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40,- Kč

V programu -vstupy organizací, mažoretky, taneční skupina
ARCOBALLENO, latinsko-americké tance, soutěže.
K tanci a poslechu zahraje skupina Yama
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
většina z nás máme po dovolených a dětem právě skončily tak dlouho očekávané letní prázdniny. Během prázdninových dnů jsme měli možnost se potkat hned na několika
akcích. Počínaje hasičskou soutěží, nocí, Dnem vinařů, poté na cimbálovém festivalu, Petrovském chmelobraní a předposlední srpnovou sobotu jsme slavnostně otevřeli přístav na
Baťově kanále. Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, ale také všem zúčastněným.
Díky vám všem je život v naší obci nevšední a zajímavý.
Obrovský dík patří také za trpělivost a ohleduplnost při stavbě přístavu na „Baťáku“, a
to především obyvatelům ulice „Rybáře“. I když investorem a majitelem přístavu je Ředitelství vodních cest ČR, zúčastňovali jsme se každého kontrolního dne na stavbě a dohlíželi
jsme na to, aby vše probíhalo tak jak má a hájili zájmy obce. Snažili jsme se, aby se nám to
podařilo co nejlépe. Hodnocení však necháme na vás. Celou stavbu financovalo ŘVC ČR a
Státní fond dopravní infrastruktury. Obec bude hradit ze svého rozpočtu stavbu asfaltového
parkoviště a komunikace k mostu.
Samotné sobotní slavnostní odpoledne organizovalo vedení obce, za pomoci zaměstnanců, zastupitelů a hasičů. Snažili jsme se, aby byly spokojeny všechny věkové skupiny.
Finančně na akci přispělo ŘVC ČR, ČSAD Hodonín, Rádio Petrov, Jihomoravský kraj,
občanské sdružení Obce pro Baťův kanál. Pan Radek Plachý a Baťův kanál, o.p.s. zajistili
plavby lodí a firma REC Group dodala odpadkové koše ve tvaru majáku.
Otevření přístavu je za námi, a my si přejeme, aby sloužil ke spokojenosti všech, jak
domácích, tak návštěvníků naší obce.
Tuto sobotu nás čeká již 8. ročník Petrovského kotlíku. Je připraven bohatý program, tak
se přijďte podívat a podpořit místní organizace.
V pátek 25. září od 16.30 hodin, stavěním máje, vypuknou Petrovské svatováclavské
hody. V sobotu pak při této příležitosti slavnostně otevřeme tak dlouho občany očekávané
společenské centrum.
Pozvánky na kotlík i hody naleznete uvnitř zpravodaje.
Krásné zářijové dny plné slunce vám přejí
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 125 - 134 z jednání č. 9/2015
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 18.6.2015
125. ZO schvaluje Program jednání.
126. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1040009366/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
127. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Přístavba víceúčelového sálu
ZŠ Petrov – zařízení a oslovení firem MSo servis spol. s r.o., Kyjov, Interdekor HP
s.r.o., Těrlicko a Frajt s.r.o., Kroměříž.
128. ZO schvaluje Výběrovou komisi na veřejnou zakázku „Přístavba víceúčelového sálu
ZŠ Petrov – zařízení“ ve složení: Marek Janík, předseda, Eva Mlýnková, člen a Ing.
Ladislav Krůtil, člen.
129. ZO schvaluje Koupi pozemků p.č. 1440/3 a 2031/5 v k.ú. Petrov u Hodonína za 50,Kč za 1 m2 od paní Marie Cikánkové.
130. ZO ukládá starostce, aby oslovila firmu Uponor, s.r.o. Praha o předložení písemné
nabídky na zpracování projektu na samostatné vytápění budovy MŠ (cena 20 000,- Kč
bez DPH dle ústní dohody) a zaslala jim objednávku na zpracování projektové dokumentace. Termín splnění zakázky je do konce září.
131. ZO schvaluje firmu Strabag a.s. jako zhotovitele zakázky „Petrov – Parkoviště a oprava komunikace u přístaviště“ s cenou 299 350,- Kč bez DPH.
132. ZO neschvaluje Pronájem obecního sklepu a areálu v Plžích za účelem pořádání letní
zábavy pro mladé lidi panu Miroslavu Gavlíkovi.
133. ZO ukládá starostce, aby vyzvala pana Ing. Petra Flašara, aby předložil návrh napojení
plánované dřevostavby na inženýrské sítě.
134. ZO pověřuje starostku, aby vyzvala manžele Svačinovi, aby doložili výměru zamýšlené nové stavby na ploše, která byla zdemolována.

Usnesení č. 135 - 144 z jednání č. 10/2015
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 16.7.2015
135. ZO schvaluje Program jednání.
136. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2015.
137. ZO schvaluje Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Přístavba víceúčelového
sálu ZŠ Petrov – zařízení“ firmu INTERDEKOR HP s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou
993 919,- Kč bez DPH.
138. ZO schvaluje Kupní smlouvu INTERDEKOR HP s.r.o., jejímž předmětem jsou dodávky nábytku v rámci zakázky „Přístavba víceúčelového sálu ZŠ Petrov – zařízení“
dle projektové dokumentace v celkové ceně 993 919,- Kč bez DPH.
139. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č. 14187714 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR.
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140. ZO schvaluje Obchodní smlouvu obec Petrov/2015 o přepravě a dopravě odpadů Megawaste, spol. s r.o.
141. ZO schvaluje Cenovou nabídky firmy UPONOR na zpracování projektové dokumentace „Vytápění pro objekt Mateřské školy Petrov“ v ceně 20 000,- Kč bez DPH.
142. ZO neschvaluje Návrh na Změny č.3 Marie Myslivečkové, a to změna využití z plochy
dopravy, dopravního zařízení – přístav a zařízení pro vodní dopravu na plochu bydlení
na pozemku p.č. 1288/12 v k.ú. Petrov u Hodonína.
143. ZO ukládá starostce, aby vyzvala paní Markétu Halásovou k představení jejího podnikatelského záměru, který chce realizovat v budově č.p. 405.
144. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 760/7 (cca 40 m2) v k.ú.
Petrov u Hodonína.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Prázdniny utekly jako voda a na dveře klepe nový školní rok. Děti se pomaličku vracejí
z prázdnin a rodiče je začínají připravovat na návrat ke školním povinnostem. I v letošním
školním roce přivítáme v naší mateřské škole nové děti, které již dosáhly věku pro vstup
mezi své malé kamarády a kamarádky. Děti v mateřské škole budou i v letošním školním
roce navštěvovat třídy VČELKY a MOTÝLCI. Celkem bude do naší mateřinky docházet
46 dětí. Ve školce se děti budou setkávat a pracovat s paní učitelkami Marií Březovskou,
Monikou Úlehlovou, Markétou Hyžovou a paní asistentkou Michaelou Bačíkovou.
Na základní škole přivítáme naše prvňáčky, kteří se jistě těší, co nového se ve škole naučí.
Určitě si mezi staršími dětmi najdou i nové kamarády. Ve škole budou děti pracovat ve
4. třídách pod vedením paní učitelek následovně: 1. ročník – Mgr. Jarmila Flašarová, 2.
ročník – Mgr. Jitka Vyoralová, 4. ročník – Mgr. Romana Staňková a spojený 3. a 5. ročník
– Mgr. Renata Svobodová, asistenci u žáků budou vykonávat paní Petra Vystrčilová a Mgr.
Romana Staňková. Ve školní družině se děti budou setkávat s paní vychovatelkou Jitkou
Běťákovou. Základní školu bude v letošním školním roce navštěvovat 53 dětí.
Ve školní jídelně Vám budou i nadále připravovat jídlo paní kuchařky Michaela Macháčková, Martina Sečkařová, Simona Křížová pod vedením vedoucí školní jídelny Jany Eisové.
Ta se také i nadále bude starat o výběr stravného a školného.
V letošním školním roce nás také čeká mnoho aktivit ať kulturních, tak sportovních a
ekologických. Všichni se již těšíme na znovuotevření školní tělocvičny, která bude během
dopoledních a částečně odpoledních hodin sloužit dětem mateřské a základní školy. V odpoledních a podvečerních hodinách si mohou opět tělocvičnu smluvně pronajmout obecní
složky a spolky. O přesném termínu otevření tělocvičny Vás budeme předem informovat.
Se znovuotevřením tělocvičny se také budeme těšit na zpřístupnění plochy v okolí školy a
kulturního centra, které na pozemku vyrostlo. Děti budou mít k dispozici dvě hřiště – jedno
na kopanou a druhé na míčové hry (vybíjená, přehazovaná, mini volejbal atd.) a doskočiště
pro skok do dálky.

6

strana

4/2015

V areálu se také myslelo na menší děti, které mohou za dohledu svých rodičů využívat
houpaček, průlezky a pískoviště. I tyto prostory však budeme moci využívat až po jejich
oficiálním otevření.
V průběhu prázdnin se v obou budovách školy uskutečnily běžné údržbářské práce, byly
opraveny žaluzie v oknech, v umývárnách ve školce vodovodní kohoutky, ve školní jídelně
jsme vyměnili část stávajících jídelních stolů. Opět jsme malovali a to v šatně základní
školy a drobné malířské úpravy proběhly v obou budovách. Na zahradě mateřské školy
vzniklo zastřešení pískoviště, o které jste měli velký zájem. Doufáme, že bude dětem sloužit
k jejich prospěchu.
Všem dětem, žákům, ale i rodičům a široké veřejnosti přeji tímto mnoho úspěchů a pohody
v začínajícím školním roce.
Mgr. Renata Svobodová

ZE ŽIVOTA OBCE
4. Petrovské chmelobraní
V soboru 15. srpna se sešli milovníci
pivního moku v Plžích, aby ochutnali
různá piva z 25 mini a středních pivovarů.
Nabídka byla pestrá, návštěvníci mohli
ochutnat různé typy piva. K dobré náladě,
ale i tanci zahrály kapelu Big Dog, Šroti,
Tabák – Kabát Revival, Just a Girl a
Huménečko.
Mgr. Jana Trojancová
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Už je nám šedesát – ročík 1955/54
Už je nám šedesát, a to je spousta let, už nám aj začaly hlavičky šedivět. Vyšli jsme
ze školy, zdá se to chviličkou, ty jsi už dědeček a já zas babičkou. Sešli jsme se dneska (22.8.2015), chceme býti spolu, vzpomínat na dětství, celou prošlou dobu. Připijme na
zdraví, na naše setkání, ať nám naše léta v rozletu nebrání… . Rodáci Petrova , spolužáci a
spolu obyvatelé ročníku 1955 i 54. Někteří zavítali do Petrova až po 45-ti letech .
Uctili jsme památku zesnulých učitelů ročníku:pan ředitel Jan Bílík, paní uč. 1. roč. Anastázie Kašíková, 2. roč. Marie Haraštová, 3. a 4. roč. Marie Hušková.
Zesnulých
z ročníku: Ladislav Stránský,
František Kořínek, Ladislav Martinek, František Salčák, Josef Koštuřík a Jindřich Tomšej.
Vzpomněli jsme i žijící
paní učitelky MŠ, které
se s námi hrály: pí. Bílíková a Obrtlíková.
Marie Svobodová
Tady jsme my:
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do nového soutěžního ročníku 2015/2016 vstoupilo A-mužstvo zahájením přípravy na začátku července. Novým trenérem A-mužstva se stal p. Rudolf Buzay z Holíče. Do hráčského kádru se na pozici brankáře podařilo získat Miroslava Čermáka z Vrádiště přestupem
z hráčského kádru Svatobořice – Mistřín.
A-mužstvo sehrálo v rámci přípravy dva pohárové turnaje:
Pohárový turnaj v Radějově: semifinále Petrov – Tvarožná Lhota 1:3, o 3. místo Petrov Rohatec B 4:1, Pavel Šantavý se stal se 4 brankami nejlepším střelcem turnaje.
Pohárový turnaj ve Tvarožné Lhotě: semifinále Petrov – Kozojídky 1:3, o 3. místo Petrov
- Tvarožná Lhota 2:1 (po penaltách).
Posledním přípravným utkáním před zahájením mistrovské sezóny bylo přátelské utkání
s mužstvem Vrádiště na domácím pažitu, které petrovský oddíl dotáhl do vítězství 4:1.
Nový ročník zahájilo A-mužstvo domácím vítězstvím 4:2 na Javorníkem (branky domácích: 2 x Šantavý Pavel, Macháček Zdeněk a Benovič Ján). Ve druhém kole zavítalo oslabené mužstvo Petrova na hřiště Žeravic, kde podlehlo domácímu mužstvu 3:0. V neděli 23. 8.
2015 se odehrálo na hřišti Petrova první derby a to s mužstvem Vnorov, které po minulém
soutěžním ročníku opustilo okresní přebor. Celé utkání bylo odehráno ve velmi rychlém
tempu. Gólové šance se střídaly na obou stranách, ovšem hrdiny utkání byli oba gólmani –
za Petrov Vilda Brožek, který chytil minimálně 3 stoprocentní gólové šance. Toto kvalitní
utkání nakonec skončilo bezbrankovou remízou 0:0. V následujícím kole zavítá A-mužstvo
na hřiště Moravského Písku.
Mužstvo žáku, které bude hrát okresní soutěž starších žáků 7 + 1, zahájilo přípravu v průběhu srpna. První mistrovské utkání odehrají žáci v sobotu 29. 8. 2015 na hřišti Žeravic.
Na podzim letošního roku nás čeká ještě účast na akci Petrovský kotlík a dále realizace
investice s názvem „Modernizace vybavenosti sportoviště – pořízení fotbalových střídaček“, na kterou naše organizace získala dotaci z Jihomoravského kraje.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2015/2016.
Ing. Ladislav Krůtil ml.- jednatel

Soustředění přípravky
Po roce nadějní malí fotbalisté i s tatínky s radostí zavítali na fotbalové soustředění na
Sokolku na Mlýnky. 11 dětí plus 6 otců. Byly to 4 dny plné tréninků, soutěží, zábavy a her.
V letošním perném létě měly děti zajištěnou stravu i občerstvení částečně na chatě, tak i na
nedalekém penzionu Jana samozřejmě i s koupáním :-). Myslím, že se pobyt v krásné přírodě a zvláště bez úrazů všem líbil. Děti plnily úkoly na jedničku a odjížděly domů spokojené
plné nových zážitků. Jsme rádi, že Sokolka plní svůj účel, který jí by dán.
Děkuji všem zúčastněným.
Za TJ SOKOL Vladimír Kotásek
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OTEVÍRÁNÍ PŘÍSTAVU

Otevírání přístavu foto: Martin Mikl ml., František Mlýnek, Mgr. Jana Trojancová
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SOUSTŘEDENÍ FOTBALISTŮ

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro podzimní část sezóny 2015/2016
datum

čas

III. B třída – Muži

čas

9.8.

16:30

Sokol Petrov – Javorník		

---

16.8.

16:30

Žeravice - Sokol Petrov		

---

23.8.

16:30

Sokol Petrov – Vnorovy A		

30.8.
16:30 Moravský Písek - Sokol Petrov 14:00
					
6.9.

16:30

Sokol Petrov - Vlkoš

14:00

				
17:00
					

OS – st. žáci sk. B (7+1)

--Žeravice - Sokol Petrov
(sobota 29.8.)
Sokol Petrov – Strážnice
FC Veselí B - Sokol Petrov
(středa 9.9.)
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13.9.
16:00
Sokol Petrov - Suchov
16:00
					

KEN Veselí - Sokol Petrov
(sobota 12.9.)

20.9.

16:00

Ježov - Sokol Petrov

13:30

Sokol Petrov - Blatnice

27.9.

16:00

Sokol Petrov – Rohatec B

13:30

Sokol Petrov - Kněždub

4.10.

15:30

11.10.

15:00

Lipov - Sokol Petrov		
Sokol Petrov - Radějov

VOLNO
Sokol Petrov - Lipov

12:30

18.10. 15:00 Hroznová Lhota B - Sokol Petrov 15:00
			
(sobota 17.10., hřiště Tasov)		

Vnorovy - Sokol Petrov
(sobota 17.10.)

25.10.

14:30

Sokol Petrov - Domanín

10:00 Sokol Petrov – Hroznová Lhota

1.11.

14:00

Žádovice - Sokol Petrov		

---

8.11.

10:00

Javorník - Sokol Petrov		

---

SDH Petrov
Letošní ještě neskončené léto, které nám nabídlo nezvykle mnoho tropických dnů bez deště, potrápilo mimo jiné i hasiče po celé republice. Pro extrémní sucho, které dlouho panovalo, stačilo málo k iniciaci rozsáhlých požárů. Nám se ovšem hlavně díky opatrnosti a
všímavosti lidí, a také z části díky přání štěstěny, tyto události vyhnuly a zásahová jednotka
SDH Petrov vyjížděla během těchto dnů pouze ke třem menším požárům trávy, které nezpůsobily žádné vážné škody. Budeme všichni rádi, když nejenom konec léta, ale i zbytek
roku budeme moci bilancovat stejně.
S přáním příjemně prožitého zbytku léta,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Mladí hasiči
Letošní soustředění mladých hasičů proběhlo na chatě Sokolka na Mlýnkách. Trochu nám
překazilo plány počasí – tři dny vytrvalého deště nás však nerozhodily a my jsme si užili
soustředění v chatě. Tak jako loni jsme se soustředili s kamarády z Blatnice a společně jsme
pronikali do tajů topografie, uzlování, zdravovědy a dalších dovedností, které využijeme
nejen při soutěžení, ale především v životě.
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Velkým zážitkem pro nás byla střelba, kterou jsme díky dešti trénovali z kufru transporteru, a také jsme stopovali medvěda, což bylo asi největším dobrodružstvím celého soustředění. Medvěd přežil a my také. Jako správný tým jsme si vyrobili naši vlajku. Své dovednosti
a síly jsme změřili v hasičském šestiboji – motali jsme hadice na čas, ošetřovali ruku, stříleli
ze vzduchovky, spojovali hadice, vázali uzly a dá se říct, že v šestiboji zvítězil každý z nás,
kdo splnil všechny disciplíny.
Velký dík patří mamce Romaně Záveské, která byla velitel kuchyně a přilehlých prostor
souvisejících s jídlem.
Mgr. Jana Trojancová
Vedoucí

UPOZORNĚNÍ
Omlouváme se občanům za zhoršenou kvalitu zvuku obecního rozhlasu. O tomto
problému víme a snažíme se ho odstranit. Bohužel současné zařízení je již ve špatném stavu. V této době také probíhají jednání o pořízení nového bezdtrátového
rozhlasu a o získání dotačních prostředků na jeho pořízení.
Eva Mlýnková

Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE :

14.9. pondělí, 29.9. úterý
12.10., 26.10. pondělí

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.9., 9.10. pátek
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
Září
7.9. Marie Salčáková
8.9. Jan Svoboda
10.9. Emílie Bílíková
11.9. František Obrtlík
21.9. Alžběta Svobodová
Říjen
13.10. Anna Bučková
15.10. Marie Komínková
17.10. Helena Šebestová
23.10. Marie Pukancová
26.10. Marie Hartmanová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Josef Krč
Anna Kočvarová
Jarmila Mišková
Miloslav Lukáš
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:
Tomáš Bartoš
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Navštivte náš obchod na hlavní ulici v Rohatci
nabízíme prodej : šperků, hodin, hodinek
snubních prstenů

Provádíme opravy šperků, hodinek a hodin.
GSEducationalVersion
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CIMBÁLOVÝ FESTIVAL
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