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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
oslavili jsme svátky jara – Velikonoce, upálili jsme čarodějnice, odemkli Baťův kanál a zahájili tak novou
plavební a turistickou sezónu. Nyní se těšíme na výstavu vín, která se bude konat tuto sobotu na „kolečku“
v Plžích a také na oslavu Dne matek a vítání nových
občánků, jež proběhne v neděli na školní zahradě. Poslední květnový víkend se v Plžích uskuteční festival
Senioři a v neděli 29. května na školní zahradě oslava
Dne dětí. Na všechny tyto akce jste všichni srdečně
zváni. Podařila se nám také dokončit cyklotrasa podél Baťova kanálu na Strážnici, finišují práce na stavbě cyklostezky na Sudoměřice a rozšířili jsme plochu
na stání automobilů za přístavem na Baťově kanále.
V následujících dnech začne firma Cetin, a.s. se stavbou přeložky elektrického vedení v části ulice „Bocyklostezka na Sudoměřice
bálov“ (od kapličky po konec ulice směrem na Strážnici) a firma Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se stavbou „Rekonstrukce chodníků „ul.
Bobálov“ podél sil. I/55 směr Strážnice. Prosíme občany o trpělivost a ohleduplnost při
těchto stavbách. Obecní zaměstnanci připravili areál Plží, Baťova kanálu a „Likusáku“,
začínají se sečením trávy a udržují obecní majetek. Budeme se snažit vzhled obce udržovat
tak, aby se nám všem zde dobře žilo…
Přejeme Vám hezké pohodové dny
Starostka a místostarosta

cyklotrasa podél
Baťova kanálu

parkovací plocha

4

strana

2/2022

Usnesení č. 640 – 662 ze zasedání č. 39 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 24.2.2022
640. ZO schvaluje Program jednání.
641. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy TELKAR elektro s.r.o., Vnorovy
na zakázku „VO Petrov, přechody pro chodce“ s nabídkovou cenou 600 270,58 Kč
bez DPH, 726 327,40 Kč včetně DPH.
642. ZO schvaluje Smlouvu o dílo TELKAR elektro s.r.o. Předmětem plnění smlouvy jsou
stavební práce. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu nové části veřejné části osvětlení
přechodů v obci Petrov. Celková cena díla je 726 327,40 Kč včetně DPH. Doba realizace je březen – červen 2022.
643. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001030073054/001-MOEL o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene Martinková. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na části obecního pozemku p.č. 32 v k.ú. Petrov u Hodonína. Budoucí oprávněná
EG.D, a.s. bude na pozemku realizovat stavbu „Petrov,příp.kNN,Martinková K-23/2“.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2000,- Kč.
644. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330071552/001/MDP
Janečková. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na částech obecních pozemků p.č. 32, 163/1 a 416 v k.ú. Petrov u Hodonína. Oprávněná EG.D, a.s. je vlastníkem a provozovatelem stavby „Petrov,úprava NN,Janečková K/327“. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 8 150,- Kč.
645. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene Komoňová. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemene na části obecního pozemku p.č. 523/1 v k.ú. Petrov
u Hodonína.Ve služebném pozemku je uloženo plynárenské zařízení „ROZ, Petrov
u Hodonína, STL přípojka Komoňová, číslo stavby 9900102125“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,53 m. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1000,- Kč.
646. ZO schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb Město Hodonín. Tímto dodatkem se mění čl. II bod 7 smlouvy – Příjemce regionální funkce Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených
za prostředky obce se zavazuje poukázat částku 15 000,- Kč na nákup knih.
647. ZO schvaluje Smlouvu příkazní TDI Radim Kacr – PETROV – Rekonstrukce chodníků „ul. Bobálov“. Předmětem smlouvy je provádění technického dozoru investora v
rámci stavby „PETROV – Rekonstrukce chodníků „ul. Bobálov“ podél sil. I/55 směr
Strážnice“, v průběhu celé výstavby. Dozor bude prováděn tak, aby splňoval podmínky, které ukládá zákon č. 183/2006 Sb.
Předpokládaná doba realizace stavby je květen až srpen 2022. Úplata za činnost příkazníka činí 80 000,- Kč.
648. ZO schvaluje Smlouvu příkazní TDI Radim Kacr – PETROV – cyklostezka
na Sudoměřice. Předmětem smlouvy je provádění technického dozoru investora
v rámci stavby „PETROV – cyklostezka na Sudoměřice“, v průběhu celé výstavby.
Dozor bude prováděn tak, aby splňoval podmínky, které ukládá zákon
č. 183/2006 Sb. Předpokládaná doba realizace stavby je březen až červen 2022.
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Úplata za činnost příkazníka je stanovena na 25 000,- Kč za předmět smlouvy.
649. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.12.2021 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
650. ZO schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků NaPlachetnici.
651. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku uchazeče Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Praha na zakázku „Komplexní pojištění obce Petrov a jejich organizací“
– část 1 – pojištění majetku a odpovědnosti s celkovou cenou 513 076,- Kč bez DPH
(pojistné za dobu trvání smlouvy 4 roky).
652. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku uchazeče Alianz pojišťovna, a.s.Praha na zakázku „Komplexní pojištění obce Petrov a jejich organizací“
– část 2 – pojištění vozidel s celkovou cenou 78 800,- Kč bez DPH (pojistné za dobu
trvání smlouvy 4 roky).
653. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku uchazeče Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Praha na zakázku „Komplexní pojištění obce Petrov a jejich organizací“
– část 3 – skupinové úrazové pojištění JSDH s celkovou cenou 23 120,- Kč bez DPH
(pojistné za dobu trvání smlouvy 4 roky).
654. ZO schvaluje Pronájem části (23 m2) obecní budovy č.p. 113 – místnosti na pozemku
p.č. 1/1 v k.ú. Petrov u Hodonína panu Radimu Hartmannovi, Petrov za účelem zřízení kanceláře. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní
lhůtou.
655. ZO schvaluje Pronájem nebytových prostor o výměře 60 m2 v přízemí
budovy č.p. 113 paní Ivaně Vaculové, Strážnice za účelem zřízení půjčovny dekorací
pro svatby, oslavy a ostatní společenské akce.
656. ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování č. 073/80/2004 ze dne 23.02.2004
VaK Hodonín, a.s. Předmětem dodatku je doplnění vodních děl: „Silnice I/55
Veselí nad Moravou – Petrov, Rohatec – Lužice, část Veselí nad Moravou – Petrov,
stavební objekt - kanalizace“ a „Silnice I/70 – Sudoměřice obchvat, Petrov kanalizace,
odvodnění vozovky silnice I/55“.
657. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Jihomoravského kraje v oblasti Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok
2022
na dovybavení členů zásahové jednotky obce. Celkové předpokládané náklady akce
jsou 100 155,- Kč. Požadovaná podpora je 70 108,- Kč, podíl obce bude činit 30 047,Kč. Z těchto prostředků budou pořízeny zásahové kabáty a kalhoty pro členy jednotky.
658. ZO schvaluje Podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2022
ve výši 450 000,- Kč na spolufinancování projektové dokumentace pro provádění
stavby na projekt „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“.
659. ZO schvaluje Nominaci Ing. Evy Mlýnkové, r.č. 785210/4326, bytem 696 65 Petrov
140 do orgánů Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. v souladu § 84 odst.2) písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
660. ZO schvaluje Poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč zapsanému spolku Zdislava Veselí,
z.ú. na poskytování sociálních služeb.
661. ZO neschvaluje Zapojení obec Petrov do akce Vlajka pro Tibet.
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662. ZO pověřuje Starostku, aby sdělila žadatelům o vybudování parkovacích míst
před domy v části ulice „Bobálov“, že Obec Petrov nefinancuje ze svého rozpočtu
žádné individuální parkovací místa před rodinnými domy. Majitelé rodinných domů si
parkovací místa realizují na své náklady.
ZO bere na vědomí
-Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury oblast Bezpečnost 22
na spolufinancování projektu „Petrov – rekonstrukce chodníků ul. Rybáře a ul. U školky“.
Celkové náklady na projekt činí 12 267 948,- Kč, požadovaná výše dotace je 9 915 562,Kč. Spoluúčast ve výši 2 352 386,- Kč bude hrazena z rozpočtu obce.
-Nabídku společnosti Ultimo Wave, s.r.o. na discgolfové hřiště.

Usnesení č. 663 - 695 ze zasedání č. 40 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 24.3.2022
663. ZO schvaluje Program jednání.
664. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330063935/002-MDP
Zezula. Předmětem smlouvy je část obecního pozemku p.č. 416 v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterém je zřízeno a vymezeno věcné břemeno stavby „Petrov,úpravaNN,
Zezula K/354“ za účelem umístění distribuční soustavy – Podpěrný bod – sloup, Kabelové vedení NN, Venkovní vedení NN. Věcné břemeno se sjednává za jednorázovou
náhradu ve výši 2 000,- Kč.
665. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů SMS služby s.r.o.
666. ZO schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků NaPlachetnici, s.r.o. Předmětem smlouvy
je pronájem 28 m2 obecního pozemku p.č. 1307 v k.ú. Petrov u Hodonína společnosti
NaPlatechetnici, s.r.o. Olomouc. Nájemné činí celkem 40,- Kč za m2 a rok.
Celkové nájemné představuje částku 1 120,- Kč ročně. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou a lez ji vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
667. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov Město
Hodonín. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 153 200,- Kč za účelem
spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hodonín v roce 2022.
668. ZO schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací
pro Firemní zákazníky č. 32087.
669. ZO schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací
pro Firemní zákazníky č. 188132.
670. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 25 000,- Kč Sboru
dobrovolných hasičů Petrov.
671. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Sboru dobrovolných hasičů Petrov.
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672. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 170 000,- Kč TJ
Sokol Petrov.
673. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol Petrov.
674. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Mysliveckému spolku
Dolina Petrov.
675. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina
Petrov.
676. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 3 000,- Kč Mateřskému centru Klubíčko.
677. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Mateřskému
centru Klubíčko.
678. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov souboru Petrovjan ve výši
40 000,- Kč.
679. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Souboru Petrovjan.
680. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Kroužku stolního tenisu
ve výši 10 000,- Kč.
681. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Kroužku stolního tenisu.
682. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov SZ Český svaz chovatelů
ve výši 8 000,- Kč.
683. ZO schvaluje Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ZO Český
svaz chovatelů Petrov.
684. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 5 000,- Kč Moravskému rybářskému svazu, Pobočný spolek Strážnice, místní skupina Petrov.
685. ZO schvaluje Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MRS, z.s., p.s.
Strážnice, místní skupina Petrov.
686. ZO schvaluje Dotaci z rozpočtu Obce Petrov ve výši 100 000,- Kč panu Petru
Zezulovi, Petrov na demolici a výstavbu nového rodinného domu
na pozemku p.č. 354 v k.ú. Petrov u Hodonína.
687. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši
100 000,- Kč panu Petru Zezulovi, Petrov 546 na demolici a výstavbu nového rodinného domu.
688. ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 700,- Kč pro žáky 7 ročníků,
kteří se v letošním roce zúčastnili lyžařského kurzu. Příspěvek bude předán osobně
rodičům dětí.
689. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022. Rozpočtové opatření viz. příloha
č. 1/ZO40.
690. ZO neschvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1758/2 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 54 m2.
691. ZO schvaluje Změnu rozpočtových ukazatelů 551 Odpisy a 511 Opravy rozpočtu
Základní a Mateřská škola Petrov, příspěvkové organizace z důvodu pořízení myčky dle přiložené žádosti.
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692. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Klubu Radost na činnost a letošní
pobytovou akci v Litomyšli a okolí.
693. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 500,- Kč na provoz dětské
krizové linky.
694. ZO schvaluje Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce společnosti Zdravotní klaun,
o.p.s.
695. ZO neschvaluje Poskytnutí náhrady nákladů na vydláždění vjezdu do domu č.p. 318
paní Anně Hamšíkové. Realizaci vjezdů do svých nemovitostí si vlastníci domů provádí na své náklady.
ZO bere na vědomí
-Rozpočet DSO Mikroregion Strážnicko.

Den matek
Tuto neděli oslaví svátek všechny naše maminky. Milé maminky,
přejeme Vám hodně lásky, zdraví, elánu a trpělivosti se svými
dětmi.						
Starostka a místostarosta
Jak vznikl Den matek?
Jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti si zasluhuje její
ocenění. Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou
tradici. Již ve starém Řecku se žena těšila velké úctě, protože byla
dárkyní života. Ještě dávno před naším letopočtem se zde konaly jarní oslavy na počest
matky nejvyššího boha Dia, kterou byla bohyně Rei.
Myšlenka oslavy ženy a ženství v novověku byla oživena obyvateli britských ostrovů.
Z roku 1644 pochází první zmínka o tzv. Mothering Sunday (mateřská neděle), kdy byly
oslavovány všechny matky a babičky. Po celé Anglii se tento svátek rozšířil až v 19. století.
O to, aby se svátek matek slavil po celém světě, se zasloužila dcera protestantského kazatele
z Philadelphie Anny Reevers Jarvisová, která celý život bojovala za práva matek. V květnu
1907 uspořádala ve městě Grafton v západní Virginii oslavy na počest své zesnulé matky.
A za několik let americký president Thomas Woodrow Wilson
vyhlásil Den matek za svátek. Oslava připadá na druhou květnovou
neděli.
Den matek u nás
V naší zemi se začal slavit v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové,
dcery tehdejšího presidenta. S příchodem komunistické vlády
ho však vytlačil Mezinárodní den žen (MDŽ). Až po roce 1989
se tento svátek začal u nás slavit znovu. Přestože nemá náboženský
podtext, dá se říct, že se rozšířil natolik, že vznikla novodobá
tradice.
/Jaro, str. 57/
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JEDNÁNÍ NA PODPORU VÝSTAVBY D55
Výstavba dálnice D55 je ve Zlínském kraji v plném
proudu. V těchto dnech byla vysoutěžena i stavba
mezi Moravským Pískem a Bzencem. Přípravu
stavby na území Jihomoravského kraje bohužel
provází zdržení, a to proto, že je problémový
průchod přes Bzeneckou Doubravu.
Z tohoto důvodu se konalo další důležité jednání
na podporu výstavby D55 na strážnické radnici.
Společně vedením města Strážnice, Bzence,
Vracova, Veselí nad Moravou a Sudoměřic jsme
jednali
s našimi zástupci v parlamentu Antonínem Tesaříkem a Martinem Hájkem. Požádali jsme
je, aby nám tuto vážnou situaci kolem výstavby D55 pomohli řešit v Praze. Připravují
se také další jednání se zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí,
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Jihomoravského kraje. Bude to ještě dlouhá cesta,
ale spolu se zástupci dotčených měst a obcí táhneme za jeden provaz a věříme, že se nám
podaří přípravu stavby úseku dálnice D55 Bzenec Přívoz – Rohatec posunout kupředu.
Je nám známo riziko, že provoz z dostavěné dálnice zasáhne významně naše obce.
Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Anglické dopoledne se Sárou v MŠ
V pátek 25. 3. 2022 nás ve školce navštívila Sára Hanáková, která studuje jazyky a doučuje
děti anglický jazyk. Děti byly rozděleny do třech skupin a pro každou skupinu měla Sára
nachystaný program, který přizpůsobila věku dětí. Děti se naučily dvě písničky. Jedna
písnička byla o lidském těle a druhá děti naučila písničky. Děti si se Sárou i zacvičily. Každá
skupinka si „vypěstovala“ svou vlastní anglickou květinu, kterou děti rozveselily barvami
a pojmenovaly ji např. „Flower Window“. Dětem se dopoledne líbilo a už se těší až nás Sára
zase někdy navštíví.
kolektiv MŠ
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Den Země MŠ
Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na podporu
ochrany životního prostředí. Ve školce jsme se na tento den velice těšili
a společně s dětmi jsme se vydali zkrášlit své okolí. Motýlci vysbírali
odpadky v okolí školky. Děti si tento zkrášlovací den velice užily.
Třída Včelek slavila Den
Země celý týden, který byl
završený páteční procházkou
podél Radějovky. Během
procházky jsme nasbírali
spoustu odpadků, které jsme
s dětmi následně roztřídili do odpovídajících
kontejnerů. Věříme, že takto laděná procházka
nebyla poslední, protože zájem dětí o čistotu
přírody je obrovský a už při příchodu do školky se ptaly, kdy půjdeme uklízet znovu.
kolektiv MŠ

Divadlo „O křišťálovém srdci“
Ve středu 23. 3. 2022 se děti ze třídy Motýlků oblékly do
společenských šatů a vyrazily na divadelní představení
„O křišťálovém srdci“, které se odehrálo v kulturním domě
ve Strážnici. Příběh byl o dobrosrdečné a milé Alžbětce.
Svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda a vidí na ní jen
to dobré. Chamtivá Agáta ji však stále sekýruje a ponižuje.
Naštěstí Bětuška potká dobrého přítele, moudrého Lesního
mužíčka Otakárka, který jí radí a pomáhá. A tak se z bojácné
Alžbětky stává statečné děvče, které nepodléhá zlu a vítězí.
Především nad svým vlastním strachem, ale dokonce se jí
podaří otevřít oči a srdce své sestře Agátě.Dětem se pohádka líbila, protože byla veselá,
plná vtipných situací a písniček. Podstatou pohádek je věčný souboj mezi dobrem a zlem,
kdy dobro nakonec vítězí a v této pohádce tomu nebylo jinak.
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Plavecký výcvik
V pondělí 4. 4. 202 byl zahájen pro děti mateřské školy předškolního věku a pro děti
základní školy 1., 2., 3. ročníku plavecký výcvik. Na plavání jezdí celkem 48 dětí. Děti se
plaveckého výcviku zúčastní každé pondělí a celkem je čeká 10 lekcí.
Co plavání přináší:
1. radostný zážitek
2. rozvoj psychomotorických schopností dítěte
3. podporuje správné zakřivení páteře dítěte a posílení zádových svalů
4. rozvoj rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte
5. posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu
6. podporuje chuť k jídlu, zlepšuje spánek
7. děti se učí spolupráci, soustředění, jsou bystřejší
8. zvyšuje se síla, vitalita a pohyblivost celého těla
kolektiv MŠ

První pomoc ve školce
Ve čtvrtek 14. 4. 2022 přijela za dětmi paní z organizace
Červeného kříže s krásným naučným programem „První pomoc“.
Jako první si děti zopakovaly všechny složky integrovaného
záchranného systému. Poté si zopakovaly části těla, protože každý
správný doktor musí znát lidské tělo. Paní si pro děti nachystala
malý test, kde děti pomocí obrázkového materiálu poznávaly,
jaká první pomoc by byla potřeba – co se asi stalo, jak se správně
zachovat, koho přivolat na pomoc a jak nebezpečí předcházet.
Předposlední zkouškou k tomu, aby se děti mohly stát záchranáři,
bylo seznámení s lékárničkou. Děti měly za úkol poznat co do
lékárničky nepatří, co do lékárničky naopak patří a jaké využití
daná věc má. Děti čekala praktická zkouška, kdy se děti naučily
zavázat obvazem zraněnou nohu, trojcípým šátkem ruku a celé zraněné tělíčko obvazem i
šátkem. Na závěr si paní připravila pro straší děti ukázku na figuríně, jak ji správně oživit.
Děti za odměnu dostaly omalovánky a svého záchranáře.
kolektiv MŠ
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Matematický klokan 2022
V pátek 18. března se naši žáci zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický
klokan. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií. Naší školy se týká kategorie
Cvrček (2.-3. třída ZŠ) a kategorie Klokánek (4.-5. třída ZŠ). Žáci řešili soubor dvaceti čtyř
testových úloh v čase 60 minut. Úlohy, které žáci řeší, se liší od typických školních úloh.
Jsou nestandardní, zajímavé, zaměřené na logickou úvahu a matematickou představivost.
Testové úlohy jsou řazeny ve třech skupinách podle obtížnosti a za každou správnou
odpověď mohou žáci získat 3, 4 nebo 5 bodů. Nejvyšší počet možných získaných bodů byl
120. V kategorii Cvrček se na prvním místě umístila Natálie Mikésková (54 bodů),
v kategorii Klokánek první místo obsadil Albert Buchtík (70 bodů). Nejlepším řešitelům
patří velká gratulace.
Romana Staňková, učitelka

Setkání s rodiči na téma: PORUCHY VÝSLOVNOSTI
Beseda s klinickou logopedkou Mgr. Jarmilou Kratochvílovou proběhla ve čtvrtek 31. 3.
v ZŠ v počítačové učebně.Jednalo se již o druhé setkání a obsahem besedy byl stručný
popis vývoje řeči dítěte v závislosti na věku, vývojové mezníky, klinické znaky možné
komunikační poruchy, logopedická prevence a pomůcky.Vývoj řeči nelze odlišit od vývoje
ostatních schopností člověka. Není proto možné rozvíjet dětskou řeč na úrovni, která by
měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neprobíhá
tak, jak bychom si představovali a přáli.V rámci logopedické prevence se podporuje správné dýchání, artikulační obratnost a také přiměřené užívání modulačních (prozodických)
faktorů řeči.
Cvičení na rozvoj dechu
Cílem těchto cvičení je podpora hlubokého a plynulého bráničního dýchání, koordinace
výdechu a nádechu (jejich intenzity, hloubky a rozsahu).
Artikulační cvičení
Při artikulačních cvičeních se procvičují rty, jazyk, dolní čelist a měkké patro. Současně
se procvičuje jemná a hrubá motorika.
Cvičení rtů a mimických svalů
Cvičení jazyka
Lexikálně-sémantická rovina
S touto rovinou jsou spojeny především činnosti na rozvoj slovní zásoby.
Morfologicko-syntaktická a pragmatická rovina
Činnosti podporující porozumění, vyjadřování a osvojování gramatických pravidel. Jejich
cílem je dovést dítě k porozumění sdělení druhých a k vlastnímu souvislému vyjadřování.
Činnosti zaměřené na prozodické faktory řeči
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Při těchto aktivitách se děti seznamují s tím, že řeč má své výrazové prostředky: rytmus,
intonaci, výšku, dynamiku a barvu. Jimi lze jednu větu vyjádřit mnoha způsoby a docílit tak
vystižení různé nálady i některých povahových rysů mluvčího.
Po pátém roce by dítě mělo správně umět převyprávět příběh, pohádku podle obrázků
i bez nich. V tomto období je již kvalitním partnerem ke komunikaci.
Jestli máte pocit, že Vaše dítě nemluví adekvátně vůči svému věku, kdykoliv se obraťte
na logopeda.
Jarmila Flašarová, učitelka

Velikonoční jarmark
Po delší odmlce se konaly na ZŠ a MŠ přípravy na "Velikonoční jarmark". Všechny třídy se s radostí zapojily
do příprav, aby se předvedly v nejlepším světle, jak jsou
šikovné a co dokáží vyrobit. V pracovních činnostech
se tvořilo ze dřeva, tvrdého papíru, textilu a přírodnin.
Ve výtvarné výchově se malovaly a zkrášlovaly rozpracované výrobky. Před jarmarkem se všechno kompletovalo a třeba na dřevěném kolečku byla slepička
s kohoutkem, na tácku kuřátka s vajíčkem a podobně.
Menší děti vytvořily taštičky, ozdobné obálky, zápichy a
závěsy. Posledním výrobkem byl velikonoční stromeček
z krušpánku (buxusu), ozdobený květinami a mašličkami. Tato činnost starší žáky moc bavila a všechny stromečky si výrobci zamluvili. Děti se dobrovolně hlásily
i jako prodejci. V den jarmarku se vše připravilo před
školu, protože nám přálo počasí. To přilákalo všechny
kolemjdoucí, maminky, babičky, tetičky. Známí i neznámí si měli z čeho vybírat. Všechny dekorační výtvory
mizely ze stolu velkou rychlostí, z čehož měli všichni tvůrci radost.
Tímto bychom chtěli poděkovat za hojnou návštěvnost a příjemně strávené předvelikonoční odpoledne.
Irena Šťastná
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Zápis do prvního ročníku ZŠ
V úterý 5. dubna 2022 byl pro všechny předškoláky velmi významný den. Určitě se už všichni těšili,
a hlavně připravovali na zápis do 1. ročníku základní školy.Tento rok bylo u zápisu 13 předškoláků. Byli
rozděleni na tři skupiny podle toho, která paní učitelka
je zapisovala. Každý budoucí žák musel splnit spoustu
úkolů, kterými prokazoval své dovednosti a schopnosti.Všechny děti se velmi snažily a bylo na nich vidět, že už se do školy těší.
Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Téměř všichni je ale zvládli na jedničku. Za odměnu měli
nachystané drobné dárečky, které jim vyrobili jejich budoucí spolužáci. Každý budoucí
prvňák si také odnášel perníček, který měl tvar školy. Tímto děkuji paní Vašíčkové za to, že
nám je pro děti napekla a krásně nazdobila.
Jitka Vyoralová, učitelka

Den otevřených dveří
I v letošním roce po dvouleté přestávce jsme ve středu 20. dubna uskutečnili Den otevřených
dveří ve školce i ve škole. Do mateřské školy se přišli návštěvníci,
velcí i malí, podívat, co naši kluci a děvčata
ve školce v průběhu dne dělají. Malí návštěvníci
se samozřejmě zapojili do her a aktivit společně
se školkovými dětmi. Vypadalo to tam
jako v úle. Nakonec dopolední návštěvu
trávili všichni na zahradě mateřské školy, kde
se mohli proběhnout, pohoupat, zadovádět
si na prolézačkách i hrát si s ostatními dětmi.
Věřím, že se návštěvníkům naše školka líbila
a byli spokojeni.Základní školu navštívilo také
několik rodičů a prarodičů, kteří se přišli podívat na své děti.
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Jistě byli překvapeni, že to již není „ta stará škola“, kde se sedí se založenýma rukama
a vzpřímeně se hlásí bez špitání. Dnes jsou
hodiny mnohem pestřejší, s nabídkou různorodých aktivit a možností využívání podpůrných
pomůcek a zařízení. Někteří z návštěvníků dětem přinesli i odměnu v podobě malých dobrot.
To si děti o přestávce pochutnaly. Moc děkujeme za Vaši návštěvu a doufáme, že se na nás
přijdete opět podívat.
Renata Svobodová, ředitelka

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 21. dubna jsme se sešli všichni žáci
i učitelé školy v tělocvičně, kde se nám představili se svou recitací zástupci jednotlivých ročníků. Paní učitelky se staly na tuto dobu porotci
a měly nelehký úkol vybrat mezi soutěžícími
ty nejlepší. Básničky byly velmi různorodé veselé, ale i vážné, dlouhé i krátké. Všichni přednášející se velmi snažili, aby i jejich přednes byl
ten, který bude oceněn diplomem. Nakonec byla
vyhlášena přestávka, během které byli vybráni vítězové recitace. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
1. kategorie 1. ročník, 2. kategorie 2. a 3. ročník a 3. kategorie 4. a 5. ročník.
Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, přejeme i v dalších soutěžích mnoho úspěchů,
vítězům taktéž gratulujeme a doufáme, že si odnesou ocenění i z recitační soutěže mezi
školami Petrov a Sudoměřice.
Renata Svobodová, ředitelka

Recitační soutěž mezi školami Petrov a Sudoměřice
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 jsme se celá škola vydali na pěší návštěvu naší sousední obce
Sudoměřice, kde nás čekalo soutěžní klání mezi školami. Ranní procházka byla velmi
příjemná a pro žáky jistě i přínosná. V 9 hodin ráno jsme již byli usazeni v novém kulturním
sále v Sudoměřicích a byli jsme plni očekávání. Z naší školy soutěžilo 10 žáků
ve 3 kategoriích.
Celou soutěž moderovala paní ředitelka Hana Veselá a podporovala jednotlivé soutěžící.
Po ukončení samotné recitace měla čtyřčlenná porota nesnadný úkol rozhodnout,
kdo ze soutěžících porotu nejvíce oslovil. Než se porota dohodla, vystoupila se svým
tanečním programem děvčata ze Sudoměřic.
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A byl tady okamžik udělování ocenění, na které již nedočkavě soutěžící čekali. Recitátoři
z naší školy si odnesli jedno první a jedno třetí místo v 1. kategorii, dále jedno druhé a jedno
třetí místo ve 2. kategorii (2. a 3. ročník) a jedno třetí místo ve 3. kategorii (4. a 5. ročník).
Úspěšnými recitátory se letos stali a umístili se na oceněných místech: Hartmannová
Lilien, Krůtilová Dorota, Jiránková Jana, Horváthová Amálie a Buchtík Albert. Ráda bych
tímto ještě jednou gratulovala k dosaženému úspěchu a všechny ostatní soutěžící chválím
za jejich úsilí a snahu.
Renata Svobodová, ředitelka

Oznámení ze školní kuchyně
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že naše školní jídelna má aktuálně volnou kapacitu a přijímá
tedy nové strávníky. Máte-li zájem o odběr obědů, navštivte nás přímo ve školní kuchyni
nebo v kanceláři vedoucí ŠJ, rádi Vám sdělíme veškeré podrobnosti. Od 1. 5. 2022 jsme
bohužel také nuceni z důvodu zvýšení vstupních nákladů upravit cenu obědů na 75,-Kč/
oběd. Věříme, že i s ohledem na stávající situaci na trhu se setkáme s pochopením tohoto
kroku a budete i nadále spokojeni s našimi službami.
Jana Eisová, ekonomka

2/2022

ZE ŽIVOTA OBCE
Fašaňk
Letošní fašaňk byl po dvouleté pauze zase veselý, tak jak jsme zvyklý.
Do průvodu se připojilo hodně masek, které doprovázeli muzikanti
a po cestě se zapojilo také mnoho občanů a občerstvili fašaňkáře.
V hospůdce Na Baťáku jsme pochovali basu a na zúčastněné čekalo
připravené občerstvení v podobě polévky, ovaru, koláčů a svařáku.
Děkujeme všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a díky vám
všem se sobotní odpoledne a večer vydařil.
Eva Mlýnková, starostka

strana

17

18

strana

2/2022

Cykloexkurze MAS Strážnicko
Ve čtvrtek 28. dubna uspořádala Místní akční skupina Strážnicko
cykloexkurzi po projektech, které zrealizovali členské obce
a podnikatelé z jejích dotačních titulů. Ve Strážnici jsme navštívili
informační místo a vinotéku pana Radka Botura a krásný penzion
U Levandule pana Radomíra Sochora. V Petrově
to byla
provozovna Vinařství Klásek, počítačová učebna v základní
škole a cyklostezka na Sudoměřice. V Sudoměřicích nám pan
starosta představil jejich nové kulturní centrum a výsadby stromů,
dále jsme se zastavili podívat na novou pálenici u pana Josefa
Bučka. Přes vinohrady jsme pokračovali na malé občerstvení na
Hotařskou búdu k panu Josefu Dobčákovi. Poté ještě následovala
prohlídka Vinařství Roseta Radějov a Vinařství Uřičář Tvarožná
Lhota. Všechny zrealizované projekty se moc povedly a budeme se těšit na další nové.
Eva Mlýnková, starostka

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený
s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci
ze 30. dubna na 1. května. I u nás pořádala hospůdka Na Baťáku
tuto tradiční akci. Ke zpříjemnění podvečeru hrála skupina PS Band
Radka Kláska. V areálu se hemžily malé i velké čarodějnice, které
dostaly
drobný
dárek od manželů
Vo j t k o v ý c h .
Nechyběl ani oheň,
kde jsme si mohli
opéct špekáčky. Děkujeme za uspořádání
akce a všem zúčastněným za příjemnou
atmosféru.
Eva Mlýnková, starostka
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Odemykání Baťova kanálu
Ve svátek 1. máje se tradičně odemyká plavební cesta Baťův kanál, proto jsme také i my
v Petrově zahájili novou plavební sezónu. Obecním klíčem jsme odemkli vodu, účastníci
se mohli svézt na lodích pana Michala Kalmana a Miroslava Svobody, zaskákat
si na skákacím hradu, občerstvit se u místních provozoven, a poslechnout pohodovou
muziku u stánku Krůtěné zrmzliny. Věříme, že jste si sváteční den všichni užili, a to i díky
hezkému počasí.

Do našeho přístavu také v podvečerních hodinách připlula loď s hosty z veselského přístavu,
kde byli zastoupeni poslanci, senátoři a starostové ze Zlínského a Jihomoravského kraje.
Zároveň také zástupci z Ředitelství vodních cest ČR a Státní plavební správy. Přivítali
jsme je pohárkem dobrého petrovského vína a škvarkovými pagáčky. Návštěvě se u nás
líbilo… :-)
Eva Mlýnková, starostka
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Jaro je v plném proudu. Členové zásahové jednotky pravidelně pečují o techniku, děti trénují a účastní se soutěží. Ostatní se zapojují do další aktivit.Jednou takovou byl sběr kovového odpadu, který jsme provedli před Velikonocemi. Děkujeme tímto všem občanům,
kteří nám jej poskytli a přispěli tak na provoz sboru. Jak jsem psal v minulém článku,
na květen plánujeme významnou událost. Oslavu 111. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Petrově. Oslava proběhne v sobotu 21. května. Začneme dopoledne v deset
hodin mší svatou v kostele sv. Václava. Následně připravíme ukázky hasičské techniky
na prostranství vedle základní školy. Večer oslavy uzavřeme na zábavě v Plžích, kde zahraje skupina Brixen band. Rádi Vás přivítáme u všech částí oslav v co největším počtu!
Hned další den proběhne v areálu koupaliště soutěž dětí. Ty se poperou o poháry memoriálu
Josefa Javornického. Přijďte naše mladé hasiče podpořit!
Za všechny členy sboru Vám přeji krásné jaro,
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Teprve 2 měsíce uplynuly od posledního čísla zpravodaje, ale dle naší vytíženosti to nikomu z nás ani nepřijde, že by se jednalo o tak krátkou dobu. V uplynulém mezidobí naše
jednotka byla povolána k dalším 17 mimořádným událostem. Od začátku roku se celkem
jedná už o 22 událostí, což je oproti stejnému období v předchozím roce nárůst o neuvěřitelných 267 %.Nejsmutnějším faktem na této statistice je, že většinu oněch událostí
má na svědomí žhář, který se od loňského podzimu potuloval především na Rohatecku
a Vracovsku. Za dobu svého působení má na svědomí min. 25 požárů travnatých a lesních
porostů, ke kterým se doznal. Z daných 17 událostí za poslední 2 měsíce, se tento jedinec
postaral o 8 výjezdů pro naši jednotku. Naštěstí ale klec už spadla a žhář byl dopaden 29.
3. po založení požáru ve Vracovském lese, který se rozšířil natolik, že si vyžádal vyhlášení
3. stupně požárního poplachu a přítomnost 22 jednotek s 33 kusy požární techniky. K daným událostem jsme vyráželi 21. 2. (2x), 10. 3., 26. 3., 27. 3., 28. 3. (2x) a 29. 3.
Mezi další události, ke kterým jsme vyjížděli, patří:
17. 2. technická pomoc, Sudoměřice – odstranění stromu zasahujícího do komunikace
14. 3. požár, Sudoměřice – požár pole po neuhlídaném pálení
22. 3. požár, Tvarožná Lhota – požár půdy a střechy rodinného domu
23. 3. požár, Strážnice – neuhlídané vypalování trávy
25. 3. požár, Lužice/Hodonín/Rohatec – požár brzdových válců elektrického vlaku
a jednotlivých ohnisek trávy podél trati
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29. 3. požár, Strážnice – požár trávy po neuhlídaném pálení
7. 4.
technická pomoc, Sudoměřice – odstranění stromu spadlého na komunikaci
Jako každý rok i během tohoto jara jsme vyráželi k požárům způsobeným neuhlídaným
pálením nebo vypalováním travnatých porostů. Rádi bychom tímto všechny upozornili,
že plošné vypalování trávy je ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁNO a hrozí za něj nemalé pokuty. Dále pokud máte v úmyslu na zahradě pálit
klestí, nahlaste jej bezplatně HZS ČR použitím formuláře na paleni.izscr.cz/paleni.
V případě ohlášení požáru ve vaší blízkosti tak budete nejprve kontaktováni přímo
operačním střediskem HZS ČR, ještě před vysláním jednotek požární ochrany. Lze tak
předejít zbytečnému výjezdu hasičů v případě, že si vaše pálení někdo splete s požárem,
anebo v opačném případě, kdy se oheň rozuteče po okolí, budou mít hasiči dopředu vaši
přesnou adresu (popř. GPS souřadnice) a tudíž i rychlejší výjezd a dřívější dojezd k místu
události.
Kromě zmíněné výjezdové činnosti jste naše jednotlivé členy mohli také potkat,
když se např. starali o vaši bezpečnost a řízení
dopravy při tradičním fašaňku či při křížové
cestě od kostela sv. Václava na Baťův kanál.
V měsíci březnu jsme si také udělali malou
brigádu a vyčistili požární nádrž od nánosů
bahna. Velké poděkování patří zúčastněným
členům
a panu Kamilu Svobodovi, který nám
s pomocí bagru obrovsky pomohl.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel
družstva JSDH
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do jarní části sezóny vstoupilo A-mužstvo utkáním na domácím hřišti, ve kterém Petrov
prohrál 0:5 se suverénně vedoucím mužstvem soutěže Ratíškovice B. V následujícím kole
zavítal Petrov na hřiště Dambořic, kde bohužel taktéž prohrál v poměru 3:2 (branky Petrova:
Zlomek T, Janeček D.) Ve třetím jarním kole Petrov přivítal na domácím hřišti oddíl
z Dolních Bojanovic, ve kterém se domácí Petrov po dobrém výkonu konečně dočkal první
jarní výhry 3:1 (branky Petrova: Zlomek T., Macháček Z., Janeček D.) Následující neděli
Petrov dokázal doma porazit mužstvo KEN Veselí nad Moravou v poměru 3:0 (branky
Petrova: Lončík T., Macháček M., Kříž R.). V dalším kole však bohužel Petrov nenavázal
na předchozí vítězná utkání a prohrál po velmi špatném výkonu s posledním mužstvem
Hovorany rozdílem 5:0. V neděli 24.4.2021 se odehrálo důležité utkání na hřišti Petrova
mezi domácím mužstvem a ambiciózním oddílem z Vlkoše. Domácí mužstvo po bojovném
výkonu a dramatickém průběhu utkání nakonec zaslouženě zvítězilo 4:3 a připsalo si tak
3 důležité body do tabulky OP (branky Petrova: Macháček M., Janeček D. Benovič
J., Lončík T.).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Baník Ratíškovice B
FK Vlkoš
Starý Poddvorov
Hr. Lhota B
Dolní Bojanovice
FC Lipov
Sokol Petrov
Družba Bukovany
Sokol Dambořice
SK Žarošice
KEN Veselí nad M.
Sokol Kněždub
FK Hovorany
Sokol Žeravice

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

18
12
12
9
9
7
7
8
7
7
6
4
3
2

0
2
1
4
1
5
5
2
3
3
3
6
5
4

1
5
6
6
9
7
7
9
9
9
10
9
11
13

61:10
68:35
43:30
45:43
40:30
31:28
34:42
35:55
38:39
32:43
29:35
27:40
19:39
23:56

54
38
37
31
28
26
26
26
24
24
21
18
14
10

Aktuálně se tak A-mužstvo nachází na 7. příčce OP s počtem 26 bodů. Do konce sezóny
nás čeká ještě 7 mistrovských utkání, která budou velmi důležitá z pohledu dalšího setrvání
v okresním přeboru.
Mužstvo starších žáků úspěšně navazuje na své výkony z podzimní části mistrovského
sezóny v rámci okresní soutěže a dále získává cenné body ze svých utkání. Starší žáci
Petrova se nyní nachází v tabulce OS na 2. místě s počtem 19 bodů.
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Nejlepší střelci mužstva: Šimona Jan
Matyáš – 12 branek, Tadeáš Konečný
– 9 branek, David Kubík – 7 branek
Z tělocvičny se nám do venkovních
prostor fotbalového hřiště přesunulo
mužstvo „minipřípravky“ (děti ve
věku 4 – 8 let), které se pravidelně
schází k tréninkové činnosti každé
úterý a čtvrtek. Dokonce má již
mužstvo „minipřípravky“ za sebou
první přátelská utkání. Účast dětí je
opravdu hojná. Věříme, že se nám do
budoucna podaří vychovat nadějné
fotbalisty, kteří budou pokračovat v
petrovské fotbalové tradici.
V pátek 8.4.2022 uspořádali zástupci a příznivci TJ Sokol Petrov sběr odpadků v obci
Petrov v lokalitě fotbalového hřiště a okolí (Plže, koupaliště, koryto Radějovky apod.).
Závěrem bych chtěl poukázat na sportovní všestrannost některých našich fotbalistů, kteří se
mimo fotbalu věnují vrcholově
i jinému sportovnímu odvětví. Jedná
se o Tibora a Davida Kubíkovi, kteří
rovněž sportují i v řecko-římském
zápase za oddíl TJ Sokol Hodonín.
Tibor
se dokonce v březnu tohoto roku stal
ve věkové kategorii mladších žáků
(U13) na národním šampionátu v
olympijském zápase řecko-římském,
který se konal v Ostravě, mistrem
České republiky.
V mladších žácích předvedl Tibor vyspělé zápasnické umění a zaslouženě tak zvítězil
ve váze do 57 kg. Tibor prošel naprosto hladce vyřazovacími boji ve skupině, přičemž
neztratil jediný bod. Ve druhé skupině si stejně neohroženě vedl Gaspar Sánchez ze Sokolu
Hnidousy-Motyčín, a tak se očekávalo vyrovnané finále.
Finálová očekávání byla naplněna měrou vrchovatou a diváci viděli atraktivní a do poslední
chvíle otevřený souboj, který byl ozdoben řadou strhů a podběhů. Po čtyřech minutách
vyčerpávajícího boje se ukazatel skóre zastavil na stavu pět čtyři pro Tibora, který si tak
připsal svůj první mistrovský titul, čímž napodobil svou matku Andreu a otce Viktora, kteří
jsou několikanásobnými zápasnickými mistry republiky.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a za podporu.
Ladislav Krůtil ml. - jednatel
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Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov pro jarní část sezóny 2021/2022
datum

čas

Okresní přebor - Muži

20.3.

14:00

Sokol Petrov - Ratíškovice B

čas

OS – Žáci
---

27.3.

14:00

Dambořice - Sokol Petrov

3.4.

15:30

Sokol Petrov - Dolní Bojanovice

13:00

Milotice - Sokol Petrov
(sobota 2.4.)

10.4.

15:30

Sokol Petrov - KEN Veselí n. Mor.

12:30

Sokol Petrov - Žarošice

17.4.

16:00

Hovorany - Sokol Petrov

14:00

Sokol Petrov - Čejč/Hovorany

10:00

Mor.Písek/Žeravice - Sokol Petrov
(hřiště Mor.Písek)
Sokol Petrov – Milotice

Sokol Petrov – Vlkoš

---

24.4.

16:00

1.5.

10:15

Žarošice - Sokol Petrov

8.5.

16:30

Sokol Petrov - Starý Poddvorov

13:30

15.5.

16:30

Hroznová Lhota B - Sokol Petrov
(sobota 14.5.)

13:15

Žarošice - Sokol Petrov

VOLNO

22.5.

17:00

Sokol Petrov - Kněždub

10:00

Čejč/Hovorany – Sokol Petrov
(sobota 21.5., hřiště Čejč)

29.5.

17:00

Bukovany - Sokol Petrov

14:00

Sokol Petrov – Mor.Písek/Žeravice

5.6.

17:00

Sokol Petrov – Žeravice

VOLNO

17:00

Lipov - Sokol Petrov
(sobota 11.6.)

---

12.6.

Český zahrádkářský svaz Základní organizace – vinaři Petrov
Vážení přátelé a milovníci vín.
Jak jistě všichni víte, za poslední dva roky se nekonaly žádné výstavy vín, což bylo zapříčiněno epidemiologickou situací v naší zemi. Nyní se vše pomalu vrací do zajetých kolejí. Dne 7. května 2022 od 14 hodin se uskuteční tradiční Místní výstava vín v Petrově.
Pro tento rok jsme výstavu umístili na „kolečko“ - do centra Petrovských Plží. Této výstavě předcházelo školení degustátorů v Sudoměřicích, jako příprava na následné degustace
a hodnocení vín v Petrově a Sudoměřicích. Na výstavě vín v Petrově prezentují svá vína vystavovatelé z Petrova a blízkého okolí. K ochutnání bude 311 vzorků vín z toho 213 bílých
vín, 34 růžových vín a 64 červených vín. Tímto Vás srdečně zveme k ochutnávce krásných
vín při zvuku cimbálové muziky. Další vinařskou akcí, na kterou Vás srdečně zveme, je
Družební výstava vín v Sudoměřicích, která se uskuteční 21.5.2022. Přejeme Vám hezké
jarní dny a těšíme se na setkání u pohárku dobrého vína.
ZO ČZS v Petrově
Petr Horák, předseda
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Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
V sobotu 9. 4. 2022 jsme se připojili k akci „Ukliďme Česko“. Po dohodě s vedením obce, školou
a sportovci jsme prošli úsek okolo Baťova kanálu
po most směrem na Sudoměřicea část úseku podél
silnice I/55. Největší množství odpadu bylo sebráno
okolo silnice a přilehlých částí. Díky vybudování
a zprovoznění Sběrného dvora v Petrově - a nejen
v Petrově, již snad nebude docházet ke vzniku nových „černých skládek“.Novou sezónu jsme zahájili jarním sčítáním zvěře v únoru. V současnosti
se věnujeme čistění, údržbou a opravou krmných zařízení. Dále nás v nejbližší době čeká
okresní výstava trofejí, která se uskuteční 28.5.2022 v Kulturním domě v Hodoníně.
Opět se začínají organizovat soutěže ve střelbách, kterých se naši členové účastní a dále
svody a zkoušky lovecky upotřebitelných psů. Znovu plánujeme navázat na spolupráci
se školou, která byla v předcházejících dvou letech pozastavena.Myslivecký spolek Dolina
Petrov děkuje všem občanům, kteří se při svých venkovních aktivitách ať pracovních nebo
volnočasových chovají v přírodě zodpovědně a ohleduplně.
Myslivosti zdar

Robert Prokipčák, předseda

Titul mistra ČR do Petrova
Petrovská rodačka Kateřina Tomanovská vybojovala na mistrovství ČR 2022 v Kutné Hoře
svůj premiérový titul ve dvouhře
žen ve stolním tenise. Ve finále
porazila Zdenu Blaškovou 4:3,
když otočila zápas z nepříznivého
stavu 0:3. Po dvou titulech
ve čtyřhře a loňské singlové finálové účasti se jedná o její největší
domácí individuální úspěch.Kateřina začínala se stolním tenisem
v roce 2004 v Sokole Hodonín.
První mistrovský titul získala
v mladších žákyních v roce 2008
v Liberci, další pak přidala
v kadetských a juniorských kategoriích. Celkem má na kontě 10 českých titulů.
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Svoji reprezentační kariéru
začala v roce 2007 na ME
minikadetů ve Štrasburku.
Od té doby oblékla reprezentační dres ve všech mládežnických kategoriích a dnes je
již stálou členkou základního
kádru žen ČR. Je pravidelnou
účastnicí evropských a světových šampionátů družstev
a jednotlivců. V loňském roce
si zahrála na MS v americkém
Vítězství ve čtyřhře se Zdenou Blaškovou na ITTF Czech Open
Houstonu. Klubové povinv Olomouci 2021
nosti si plní již čtvrtých rokem v bundesligovém TTG Bingen/Münster-Sarmsheim.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme fotbalistům a myslivcům, kteří se zapojili do akce
„Ukliďme Česko – Ukliďme Petrov“ a hasičům za pomoc při provozu skákacího hradu
na Baťově kanále.
Starostka a místostarosta

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN - ČERVENEC
POPELNICE : 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13.5., 10.6., 8.7. pátek
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben, květen a červen:
Duben
1.4. Marie Koštuříková
1.4. Anna Obrtlíková
5.4. Zdenka Richterová
13.4. Miluše Šarová
20.4. Josef Zůbek
22.4. František Obrtlík
25.4. Alžběta Březovská
Květen
12.5. Pavel Dekař
22.5. Alžběta Březovská
27.5. Marie Gajdová
Červen
3.6. Karel Belžík
4.6. Anna Janečková
8.6. Marie Stránská
14.6. Josef Zezula
18.6. Anna Gavlíková
18.6. Františka Belžíková
20.6. Vladimír Peťa
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
Narodili se:
Jakub Bačík
Jan Hartmann
Opustili nás:
Helena Zemanová
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ANDREA
VISAGE
KOSMETICKÉ
OŠETŘENÍ
LÍČENÍ A ÚČES
- PLESY
- SVATBY
-OSLAVY
- FOCENÍ
PRODLUŽOVÁNÍ
ŘAS

LASH LIFTING
& FILLER

ANDREA ŠVRČKOVÁ, PETROV 543, +420 733 537 636
WWW.ANDY-VISAGE.CZ
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Vítání občánků do života obce,
vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ.

Program:

na dětském hřišti.

neděle 8. května 2022 v 15 hod.

u příležitosti DNE MATEK

ZAHRADNÍ
SLAVNOST

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

OBEC PETROV A ZŠ A MŠ PETROV
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ODEMYKÁNÍ BAŤOVA KANÁLU
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