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50,- Kč

V programu - vstupy organizací, mažoretky, taneční skupina
V programu
- vstupy
ARCOBALLENO,
soutěže.
K tanciorganizací,
a poslechumažoretky,
zahraje skupina jama
taneční skupina ARCOBALLENO, soutěže.
K tanci a poslechu zahraje skupina jama
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
prázdniny máme u konce a děti se začínají chystat opět do školy. Letošní srpen nám znepříjemnila bouřka se silným větrem, která napáchala několik škod v naší obci. Děkujeme
všem, kteří pomáhali s odstraněním těchto škod.
Je za námi také spousta kulturních a společenských akcí, doufáme, že jste si ze široké
nabídky alespoň nějakou vybrali a užili jste si ji. Zítra nám místní organizace uvaří guláš
a budeme mít možnost se pobavit u bohatého programu. Poslední zářijový víkend nás čekají
petrovské Svatováclavské hody, na které vás všechny srdečně společně se stárky a kroužkem Petrovjan zveme.
V poslední době jsme se snažili vyladit nový obecní rozhlas, tak, aby byl ke spokojenosti
vás všech. Schází ještě doplnit ampliony do „Bobálova“ k silnici I/55.
Obecní zaměstnanci opravili výtluky na „Kosečkové“, kterou společně s firmou Žerotín,
a.s. udržujeme. Dále prováděli udržovací práce na obecním majetku a zeleni a celé léto
připravovali areály Plží a Baťova kanálu, aby byly čisté a připravené na kulturní akce.
V budově základní školy jsme přes prázdniny zrekonstruovali topení, byly vyměněny staré
nefunkční radiátory za nové, čímž se zvýší jejich výhřevnost.
Obec podala žádost o dotaci ve výši 1,4 mil. Kč na MMR ČR na projekt „Hřiště pro základní školu v Petrově“, který má celkový rozpočet cca 2 mil. Kč. Výsledek této žádosti
zatím neznáme. Zároveň byla podána také žádost o individuální dotaci na Jihomoravský
kraj na projekt „Stavební úpravy v budově mateřské školy v Petrově“. Díky tomuto projektu bychom chtěli vyměnit vchodové dveře do budovy, provést odhlučnění jídelny (podhled
stropu) a vybudovat sprchu v přístavbě MŠ.
V současné době je také vypsáno výběrové řízení na projekt „Petrov – rekonstrukce a výstavba MK lokalita „U bytovek a díly“. V následujících měsících začne firma Hřiště.cz,
která vyhrála výběrové řízení na dodávku dětského hřiště, s jeho realizací.
Zítra se těšíme na viděnou v Plžích

Starostka a místostarosta

Usnesení č. 461 - 472 ze zasedání č. 32
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 25.5.2017
461. ZO schvaluje Program jednání.
462. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017.
463. ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 1325 v k.ú. Petrov u Hodonína paní Mgr. Biance
Schwarzové. Předmětem je prodej pozemku p.č. 1325 o výměře 147 m2 v k.ú. Petrov
u Hodonína. Prodejní cena je 50,- Kč za 1m2. Celková prodejní cena je 7350,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN, vyhotovením kupní smlouvy
a daň.
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464. ZO schvaluje Směnu pozemků p.č. 1401/72 (1626 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína za
pozemky p.č. 1401/73, 1401/74, 1401/75 a 1401/76 (o celkové výměře 1599 m2)
v k.ú. Petrov u Hodonína s panem Rostislavem Svobodou, Petrov 317.
465. ZO schvaluje Prodej pozemků p.č. 1413/1 (137 m2), 1415/1 (210 m2), 1417/5 (8 m2)
a 1403/1 (149 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína panu Rostislavu Svobodovi, Petrov 317.
Celková prodejní cena je 90 720,- Kč. Cena za 1 m2 je 180,- Kč.
466. ZO schvaluje Pronájem části pozemku p.č. 1401/4 (1305 m2) panu Rostislavu Svobodovi, Petrov 317 na dobu 2 let od podpisu nájemní smlouvy za cenu 5 220,- Kč ročně.
467. ZO schvaluje Vyřazení bouracího kladiva v hodnotě 2790,- Kč z evidence obecního
majetku z důvodu nefunkčnosti.
468. ZO schvaluje Účast starostky Evy Mlýnkové na valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s., která se bude konat dne 1.6.2017 v Kyjově.
469. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov
u Hodonína cca 30 m2.
470. ZO neschvaluje Příspěvek na realizaci plynové přípojky k novostavbě pana Pavla
Všetuly.
471. ZO schvaluje Změnu trasy realizace plynové přípojky k novostavbě pana Pavla Všetuly dle zákresu do katastrální mapy.
472. ZO neschvaluje Poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s., Klub Radost Prostějov.

Usnesení č. 473 - 485 ze zasedání č. 33
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 29.6.2017
473. ZO schvaluje Program jednání.
474. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017.
475. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
045925/17/OKH.
476. ZO neschvaluje Finanční příspěvek ZŠ Strážnice, Školní ulice pro žáky 2. a 3. tříd
z Petrova, kteří navštěvují tuto školu, na plavecký kurz.
477. ZO neschvaluje Vydržení vlastnického práva k nemovité věci dle Nového občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., a to pozemku p.č. 1325 v k.ú. Petrov u Hodonína pro paní
Mgr. Biancu Schwarzovou. Důvodem je, že členové zastupitelstva trvají na tom, že
tento pozemek je ve vlastnictví obce Petrov. Paní Mgr. Schwarzová kupovala v roce
2012 pozemek p.č. 179 a v té době se mohla seznámit s vlastnickými právy sousedních pozemků. Navíc v té době při ústním jednání bylo o pozemku p.č. 1325 také
hovořeno.
478. ZO neschvaluje Prodej části pozemku p.č. 1401/14 v k.ú. Petrov u Hodonína v areálu
bývalého JZD v Petrově.
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479. ZO schvaluje Pronájem části obecního pozemku p.č. 1300/1 (30 m2) panu Martinu
Krůtilovi za cenu 1200,- Kč za rok a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
480. ZO ukládá starostce, aby pozvala manžele Martinkovy na další jednání ZO, kde zastupitelé společně s nimi proberou záměry rozvoje obou stran.
481. ZO ukládá starostce, aby oslovila současné dodavatele energií, a to společnost E.ON
a MND, zda budou reagovat na výhodné nabídky konkurenční firmy Inogy.
482. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci paní Ing. Schneiderovou na dobudování dětského hřiště na MMR do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017
– podprogram: DT č.6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Cena za zpracování
a podání žádosti je cca 10 000,- Kč.
483. ZO schvaluje Sdělení informace společnosti AUTO GAMES, a.s., že pokud požádá
v budoucnu o souhlas s herním prostorem v provozovně Petrov 194, bude jí udělen
na dobu tří let.
484. ZO schvaluje Zásah do chodníku p.č. 1074, panem Stanislavem Koštuříkem, z důvodu stavebních úprav na kanalizaci před nemovitostí p.č. 1066, za podmínek, že
bude stavba dostatečně označeno, aby nedošlo k úrazu. Dále bude chodník uveden do
původního stavu a to neprodleně po ukončení stavby. Pokud by však vyvstala potřeba
zasahovat i do místní komunikace, je podmínkou tuto skutečnost nahlásit před zásahem do vozovky v kanceláři obecního úřadu, kde by byl stanoven postup při realizaci
stavby a při uvádění vozovky do původního stavu.
485. ZO schvaluje Rekonstrukci kadeřnictví (sádrokartonový strop, nový štuk) v budově
obecního úřadu na náklady paní Lucie Brandstillerové za podmínky, že při ukončení
nájmu nebude nárokovat po Obci Petrov jakékoliv plnění za tuto rekonstrukci.
ZO vzalo na vědomí:
Žádost manželů Milady a Josefa Martinkových o směnu části pozemku p.č. 1459/120 (dle
přiloženého zákresu) o výměře cca 6000 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za pozemky ve vlastnictví manželů Martinkových, které jsou využívány jako veřejné komunikace („Kosečkova“, kolem koupaliště, cesta do vinohradů apod.).
Nabídku na možnou dodávku el. energie a plynu od firmy Inogy. Nabídka je zpracována na
2 roky a celková úspora by činila 99 724,- Kč.
Informace starostky ohledně předání hasičského automobilu MAN od HZS JmK ,Územního odboru Hodonín.
Žádost pana Pavla Tomšeje o vyjádření k navrhované stavbě Novostavba rodinného domu
parc. č. 655, 656, 657 v k.ú. Petrov u Hodonína“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. P. Valachovič. Obec nemá námitek k realizaci stavby a požaduje, aby soulad
s Územním plánem obce Petrov posoudil v souladu s § 90 Stavebního zákona – 183/2006
Sb. Stavební úřad Strážnice.
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Usnesení č. 486 - 500 ze zasedání č. 34
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 20.7.2017
486. ZO schvaluje Program jednání.
487. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017. Viz. příloha č. 1 ZO 34/2017.
488. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330043961/002. Předmětem smlouvy je část obecního pozemku p.č. 882/2 v k.ú. Petrov u Hodonína, kde
bude realizována stavba „Petrov,přípojka kNN, Hartman K-914/1“ – distribuční soustavy – zemnící vodič, kabel NN. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 3400,- Kč.
489. ZO schvaluje Dodavatele projektu „Hřiště pro nejmenší v centru obce Petrov“ na
základě nabídky s nejvýhodnější cenovou nabídkou 787 943,- Kč včetně DPH, kterou
nabídla firma Hřiště.CZ, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno.
490. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č.sml. dodavatele S17A079 Hřiště.CZ, s.r.o.
491. ZO schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. předávajícího: 62-2-5682/2017 Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje.
492. ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném užívání č. 62-2-5553/2017 Česká republika –
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
493. ZO schvaluje Zadání zpracování dokumentace a kompletní administraci výběrového
řízení na projekt „PETROV – Rekonstrukce a výstavba MK lokalita „U bytovek a
Díly“ panu Ing. Janu Miškeříkovi za cenu díla 16 000,- Kč.
494. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík.
495. ZO ukládá starostce, aby pozvala na příští jednání pana Josefa Martinka, majitele
pozemků v lokalitě „Za Bobálovem“.
496. ZO schvaluje Zapojení obce Petrov do petice „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc
lidí!“
497. ZO schvaluje Spolufinancování obnovy značení Moravských vinařských stezek v naší
obci společně s Nadací partnerství. Celkové náklady oprav jsou 9 065,32 Kč. Obec
Petrov by se měla podílet 65 % na těchto nákladech, což je cca 5 892,50 Kč.
498. ZO neschvaluje Pořízení kamerového systému v ulici „U hřbitova“.
499. ZO schvaluje natáčení epizody v areálu Plže v sobotu 26.7.2017 za podmínek, že pan
David Jánský poskytne snímky z areálu Plží z dronu a natočenou epizodu bezplatně.
500. ZO neschvaluje Realizaci cyklostezky mezi obcemi Petrov a Sudoměřice podél stávající komunikace, a to z důvodu nízké zatíženosti současné komunikace. V současné
době má obec Petrov jiné priority.
ZO vzalo na vědomí:
Informace místostarosty o orientačních nákladech na vybudování sítí v plánované ulici „Lázeňská“ a v lokalitě „Za Bobálovem“.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok 2017/2018
Před nedávnem jsem Vám všem přála hezké letní měsíce plné zážitků. Dnes Vás již budu
vítat v novém školním roce.
V letošním školním roce bude do mateřské školy docházet 46 dětí, z toho 18 předškoláků
do dvou tříd. Setkávat se budou s paní učitelkami Marií Březovskou, na částečný úvazek
s Lenkou Macelisovou, Michaelou Bačíkovou a Eliškou Bačíkovou. Na místo asistentky
pedagoga byla přijata slečna Bc. Aneta Hránková.
Na základní škole budeme pracovat ve 3 třídách. 1. ročník povede Mgr. Jarmila Flašarová, spojený 2. a 5. ročník Mgr. Jitka Vyoralová a paní asistentka Irena Šťastná, 3. a 4. ročník
Mgr. Romana Staňková a slečna asistentka Lenka Pešková. Ve spojených třídách bude část
vyučovacích hodin jazyka českého, matematiky a anglického jazyka probíhat v samostatných ročnících bez spojení.
Školní družina bude nabízet aktivity a činnosti jak v ranních hodinách (6:30 – 7:45), tak
v odpoledním čase (11:45 – 16:00). V průběhu jara jsme žádali o navýšení kapacity školní
družiny, tak abychom mohli otevřít druhé oddělení, zatím čekáme na schválení krajským
úřadem a na přidělení finančních prostředků. O dalších krocích v této otázce Vás budu aktuálně informovat.
Školní rok 2017/2018 na základní škole zahájíme v pondělí 4. září v 8:30 hodin v tělocvičně školy.
Školní družina bude 4. 9. 2017 v provozu od 9:30 do 14:30 hodin.
Mateřská škola začne provoz v pondělí 4. září od 6:30 do 16:00.
Školní jídelna bude taktéž v provozu od 4. září 2017, obědy pro žáky ZŠ začínají
5.9.2017
Za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

ZE ŽIVOTA OBCE
Slavnostní předávání hasičského automobilu
V neděli 23.července jsme se konečně dočkali slavnostního převzetí a křtu pro nás nového
hasičského automobilu a zároveň jsme symbolicky předali náš starý automobil Jednotce
sboru dobrovolných hasičů z Radějova. Na tuto akci byli pozváni zástupci z Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje, pan farář P. ThLic. Lukasz Karpinski SP, zástupci z Radějova a samozřejmě naši členové Sboru dobrovolných hasičů Petrov a také
všichni občané. Ředitel Územního odboru Hodonín plk. Ing. Martin Červenka, DiS. popřál
našim hasičům, aby jim automobil dobře sloužil. Pan farář jej posvětil a místostarosta se
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starostou SDH a velitelem JSDH jej řádně pokřtili šampaňským. Děkujeme všem, kteří jste
se této akce zúčastnili a vychutnali si s námi tuto příjemnou událost. Radějovjané si auto
fyzicky odvezli v pondělí 28. srpna, poté co byly zúřadovány všechny potřebné náležitosti
k převodu automobilů. Obec získala hasičský automobil MAN v hodnotě 4 483 051,- Kč a
bezúplatně převedla hasičský automobil LIAZ v hodnotě 664 119,- Kč. Hlavní zásluhu na
získání automobilu měl, jak jsme již několikrát zmiňovali, Josef Javornický, kterému jsme
mohli poděkovat bohužel již jen in memoriam.
Bc. Eva Mlýnková

Cimbálový festival
Druhou srpnovou sobotu patřil areál Plží cimbálovým muzikám. Pan František Kotek zde
uspořádal již 5. ročník cimbálového festivalu. V letošním roce jsme měli možnost zaposlouchat se do tónů cimbálových muzik: Slovácko ml., Danaj, P. Galečky a Vonice. Hostem
večera bylo Jitka Šuranská TRIO. Areálem vládla příjemná atmosféra.
Bc. Eva Mlýnková
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Divadlo v přístavu
Prázdninové pondělí 7. srpna nám přijelo oživit Dětské tanečně – pohybové divadlo z Bystřice nad Pernštejnem, které nás vzalo na prázdninovou plavbu za dobrodružstvím a Dřevěné
divadlo MgA. Jana Hrubce, který zahrál pohádku Princeznu na hrášku. Obě tato představení se odehrávala v přístavu na lodi pana Hampale ze Spytihněvi. Dle spokojených tváří
malých, ale i větších diváků jsem měla pocit, že se pohádka líbila.
Bc. Eva Mlýnková
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Jazzový koncert
Jazzový koncert kapely BIG BAND ZUŠ Veselí nad Moravou se uskutečnil v přístavu ve
večerních hodinách v pátek 18. srpna a to především díky hlavnímu sponzoru STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o., dále za pomoci ředitele Baťův kanál, o.p.s. Vojty Bártka, manažerky
DSO Obce pro Baťův kanál Martiny Horáčkové, obci Petrov a provozovatelům přístavu.
Kapela to v přístavu parádně rozbalila. Publikum nezůstalo vůbec chladné, a tak nám
na závěr kapela zahrála právem přídavek. Na
základě vašich kladných ohlasů se budeme
snažit, aby se tato akce zopakovala v přístavu
i v příštím roce.
Bc. Eva Mlýnková

Návštěva pana premiéra
Naši místní akci Chmelobraní se v letošním
roce rozhodl navštívit také pan premiér
Bohuslav Sobotka. Ukázali jsme mu areál
Plží, ochutnal zde místní víno a pivo. Pozvali
jsme jej také do přístavu, kde se svezl na lodi
Heleně. Poté pokračoval na Zarážání hory do
Strážnice.
Bc. Eva Mlýnková
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Loučení s prázdninami
Letošní prázdniny zase utekly jako voda a jak už bývá v naší obci zvykem, přichystali jsme
pro děti rozloučení s prázdninami. Hned na začátku měly děti možnost plout po Baťově
kanále díky panu Michalu Kalmanovi a Miroslavu Svobodovi. Ty, které se už svezly nebo
čekaly na plavbu, využily skákacího hradu, který nám bezplatně zapůjčila KDÚ – ČSL –
pan poslanec Ing. Josef Uhlík. Děti si také mohly nechat pomalovat obličej nebo potetovat
tělo. Naše pozvání letos přijal DJ Simens, který dětem namixoval ty správné písničky, aby
se jim dobře tančilo a celou akci oživil svým vystoupením kouzelník Jirka Hadaš. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací této akce, velký dík patří hlavně hasičům, kteří na
celý průběh akce řádně dohlíželi.
Bc. Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Sbor dobrovolných hasičů
První červencovou sobotu jsme tradičně uspořádali soutěž v požárním útoku mužů a žen,
Memoriál Zdeňka Stránského. Zúčastnili se jí jak soutěžní družstva z okolních sborů, tak
i několik družstev z Hradišťska a ze Slovenska. Celkem se soutěže zúčastnilo 13 družstev mužů a 10 družstev žen. Petrovským mužům se bohužel útok nevydařil dle představ
a s podprůměrným časem 23,59 s se umístnili až na jedenáctém místě. Zato družstvo žen
s časem 22,09 s obsadilo krásnou bronzovou příčku. Vítězem se v mužské kategorii stalo
družstvo Vésky B (18,18 s), které tak získalo na rok putovní pohár Memoriálu Zdeňka
Stránského. V kategorii žen zvítězili Hovorany (18,36) a ty si odvezli
putovní pohár Starostky obce.
V tomto víkendu jsme také přivítali naše družební kamarády z Hrádku
u Rokycan, se kterými nás pojí 39-leté přátelství. Ti nám přivezli krásný
dar a to český státní strom, lípu. Tu jsme pak zasadili v areálu koupaliště,
kde nám bude dlouhá léta připomínat naše přátelství.
				
Krásné babí léto Vám přeje
				
Ing. Petr Zezula
				
starosta sboru
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 27. května 2017 proběhl další
ročník soutěže mladých hasičů. Soutěže se
zúčastnilo 35 družstev mladších a starších
žáků včetně dvou našich zástupců. Ve velké
konkurenci jsme se snažili získat co nejlepší výsledek, ale zřejmě domácí prostředí a
velká nervozita udělali své. Zápolili jsme
s ostatními soupeři statečně, a i když to na
medaile nebylo, jsme s výsledky spokojení.
Zlatou medaili si odnesli v kategorii mladších žáci z Mistřína a v kategorii starších
žáci z Vacenovic.
Letos poprvé byla soutěž vyhlášena jako
Memoriál Josefa Javornického. Strýc Javorda nebo náčelník, jak jsme mu s děckama
říkali, byl velkým zastáncem malých hasičů
a dokázal pro ně vykouzlit někdy i nemožné
a téměř vždy ihned. Byl našim dvorním řidičem, opravářem, pomocníkem a poradcem,
ale především nikdy neodmítl dotěrný dětský dotaz nebo pomoc.
O to víc jsme se letos snažili splnit jeho přání a bodovat v soutěžích. I přes velkou snahu se nám to ne vždy povedlo, přesto jsem si
jistá, že by naše snažení ocenil.
Prázdniny jsme si zpříjemnili výletem do
Ostravy. Během jedné hodiny jsme se podívali k Eiffelovce, egyptské pyramidě. Navštívili jsme řeckou Akropoli a také jsme
se na letišti Václava Havla, vyfotili se před

Dětská soutěž

Dětská soutěž

Ostrava

4/2017

strana

13

Staroměstskou radnicí v Praze a odpočinuli ve stínu šikmé věže
v Pise a zhlédli mnoho dalších světových staveb a památek. To
všechno jsme zvládli během prohlídky Miniuni, což je muzeum
miniatur světových staveb. Druhou zastávkou našeho výletu byla
ostravská zoo. Výrazným dobrodružstvím bylo samotné cestování, ať už vlakem nebo hromadnou dopravou po Ostravě.
Jako každoročně jsme i letos vyrazili v družné spolupráci s našimi
kamarády z Blatnice na letní prázdninové soustředění na Sokolku.
Již tradičně jsme se ubytovali v oblíbených pokojích. Poté jsme
vyrazili na průzkum okolí. Všichni společně jsme se bavili při různých hrách, ale také jsme trénovali na nový ročník hry Plamen.
Sokolka
Pečlivě jsme procvičovali uzly, topografii, zdravovědu a další důležité věci, které můžeme využít i v běžném životě.
Úplným závěrem letošní soutěžní sezóny byla dětská okrsková noční soutěž v Blatnici.
Tady za svitu reflektorů, tak trochu popaměti jsme zkusili soutěžit potmě a zvládli jsme to
bezvadně. Mladší žáci získali 3. místo a starší žáci se umístili na 5. místě.
Kromě kolektivních soutěží se někteří z nás
pustili i do zápolení jednotlivců. V disciplíně běh na 60 metrů s překážkami se seriálu
4 kol soutěže O pohár starosty OHS Hodonín účastní čtyři zástupci našeho sboru
Zdeněk, Martin, Ondřej a Katka a jde jim to
výborně. Poslední kolo seriálu se uskuteční
17.9.2017 v Petrově a zároveň tady proběhne i slavnostní vyhlášení celého seriálu.
Mgr. Jana Trojancová
Blatnice soutěž

Sokolka

Sokolka

Z činnosti zásahové jednotky
V naší obci zásahová jednotka funguje v počtu 16 členů. A to ve složení: 1 velitel jednotky,
1 velitel družstva, 5 strojníků, 1 technik a 8 hasičů. 4 členové mají zkoušky k používání
motorové řetězové pily, 14 členů má oprávnění k používání dýchací techniky. K 27. srpnu
se v letošním roce uskutečnilo celkem 18 výjezdů. Z toho bylo 1 taktické cvičení, 9 požárů
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a 8 technických zásahů. Oproti loňskému roku, kdy jsme měli celkem 11 událostí, si pro
nás tento rok připravil plno zkoušek a zcela unikátních zásahů. Ačkoliv si většina lidí při
vyslovení slova hasiči představí spíše požáry, letos nám nejvíce daly zabrat právě bouřky.
Jednou z největších událostí pro nás bylo květnové čerpání vody ve Strážnici. Tehdy déšť
spláchl vodu z polí a vytopené byly sklepy pod rodinnými domy po celé Strážnici. Okolní
dědiny zůstaly nedotčeny. Pro srovnání: v Petrově napršelo 26 l/m2, ve Strážnici 60 l/m2. Že
se jednalo o unikátní událost, nám potvrdil i jeden místní pamětník, který celý život strávil
v tomto městě a nic podobného nepamatuje. Tehdy vítr doprovázející tuto bouřku vzal i
střechu z Komerční banky. Této mimořádné události se účastnilo celkem 14 jednotek, a
to včetně jednotek, které jsou předurčeny k ochraně obyvatelstva, a zasahujícím hasičům
dělaly týlové zázemí. Z naší jednotky zde zasahovalo 9 hasičů. Další unikátní a pro nás

Strážnice Pneu Plus

Strážnice Jiráskova

velmi náročnou zkouškou byla nedávná bouřka z 10. na 11.
srpna. Tehdy kolem Petrova proletěl větrný poryv, který bral
vše. Během jediné noci jsme měli celkem 5 výjezdů. Naše
jednotka pomáhala s odklidem cca 20 stromů, 5 střech a jedné
skákací pětimetrové trampolíny, kterou vítr odnesl 20 metrů
a zapřel ji až o střechu nedalekého domu. Tato bouřlivá noc
zaměstnala celkem 11 hasičů z naší jednotky.
Nedílnou součástí života naší jednotky je kromě pomoci obyvatelům také vzdělávání školní mládeže. Již tradičně jsme si
spolu s Policií ČR připravili ukázku naší techniky pro ZŠ a
MŠ Petrov, kde děti měly možnost nahlédnout do všech zásahových vozidel, vyzkoušet si zásahový oděv a dozvědět se
spoustu zajímavých věcí o práci hasiče a policisty. Našim cílem je děti naučit prevenci a zároveň jak se zachovat, když už
se u nějakého požáru vyskytnou. Součástí bylo představení i
netradičních hasičských oděvů. Spolu jsme si ukázali, že hasič nemusí být ustrojen jenom tak, jak jej všichni známe, ale
že může použít i speciální oděv žluté, oranžové či stříbrné
barvy a že se jej tudíž nemusíme bát, když nám přijde v tomto
oděvu pomoci nebo nás zachránit. Druhou ukázkou bylo překvapení pro hasičskou mládež na letním táboře na Sokolce na

vichřice Petrov

vichřice Petrov
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vichřice Petrov

Mlýnkách. Tehdy měly naše děti zcela unikátní možnost si za asistence hasičů vyzkoušet
hašení ‘‘požáru‘‘ pomocí proudnice typu C a vysokotlakého proudu, a zároveň být mezi
prvními, kteří nahlédnou do naší nové cisterny typu CAS 15 MAN. Tuto cisternu, která k
nám přijela 23. 7., již máme od 17. 8. zařazenou ve výjezdu a rozhodli jsme se jí pokřtít
jménem Josef, na památku našeho nedávno zesnulého velitele. Toto auto sloužilo u druhovýjezdové jednotky v Požární stanici Hodonín po dobu 9 let. V základní výbavě obsahuje
nádrž na vodu o objemu 2000 l a nádrž na pěnidlo o objemu 120 l, motorovou řetězovou
pilu, elektrocentrálu o výkonu 5 kW, přetlakový ventilátor, plovoucí čerpadlo, motorové
čerpadlo a mnoho dalších potřebných věcí při řešení mimořádných událostí. Naše ‘‘stará‘‘

ukázka ZŠ a MŠ

ukázka ZŠ a MŠ

ukázka ZŠ a MŠ

ukázka Sokolka
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cisterna CAS 25 L-101, která nám sloužila od 6. 10. 2008 a jež se pro nás stala druhým
domovem, když jsme byli mimo své rodiny zhruba při necelých 200 mimořádných událostech, poputuje dál. Naše jednotka se ji rozhodla předat svým kolegům v JSDH Radějov.
Doufáme, že jim bude sloužit minimálně stejně dobře jako nám. Tímto bychom zároveň
chtěli poděkovat obci Petrov za souhlas s pořízením nové techniky.
Do života zásahové jednotky ale kromě zásahů a ukázek spadají také i kulturní akce, kterých se často účastníme a na kterých se také podílíme. Naši členové pomáhali obci Petrov
s řízením dopravy na letošním Fašanku nebo drželi požární hlídku na diskotéce na ukončení
prázdnin.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za pomoc při zajišťování náročných
úkolů, které souvisí s touto profesí, za jejich odhodlání, obětavost a soudržnost. Dále velký
dík patří jejich rodinám za to, že je podporují a mají pochopení pro tento nebezpečný koníček, dá-li se to tak nazvat.
Za celou zásahovou jednotku
Pavel Sasín, velitel JSDH
František Salčák, technik služeb JSDH

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do nového soutěžního ročníku 2017/2018 vstoupilo A-mužstvo zahájením přípravy na začátku července. Vedením A-mužstva byli i nadále pověřeni Dušan Javornický a Ladislav
Krůtil. Hráčský kádr nebyl dotčen žádnými změnami.
Přípravná utkání zvládlo A-mužstvo na výbornou, když postupně porazilo slovenská mužstva ŠK Kopčany výsledkem 2:0 a TJ Družstevník Popudinské Močidlany v poměru 4:2.
V neděli 30. 7. 2017 odehrálo A-mužstvo utkání 1. kola okresního poháru – VEGA CUPu
na hřišti mužstva FK Sokol Lovčice. Hostující Petrov ve značně okleštěné sestavě poznamenané obdobím dovolených jednoznačně porazil domácí oddíl 0:7. Branky Sokola Petrov:
Šantavý P. 3x, Benovič 2x, Krůtil, Janeček. V dalším kole okresního poháru přivítá Petrov
na domácím pažitu oddíl Sokola Lipov ve středu 30. 8. 2017 od 17:00 hod.
Nový ročník zahájilo A-mužstvo vítězstvím 0:6 nad domácím Suchovem (branky Petrova:
Janeček 2x, Macháček M. 2x, Lončík, Macháček Z.). Domácí Suchov byl pro hostující
Petrov rovnocenným soupeřem pouze do 25. minuty utkání. Poté Petrov získal převahu nad
soupeřem, ve 28. minutě otevřel skóre Janeček a následně postupně Petrov navyšoval svůj
náskok.
Ve 2. kole Petrov přivítal na domácím hřišti oddíl Agro Vnorovy B, který byl pro tento ročník opětovně znovu založen. Petrov měl od počátku nad soupeřem územní převahu, ovšem
bez jakéhokoliv úspěchu při vstřelení branky. Ve 24. minutě významně zasáhl do utkání
rozhodčí, který po faulu na unikajícího Zdeňka Macháčka udělil oprávněnou červenou kartu hostujícímu hráči Marku Macháčkovi. Domácí Petrov však do poločasu oslabenému
mužstvu Vnorov branku nevstřelil. Vstřelit úvodní branku utkání se pak podařilo až Jendovi
Benovičovi přímým kopem ze vzdálenosti 30 m. Skóre Petrova pak ještě postupně navýšili
Petr Krša a Pavel Šantavý. Výsledek utkání: Petrov – Vnorovy B 3:0.

4/2017

strana

17

V následujícím kole Petrov zavítal na hřiště Sokola Tvarožná Lhota. Petrov zvítězil jednoznačným rozdílem 1:8. Branky Petrova: Šantavý P. 3x, Benovič 2x, Macháček Z., Janeček,
Palkovič.
Po třech kolech se tak nachází mužstvo Sokola Petrov v čele tabulky III.C třídy.
Do soutěžního ročníku 2017/2018 bylo opět přihlášeno mužstvo mladší přípravky, které
bude hrát okresní soutěž. První utkání odehraje mužstvo mladší přípravky na hřišti Lužic
v sobotu 2. 9. 2017.
V sobotu 22. 7. 2017 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v areálu vinných sklepů
Plže rockovou zábavu „Noc sportovců“, na které se hudebně představila skupina ORIENT
ROCK 78. Všem účastníkům této kulturní akce děkujeme za podporu.
Na podzim letošního roku nás čeká ještě účast na akci Petrovský kotlík.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2017/2018.
Ing. Ladislav Krůtil ml. – jednatel

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro podzimní část sezóny 2017/2018
datum

čas

III. třída – sk. C - Muži

čas

Mladší přípravka – OS sk. B

6.8.

10:15

Suchov - Sokol Petrov
(hřiště Boršice u Blatnice)

---

13.8.

17:00

Sokol Petrov – Vnorovy B

---

20.8.

16:30

Tvarožná Lhota - Sokol Petrov

---

27.8.

16:30

Sokol Petrov – Nová Lhota

---

3.9.

16.00

Těmice - Sokol Petrov

13:00

Lužice - Sokol Petrov
(sobota 2.9.)

10.9.

16:00

Sokol Petrov – Moravský Písek

13:30

Sokol Petrov – Rohatec

17.9.

10:00

Velká nad. Vel. B - Sokol Petrov
(hřiště Javorník)

13:30

Žádovice - Sokol Petrov

24.9.

15:30

Sokol Petrov – Louka

10:00

Bzenec - Sokol Petrov
(sobota 23.9.)

1.10.

15:00

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov

13:30

Sokol Petrov – Kostelec

8.10.

15:00

Sokol Petrov – Hrubá Vrbka

10:00

Hroznová Lhota - Sokol Petrov
(sobota 7.10.)

15.10.

15:00

Hr. Lhota B - Sokol Petrov
(sobota 14.10., hřiště Tasov)

13:30

Sokol Petrov – Blatnice p. Sv. Ant.

22.10.

---

12:30

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov

29.10.

---

13:30

Sokol Petrov – FK Hodonín B
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Petrov žije
Petrovské chmelobraní
Letošní šestý ročník se nesl v obvyklém duchu ochutnávky piv z mini a středních pivovarů.
Mohli jste ochutnat pivo z pivovarů z Poličky, Velického Bombarďáka, Nachmelenou opici,
Skřečoňskéko žabáka a mnohých dalších. K příjemné atmosféře zahrála Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila se svým hostem Huménečkem. Na kolečku zahrála skupina
Liwid z Karlových Varů, slovenská ENERGIA a Tři ségry Banditos. Návštěvníky neodradilo ani dešťové nadělení, které se začíná stávat pravidelným návštěvníkem chmelobraní .
Oproti minulým letům jsme letos připravili něco na zkrácení „dlouhé chvíle“ pro nejmenší
účastníky chmelobraní. Ve výtvarné dílničce si mohli leccos vyrobit a odnést si domů třeba
vlastnoručně namalovaný kámen či jiné dílko.
Mgr. Jana Trojancová

Český svaz chovatelů
Propagační výstava drobného zvířectva
ZO ČSCH Petrov,uspořádala v rámci podpory kulturní aktivity v Petrově propagační výstavu,která se konala 12.8.2017 v areálu Plže.
Vystaveno bylo nad 20 králíků, 30 holubů, 12 druhů drůbeže a několik klecí s exotickým
ptactvem. Uspěli naši mladí chovatelé. Velký zájem u dětí vzbudila ochočená činčila Hanky
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Marečkové, kterou si mohly děti i pohladit.
Rovněž zakrslí králíci Marka Režňáka byli
pro návštěvníky lákadlem.
Počasí nám vyšlo a také návštěvnost byla
celkem dobrá zejména díky turistům. Účast
Petrovjanů byla tradičně malá. Bohužel
tato skutečnost se projevuje i na ostatních
akcích, a je to škoda. Do přípravy, průběhu
akce i demontáže výstavy se zapojili skoro
všichni členové naší základní organizace, za
což jim patří poděkování. Rovněž pomoc
pracovníků obecního úřadu se zajištěním
stolů byla splněna dle dohody s pořadateli za což je třeba také poděkovat. S celkovým výsledkem výstavy jsme byli spokojení.
Začínáme připravovat výstavu papoušků a exotického ptactva která se bude konat
4. a 5.11.2017 v kulturním středisku. Doufáme, že návštěvnost Petrovjanů bude lepší, protože zajišťujeme i nové druhy papoušků, které v Petrově ještě nebyly vystaveny.
Za ZO ČSCH
Jan Oselka

Příměstský tábor - Cesta kolem světa
Druhý srpnový týden jsme se sešli se 13 dětmi, abychom společně procestovali svět, dozvěděli se něco nového, ale především abychom si zahráli hry a společně užili alespoň část
prázdnin.
Během 4 dnů jsme projeli velký kus světa. Grónsko, kde jsme si museli dávat pozor na lední
medvědy a Ameriku, kde jsme se učili jazyk indianského kmene. Vrcholem byla cesta do
Asie, tam nás čekal pochod přes Himaláje. Cesta byla náročná, úspěšně jsme ji však zvládli
a dostali se až na radějovskou faru, kde nás ani bouřka neodradila od hraní dalších her a
opékání špekáčků. Ti nejstatečnější dokonce večer zdolali tamní nejvyšší horu – Žerotín.
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Chtěli bychom poděkovat Otci Jackovi za poskytnutí obydlí v Radějově a Otci Robertovi
za společné chvilky při mši svaté.
Velký dík patří všem maminkám a babičkám za finanční dary a dobroty, které pro nás připravily a vedení obce za poskytnutí prostor a závěrečný oběd na obecním úřadě, vše nám
moc chutnalo!
Už se těšíme na všechny děti zase v září ve spolču! První setkání se uskuteční v pátek 22.
září v 17.00 hodin na přístavbě mateřské školy.
Tamara Mlýnková, Helena Javornická, Dan Pivoňka
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Vánoční
koncert
Kroužek
Petrovjan
Víkend pod širým nebem
Poslední víkend v červnu patří už 72 let MFF Strážnice. Letos se nám dostalo té cti a po
letech mohl i Soubor Petrovjan reprezentovat svým výstupem. V pořadu Františka Hrni a
Miroslava Hrdého „Nebojte sa chlapci, že nebude vína,“ jsme předváděli svůj um v pátek
odpoledne i v neděli po obědě. Tradiční pořad ve skanzenu s obvyklým programem a dobrým vínem jsme se pokusili k potěše diváků prozpívat a protancovat. Oba dva horké dny
jsme vždy po dvě hodiny bavili lidi svým tancem a zpěvem, okouzlovali krásnou petrovského kroje i svým šarmem. Do programu jsme zařadili i naši „kramářskou“ píseň o Petrově,
která měla u diváků úspěch. I když slunce pálilo a žízeň byla velká, svým vystoupením
jsme přispěli ke zdárnému průběhu akce. Kromě nás se tohoto vystoupení zúčastnili ještě
soubory Dolina z Uh.Hradiště a Lipovjan z Lipova. Potulní hudci a vojáci mu dodali ráz a
švih. Vtipné hlášky úsměv na tváři a víno dobrou náladu.
K tanci nám hrála CM muzika Demižón s primášem Martinem Kláskem. Jeho CM nás doprovodila i do sobotního průvodu. I když bylo vedro k padnutí, stejně jsme oblékli sváteční
kroje a šli se projít Strážnicí. Víkend ač náročný, posunul nás zase o kousek dál v našem
snažení.
„Děcka,“ ještě jednou díky za vzornou reprezentaci ;-)
Teď nás čeká náročné září. Petrovský kotlík, Strážnické vinobraní a Petrovské Svatováclavské hody. Kdo chcete, přidejte se k nám alespoň do průvodu na vinobraní či hody. Čím nás
bude víc, tím víc se budeme bavit 
S přáním příjemného konce léta a krásného září za Soubor Petrovjan

Ivana Klásková

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že Zastupitelstvo obce Petrov schválilo změnu v pronájmu společenského
centra, a to od 1.1.2018. Prostory bude obec pronajímat pouze místním občanům, a to
z důvodu velkého zatížení středu obce nadměrným hlukem. Někteří „přespolní“ mají již na
příští rok centrum zarezervováno, tak těmto bude vyhověno, ale další rezervace již nebudou
přijímány. Chápeme občany, kteří bydlí v těsné blízkosti a poslouchali každý víkend bujaré
oslavy, že to není pro ně nic příjemného. Proto jsme přistoupili k tomuto rozhodnutí. Pevně
věříme, že místní občané nebudou toto rozhodnutí obcházet a pronajímat prostory na sebe
pro „přespolní“. Pokud tuto skutečnost zjistíme, nebudeme již v budoucnu danému občanovi centrum pronajímat.
Od příštího roku se zvýší také nájem za pronajaté prostory, a to na částku 4000,- Kč. Jsme
přesvědčeni, že tato částka není vůbec vysoká. Nájemce má prostory k dispozici od čtvrtku
do neděle. Stále platí, že před pronajmutím je nutné složit v kanceláři obecního úřadu zálohu 5000,- Kč. Děkujeme za pochopení.
Za Zastupitelstvo obce Petrov
Bc. Eva Mlýnková
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen :
Září
7.9.
8.9.
10.9.
11.9.
21.9.
25.9.
26.9.

Marie Salčáková
Jan Svoboda
Marie Opavská
František Obrtlík
Alžběta Svobodová
Alžběta Bačíková
Anna Blatová

Říjen
13.10.
15.10.
17.10.
23.10.

Anna Bučková
Marie Komínková
Helena Šebestová
Marie Pukancová

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
Narodili se:
Adam Koneček

Opustili nás:
Ludmila Martinková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE : 11.9., 25.9., 9.10., 23.10.

pondělí

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.9., 13.10. pátek

4/2017
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Pozvánka na seminář

Nabídka dotací pro domácnosti
Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí ČR a město Hodonín vás srdečně zvou na seminář, na kterém
vám odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální informace
o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci
rodinných domů, ale také k novému dotačnímu programu Dešťovka zaměřenému na
podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.
Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Dokážeme vám, že to má smysl a že
získat dotaci není tak obtížné, jak se může na první pohled zdát. Prostor bude dán i vašim
dotazům a individuálním konzultacím.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
6. září 2017 / 16.00 – 17.30 hod. / Hodonín
Městský úřad Hodonín, velká zasedací místnost
Národní třída 25, Hodonín

4/2017
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Energie už nebudou starostí
Poradíme a pomůžeme Vám v oblasti plynu a elektřiny






snížení nákladů za energie
řešení problémových smluv
osobní kontakt v kamenné kanceláři
veškerou administrativu vyřídíme za Vás
zajistíme přepis energií na jinou osobu

Již se máte na koho obrátit
Štefánikova 10
695 01 Hodonín
Tel: +420 720 757 310
Tel: +420 773 776 552
e-mail: info@centrum-uspor.cz
www.centrum-uspor.cz

Otevírací doba:
Pondělí 9-12 13-17
Úterý
9-12 13-17
Středa
9-12 13-17
Čtvrtek 9-12 13-17
Pátek
9-12 13-15
... a nebo kdykoliv po dohodě
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mazlíčky.

 Také zde nakoupíte krmivo a další potřeby pro Vaše domácí

značky Winni’s.

 Výběr najdete i v přírodních hypoalergenních produktech italské

a Rakouska.

 V naší nabídce naleznete kvalitní drogerii dovezenou z Německa

strana





CHOVATELSKÉ POTŘEBY

PRODEJNA NAPROTI POŠTY V ROHATCI

DROGERIE

26
4/2017

4/2017

strana

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
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