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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
stále máme zimní období, i když počasí je spíše jarní. A my už se na jaro moc těšíme.
Z letošního roku uběhly již dva měsíce a my jsme měli možnost setkat se už na několika
akcích. Byl to Novoroční přípitek, plesy, které pořádali hasiči a fotbalisté, karneval a taneční večírek, jež pořádali zaměstnanci školy. Společně s otužilci jsme se sešli na „Baťáku“
na akci Plavání v ledové vodě, která byla také moc příjemná a oživila nám jedno lednové
sobotní dopoledne. Minulou sobotu jsme měli příležitost pobavit se na fašaňku. Místní
spolky a organizace uspořádaly výroční členské schůze, kterých jsme se také zúčastňovali.
Nový rok je tedy opět v plném proudu a my už teď připravujeme další akce. Nejbližší bude
divadelní představení Osm žen, které se uskuteční v pátek 13. března.
Ještě si dovolíme bilancovat rok minulý, a to především z pohledu hospodaření obce. Na
začátku roku 2019 měla obec finanční prostředky na běžném účtu ve výši 632 658,- Kč, na
spořícím účtu 15 685 488,- Kč, účet ČNB 9 961,- Kč. Úvěry ve výši 4 972 184,- Kč (místní
komunikace) a 1 200 000,- Kč (společenské centrum). Stav finančních prostředků a úvěrů
ke dni 31.12.2019 byl následující: běžný účet 432 107,- Kč, spořící účet 21 489 542,- Kč a
účet ČNB 46 845,- Kč. Úvěry ve výši 4 109 560,- Kč (místní komunikace) a 600 000,- Kč
(společenské centrum). Na účtech se nám podařilo během loňského roku naspořit částku
5 640 387,- Kč a úvěry snížit o 1 462 624,- Kč.
Část naspořených finančních prostředků v letošním roce použijeme na realizaci projektů,
které máme naplánovány na letošní rok. V současné době probíhají práce na projektu „Obnova vinného sklepa č. e. 18, Petrov – Plže“. Uskutečnil se také kontrolní den se zástupci
památkové péče, dosavadní stavební činnosti probíhají v souladu s vydaným stanoviskem.
Obec podala žádosti o dotace na projekty: „Sběrný dvůr Petrov“, „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Petrov“ a „Obnova dětského hřiště u MŠ Petrov“. Pokud v dotačních výzvách uspějeme, započneme práce na těchto akcích již v tomto roce. V minulém týdnu jsme
podali žádost o vydání stavebního povolení na akci „Petrov, u sirného pramene – vodovod“
(ulice „Lázeňská). Během letních prázdnin plánujeme výměnu plynových kotlů v kotelně
základní školy. V tomto období probíhají také projekční práce na rekonstrukci chodníků
podél komunikace I/55 v ulici Bobálov. Připravujeme projekt, který bude představen v měsíci březnu na Úřadu vlády ČR (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany) a měl by být
zařazen do Národního rozvojového programu mobility. Tento program podporuje realizaci
komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích a díky němu mu bylo možné zrekonstruovat chodníky v ulici Rybáře, Školková, Bobálov a podél komunikace I/70 směrem
na Sudoměřice. Byly odeslány také žádosti na projekty na Krajský úřad Jihomoravského
kraje, a to na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrov, na úroky z úvěru na
místní komunikace, na pořízení nového územního plánu a do projektu Zdravé municipality.
Na Krajský úřad JMK byla odeslána i žádost na individuální dotaci na projekt „Projektová
dokumentace pro územní řízení na projekt Revitalizace vesnické památkové rezervace Plže
– Petrov“.
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Jak vidíte výše, snažíme se získat co nejvíce dotačních prostředků na plánované akce. Doufáme, že budeme úspěšní a podaří se nám společné plány postupně uskutečnit.
Přejeme vám všem krásné dny
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 217 - 232 ze zasedání č. 15 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 12.12.2019
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

226.
227.
228.
229.
230.

231.
232.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Petrov, příspěvková organizace na rok 2020.
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov na roky 2021 – 2022.
ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2020.
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrov na roky 2021 – 2024.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2019.
ZO schvaluje Vyřazení majetku v hodnotě 271 127,90 Kč z evidence obce Petrov.
ZO schvaluje Vyřazení zmařené investice ve výši 385 610,- Kč.
ZO jmenuje v souladu s § 6 odstavce 5 písm. f) zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Ladislava Krůtila
jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního
plánu Petrov.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 69665.
ZO schvaluje Podání žádosti obce do Národního rozvojového programu mobility pro
rok 2021, nechat zpracovat žádost o zařazení záměru obce do programu a Generel
bezbariérovosti (vytipování tras a objektů vhodných k realizaci).
ZO schvaluje Cenovou nabídku paní Lenky Topolanské na akci „Národní rozvojový
program mobility pro všechny (NRPM) pro rok 2021 – zařazení záměru bezbariérové
trasy obce Petrov do programu ve výši 30 000,- Kč bez DPH (vypracování žádosti).
ZO schvaluje Cenovou nabídku Ing. Petera Štefančíka na zpracování projektové dokumentace „Petrov – Generel pěších tras v obci“ ve výši 26 500,- Kč.
ZO schvaluje Cenovou nabídku Projekce DS s.r.o. na zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků v obci. Jedná se o zpracování tří projektových
dokumentací, a to: „Petrov – Rekonstrukce chodníků podél I/55“ (na Strážnici) cena
90 600,- Kč bez DPH, „Petrov – Rekonstrukce chodníků podél MK (k Baťáku) + podél MK u MŠ“ cena 127 800,- Kč bez DPH a „Petrov – Rekonstrukce chodníků podél
I/70“ (na Sudoměřice) cena 63 000,- Kč bez DPH.
ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na vydávání časopisu Malovaný
kraj.
ZO jmenuje pana Marka Janíka jako člena inventární komise na inventarizaci majetku
ZŠ a MŠ Petrov, příspěvková organizace.

ZO vzalo na vědomí:
Návrh zadání územního plánu Petrov s prvky regulačního plánu.
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Usnesení č. 233 - 244 ze zasedání č. 16 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 17.1.2020
233. ZO schvaluje Program jednání.
234. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov ve výši
7 770,- Kč, který byl poskytnut rodiči dětí MŠ na pořízení vánočních dárků.
235. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov ve výši
1 310,- Kč, který je výtěžkem z vánoční výstavky prací dětí a žáků ZŠ.
236. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov ve výši
372,- Kč, který je výtěžkem ze sběru papíru.
237. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030056345/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene Obec Petrov – Sběrný dvůr.
238. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330058646/001 Maňáková.
239. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místních poplatcích.
240. ZO schvaluje Odpisový plán obce Petrov na rok 2020.
241. ZO schvaluje Cenovou nabídku pana Jiřího větrovského, autorizovaného technika,
na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce kotelny Základní školy Petrov –
projektová dokumentace“ ve výši 32 000,- Kč bez DPH.
242. ZO schvaluje Cenovou nabídku pana Josefa Panáka na výrobu dveří a madla do obecního sklepu ve výši 149 800,- Kč.
243. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
„Petrov, u sirného pramene – vodovod“.
244. ZO schvaluje Podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2020
(individuální dotace) na projekt „Projektová dokumentace pro územní řízení na projekt Revitalizace vesnické památkové rezervace Plže – Petrov. Předpokládaný rozpočet projektu je cca 1,4 mil Kč, požadovaná dotace je ve výši 800 tis. Kč. Spoluúčast
bude hrazena z rozpočtu Obce Petrov.
245. ZO neschvaluje Prodej části obecního pozemku p.č. 1463/1 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 2 200 m2 panu Miroslavu Svobodovi, Petrov 317, a to z důvodu, že jeho
podnikatelský záměr (vybudování provozovny za účelem zpracování ovoce a vína
a následného prodeje produktů) není v souladu se strategií obce Petrov a budoucím
využitím tohoto pozemku. Tato plocha je vedena v ÚP Petrov jako občanské vybavení.
246. ZO neschvaluje Zapojení obce Petrov do akce „Vlajka pro Tibet“.
ZO vzalo na vědomí:
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020.
Návrh na směnu pozemků obce s panem Rostislavem Svobodou ml. v areálu bývalé farmy.
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NĚCO ZE STATISTIKY OBCE
Ke dni 31. prosince 2019 měla naše obec 1 326 obyvatel. V následující tabulce uvádíme
změny ve složení obyvatelstva v letech 2009 – 2019.
Změny
Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí
Stěhování
v obci

1)
o
o
o
o
o

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22
17
19
28
31
29
21
27
27
14
32
17
14
28
20
15
23
27
22
30
39
23
9
15
8
12
9
12
16
17
14
11
15
19
16
6
14
20
22
14
17
12
6
13
6
23
22
16
10
22
8
13
18
10
8

Počet obyvatel k 31. prosinci 2019:
počet obyvatel ve věku 0 - 6 let:
počet obyvatel ve věku 7 - 15 let:
počet obyvatel ve věku 16 - 25 let:
počet obyvatel ve věku 26 - 64 let:
počet obyvatel ve věku
65+ let:

1326
92
108
136
751
239
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ROZPOČET OBCE PETROV NA ROK 2020
Schválený rozpočet - závazné ukazatele
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Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb.,
č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

0000

1111

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

0000

1112

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

0000

1113

XXXX Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

0000

1121

XXXX Daň z příjmů právnických osob

0000

1122

XXXX Daň z příjmů právnických osob za obce

0000

1211

XXXX Daň z přidané hodnoty

0000

1334

XXXX Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

0000

1340

XXXX Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy

0000

1341

XXXX Poplatek ze psů

0000

1342

XXXX Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

0000

1343

XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00

0000

1361

XXXX Správní poplatky

25 000,00

0000

1381

XXXX Daň z hazardních her

0000

1385

0000 Dílčí daň z technických her

450 000,00

0000

1511

XXXX Daň z nemovitých věcí

800 000,00

0000

2420

XXXX Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac

100 000,00

0000

4112

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

293 700,00

0000

4116

3000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

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

1 000,00

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3613

XXXX XXXX Nebytové hospodářství

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

20 000,00

6402

XXXX XXXX Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

PŘÍJMY CELKEM

Kč
4 000 000,00

80 000,00
350 000,00
3 500 000,00
400 000,00
8 000 000,00
10 000,00

590 000,00
25 000,00
2 000,00

50 000,00

90 000,00

60 000,00

20 000,00
100 000,00

30 000,00
120 000,00

1 900,00
19 246 600,00

Z toho

Obec Petrov, IČO: 00285218
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VÝDAJE
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

Kč

2144

XXXX XXXX Ostatní služby

2212

XXXX XXXX Silnice

2219

XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2292

XXXX XXXX Výdaje na dopravní územní obslužnost

66 000,00

2310

XXXX XXXX Pitná voda

50 000,00

2321

XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3113

XXXX XXXX Základní školy

3314

XXXX XXXX Činnosti knihovnické

80 000,00

3341

XXXX XXXX Rozhlas a televize

80 000,00

3349

XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

80 000,00

3392

XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře

50 000,00

3399

XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3412

XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

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

XXXX XXXX Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

3636

XXXX XXXX Územní rozvoj

1 571 200,00

3639

XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

4 300 000,00

3721

XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů

100 000,00

3722

XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

600 000,00

3723

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

100 000,00

3725

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

150 000,00

3726

XXXX XXXX Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

100 000,00

3745

XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

400 000,00

4351

XXXX XXXX Spolufinancování sociálních služeb

127 400,00

5213

XXXX XXXX Rezerva na krizová opatření

100 000,00

5512

XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

6112

XXXX XXXX Zastupitelstva obcí

50 000,00

50 000,00

120 000,00

2 000 000,00
KEO-W 1.11.333 / Uc19r

6399

XXXX XXXX Ostatní finanční operace

VÝDAJE CELKEM

600 000,00

2 000 000,00

XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované

ORG Název závazného ukazatele

200 000,00
10 000,00

6320

POL

350 000,00

800 000,00

XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

PAR

30 000,00

20 000,00

6310

6409
XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE

800 000,00

1 800 000,00

6171Petrov,
XXXXIČO:
XXXX
Činnost místní správy
Obec
00285218

Schválený rozpočet - závazné ukazatele

Z toho
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400 000,00
30 000,00
Kč

17 759 600,00

Z toho
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FINANCOVÁNÍ
PAR

POL

ORG Název závazného ukazatele

0000

8124

0000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Kč

-1 487 000,00
-1 487 000,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

19 246 600,00

VÝDAJE

CELKEM

17 759 600,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

-1 487 000,00

Vyvěšeno: 22.11.2019
Sňato: 12.12.2019
Ve stejném termínu i rozsahu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Petrově, Petrov 113.
Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením 220
Dne: 12.12.2019

Zdroj: Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Hodonín

Z toho
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OKÉNKO KRONIKÁŘKY
V roce 2019 jsme prožili celkem 15 ledových dnů. Během roku nasněžilo 64 cm a napršelo
671 l za celý rok. První sníh napadl 18. listopadu a napadly ho 3 cm. Poprvé v roce klesla
teplota pod bod mrazu 3. ledna na -3,5o C.
Bylo celkem 11 letních dní, 32 tropických dní a 17 tropických nocí, dokonce jsme prožili
i 2 tropické dny v jarních měsících. Nejvyšší teplota byla naměřena v Petrově 26. července
a to 35,9o C, naopak největší mráz jsme zaznamenali 30. ledna a to – 12,2o C.
Konec zimy ohlásili svým odletem havrani a to 6. března, což bylo o tři dny dříve než
v roce 2018. Vlaštovky přiletěly z teplých krajin 2. dubna, o celý týden (25.3.) je předběhli
čápi. Na cestu do teplých krajů se vydaly vlaštovky 13. září, čápi je předběhli a odletěli
11. září. V tomto týdnu odletěli také holubi hřivnáči a kominíčci. Na zimu k nám zavítali
havrani 16. října.
V letošním roce 21. ledna v 4.30 hodin proběhlo zatmění Měsíce.
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov
č. 22
1
2
3
4
5
6
7 Jana
8 Trojancová,
9
10 kronikářka
11
12
2019
2019
teplota
teplota

srážky

1
0,39

2
3,71

3
7,97

4
13,31
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

PLAVECKÝ VÝCVIK 2020

PLAVECKÝ VÝCVIK 2020
V letošním školním roce jsme začali plavecký výcvik 7. ledna 2020. Oficiálně máme přiV letošním školním roce jsme začali plavecký výcvik 7. ledna 2020. Oficiálně máme
hlášeno
k účasti
11 dětí
věkuvěku
– budoucích
prvňáčků
a 30a žáků
1. až1.3.ažročníku
přihlášeno
k účasti
11předškolního
dětí předškolního
– budoucích
prvňáčků
30 žáků
3.
ZŠ. ročníku
Ve skutečnosti
máme průměr
na lekcinaplavání
8 dětí8MŠ
22 ažáků
ZŠ. ZŠ.
NáklaZŠ. Ve skutečnosti
mámedocházky
průměr docházky
lekci plavání
dětíaMŠ
22 žáků
Náklady
za plavecký
dopravy
se pohybují
kolem
000,-Kč.
Kč.
dy za
plavecký
výcvik výcvik
včetněvčetně
dopravy
se pohybují
kolem
90.90.000,Lekce
plavání
probíhajínanazrekonstruovaném
zrekonstruovaném plaveckém
v Hodoníně,
kdekde
majímají
Lekce
plavání
probíhají
plaveckémbazéně
bazéně
v Hodoníně,
děti
příležitost
se
naučit
základy
plavání,
zdokonalit
se
v
tomto
sportu,
ale
také
překonat
děti příležitost se naučit základy plavání, zdokonalit se v tomto sportu, ale také překonat
obavu z vody samotné. Mnohdy je nejnáročnější u dítěte odbourat „strach“ z vody. Pro
obavu
z vody
nejnáročnější
u dítěte
odbourat
z vody.
Pro něněkteré
dětisamotné.
je to prvníMnohdy
setkání s je
vodou.
Všechny lekce
probíhají
velmi „strach“
klidně, učitelé
plavání
kteréseděti
je obětavě
to prvnívěnují
setkání
s vodou.hrou
Všechny
lekce probíhají
velmi klidně, učitelé plavání
dětem
a spontánní
je učí novým
dovednostem.
se dětem
obětavě
věnují
a spontánní
hrousoučást
je učí novým
dovednostem.
Plavecký
výcvik
patří
mezi povinnou
vzdělávacího
plánu na základní škole, jeho
výsledky výcvik
jsou tedy
zahrnuty
do hodnocení
– známky
z předmětu
tělesná
výchova.škole,
Protojeho
Plavecký
patří
mezi povinnou
součást
vzdělávacího
plánu
na základní
bychom
se
měli
zamyslet,
zda
omlouvání
dítěte
z
lekcí
pro
rýmu
a
nachlazení
je
na
místě.
výsledky jsou tedy zahrnuty do hodnocení – známky z předmětu tělesná výchova. Proto
Součástí pobytu na plaveckém bazéně je i forma otužování, posilování obranyschopnosti a
bychom
se měli zamyslet, zda omlouvání dítěte z lekcí pro rýmu a nachlazení je na místě.
hygienických návyků jedince. U dětí předškolního věku se jedná o předplavecký výcvik, který
Součástí
pobytu
plaveckém
i formahryotužování,
posilování
obranyschopnosti
je zaměřen
na na
odbourání
obavybazéně
z vody,jeformou
získání základů
plaveckých
návyků a
a hygienických
dovedností. návyků jedince. U dětí předškolního věku se jedná o předplavecký výcvik,
že i na
v příštích
letech
se budou
dětiformou
i žáci nadále
zúčastňovat
a zdokonalovat
který jeVěřím,
zaměřen
odbourání
obavy
z vody,
hry získání
základů
plaveckých náv
plaveckých
dovednostech
v
rámci
plaveckého
výcviku.
vyků a dovedností.
Renata Svobodová, ředitelka
Věřím, že i v příštích letech se budou děti i žáci nadále
zúčastňovat a zdokonalovat
v plaveckých
(vložit foto dovednostech
plavání 1 – 4) v rámci plaveckého výcviku.
Renata Svobodová, ředitelka
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pondělí 13. ledna 2020 se otevřely dveře naší ZŠ a MŠ veřejnosti, která si mohla prohlédnout prostory budov a také se podívat, jak to v současné době ve škole a školce „chodí“.
V průběhu dopoledne se přišly podívat do mateřské školy maminky s menšími dětmi na
aktivity dne, kterými začaly paní učitelky nový týden. Většina návštěvníků z řad mladších
dětí se také zúčastnila skotačení a drobných činností. Před obědem odcházely děti s maminkami příjemně unavené, ale jistě spokojené domů.
Do školy se přišli podívat převážně rodiče a prarodiče na své děti, které jim předvedly,
co vše zvládají. Příchozí si prohlédli také výzdobu chodeb a tříd, jejich děti je těmito místy
velmi rády provedly a pochlubily se svými výtvory. V letošním roce sice navštívilo školu
méně rodičů, ale věřím, že i ti se u nás cítili příjemně.
Renata Svobodová, ředitelka

DĚTSKÝ KARNEVAL
V úterý 28. ledna 2020 se sálem Kulturního centra pohybovaly postavičky z pohádek a
filmů. Všichni byli zvědaví, co se bude dít, jaké budou soutěže, jaká hudba bude hrát, kdo
bude tančit, a nakonec jaká bude tombola.
Ale všechno popořádku! Masky přivítal na parketě Kašpárek, který si přivedl pomocníky
Fionu, Minie, Šebestovou, králíčka, indiána, kočičku a další. Začalo to tancem v kruhu,
abychom se trošku rozhýbali a tolik se nestyděli. Zatančili jsme si tanec dvojic s míčkem
na čele, do kterého se zapojili i naši rodiče. Po krátké mini diskotéce jsme se přesunuli do
prostor tělocvičny, kde na nás čekalo několik stanovišť s drobnými pohybovými a doved-
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nostními úkoly. Za splněné činnosti jsme získávali listy do knihy omalovánek. Když jsme
se dost naskotačili v tělocvičně, pozval nás Kašpárek opět na taneční parket, kde se znovu
rozezněla hudba a opět se soutěžilo v tanečních disciplínách. Mezi nej… soutěž patřila
hudební hra ŽIDLIČKOVÁ. Kdyby to Kašpárek neukončil, asi by soutěžili až dosud. Na
závěr utvořili rodiče bránu, ba dokonce můžeme říci tunel, kterým procházely děti s lístečkem pro tombolu.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří přispěli drobností či větším dárkem do
dětské tomboly a těšíme se na příští rok, kdy jistě opět
karneval oživí naši obec.
Renata Svobodová, ředitelka
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TANEČNÍ VEČER ŠKOLY
V sobotu 8. února 2020 se rozezněly sálem Kulturního centra hudební hity repertoáru skupiny FO3. Taneční večer zahájili svým krátkým vystoupením v duchu rocku žáci 3.-5. ročníku
školy pod vedením paní učitelka Jarmily Flašarové. Přímou odměnou jim byl potlesk publika a poděkování členů kapely za hezký zážitek. Po vystoupení se chopili svých hudebních
nástrojů členové kapely a začal taneční rej na parketu. Tančilo se, povídalo, něco k zakousnutí taky bylo. Tak plynul večer sobotní až do chvíle prodeje roliček s tombolou. V ten
okamžik všichni tance, povídání nechali a pro roličky spěchali. Dále plynul večer tancem a
zábavou až do chvíle rozdávání tomboly. Každý si něco malého z tomboly odnesl a zábava
ještě nějakou chvíli pokračovala. Tančil se i kankán, tanečnice i tanečníci to na parketě
hezky rozparádili. A po těchto tanečních výkonech již začala být znát únava a pomaličku se
společnost tanečníků i hudebníků rozcházela ke svým domovům.
Ráda bych Vám všem, kteří jste náš taneční večer navštívili a přispěli k příjemnému posezení, i těm kteří přispěli drobným dárkem do tomboly moc poděkovat a budeme se společně
těšit na příští setkání.
Velké poděkování patří také zaměstnancům ZŠ a MŠ, panu Pavlu Sasínovi a zaměstnancům
obce za pomoc při chystání, zdobení a následně i úklidu sálu po akci. Děkuji také za zajištění občerstvení panu Michalu Staňkovi.
Renata Svobodová, ředitelka

ZE ŽIVOTA OBCE
Zpívání u vánočního stromu
Na Štědrý den loňského roku jsme měli možnost se potkat u obecního vánočního stromu
spolu se souborem Petrovjan, který nás obdaroval krásným pásmem vánočních koled. Za to
patří všem členům velký dík! Poděkování patří také muzikantům, kteří je doprovodili a vám
všem zúčastněným. Těchto společných chvil si moc vážíme!
							

Eva Mlýnková, starostka
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Novoroční přípitek
I tentokrát patřil první den v roce společnému setkání
občanů naší obce. Krátce jsme zhodnotili, co se nám
podařilo udělat v roce minulém a nastínili jsme plány
na rok 2020. Společně jsme si připili na zdraví a pohodu v tomto novém roce. Hasiči vypustili do oblak malý
ohňostroj. Děkujeme všem, kteří jste mezi nás přišli.
		

Eva Mlýnková, starostka

Tříkrálová sbírka
V letošní Tříkrálové sbírce vybrali koledníci
částku 62 861,- Kč a 65 Euro. V loňském roce
to bylo 55 706,- Kč a 7 Euro. Děkujeme všem
vedoucím skupinek a koledníkům za jejich koledování.
Eva Mlýnková, starostka
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Plavání v ledové vodě
Dne 11. ledna 2020 jsme uspořádali na petrovském přístavu plavání v ledové vodě. Akce
byla provedena se souhlasem Ředitelství vodních cest Praha a v součinnosti s Obcí Petrov.
Do ledové vody, která měla 3 stupně Celsia, se postupně zanořilo
48 plavců. Téměř polovina plavců byla ze Slovenské republiky.
Nejmladší měl 10 let, nejstarší 72 let a plavalo 5 žen. Otužování je
součástí zdravého životního stylu a jsme rádi, že podobné aktivity
získávají stále více příznivců. Chtěl bych toto cestou poděkovat
vedení obce za vstřícní přístup při organizaci této akce a poskytnutí zázemí pro plavce a návštěvníky a taky Renkovi a Karlovi Špírkovi, Josefovi Šťastnému a Markovi Flašarovi za pomoc při přípravě dráhy, kterou jsme museli po dobu dvou dnů zbavovat ledu,
aby neohrožoval plavce a za pomoc při organizaci samotné akce.
No a největší poděkování samozřejmě patří Vám všem, kteří jste
plavce přišli svojí hojnou účastí podpořit!
Těšíme se na Vás za rok, doufáme, že společné plavání v ledové vodě se stane petrovskou tradicí.
Petr Flašar, pořadatel akce
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Fašaňk
Termín fašaňku letos připadl na sobotu 22.února a tak jsme pomalu po Novém roce začali
tuto akci připravovat. Před obecním úřadem se sešla hromada masek, a to také díky účastníkům akce „Anděl na horách“. Všechny masky přivítal místostarosta v roli faráře a postupně
je pokropil a představil. Poté průvod vyrazil ulicemi obce, kde na ně čekali občané, aby je
pohostili pohárkem, „štamprlkou“, slaninou, koblížkem nebo milostí. Za všechno občerstvení vám všem srdečně děkujeme! Měli jste to výborné! Celou cestu nás doprovázeli muzikanti Zdeněk Florián a Lukáš Frolek z Kněždubu. Zakončení proběhlo tradičně v hospůdce
u Vojtků, kde nám připravili pánové Laďa Březovský a Josef Sklenák moc dobrý ovar a
zabíjačkovou polévku. Vínem na svařák nás obdaroval pan Stanislav Martinek, kterému
patří velký dík. Děkujeme všem zúčastněným za skvěle strávený den a těšíme se na další
akci s vámi!
							
Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Nedávno jsme cinkali skleničkami, přáli si do nového roku a těšili se na zimní radovánky.
Nyní už to vypadá, že zimu odvál vítr a pomalu vyhlížíme jaro. Rok začal plesovou sezónou a hasiči ji zahájili spolu se skupinou Kombet. Věřím, že ti, co jste se zúčastnili, jste se
dobře bavili, a to i díky krásné bohaté tombole. Ta očividně zaujala, alespoň podle rekordní
rychlosti, jakou zmizely tombolové lístky. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a darovali
ceny do tomboly. Velmi si toho ceníme!

Jako každoročně jsme si naplánovali aktivity na celý rok. Tady je jejich stručný přehled,
abyste si je mohli poznačit do kalendáře a nic Vám neuniklo 😉.
 Koncem března máme plánován sběr kovového odpadu.
 Druhý květnový víkend proběhne další ročník dětské soutěže v hasičském sportu.
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 První červencovou sobotu své síly změří družstva mužů a žen v požárním útoku a
večer Vás pozveme na Hasičskou noc se skupinou Fo3.
 Pak se přeneseme přes léto a na podzim bychom rádi uspořádali soutěž v běhu 60
metrů s překážkami.
 Na závěr před dušičkami zopakujeme sběr kovového odpadu.
Během roku se budeme určitě potkávat i na dalších akcích, kterých se budeme účastnit.
Těšíme se, že nás na akcích podpoříte!
Krásný konec zimy Vám za celý sbor přeje,
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Není tomu ještě tak dávno, co jsme vyhodnotili naši loňskou roční činnost a už tu máme
několik týdnů rok nový. A spolu s ním přišla také spousta povinností. Jako každý rok nás
čekalo testování a cyklická zkouška, zda splňujeme požadované znalostní minimum a můžeme tak být hasiči i v tomto roce. Jelikož se všichni v oboru pohybujeme už nějaký ten
pátek, nebylo pro nás překvapením, že všichni dosáhli velmi uspokojivých výsledků.
Dne 18. ledna proběhl náš první a zatím i jediný výjezd v letošním roce. V 16.11 hodin přijalo operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje ohlášení o uvíznutém psovi
v bahně vypuštěného Baťova kanálu. Spolu s námi byli na místo vysláni také profesionální
hasiči z Hasičské stanice Hodonín. Po příjezdu na místo události a vyhodnocení situace
bylo rozhodnuto o použití části nastavovacího žebříku pro lepší rozložení váhy a za pomoci
jištění lanem jeden z našich hasičů psa opatrně vyprostil. Tomu v době záchrany trčela
z bahna už jenom hlava. Velké poděkování patří bratrům Michalovi a Radimovi Holišovým,
kteří se ve svém volnu o pejska postarali, vykoupali jej a sehnali i něco k snědku. Ještě ten
den byl pes předán majitelce.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po dvouměsíčním odpočinku zahájilo A-mužstvo zimní přípravu na jarní část sezóny
2019/2020. Tréninky probíhají 3x týdně (středa a pátek - trénink venku, sobota – tělocvična
ve Strážnici) Přípravné zápasy A-mužstva jsou následující:
datum
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.

čas
16:00
14:00
14:00
15:00

utkání
Petrov - Ratíškovice B
Petrov - Vracov
KEN Veselí n. Mor. - Petrov
Dambořice - Petrov

poznámka
UT Strážnice
UT Strážnice
UT Veselí nad Moravou
mistrovské utkání
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První mistrovské utkání odehraje A-mužstvo na hřišti v Dambořicích v neděli 22. 3. 2020
od 15:00 hod.
V termínu 13.2. – 16.2.2020 proběhlo v rekreační oblasti Mlýnky soustředění A-mužstva
před zahájením jarní části sezóny 2019/2020. Soustředění se zúčastnilo 17 fotbalistů a členů
realizačního týmu. Tréninky probíhaly dvoufázově včetně následného využití posilovny.
Všem účastníkům soustředění děkuji za účast a poctivý přístup k tréninku.
Mužstvo starší přípravky zahájí jarní část sezóny v neděli 5. 4. 2020. Rozpis utkání mužstva
starší přípravky bude ještě upřesněn.
Od začátku ledna 2020 probíhají v tělocvičně ZŠ Petrov pod vedením p. Libora Šantavého
tréninky minipřípravky (děti ve věku 4 – 7 let). Trénink probíhá vždy ve čtvrtek v čase od
17:00 do 18:00 hod. Milí rodiče, pokud by vaše dítě mělo zájem začít hrát fotbal, neváhejte
a přijďte mezi nás. Budeme se na vás těšit!
V sobotu 1. 2. 2020 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v Kulturním centru v Petrově tradiční Ples sportovců 2020. Celým večerem nás provázela rocková hudební skupina
Artemis. Během večera dále vystoupila dívčí taneční skupina. 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 11. 1. 2020 proběhla v Kulturním centru v Petrově valná hromada Tělocvičné
jednoty Sokol Petrov.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v jarní části sezóny
2019/2020.
Ladislav Krůtil ml., jednatel

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov pro jarní část sezóny 2019/2020
datum
čas
22.3. 15:00
29.3. 15:00
5.4.
15:30
12.4. 15:30
19.4. 16:00
			
26.4. 16:00
3.5.
16:30
10.5. 19:00
			
17.5. 17:00
24.5. 17:00
31.5. 17:00
7.6.
17:00
14.6. 17:00

Okresní přebor - Muži
čas OS - Starší přípravka sk. B
Dambořice - Sokol Petrov		
Sokol Petrov – SK Žarošice		
Bukovany - Sokol Petrov		
Sokol Petrov – Dolní Bojanovice		
Hroznová Lhota B - Sokol Petrov
(sobota 18.4., hřiště Tasov)
Sokol Petrov – SK Svatobořice		
Sokol Petrov - Nenkovice		
BUDE UPŘESNĚNO
FK Hodonín B - Sokol Petrov
(pátek 8.5.)		
Sokol Petrov – SK Vnorovy A		
Starý Poddvorov - Sokol Petrov
Sokol Petrov – Hovorany		
Vlast Ježov - Sokol Petrov		
Sokol Petrov – FC Lipov		

20

strana

1/2020

PODĚKOVÁNÍ – PLES SPORTOVCŮ 2020
Tělocvičná jednota Sokol Petrov tímto děkuje všem sponzorům za dary, které věnovali do
tomboly na Ples sportovců 2020. Díky Vám se opět podařilo sestavit bohatou tombolu.
Poděkování rovněž patří sponzorům Vinařství Klásek a Vinařství Tomanovský za poskytnutí vína pro plesové pohoštění.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům našeho tradičního plesu, bez kterých
by se tato úžasná akce nedala každoročně uspořádat. Budeme se na Vás opět těšit při tradičním Plese sportovců 2021.

Soubor Petrovjan
Prosinec v Petrovjanu byl pestrý. Hned prvního prosince jsme měli fofr akci ve Skalici.
S muzikanty ze Skalice jsme vystoupili s pásmem koled na rozsvěcování vánočního stromu
na náměstí ve Skalici. I když byla velká zima, potlesk nás nezklamal, ale zahřál u srdíčka a
Skaličané byli spokojení.
Hned v dalším týdnu jsme vystoupili pro petrovské seniory v kulturním centru v Petrově. Abychom jim program zpestřili, vystoupili jsme rovnou se třemi vstupy. Nejprve jsme
vystoupily jako Jeptišky, v mezičase vystoupily děti z Petrovjánku, pak nastoupily holky
s novým pásmem Mak a nakonec kluci v krojích zatancovali verbuňk a všichni jsme poté šli
vyzvat k tanci i naše seniory. Některé jsme překvapili, jiné potěšili, snad jsme jim i radost
udělali.
Na Štědrý den, jak už bývá dobrým zvykem, jsme se sešli na sále, abychom si ještě jednou
přezpívali koledy, které jsme posléze předvedli u vánočního stromu. Trošku nás sice vystrašilo počasí, ale nakonec všechno dobře dopadlo a koledy u kostela zazněly.

1/2020

strana

21

Na Štěpána jsme se vydali opět potěšit blízké a přátele svým koledováním. I když jsme se
zasekli už na začátku naší pouti, nakonec jsme navštívili všechny, kdo na nás čekali. Letos
si budeme muset trochu pospíšit, abychom některé „netahali z postele.“ 
Silvestrovský výšlap jsme pojali dobrodružně, ale hlavně vesele. A tak jsme i přivítali Nový
rok. Jak jinak než v kruhu přátel.
Teď už ale chystáme masky na fašaňk a pomalu začínáme nacvičovat na další krojovou
sezónu.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří nás podporujete a vždy nám ochotně darujete různé krojové součásti. V uplynulých měsících se Vás pár takových našlo a my si toho
velmi vážíme. Věřte, že pro nás je to velká podpora. Navíc Vaše štědrost dokazuje to, že
nejste k tradicím naší obce slepí, ani lhostejní. Ceníme si Vaší štědrosti a na oplátku Vás
můžeme ujistit, že kroje v rukou těch, kdo tradice zachovávají a udržují, jsou vždy v nejlepších rukou. Jejich zachování a udržování je přínosem nejenom pro nás všechny, ale hlavně
pro příští generace. Takže alespoň takto Vám dobrým duším, ještě jednou velké děkujeme,
díky moc!!
A pokud by někdo z Vás měl chuť se stát naším letošním stárkem či stárkou, neváhejte oslovit kteréhokoliv člena souboru ;-) rádi Vás mezi sebou přivítáme, danaje naučíme,
a o vše potřebné se postaráme 
Za celý Soubor Petrovjan Vám přeji příjemné ještě zimní dny a úsměv na tváři.
Ivana Klásková, vedoucí
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PETROV ŽIJE
Valentýnský Jarmark
Již po deváté se letos v Petrovských Plžích uskutečnil Valentýnský Jarmark.
Jako každý rok se nesl v duchu zabíjačkových specialit. Mohli jste ochutnat jitrnice, jelita,
tlačenku, škvarky či ovar a zabíječkovou polévku.
K prodeji byly různé řemeslné výrobky, ručně malované kameny, maďarská paprika a drobná bižuterie.
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K zabíjačkovým dobrotám jste si mohli pochutnat na domácích trubičkách, frgálech,
domácích minikoblížkách nebo valentýnském dortíku.
To všechno jste určitě zapili výborným svařákem, nebo pivem s kotvičníkem, který má
blahodárné účinky pro tělo.
Bohužel nám letos asi tři stánky kvůli nemoci odřekly, tak nabídka byla omezená, ale
do příštího roku se budeme snažit nabídku
udělat ještě různorodější.
Těší nás Vaše stále větší obliba našeho Valentýnského Jarmarku a nezapomeňte, že Petrov
žije a náš skvělý team se na Vás bude těšit na Chmelobraní.
Za Petrov žije
Veronika Štýblová

Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
Myslivci Dolina Petrov dne 28.12.2019 na
společném honu prošli část honitby, na kterém bylo uloveno 7 bažantů a 1 zajíc. Po
honu bylo připraveno občerstvení v podání
Stanislava Kočiše, který tak s kamarády myslici oslavil své životní jubileum.
V březnu zvěř již začne méně navštěvovat
přikrmovací zařízení a postupně přechází
na zelenou potravu. Přechod na zelenou potravu taky způsobuje zažívací problémy se
střevními katary s následnými úhyny. I když
zvěř navštěvuje přikrmovací zařízení nepravidelně, stále pokračujeme v předkládání
krmiva.
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Bilanci končícího mysliveckého roku a plány do dalšího roku shrnou a navrhnou myslivci na výroční schůzi dne 29.2.2020.
Lovci si připravili své vypreparované trofeje, které bude možno vidět na přehlídce
trofejí v Kyjově dne 14.3.2020 v kulturním
domě, kam jste všichni srdečně zváni.
Lovu Zdar
Michaela Grúberová

Chovatelé v roce 2019
Na výroční členské schůzi, která se konala 25. ledna 2020 jsme hodnotili naši činnost za rok
2019. Můžeme říci, že to byl rok celkem úspěšný.
Na začátku roku jsme organizovali očkování králíků, holubů i drůbeže. MVDr. Jana Běhalová - Neugebauerová prováděla očkování i pro chovatele, kteří nejsou členy naší ZO. Výhodou našich členů je že veškeré veterinářské potřeby v průběhu roku budeme financovat
z prostředků ZO.
V červnu jsme uspořádali propagační výstavu drobného zvířectva v Plžích a podpořili jsme
tak akci "Hry bez hranic pro děti". Vystaveno bylo 30 králíků, 12 druhů drůbeže a 30 holubů. Také malá expozice okrasného ptactva, morčat a ochočené činčily měli u návštěvníků
úspěch. Škoda že jsme museli výstavu předčasně ukončit z důvodu bouřky, která se odpoledne přes naše území přehnala a déšť promočil nejen klece, ale i zvířata.
V září jsme podpořili akci obecního úřadu "Petrovský kotlík". Uvařili jsme dobrý guláš,
připravili soutěž "Převážení vajec", zapojili jsme se do všech soutěží, čímž jsme přispěli k
úspěchu celé akce.
Hlavní akcí roku byla "Výstava papoušků a drobného exotického ptactva", kterou jsme
uspořádali ve společenském centru ve dnech 2.-3.11.2019. Vystaveno bylo nad 60 druhů
papoušků a exotů. Návštěvníkům se výstava líbila o čemž svědčí návštěva 630 dospělých a
stejný počet dětí. Hlavní podíl na úspěchu výstavy měli: Oselka Jan, Janeček Milan, Ospalík Radek a Janča Martin. Do přípravy a průběhu se zapojili všichni členové ZO. Zvláštní
poděkování patří obecnímu úřadu za podporu při propagaci, ale hlavně pracovníkům obce
za pomoc při převozu klecí, demontáži výstavy a pomoci při úklidu sálu.
Na podzim jsme vystavovali zvířata na výstavách v okolích jako například: Hodonín, Strážnice, Kyjov, Hroznová Lhota, Rohatec. Nejdále vystavoval pan Obrtlík Josef v Uhřicích,
Lisé nad Labem a MVDr. Jana Neugebauerová v Týništi nad Orlicí.
Na závěr můžeme konstatovat, že rok 2019 byl úspěšný. Jediným problémem zůstává malá
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členská základna. Potřebovali bychom získat nové členy, nebo alespoň příznivce naší činnosti, kteří by nám pomohli při organizování našich akcí. Nabízíme odbornou pomoc pro
začínající chovatele, financování zvěrolékařských potřeb, možnost vystavovat zvířata na
výstavách atd. Chceme nadále dobrou prací přispívat ke společenskému životu v naší obci
a doufáme že se nám to ve spolupráci s obecním úřadem podaří.
				

za výbor ZOČSCH-Petrov
Jan Oselka

Kroužek stolního tenisu
Zdravím příznivce stolního tenisu i ostatní. Dne 14.12.2019 se konal již 10. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise dětí a mládeže. Zúčastnili se hráči z Moravy a Slovenska
z různých měst a obcí, celkem 23 soutěžících hráčů a 3 hráči nesoutěžně. Turnaj se líbil
dětem, které dostaly spoustu cen, i jejich doprovodu, všichni si jej užili.
Výsledky: Děti od 6 do 12 let
1. místo
2. místo
3. místo

Mišo Jakub
Dulai Ján
Nguyen Oliver

Suchá nad Parnou
Bernolákovo
Bernolákovo

SVK
SVK
SVK

Horné Orešany
Bernolákovo
Bernolákovo

SVK
SVK
SVK

Mládež od 13 do 15 let
1. místo
2. místo
3. místo

Malacký Oliver
Tamaši Dávid
Poor Samuel

Mládež od 16 do 18 let nesoutěžně

		

Kočvara Vít
Maťej Mišo
Filip Škrabák

Petrov
Suchá nad Parnou
Lošonec

CZ
SVK
SVK
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Všem účastníkům a rodičům děkujeme za účast a pomoc a společně se těšíme na další
turnaj. Děkujeme obecnímu úřadu a Základní a mateřské škole Petrov za to, že se tato
akce mohla uskutečnit v prostorách tělocvičny a Kulturně společenského centra Petrov.
Poděkování patří také hlavnímu sponzorovi Petrov Žije, Pivotéka Pod ořechem a ostatním
sponzorům. Chtěli bychom ještě moc poděkovat panu Dušanu Táborskému z Bratislavy za
jeho štědrý sponzorský dar.
A na závěr, kdo by se chtěl podívat na fotky, výsledky a termíny dalších turnajů, najdete je
na stránkách www.stolnotenisovyturnaj.eu.
Ján Benovič, vedoucí kroužku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsících únor a březen:
Únor
9.2. Vilém Pražák
17.2. Ludmila Svobodová
25.2. Zdeňka Šebestová
Březen
1.3. Věra Haraštová
13.3. Anna Hartmanová
16.3. Božena Ryšavá
17.3. Růžena Šarová
21.3. Petr Kotásek
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Valerie Šachingerová
Beáta Macháčková
Julia Macešková
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Termíny svozu odpadů:
BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE : 9.3., 23.3., 6.4., 20.4. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13.3. pátek, 9.4. čtvrtek
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Petr Habrcetl
Radějov 279
IČO: 08652210
E-mail: phabrcetl@centrum.cz

Domanín 375

IČO: 06312560

E-mail: raidmek@seznam.cz

Tel.: 792 513 970
728 225 017

Pozáruční servis plynových kotlů a podokenních topidel
Prodej a montáž kotlů a plynových zařízení
Čištění kotlů a otopné soustavy
Výměna vodovodních baterií
Rekonstrukce vodovodních rozvodů
Opravy a čištění ohřívačů teplé vody
Rekonstrukce a opravy domovních elektroinstalací
Bytový servis

Radim Trlida










Radim Trlida a Petr Habrcetl

Vodo-Topo-Plyn-Elektro

měsíc

měsíc

350 Kč

íc
1. měs
A
ZDARM

Domácí tísňová
péče

www.andelstrazny.eu

250 Kč
měsíc

íc
1. měs
A
ZDARM

350 Kč

íc
1. měs
A
ZDARM

Mobilní tísňová
péče

poptavka@andelstrazny.eu

klientovi potřebnou
pomoc.

4 Dispečer zajistí

na NONSTOP
dispečink tísňové
péče Anděla
Strážného.

2 Zařízení je napojeno

GPS lokalizace
Připomínání léků
Povídavá linka

strana

778 411 778

klient zmáčkne SOS
tlačítko, které ho
spojí s dispečerem.

3 Při nouzové situaci

sebe mobilní
monitorovací
zařízení s SOS
tlačítkem.

1 Klient má u

SOS tlačítko
Autodetekce pádu
Detekce nízké aktivity

Služby

Individuální nastavení služby

Nezávislost a samostatnost

Jak to funguje

Neomezený pohyb v rámci celé
České republiky

Pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně,
365 dní v roce

Zajistíme Vám

Moderní způsob ochrany zdraví seniorů,
zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných

NONSTOP pomoc v celé ČR

S S TLAČÍTKO

28
1/2020

1/2020

strana

29

30

strana

1/2020

1/2020

strana

FA Š A Ň K

31

32

strana

1/2020
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