé členy. Zkoušíme
každé úterý od 19hodin v přístavbě nad školkou.
Chtěla bych tímto poděkovat obci Petrov, která nám zařídila zateplení půdních prostor, které využíváme k uskladnění krojů, kostýmů a rekvizit. Také obecním zaměstnancům, kteří
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se na práci podíleli, i členům souboru, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli vynosit těžký
materiál. Děkujeme, díky moc.
A jestli se najde nějaký mladý, svobodný pár, který by se chtěl stát letošním stárkem, stárkou, prosím kontaktujte kteréhokoliv člena souboru. Rádi Vás mezi sebou přivítáme, tanci
naučíme, kroj poskládáme a o hody se s Vámi postaráme. 
Ještě bych touhle cestou chtěla poprosit Vás, naše spoluobčany, sousedy, pokud budete mít
kroje, které nepotřebujete a chcete se jich zbavit, prosím nepalte je, nevyhazujte!! Těžce
sháníme každý vhodný šátek, či sukni, rukávce, zástěry, nohavice…. Které musíme za
drahé peníze pořizovat. Nejsme bohatý soubor, jsme odkázaní na to, co nám kdo daruje,
či přispěje, peněz na zbyt nemáme, ale vždy se Vám budeme nějakým způsobem revanšovat. A Vás může na srdíčku těšit, že dědictví po Vašich předcích neskončí v komíně, ale
v dobrých rukou. A dál může krášlit a reprezentovat tu naši hezkou obec. Děkuji Vám.
A moc děkuji těm, kteří už tak učinili a nás tím potěšili. Vážíme si každého kousku kroje,
i „starého“ náčiní.
Mnoho úspěchů do dalších dnů Vám za Soubor Petrovjan
přeje Ivana Klásková
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Sbor dobrovolných hasičů
Rok nám pěkně běží, jaro pomalu klepe na dveře a hasiči rozhodně nezahálejí. Kulturní rok
v Petrově jsme zahájili IV. Hasičským plesem. Přípravy byly opět náročné, ale zapojilo se
nás do toho hodně, takže jsme je se ctí zvládly. Kapela Kombet to pěkně rozjela a všichni
se dobře bavili až do ranních hodin. Když jsme pak v půl páté ranní opouštěli již ztichlý
sál, měli jsme z toho velmi dobrý pocit. Díky všem, co se zapojili do příprav, díky těm, co
nám věnovali věci do tomboly a samozřejmě díky všem co na ples přišli a dobře se bavili!
Na konci měsíce března se chystáme na jarní sběr železného odpadu. Budeme opět rádi,
když jej dáte před dům, případně si na nás počkáte a my Vám s vynesením pomůžeme.
Krásný konec zimy Vám přeje za celý sbor,
Ing. Petr Zezula,
starosta sboru

ZO ČZS V PETROVĚ
Jako v každém roce proběhla v měsíci lednu Výroční členská schůze, na které byl zvolen
nový výbor naší ZO a schválen plán práce na období roků 2019-2024.
Před samotnou Výroční schůzí proběhla přednáška na téma Školení mladých vín, s účastí
více jak 50 vinařů z Petrova a širokého okolí.
Je konec měsíce února a mnozí z nás již zahájili práce ve vinohradech a připravují se na
novou vinohradnickou sezonu. Doufáme, že bude tak úspěšná jak v minulém roce, kde byla
úroda po mnoha letech velmi vysoká a kvalita vín by měla být taktéž na pěkné úrovni.
Jaké se víno podařilo vyrobit budete mít možnost ochutnat na Místní výstavě vín 4.5. 2019
nebo na Družební výstavě vín ve Skalici, která se koná 13.4.2019.
Závěrem bychom chtěli informovat všechny vinaře kteří mají zájem vystavovat své víno
na Družební výstavě vín ve Skalici a na Místní výstavě vín Petrově o těchto organizačních
termínech…
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DVV ve Skalici

15.3.2019 - výdej lahví na Likusáku
29.3. 2019 - sběr vzorků klubovna zahrádkářů

MVV Petrov

15.3.a5-6.4 2019 - výdej lahví na Likusáku
18-19.4.
2019 - sběr vzorků sklep č. 70
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od 17-19 hod.
od 17-19 hod.

od 17-19hod
od 17-20hod

Tímto děkujeme všem předem za poskytnuté vzorky vín.
Za výbor ZO ČZSV v Petrově
Petr Horák

Z činnosti MS Dolina Petrov
Myslivcům se blíží čas ukončení mysliveckého roku a shrnutí činnosti.
V této sezóně byly pořádány tři hony na drobnou zvěř. Tak, jak v rámci celé České republiky
i u nás s projevuje trvalé snižování stavů drobné zvěře. Jedním z dalších ukazatelů stavů
bude sčítání zvěře, které proběhne 23.2.2019.
Dne 22. - 23.3.2019 se uskuteční v Městském kulturním středisku v Kyjově okresní
výstava trofejí zvěře, ulovené v sezoně 2018-2019, kde budeme prezentovat i odlovy z naší
honitby.
22.3.2019 jsou dveře výstavy otevřeny jen pro děti ZŠ a MŠ.
Jelikož nám bylo opoměno vytisknout v minulém čísle zpravodaje „PF 2019“, tak vám
dodatečne Všem přejeme hodně zdraví, štestí a pohody v roce 2019.
Myslivecký spolek Dolina Petrov se přihlásil a organizuje akci „Ukliďme svět - Ukliďme
Česko“. Pokud budete mít čas a chuť pomoci při této akci v Petrově, budeme rádi, když se
k nám připojíte dne 6.4.2019 v 9 hodin, sraz „U Labutí“.
Michaela Grúberová
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Omluva

Omlouváme se Mysliveckému spolku Dolina, že našim nedopatřením nebyla vložena PFka
do Vánočního zpravodaje, kterou dodatečně vkládáme nyní.

Kroužek stolního tenisu
Zdravím příznivce stolního tenisu i ostatní, dne 15.12.2018 se konal již 9.ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise dětí a mládeže. Turnaje se zúčastnili hráči z Moravy a
Slovenska z různých měst a obcí, celkem 36 hráčů. Turnaj se dětem i jejich doprovodu líbil.
Děti dostaly spoustu cen.
Výsledky turnaje : Děti od 6 do 12 let
1.místo Škandík Sebastian Rastislavice SVK
2.místo Horáková Natalia Bernolákovo SVK
3.místo Mišo Jakub
Suchá nad Parnou SVK
Mládež od 13 do 15 let
1místo
Mišo Matej
Suchá nad Parnou SVK
2místo
Malacký Oliver
Horné Orešany SVK
3místo
Poor Samuel
Bernolákovo
SVK
Mládež od 16 do 18 let
1.místo
Kočvara Vít
Petrov
2.místo Tokoš Zdeněk
Petrov
3.místo
Svačina Roman
Petrov
Všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se na další turnaj. Chceme poděkovat všem
sponzorům, obecnímu úřadu, Základní a Mateřské škole Petrov za to že, se tato akce mohla
uskutečnit v prostorách tělocvičny a Kulturního a společenského centra.
Ján Benovič
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Chovatelé v roce 2018
Na výroční členské schůzi ZO-ČSCH-Petrov, která se konala 26.1.2019 jsme hodnotili naši
činnost v roce 2018.
Hlavní celoroční náplní práce chovatele je péče o chovaná zvířata s cílem odchovat mláďata
která odpovídají kvalitativním standardům a která se jemu samotnému líbí.
Rok 2018 byl po této stránce náročný s důvodů příliš teplého počasí, které panovalo zejména v době líhnutí a prvních dnů života mláďat. Přesto se nám některé odchovy celkem
podařily a máme co vystavovat. Největšího úspěchu dosáhl náš mladý chovatel Marek Režňák na oblastní a okresní výstavě mladých chovatelů v Kyjově. Jeho zakrslí králíci druhu
„Beran“ byli vyhodnoceni jako nejlepší kolekce a nejlepší samice. Získal pohár primátor-
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ky Kyjova jako nejlepší mladý chovatel v roce
2018 a pohár vítěze výstavy. Srdečně mu gratulujeme a dokládáme fotografii pohárů, které
nám na dnešní schůzi ukázal. Pan Obrtlík Josef
vystavoval své holuby v Nové Město na Moravě a v Holicích v Čechách. Ostatní chovatelé
vystavovali v Hodoníně, v Dubňanech, v Hroznové Lhotě ve Strážnici a všude úspěšně.
Jako organizace jsme se v roce 2018 aktivně
zapojovali do kulturního života v naší obci.
V únoru jsme ve škole a školce formou malé
výstavky a besedy informovali děti o problematice chovu zvířat v domácnostech. V březnu
proběhlo očkování králíků. Na akci obecného úřadu „Petrovský kotlík“ jsme se zapojili do
programu chovatelskou soutěží „Kurnik šopa“, která ale vlivem katastrofálního počasí nevyzněla tak, jak jsme si představovali, ale i tak myslím že měla úspěch. Hlavní plánovanou
akcí byla výstava papoušků. Byla to akce náročná z hlediska propagace, organizační přípravy i materiálového zabezpečení. Vystavovalo 14 vystavovatelů z toho 11 bylo z Petrova
což považujeme za velmi pozitivní.
Oceňujeme že vystavovatelé i když nejsou „bohužel“ členy základní organizace pomáhali
při instalaci i demontáži výstavy. Návštěvnost 450 platících návštěvníků a nejméně 400
dětí svědčí o úspěšnosti této akce. Problémem, který nás dlouhodobě trápil byl sklad materiálu. Díky obecnímu úřadu, který zajistil a postavil nový sklad jsme dostali nové prostory
pro uložení našeho materiálu, který vyhovuje našim potřebám. Vážíme si podpory naší
organizace ze strany obecního úřadu i při pořádání našich akcí, ale na druhé straně i my
podporujeme akce obecního úřadu. Naši členové aktivně pracují i v jiných organizací jako
vinaři, soubor Petrovjan a dalších přispívají tak k rozvoji kulturního života v obci. Na závět
můžeme konstatovat, že rok 2018 byl pro organizaci chovatelů v Petrově úspěšný a uděláme všechno pro to, aby tomu tak bylo i nadále.
Za ZO-ČSCH-Petrov
Oselka Jan

AMS DRAKKAR TEAM – ohlédnutí za sezónou 2018
Je konec roku a každý se snaží bilancovat. AMS DRAKKAR TEAM vstoupil do reprezentace České republiky. Pro nás to byla velká výzva. Vedla k tomuto dlouhá a náročná cesta.
Zpočátku nás brali jako outsaidry – jak komisaři, tak jezdci z jiných divizí. Postupně zjistili,
že bojujeme a potýkáme se s problémy stejně dobře jako ostatní. V průběhu jsme rovněž
zjistili, že ani tento sport není čistý a sportovní chování se vytrácí. Nicméně můžeme se
právem nazývat mistra – jeli jsme Mezinárodní Mistrovství České republiky. Jiří Martinek
se umístil v naší divizi D2 na 7. místě, Jitka Prokipčáková na 11. místě. Velké poděkování
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patří našim mechanikům Jaroslavovi Vávrovi a Pavlu Martinkovi – bez jejich práce, kdy
připravovali auta, opravovali během závodů, a hlavně po nich, kdy jsme utrpěli různé šrámy, bychom nebyli, kde jsme.
Musíme poděkovat našemu jedinému fanouškovi, za podporu – jezdí s námi na každé závody a společně s námi sdílí radosti i starosti, které prožíváme.
V měsíci říjnu jsme připravili autokrosové závody v Dubňanech. Tady jsme se zúčastnili
mezinárodního závodění v Karpatském autokrosovém poháru. Jitka Prokipčáková tuto sezonu jela i tento seriál. V otevřené skupině OPEN se umístila na 1.místě.
Z čeho je nám smutno, je skutečnost, že tady na Moravě nemá nikdo zájem podporovat tento sport. O to více si ceníme a vážíme lidi na Slovensku, kde se snaží budovat nové dráhy a
podpora obce je nevídaná. Jejich jezdec reprezentuje obec, ve které žije. Váží si naší práce
pro tento sport, a i nás samotných.
Teď nás čeká rozebrání aut v podstatě do šroubku a příprava na novou reprezentaci v České
republice.
Do roku 2019 přejeme všem občanů hodně zdraví a spokojenosti.
Jitka Prokipčáková

Petrov žije
Valentýnský jarmark
Letošní osmý ročník jarmarku měli místní i přespolní možnost navštívit v sobotu 9. února v
malebném prostředí Plží. Ranní výrazný vítr neodradil prodejce ani 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, že kolem
poledne 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 či brazilskou kávou a jako zákusek byly k mání třeba valašské frgále, trubičky, perníčky či smažené krekry.
Petrov žije z.s.
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Okénko kronikáře
V roce 2018 jsme prožili celkem 18 ledových dnů. Během roku nasněžilo 22 cm a napršelo
402 l za celý rok. První sníh napadl 18. listopadu a napadly ho 3 cm. Poprvé v roce klesla
teplota pod bod mrazu 2. ledna na -2,2o C.
Bylo celkem 26 letních dní, 38 tropických dní a 14 tropických nocí, dokonce jsme prožili i
5 tropických dní v jarních měsících. Nejvyšší teplota byla naměřena v Petrově 9. srpna a to
35o C, naopak největší mráz jsme zaznamenali 1.března a to – 15o C.
Konec zimy ohlásili svým odletem havrani a to 9. března. Vlaštovky přiletěly z teplých
krajin 8.dubna, jen o 3 dny (5.3.) je předběhli čápi. Na cestu do teplých krajů se vydaly
vlaštovky 13. srpna a čápi je následovali 21. srpna. Na zimu k nám zavítali havrani 12.října.
V letošním roce 27.července ve 21.30 hodin proběhlo zatmění Měsíce.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov
č. 22
Mgr. Jana Trojancová
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Poděkování
Poděkování

Děkujeme
vám všem, kteří jste se zapojili do fašaňkového průvodu, dále všem, kteří jste
Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do fašaňkového průvodu, dále všem, kteří jste vyšli
vyšlipřed
předvášváš
dům
a nabídli
občerstvení,
nás alespoň
pozdravili.
dům
a nabídli
námnám
občerstvení,
anebo anebo
jste násjste
alespoň
pozdravili.
Děkujeme Děkujeme
muzice
muzice
Lukáši
Frolkovi
z Kněždubu
a Vlaďkovi
Podrazilovi.
Dík patří
kuchařům Laďovi
Lukáši
Frolkovi
z Kněždubu
a Vlaďkovi
Podrazilovi.
Dík patří kuchařům
Laďovi
Březovskému
a JosefuSklenákovi,
Sklenákovi, hasičům
dohled
nadnad
průvodem,
ale také
Březovskému
a Josefu
hasičůmzaza
dohled
průvodem,
alemanželům
také manželům
Vojtkovým
za poskytnutízázemí
zázemípro
pro tuto
tuto akci.
Vojtkovým
za poskytnutí
akci.
Bc. Eva Mlýnková

Bc. Eva Mlýnková

Oznámení
Obecní knihovna
Oznamujeme, že ode dne 1.1.2019 je platný nový Knihovní řád Obecní knihovny Petrov,
který byl vydán v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovním zákonem) a Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
Knihovní řád obsahuje základní ustanovení o poslání a činnosti knihovny, povinnostech a
právech uživatelů knihovny, výpůjční řád a postihy z nedodržení ustanovení knihovního
řádu.
Podle nového knihovního řádu došlo zejména ke změně výpůjční lhůty pro půjčování dokumentů, která je nyní zpravidla 1 měsíc. Před jejím uplynutím může být na žádost uživatele lhůta dvakrát prodloužena o jeden měsíc, celkové prodloužení výpůjční lhůty činí
maximálně 100 dní.
Upraveny byly také sankční poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu, nově došlo
k zavedení poplatku z prodlení za opožděné vrácení dokumentů ve výši 5,- Kč, prosíme
proto o jejich včasné vracení.
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Knihovní řád je k dispozici na webových stránkách knihovny www.knihovnapetrov.webk.
cz a v knihovně, bližší informace podá knihovnice.
Anna Kořínková
knihovnice

Oznamujeme občanům, že jsou do konce května splatné poplatky za domovní
odpad a psy. Zaplatit je můžete hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet číslo: 11027671/0100, jako VS uveďte číslo domu.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
V sobotu 27.4.2019 v 9:00-11:00 proběhne před obecním úřadem očkování psů a koček
proti vzteklině. Cena očkování je 100,-, vakcinace je ze zákona povinná. K dispozici budou
i antiparazitika a jiná očkování.
MVDr. Jana Neugebauerová, Nám.17.listopadu 1545 (zdravotní středisko)
– ordinační hodiny:
Po 14-17:30, út, čt 14-16, st 9-10, so 9-11, pá zavřeno
Tel.: 731 069 563

Otevírá nově prodejnu od 4.3.2019
v areálu bývalé farmy
Nabízíme:
Stavební sypké směsi, rozvoz materiálu a jiných služeb, v průběhu března přibudou obklady a dlažby z přírodního kamene a kamenné Solitéry.
Dále nabízíme možnost zapůjčení stavebního nářadí a prodej nakladačů značky Cronimo.
Podrobné informace a ceníky naleznete na našich web stránkách www.vsppetrov-cz.
webnode.cz nebo na telefonu 737 922 637
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících únor a březen:
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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Anna Marie Mišková
Václav Komoň
Teo Koštuřík
Karin Brožovičová
Jasmína Bačíková

Opustili nás:
Marie Haraštová
Květoslava Čmelová
Marie Hanáková
Marie Kujová
Miroslav Bačík
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Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE : 11.3., 25.3., 8.4., 22.4. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.3., 12.4. pátek
Upozorňujeme občany, že jsou nově umístěny červené kontejnery od firmy ASEKOL
na drobný použitý elektroodpad, a to u sběrného hnízda u Jednoty a naproti domu
rodiny Vránové.

Tříkrálové plavání
V sobotu 5. ledna se uskutečnil nultý ročník této akce,
které se zúčastnilo 42 plavců. Nejmladší účastník měl
19 let, nejstarší 70 let. Akce se zúčastnily 4 ženy. Nejvzdálenější účastnice byla z Kladna. Přijelo také 22
plavců ze Slovenské republiky, včetně paní primátorky
z města Skalica. Z Petrova plavali 4 muži a jedna žena.
Voda měla 2,3 stupně Celsia a teplota vzduchu byla cca
1 stupeň nad nulou. Tuto akci přišlo podpořit asi 250 diváků. Zahřát jsme se mohli výbornou domácí fazolovou
polévkou nebo svařákem. Děkujeme organizátorům Petru Flašarovi a Michalu Kalmanovi za uspořádání této
výborné akce. Pevně věříme, že se můžeme těšit na další ročník tohoto plavání.
Bc. Eva Mlýnková
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