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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
v pondělí našim dětem a studentům začal nový školní rok. I my jsme jej s paní učitelkami
zahájili v naší škole a školce. Přejeme všem žákům, studentům, paní učitelkám a rodičům
úspěšný vstup do nového školního roku, trpělivost, odhodlání a spoustu sil a energie.
Letošní prázdniny byly opět bohaté na kulturní a společenský život. Spoustu akcí proběhlo jak v areálu Plží, tak na Baťově kanále. Děkujeme všem, kteří jste akce zorganizovali
a samozřejmě i těm, kteří jste se jich zúčastnili.
I přestože byl čas dovolených, na obecním úřadě jsme nezaháleli. Pracujeme na projektech Sběrný dvůr, Veřejné osvětlení, Cyklostezka Sudoměřice – Petrov. Dále čekáme, jak
bude pokračovat projekt cyklostezky Petrov – Strážnice (podél Baťova kanálu), protože se
někteří občané Strážnice odvolali proti stavebnímu řízení. Obdrželi jsme konečnou verzi
studie „Územní studie veřejných prostranství ORP Hodonín – Petrov - Vesnická památková
rezervace Plže. V současné době sháníme finanční prostředky na projektovou dokumentaci
pro územní a stavební povolení.
Během prázdnin natřeli obecní zaměstnanci plot podél mateřské školy a namontovali zastínění terasy v MŠ a části herních prvků na dětském hřišti. Na terasu školky jsme zakoupili
také nový koberec a posezení, aby si tady děti mohly ještě v podzimních měsících hrát.
V současné době vrcholí přípravy na sobotní Petrovský kotlík, na který Vás všechny srdečně zveme. Zároveň Vás společně se Souborem Petrovjan zveme na letošní hody a vyzýváme, aby se zapojilo co nejvíce občanů v krojích.
Přejeme Vám hezké dny babího léta
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 169 - 180 ze zasedání č. 9
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 20.6.2019
169. ZO schvaluje Program jednání.
170. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK
058811/19/OKH.
171. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
172. ZO schvaluje Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v Základní škole Petrov pro
školní rok 2019/2020 podle § 23 odst. 3 zákona č. 564/2004 Sb., školského zákona, a
§ 4 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a financování zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy a podporu financování (plat učitelky) v měsících září
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– prosinec 2019 ve výši cca 150 000,- Kč dle platové třídy a stupně. Konečná výše
finanční podpory bude stanovena na základě platového výměru nového zaměstnance,
který vzejde z výběrového řízení.
173. ZO schvaluje Přijetí daru ve výši 1 778,- Kč od firmy TESPRA Hodonín za sběr papíru
za období březen-červen 2019 a ve výši 10 000,- Kč od dárce Jána Babinského, který
byl poskytnut na dovybavení hračkami na zahradu MŠ.
174. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019. Viz. příloha č. 1/ZO9.
175. ZO schvaluje Prodej části obecního pozemku p.č. 1401/14 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 364 m2 (dle nového GP nově vzniklý pozemek 1401/87) manželům Miladě
a Josefovi Martinkovým za cenu 50 000,- Kč.
176. ZO schvaluje Kupní smlouvu manželé Milada a Josef Martinkovi, Josef Martinek.
177. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace z Rozpočtu obce Petrov na dofinancování
dvou registrovaných sociálních služeb Městu Hodonín částkou ve výši 12 468,- Kč.
178. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov.
179. ZO schvaluje Smlouvu o organizování veřejné služby č. BHO-VS-18/2019.
180. ZO schvaluje Nesouhlasné stanovisko ke zrušení předkupního práva u nezastavěných
pozemků zapsaného spolku Balneo Petrov.
ZO vzalo na vědomí:
Žádost pana Miroslava Svobody o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1463/1 v k.ú.
Petrov u Hodonína o výměře 450 m2.

Usnesení č. 181 - 187 ze zasedání č. 10
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 18.7.2019
181. ZO schvaluje Program jednání.
182. ZO schvaluje Darovací smlouva Jihomoravský kraj – sada vratných nápojových kelímků.
183. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019. Viz. příloha č. 1/ZO10.
184. ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč Nemocnici TGM
Hodonín, příspěvkové organizaci na obměnu zdravotnické techniky.
185. ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč společnosti Zdislava
Veselí, z.ú.
186. ZO pověřuje Pověření starostky, aby zaslala cenovou nabídku společnosti Farming
s.r.o. na koupi pozemků, jež nabídla obci, a to ornou a ostatní plochu za cenu 20,- Kč
za 1 m2 a vinici za cenu 25,- Kč za 1 m2
187. ZO schvaluje Přijetí 2 pracovníků na VPP na dobu 4 měsíců s nástupem od 1.8.2019.
ZO vzalo na vědomí:
Informace zástupců Komerční banky o možném investování volných finančních prostředků
obce Petrov.
Informace starostky ohledně možného předčasného splacení úvěru na začátku roku 2020.
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Schválený rozpočet roku 2019 Mikroregionu Strážnicko
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2020 – 2022.
Závěrečný účet 2018 Mikroregionu Strážnicko.
Informace starostky a pana Ing. Petra Kláska ohledně žádosti pana Miroslava Svobody na
odprodej části obecního pozemku p.č. 1463/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Nový školní rok 2019/2020 bude pro naší školu zahájen s novými posilami v pedagogickém sboru MŠ i ZŠ. Také nás čeká mnoho aktivit a akcí, kterými si zpestříme a obohatíme
naše vědomosti a dovednosti získané ve výuce.
Třídy mateřské školy:
VČELKY – třídní učitelky Eliška Bačíková, Veronika Pavková
MOTÝLCI – třídní učitelky Bc. Markéta Kolaříková - vedoucí učitelka MŠ, Sabina Janků
a paní asistentka pedagoga Eva Konečná Svitáková
Úklid v MŠ zajišťuje paní Jana Macalíková – zástup za pracovní neschopnost paní Ludmily
Boťánkové.
Třídy základní školy:
1. ročník – třídní učitelka Mgr. Jarmila Flašarová
2. ročník – třídní učitelka Mgr. Jitka Vyoralová
3. ročník – třídní učitelka Mgr. et Mgr. Nikol Antošová Nedvědická – zástup za mateřskou
dovolenou Mgr. Romany Staňkové
4. a 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Renata Svobodová, asistentka pedagoga ve 4. ročníku
Irena Šťastná
Pedagogický sbor ZŠ posílí výukou na částečný úvazek Mgr. Veronika Smaženková
Školní družina – vychovatelka Jitka Běťáková
Úklid v ZŠ zajišťuje od srpna 2019 paní Maria Pivoňková
Školní jídelna:
Stravu Vám i nadále bude zajišťovat personál školní kuchyně paní Michaela Macháčková,
Jana Grossmannová, Simona Křížová a vedoucí školní jídelny Jana Eisová.
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Ekonomkou školy je i nadále paní Jana Eisová.
Změny telefonních čísel: mateřská škola – 702 248 841
školní jídelna – 702 248 779
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace

SMĚRNICE O VÝŠI POPLATKŮ A ÚHRAD

Pro školní rok 2019 – 2020 byly s platností od 1. 9. 2019 stanoveny následující výše poplatků a
úhrad:

Mateřská škola
Děti do 6 let

Děti s odloženou školní docházkou (nad 6 let)

Přesnídávka
7,- + 3,-Kč na nápoje
Oběd
16,Svačina
6,Celkem
32,-Kč/den
Úplata za MŠ 200,-Kč

Přesnídávka
8,- + 3,-Kč na nápoje
Oběd
20,Svačina
6,Celkem
37,-Kč/den

do zahájení docházky 100,-Kč/měsíc

Základní škola
Oběd strávníci 7 – 10 let
Oběd strávníci 11 – 14 let
Svačiny

20,-Kč
22,-Kč
10,-Kč (potraviny 6,-Kč, mzda 1,50Kč , režie 2,50Kč)

Úplata za školní družinu 200,-Kč
Kroužky MŠ i ZŠ 200,-Kč/školní rok
Dospělí

oběd 28,-Kč

Cizí strávníci oběd 62,-Kč

Mgr. Renata Svobodová
ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 65 Petrov 281
Tel. 518 335 622, e-mail: reditel@skola-petrov.cz, www.skolapetrov.cz
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PROVOZ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
2019/2020

6:30 – 16:30

PROVOZ ŠKOLNÍ
DRUŽINY 2019/2020
Ranní ŠD

6:30 – 7:45 hodin
Odpolední ŠD

11:45 – 16:00 hodin
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ZE ŽIVOTA OBCE
Pasování prvňáčků a loučení s páťáky
V posledním školním červnovém týdnu jsme se společně s paní ředitelkou a paní učitelkami
rozloučili s našimi páťáky, popřáli jsme jim, aby se jim na vyšším stupni ve Strážnici dařilo,
a hlavně líbilo a aby se rádi vraceli na návštěvu do naší školy. Tento den byli pasováni také
prvňáci. Příjemný podvečer jsme zakončili opečením špekáčků. Děti dostaly od školy a
obce drobné upomínkové předměty. Všem jsme popřáli hezké prožití prázdnin a s úsměvem
na tváři a vidinou brzkého příchodu prázdnin jsme se všichni rozešli do svých domovů.
							

Ing. Eva Mlýnková

Cirkus LeGrando
V úterý 9. července k nám na Baťův kanál zavítali se svým vystoupením Kabaret U Biče
členové Cirkusu LeGrando a zpestřili nám tak začátek prázdnin. Představení se zúčastnili
jak místní, tak přespolní návštěvníci.
							

Ing. Eva Mlýnková
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Letní kino v Plžích
V letošním roce jsme pozvali spolek SMEDOMA, který nám promítl dva filmy. Bohemian
Rhapsody v pátek na „kolečku“ v Plžích. Promítání filmu Ženy v běhu jsme kvůli nepříznivé předpovědi počasí přestěhovali do prostor kulturního centra. Ohlasy na promítání
jsme od zúčastněných diváků zaznamenali dobré. Jen nás trošku mrzí slabá návštěvnost
pátečního promítání.
Ing. Eva Mlýnková

10

strana

4/2019

Divadlo na vodě
Prázdninový středeční večer 22.srpna jsme měli možnost shlédnout divadelní představení,
a to komedii Panenka v podání vsetínského Divadla Meteora. Toto představení bylo plné
humoru a pevně věříme, že jste Vy, kteří jste se zúčastnili, odcházeli spokojeni. Budeme se
snažit pozvat divadlo i v příštím roce s nějakou jinou divadelní hrou.
Děkujeme pracovníkům Přístavu Petrov za výbornou spolupráci při organizaci a zajištění
této akce, a zapůjčení plovoucí kavárny. Divadlo bylo spolufinancováno z dotace Jihomoravského kraje, kterou získal DSO Obce pro Baťův kanál.
Ing. Eva Mlýnková

Loučení s prázdninami
Letošní prázdniny jsme letos ukončili s kouzelníkem Jirkou Hadašem a jeho kamarádem
Maxipsem Fíkem. Bylo to trošku jiné, než předešlé roky, ale myslíme si, že byly děti spokojeny. Tak usuzujeme z jejich spokojených výrazů na tvářích při dovádění a plnění úkolů.
Děti se mohly projet na lodích díky týmu pana Michala Kalmana a zaskákat si na hradě
díky panu Zbyňku Klímovi a našim hasičům. Děkujeme všem za spolupráci a budeme se
těšit zase za rok…☺.
Ing. Eva Mlýnková
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Odpoledne s dětským folklórním souborem Štěpnička
Poslední prázdninovou neděli vystoupil v přístavu Baťova kanálu se svým pásmem veselský dětský soubor Štěpnička. Jejich tance a zpěvy byly příjemnou tečkou za prázdninami.
Děkujeme panu Martinu Krůtilovi za jejich pozvání k nám do Petrova a organizaci akce,
a panu Michalu Kalmanovi za poskytnuté zázemí pro soubor. Také všem, co jste přišli do
přístavu.
Ing. Eva Mlýnková
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Zahájení školního roku 2019/2020
V pondělí 2. září jsme slavnostně s paní učitelkami, žáky a nepedagogickými pracovníky
slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020. Všem do něj přejeme hodně elánu, energie
a sil a aby byl pro všechny úspěšný a pohodový!
Novým dětem a jejich rodičům přejeme, aby měly vstup do školky co nejjednodušší a co
nejméně plačtivý☺.
							

Ing. Eva Mlýnková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Výstava drobného zvířectva
Základní organizace chovatelů v Petrově uspořádala 22.6.2019 v Plžích propagační výstavu. Cílem bylo podpořit akci Dětské hry bez hranic, které se konaly na fotbalovém hřišti a
ukázat takto dětem zvířata, která máme ve svých chovech. I když je právě chovná sezona
v plném proudu podařilo se nám vystavit kolem 70 druhů zvířat a sestavit sortiment zvířat,
který se návštěvníkům líbil. Podpořili nás někteří chovatelé, kteří nejsou členy naší ZO za
což je třeba poděkovat. Návštěvníkům se nejvíce líbili z králíků kolekce Zakrslých beránků
madagaskarových Marka Režňáka. Z odboru drůbeže to byly Perličky Vaška Tománka a
slepice Japonky Charao Jany Neugebaurové. Z holubů to byly Kingy od Karla Belžíka a
Moravských pštros žlutý Obrtlíka Františka. Velký zájem byl i o morčata Anglický Crested
a americký Tedy Petra Flašara a Činčilu, kterou půjčovala k pohlazení Hanka Marečková.
Kolekci vystavených zvířat doplnily Žebřičky a Andulky z oboru exotů od Jana Oselky.
Návštěvnost byla podstatně ovlivněna bouřkou, která nám namočila zvířata i klece, takže
jsme byli nuceni výstavu předčasně ukončit. Ale i tak si myslíme, že výstava splnila svůj
účel a přispěla tak příjemnému prožití sobotního odpoledne nejen z Petrova.
Za ZO ČSCH Oselka Jan

ZO ČZS Vinaři Petrov
V letošním roce je to již 85 let, co byla v Petrově založena Vinařská besídka. Tím začalo
novodobé organizované vinařství v Petrově.
Tradiční Den vinařů jsme po dlouhých letech opět vrátili zpět jako svátek vinařů v Petrově
pod názvem “Vína od Strážnice po Skalicu”.
Přípravy na tuto tradiční akci v novém pojetí začaly dlouho před jejím uskutečněním. Hlavní myšlenkou bylo obnovení tradičních setkání milovníků vína a dobré zábavy v petrovských Plžích. Pro návštěvníky Dne vinařů jsme otevřeli 13 sklepů, kde prezentovali svá
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vína jak profesionální tak
amatérští vinaři.
Návštěvníci mohli ochutnat více než 180 vzorků
vín od 15 vinařů a vinařských spolků
ze Strážnice, Petrova, Sudoměřic a Skalice. Jedním z otevřených sklepů
byl "Růžový sklep”. Pod
názvem “Vinaři pomáhají
dětem” se prodávala pouze růžová vína, která věnovali všichni zúčastnění
vinaři, a celý výtězek z
tohoto sklepa je součástí
daru pro Dětský domov ve
Strážnici.
Pro návštěvníky z okolních
měst a obcí jsme zajistili
kyvadlovou dopravu Vínobusem.
Konání Dne vinařů podporovala města a obce, jejíž
představitelé přijali pozvání. Byli to:
primátorka města Skalice
Ing. Anna Mierna, starostka Strážnice Mgr. Renata
Smutná, místostarosta Sudoměřic Robert Šrédl i starostka Petrova Ing. Eva Mlýnková.
Od 15 hodin k poslechu a tanci hrála cimbálová muzika Strážničan Vítězslava Pálenského,
kterou ve večerních hodinách vystřídala rocková kapela JAMA.
Den vinařů v Plžích měl velký úspěch a doufáme, že se v tomto pojetí stane tradicí i pro
následující roky.
Poděkování patří především sponzorům, dále vinařstvím Klásek, Tomanovský, Dobčák,
Martinek, Brázdová, Žerotín, a.s., Cingel, Luboš Horák, Kopeček, Masaryk s.r.o. a Vysoké
Pole s.r.o., VS Skalica, ZO ČZS Strážnice, Sudoměřice a Petrov.
Dar ve výši 20 000 Kč v rámci akce Vinaři pomáhají dětem bude předán na Strážnickém
vinobraní dne 14. 9. 2019.
Děkujeme všem, kteří svou účastí přispěli a podpořili Den vinařů v Petrově.
Výbor ZO ČZS Petrov

4/2019

strana

15

Soubor Petrovjan
Prázdniny byly pro Soubor Petrovjan opět pestré. I když byl čas dovolených, na odpočinek
moc času nezbylo. Když pominu svatby, svíce, zatahování a oslavy kulatin, tak jsme se
opravdu nenudili. Celé jaro jsme se pilně připravovali na vystoupení ve Skanzenu v sobotním programu Přes ty vinohrady
je tam pěkná cesta. Program trval
čtyři hodiny a krom nás v něm vystupovali také Radějovjani a SLPT
Žerotín. Našim úkolem bylo ztvárnit tzv. Aldamáš, který se dělává na
konci vinobraní. Podařilo se nám
vytvořit 25 minut dlouhé vystoupení, které jsme vyplnili tancem i průvodem, povídáním a taky našima
dětma z Petrovjánku. Vystoupení
se zdařilo a dostali jsme od pořadatelů pochvalu.
Ráda bych také zmínila, že kromě Souboru Petrovjan si odbyl svoji premiéru na MFF Strážnice i soubor Petrovjánek. Spolu s Míšou Macháčkovou jsme s dětmi nacvičili pásmo jarních tanců a samozřejmě nesměl chybět i Petrovský danaj. Děti byly kouzelné, hlavně ty
nejmenší.
V srpnu jsme se vydali na náš první zahraniční zájezd. V minulosti
už jsme byli dvakrát v Bratislavě,
ale tentokrát to bylo poprvé na
více dnů. A opět na Slovensko. I
přes první nesnáze sehnat narychlo
muziku, se nám nakonec podařilo
domluvit muziku L´H Zlatnica ze
Skalice. Děcka jsou sice mladší,
ale o to veselejší. Vlastně jsme měli
spolu takovou zájezdovou premiéru. A že se nám družba podařila,
nebylo pochyby. Zapadli mezi nás,
jako kdyby byli vlastní ☺.
Do Hriňové jsme vyrazili v pátek odpoledne od školky. A protože někteří členové nestíhali
přijet z práce, měli jsme první zastávku už u Plží. Pak jsme pokračovali dál na Sudoměřice
a Skalicu. Cesta byla dlouhá a velmi veselá. Když jsme přijeli do Hriňové, bylo už tma, a
tak jsme chvilku bloudili. Ale nakonec jsme trefili. Až ráno jsme si ale všimli, v jak krásném
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prostředí se nacházíme. Krásná chata Košutka, kde jsme bydleli, leží až za městem, přímo
ve svahu s krásným výhledem na okolní kopce, kde se pasou ovečky i kravičky. Krásná příroda i město nás brzy ráno přivítali spolu se štamprlků na zdraví po cestě za gulášem. Ano i
to bylo součástí našeho programu. Hriňovští nám připravili „Český dvůr“ kde nám přichystali vše potřebné na vaření guláše z mladého býčka. Brzy ráno jsme vstali a šli krájet maso
a cibuli. Miladka Martínková se pak spolu se svými pomocníky dala do vaření výborného
guláše. Krom něj jsme také prodávali víno. V průběhu dne nám na dvoře hrála cimbálka a
zpívalo sa a tancovalo. Kromě toho nás také čekalo oficiální přivítání panem Primátorem,
kterému jsme přivezli dárky z Petrova, které nám poskytla obec (děkujeme ☺) a taky víno.
Na oplátku jsme též dostali malý dárek z Hriňovéj. Po obědě čekala na naše děvčata soutěž
v kopání erteplí. Martina Rosypálková a Jana Kršová se do toho obuly z takovou verbou, že
převálcovaly děvčata z Hriňovéj o celých 40 brambor vykopaných, nasbíraných a v měchu
odevzdaných za 2minuty. Zaslouženě si pak taky domů odvezly malované motyky, které
jim byly předány na gala programu. Po uzavření dvoru jsme se přesunuli zpět na pension,
abychom se převlékli do svátečních krojů. Odpoledne pak následoval gala program, kde
jsme vystoupili s pásmem Petrovských danajů. To se nám povedlo a poprvé nás pochválily
i Tanečnice z Lúčnice. Po vystoupení už jsme se jen bavili. Focení už pro nás pak byla jedna
velká zábava. Až doma jsme zjistili, že snad nemáme ani jednu oficiální fotku ☺ nevadí.
Hriňová je krásné místo, a když se pak u muziky sejdete a zpíváté, popijáte a bavíte se
s přáteli, je tam ještě krásněji. Do ranních hodin s úsměvem na líci. … Jo…
V neděli ráno nás čekala poslední povinnost a to obléct si opět kroje a jít na svatů omšu
v místním kostelíku, které se zúčastnily všechny soubory. Protože jsme byli jediný zahraniční soubor, poutali jsme svými barevnými kroji největší pozornost. Po mši jsme se vrátili
na penzion, poobědvali, naložili kufry a vydali se na dlouhou cestu domů.
Moc děkuju všem zúčastněným za krásný víkend ☺
Teď už se budeme pilně připravovat na Kotlík, Vinobraní a Hody, na které Vás letos srdečně
pozve Petrovská chasa.
Krásný nadcházející podzim všem, přeje za Soubor Petrovjan

Ivana Klásková

4/2019

strana

17

18

strana

4/2019

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do nového soutěžního ročníku 2019/2020 vstoupilo A-mužstvo zahájením přípravy na začátku července. Trenérem A-mužstva byl do 25. 8. 2019 pan Emil Josefovič z Holíče. Po
neúspěšném vstupu do nového soutěžního ročníku jsme s p. Josefovičem ukončili vzájemnou spolupráci. Vedením A-mužstva byli pro zbytek podzimní části sezóny 2019/2020
pověřeni Dušan Javornický, Vladimír Kotásek a Ladislav Krůtil.
Hráčský kádr byl doplněn dvěma hráči – Luboš Múčka (přestup z Vrádiště – SR, aktuálně
zraněný) a Andrej Považan (přestup z Holíče - SR).
A-mužstvo odehrálo utkání 1. a 2. kola Okresního poháru: Vřesovice – Petrov 3:3 (pokutové kopy 3:5), Petrov – Dolní Bojanovice 0:1. V ročníku 2019/2020 již tedy A-mužstvo
nezopakuje úspěšné tažení okresním pohárem, kdy v ročníku 2017/2018 hrál Petrov finále
a v ročníku 2018/2019 semifinále této soutěže.
Nový ročník 2019/2020 v Okresním přeboru zahájilo A-mužstvo velmi špatně, kdy ze
všech 4 dosud odehraných utkání Sokol Petrov odešel vždy poražen.
Lipov – Petrov		

3:1 (branka Petrova: Janeček)

Petrov – Dambořice

1:2 (branka Petrova: Šantavý P.)

Žarošice – Petrov		

5:2 (branky Petrova: Janeček, Hlaváč)

Petrov – Bukovany

2:4 (branky Petrova: Zlomek, Šantavý P.)

Aktuálně se tak nachází A-mužstvo Sokola Petrov s počtem 0 bodů na posledním 14. místě
v tabulce Okresní přeboru OFS Hodonín. Věřme, že výsledky i herní projev našeho mužstva se budou jenom zlepšovat a že se budeme postupně prodírat tabulkou této soutěže
směrem nahoru.
Do soutěžního ročníku 2019/2020 bylo přihlášeno mužstvo starší přípravky, které bude
hrát okresní soutěž. První utkání odehraje mužstvo starší přípravky na domácím hřišti s
mužstvem z Těmic v neděli 8. 9. 2018.
Na podzim letošního roku nás čeká ještě účast na akci Petrovský kotlík.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v sezóně 2019/2020.
Ing. Ladislav Krůtil ml. – jednatel
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Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro podzimní část sezóny 2019/2020
datum čas
4.8. 17:00

Okresní přebor - Muži
čas
OS - Starší přípravka sk. B
Lipov - Sokol Petrov		
--Sokol Petrov – Dambořice		

11.8.

17:00

18.8.

10:15

25.8.

17:00

Sokol Petrov - Bukovany		
Dolní Bojanovice - Sokol Petrov		

Žarošice - Sokol Petrov		

1.9.

16:30

8.9.

16:00 Sokol Petrov – Hroznová Lhota B

15.9.

16:00

18.9.		
15:30
15:30

2.10.		

--VOLNO
Sokol Petrov – Těmice

Svatobořice - Sokol Petrov

10:00

Hodonín B – Petrov

---

17:00

Sokol Petrov – Ratíškovice
(středa 18.9.)

Nenkovice - Sokol Petrov

10:00

					
29.9.

---

13:00

					
22.9.

---

Sokol Petrov – FK Hodonín B
---

10:00

Kněždub - Sokol Petrov
(sobota 21.9.)
Rohatec - Sokol Petrov

17:00 Sokol Petrov – Blatnice p. sv. Ant.
(středa 2.10.)

					
6.10.

15:00

13.10. 15:00
16.10.		

Vnorovy A - Sokol Petrov		

VOLNO

Sokol Petrov – Starý Poddvorov

10:30

Těmice - Sokol Petrov

---

17:00

Sokol Petrov – Hodonín B

					

(středa 16.10.)

20.10. 14:30

Hovorany - Sokol Petrov

10:00

Ratíškovice - Sokol Petrov

27.10. 14:30

Sokol Petrov - Ježov

10:00

Sokol Petrov - Kněždub

3.11.		

---

14:00

Sokol Petrov – Rohatec

10.11.		

---

13:00 Blatnice p. sv. Ant. - Sokol Petrov

					

(sobota 9.11.)

Z činnosti mysliveckého spolku MS Dolina Petrov
Jak tvrdí stará myslivecká zásada „poslední snop z pole, první zrno do zásypů“.
Pro myslivce je to signálem k zahájení myslivecké péče o zvěř. Sklizní obilovin a jiných
plodin zvěř ztratí na polích lehce dostupný klid, kryt i potravu.
Myslivci musí zkontrolovat stavy přikrmovacích zařízení pro zvěř, případně uváží jejich
přemístnění či vybudování nových.
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Při nastávajících starostech o zakrmování zvěře si myslivci splní i svoji povinnost úlovku, která je spojena s příjemnými pochůzkami v přírodě, sledování zvěře, popřípadě lovem.
Nesmíme opomenout, že myslivci myslí nejen na přírodu, ale finančně se podíleli i na
zabezpečení autobusu pro děti ZŠ Petrov na výlet.
Někteří z řad myslivců plánují v blízké době účast na střeleckých soutěžích v brokových
disciplínách, čímž bude završena tato sportovní sezóna.
Lovu Zdar

Michaela Grúberová

Hasičský potěr
Pomalu se blíží podzim a pro nás to znamená start další soutěžní sezony 2020. Můžeme
bilancovat sezonu 2019. Zúčastnili jsme se Velké ceny okresu Hodonín. Na konci června
jsme „jako jeden muž“ i s holkama ☺ soutěžili na Hrách bez hranic a naše snažení nám
vyneslo celkové 3. místo.
Odpočinek při hrách jsme si užili spolu s našimi kamarády z Blatnice. Tentokrát jsme změnili destinaci a vyrazili do Zlínského kraje do kempu Babí hora. Moc jsme si pobyt užili
a taky trochu trénovali na nadcházející Závod požárnické všestrannosti, který nás čeká na
začátku října.
Soutěžní sezónu jsme
zakončili
předposlední prázdninovou sobotu
noční okrskovou soutěží
ve Vnorovech. Tady naši
mladší žáci získali 2. místo v celkovém pořadí a
starší žáci 4. místo.
Mgr. Jana Trojancová
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Sbor dobrovolných hasičů
Léto nám končí, děti už usedly do lavic, no skoro se chce říct, že bychom se měli chystat na
Vánoce. Na druhou stranu, přeci jen ještě do Vánoc nějaký čas zbývá. Tak jej ještě vyplníme nějakými aktivitami.
Než se k nim dostanu, vzpomenu začátek léta, kdy proběhla soutěž dospělých a Hasičská
noc. Soutěž se nám povedla tak na půl. Ženám se dařilo, mužům ne. Ženy získaly krásné
druhé místo! Muži sice poslední nebyli, ale moc tomu nechybělo. Hold každý den není
posvícení. Na večerní zábavě jsme pak se skupinou Fo3 zapomněli na běžné starosti a
protančili se až do ranních hodin. Díky všem, co jste se zúčastnili, a hlavně těm co pomohli
vše nachystat!
Teď k těm aktivitám následujícím. My se třeba pečlivě chystáme na petrovský Kotlík. Poctivě ladíme chuť guláše, aby všem chutnal. Taky vymýšlíme soutěž pro pobavení ostatních
týmů a diváků. A těšíme se na kamarády z Hrádku, kteří se k nám opět připojí!
Pak se určitě uvidíme s Vámi na hodech, na Čertovském dostaveníčku, …, no, a to už jsme
u těch Vánoc. Jak ten čas letí…
Krásný podzim Vám za SDH Petrov přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Na úvod my dovolte vzpomenout na našeho dlouholetého člena a velitele JSDH pana Josefa
Javornického který by se 1. srpna dožil 70 let.
Letní měsíce opět prověřili naši akceschopnost, kdy jsme byly vysláni Krajským operačním
informačním střediskem k 5 událostem – 2 požáry, 2 technické pomoci a 1 planý poplach.
Dne 26. června v 5:45 jsme vyjížděli k požáru střechy ubytovny do města Strážnice. Zásahu se zúčastnily 2 profesionální a 3 dobrovolné jednotky. Druhým zásahem byla 1. července
v 17:29 technická pomoc, kdy jsme vyjížděli od obce Rohatce k čerpání vody ze zatopeného sklepa po přívalovém dešti. Třetím zásahem byla dne 7. července v 17:03 technická pomoc na Baťově kanále za mostem Orlák směrem na Strážnici, kde spadlý strom zablokoval
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celé koryto kanálu a znemožnil plavbu lodí. U tohoto zásahu jsme zasahovali v součinnosti
s jednotkou s PS Hodonín. Spadlý strom byl odtažen na jednu stranu koryta a přivázán ke
stojícímu stromu a následně bylo místo předáno pracovníkům povodí Moravy, kteří následující den provedli odstranění spadlého stromu z koryta. Dík taky patří panu Kalmanovi,
který nám byl nápomocen při odstranění stromu. Dalším již čtvrtým zásahem ze dne 21.
července v 18:30 byl na silnici I/55 u obce Sudoměřice planý poplach, kdy se mělo jednat
o požár osobního automobilu, avšak průzkumem bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale
technickou závadu v motorové části vozidla. Pátou a zatím poslední událostí byl 9. srpna v
13:41 požár trávy v obci Rohatec. Tohoto zásahu jsme se pro technickou závadu na vozidle
CAS nezúčastnili.
Členové jednotky se také mimo jiné akce připravovali na domácí soutěž v požárním sportu,
která se konala 6. července na koupališti. Náš výsledek byl za naším očekáváním, ale co se
týče věkového průměru tak jsme suverénně zvítězili.
Za zásahovou jednotku
Pavel Sasín velitel JSDH Petrov

Petrov žije
Petrovské chmelobraní
Letošní Chmelobraní proběhlo ve dvou dnech. V pátek 16.8.2019 jste si mohli pod záštitou
Slováckého pivovaru poslechnout písničky skupiny Fleret, která k nám po 7 letech znovu
zavítala, a po koncertu jste si mohli poslechnout i zatančit při produkci skupiny Five Live
z Lanžhota.
V sobotu mohli návštěvníci ochutnat pivo z malých a středních pivovarů, taktéž mohli
ochutnat festivalové pivo EVER green beer a zakousnout něco dobrého z rožně, grilu
i pánve. Odpoledne dolní stage rozezněla CM Rozsocháč, Malá pohoda a DJ Berni.
Horní stage rozezněla v podvečer skupina Energia, Aivn’s Naked Trio. Hlavní kapelou byla
skupina Th!s s Vojtou Kotkem a závěr patřil ExArgemě.
Mgr. Jana Trojancová

Okénko kronikářky
Dožínky
Dožínky (také obžinky, dožatá, dóženek, dožitá, dočesná, žnivuvka, ožinek, znivý) jsou
především oslavou hojnosti, oslavou dokončené práce, poděkováním za štědrou úrodu a
úspěšnou sklizeň. Ukončení žní bylo od nejstarších dob spojeno s oslavami v podobě tradičních zvyků, zpěvů, tanců a hodování. Dožínky mívaly různou podobu, od skromného
předání věnce hospodáři až po velkou slavnost, ale vždy se jim věnovala pozornost a patřily
k nejdůležitějším svátkům roku. Podobnými oslavami konce sklizně jsou události jako vi-
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nobraní, dočesná – sklizeň chmele, konopnická – sklizeň konopí, nebo dokopná – sklizeň
brambor.
Tento lidový svátek má pravděpodobně předkřesťanské kořeny. Zmínku o podobě předkřesťanských dožínek můžeme najít v písemných pramenech z prostředí Polabských Slovanů.
Podobný svátek popisuje ve 12. století i anglický kronikář Vilém z Malmesbury popisující
slavnost slovanských Luticů.
Mezi dožínkové obyčeje patřily například zvyky spojené s posledním uvázaným snopem
obilí. Ten se v českém prostředí nazýval baba, stará nebo nevěsta a často byl stylizován do
ženské postavy či oblékán do ženských šatů. Nakonec
byl odvezen do statku, předán hospodáři a zanechán
v domě do příštích dožínek. Podobně se na poli nechávalo obilí svázané do jehlanu s kytkou klasů na
vrcholu, zvané stodola či sibilia.
K dožínkám také patřila společná cesta z pole, při které byli účastníci ozdobeni květy a klasy, stejně jako
jejich nástroje, a ze stejného materiálu měli i věnce na
hlavách. V polovině 19. století byly dožínky slaveny
prakticky na celém českém území, postupně však tato tradice doznívala. Na počátku 20.
století byly organizovány především Agrární stranou a zahrnovaly průvody selské jízdy a
tančení české besedy. Původní pojetí dožínek tak zaniklo a staly se zábavnou a společenskou akcí.
zdroj: internet

Pozvánka na setkání
Besedy pro seniory a Biblické hodiny
Mílí petrovští přátelé,
dovolte, abych vás pozval na pravidelná setkání; chci, aby to byla příležitost nejenom
k společnému setkání, ale také abychom si mohli popovídat o víře a jak se víra může projevovat v každodenním životě každého z nás. Nabízím vám dva druhy setkání. Všechny
jsou adresovány nejenom farníkům, ale také všem ostatním, kteří by se chtěli něco dozvědět o víře, křesťanské kultuře a tradici.
Besedy pro seniory se budou konat v pondělí od 9.30 hod. v prostorách Kulturního
domu v Petrově: 23. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince.
Biblické hodiny se budou konat v pondělní večery v kostele sv. Václava; začátek v 19
hod.; první částí setkání bude mše sv., po ní bude následovat přednáška a případná diskuze na biblické (a nejenom biblické) otázky: 30. září, 21. října, 25. listopadu a 9. prosince.
Těším se na společná setkání a koncem kalendářního roku zveřejním termíny setkání
v roce 2020.
Váš otec Lukáš
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
Září
7.9. Marie Salčáková
8.9. Jan Svoboda
10.9. Marie Opavská
11.9. František Obrtlík
13.9. Emílie Březovská
21.9. Alžběta Svobodová
25.9. Alžběta Bačíková
Říjen
11.10.
15.10.
17.10.
23.10.
27.10.

Ján Benovič
Marie Komínková
Helena Šebestová
Marie Pukancová
Anna Samohýlová

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
Narodili se:
Karolína Zríni
Opustili nás:
Anna Javornická
Zdeněk Zlomek
Jaroslav Koutný

Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ – ŘÍJEN – LISTOPAD
POPELNICE : 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13.9., 11.10., 8.11. pátek
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MC KLUBÍČKO PETROV
SPOLU SE ZŠ A MŠ PETROV
VÁS ZVE NA

PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
Příjem věcí k prodeji: pátek 13.9.2019 17-19.00 hod.
Prodej věcí: sobota 14.9.2019 9-15.00 hod.
Výdej utržených peněz a neprodaného zboží: také sobota od 16.00 hod.
Přinést můžete podzimní a zimní oblečení, boty, hračky,kočárky,vozítka, knihy,
potřeby pro miminka a děti od 0-18 let. Pokud máte zájem o prodej věcí, je
potřeba sepsat seznam prodávaného zboží!!! A označit zboží nálepkou (lépe
více nálepkami), kde bude uvedena Vaše značka, číslo zboží dle seznamu,
cena, příp.velikost. (např. JANA 13, 30,-,v.80). Prosím, zkontrolujte, zda značka pevně drží, při odlepení značky se stává, že zboží nemůžeme prodat nebo
dohledat majitele. Pro bližší informace můžete volat M. Svobodová 774951204.
Z ceny prodaných věcí si dovolujeme ponechat 10% pro potřeby
MŠ a ZŠ Petrov. Jiné poplatky nejsou účtovány.
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E-mail: lokart@lokart.cz

Provozovna: Lípa 300, 763 11 Zlín
Telefon: (+420) 577 113 577, Fax: (+420) 577 901 072

LOKART

• Kvalitní provedení, rozměry dle požadavků
s možností čtyřbarevného potisku
• Obaly pro všechna odvětví průmyslu
• Firma na trhu již 28 let

„Na kvalitní víno, kvalitní krabice“
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Žádání o hodové právo před obecním úřadem

Průvod obcí

Hodová zábava s DH Svárovanka

15.30 hod

16.00 hod

20.00 hod

Na hody zveme co nejvíce účastníků v krojích.

Příjemné prožití hodového veselí při pohárku dobrého vína Vám přeje Soubor Petrovjan.

09.00 hod

Mše svatá a po ní tradiční vracení práva před
obecním úřadem

Slavnostní hodová mše svatá

14.00 hod

Neděle 29.9.

Sraz krojované chasy u kostela

Stavění máje v areálu Plže

13.30 hod

Sobota 28.9.

16.00 hod

Pátek 27.9.

Obecní úřad Petrov a Soubor Petrovjan Vás srdečně zvou na petrovské
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