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Přejeme vám krásné pestré podzimní dny…
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další číslo zpravodaje, tentokrát v dušičkovém čase. Krásné počasí
babího léta vystřídal předpovídaný silný vítr s vydatným deštěm, který komplikoval běžný
chod našich domácností. Doufejme, že se podobné počasí nebude opakovat často.
V těchto dnech navštěvujeme naše hřbitovy a vzpomínáme na své nejbližší a přátele, kteří
mezi námi již bohužel nejsou.
Máme za sebou dvě velké obecní společenské akce - Petrovský kotlík a hody. Díky vám
všem můžeme teď vzpomínat na příjemné zážitky z obou těchto akcí, které se i v letošním
roce vydařily.
V současné době probíhá výstavba nového dětského hřiště vedle kulturního domu, rekonstrukce vchodu v mateřské škole a výstavba nové sprchy v přístavbě MŠ. Opravili jsme také
výtluky v komunikaci „Lázeňská“, přeložili část chodníku v ulici „Bobálov“ a udržujeme
veřejná prostranství. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele místní komunikace „U
bytovky a Díly“. Tato stavba se bude realizovat v příštím roce v měsících březen až květen.
V nadcházejících dnech se pomalu začneme připravovat na blížící se dobu adventní, zdobit
vánočně ulice obce a chystat další kulturní a společenské akce, kterými budou Čertovské
dostaveníčko, Setkání se seniory, Adventní koncert, Zpívání u vánočního stromu a Vánoční
koncert.
Přejeme vám všem hezké pohodové podzimní dny
Starostka a místostarosta

Výpadek elektrického proudu
Velmi silný vítr minulou neděli způsobil, že během dne vypadávala el. energie postupně
nejen v naší obci, ale na mnoha místech naší republiky. V částech obce – Čaganov a Bobálov fungoval přísun el. energie jen částečně. Na poruchovou službu se nešlo celou neděli a
v pondělí dopoledne dovolat. Nedivím se, pokud tam volá každá druhá domácnost z každé
obce a města….
Mně osobně se podařilo v neděli kolem 19. hodiny na tuto linku dovolat, bylo mi bohužel
sděleno, že naši závadu na NN nemohou vůbec zaevidovat, protože od 13. hodiny mají pracovníci této linky povoleno registrovat pouze poruchy VN a nebo poruchy, které ohrožují
majetek a zdraví občanů (např. spadlý strom do vedení, popadané dráty apod.). A také, že
po celé republice je mnoho obcí, které jsou na tom daleko hůř než naše obec, jsou místa, kde
nejde proud v celé obci. Pracovník mi doporučil, že naši situaci mám hlásit nejdříve kolem
pondělního poledne, kdy se jí budou na poruchové lince zabývat.
Tuto skutečnost jsem sdělila telefonicky občance ulice „Čaganov“, která mi večer volala
s tím, že informaci předá dál svým „uličanům“, se kterými nastalou situaci celý podvečer
řeší. Dále jsem tuto zprávu zveřejnila na sociální síti – facebook. Bohužel v pondělí ráno
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hned v 7.30 hod. přiběhla naštvaná občanka, které jsem vše v neděli večer vysvětlila a byla
na pracovníka úřadu sprostá. Víme, že vám občanům tento výpadek způsobil komplikace
a věřte, že pokud by bylo v našich silách vám pomoci, tak bychom rádi pomohli. Můžu jen
pro připomenutí uvést minulou větrnou bouřku, která likvidovala střechy a stromy, při níž
obecní pracovníci společně s hasiči pracovali i v noci a od brzkých ranních hodin a že jsme
se tehdy všem poškozeným postupně snažili pomoct.
Bohužel v takovéto situaci, která nastala minulý víkend, jsme museli čekat na pomoc od
pracovníků společnosti EON.
Mrzí mě, že někteří občané jsou bezohlední a nedokáží pochopit, že určitá konání nejsou
v našich silách. Starosta obce je také jenom člověk a nedokáže nemožné. Také je mi smutno
z toho, jak některé věci bereme jako samozřejmost a nedokážeme a nechceme se ani na
chvilku omezit. Při této větrné bouřce došli někteří lidé o život, o střechy nad hlavou a nám
nešla necelý den pouze „elektrika“. Zkusme se nad sebou zamyslet.
Vám všem, kteří jste byli trpěliví, samozřejmě patří velký dík!
Vaše starostka

Usnesení č. 501 - 515 ze zasedání č. 35 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 24.8.2017
501. ZO schvaluje Program jednání.
502. ZO pověřuje starostku, aby jednala s majiteli pozemků v lokalitě „Zvolenov“, kde by
byla možná výstavba rodinných domů (po zasíťování pozemků), o jejich plánovaných
záměrech s těmito pozemky.
503. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2017. Viz. příloha č. 1 ZO 35/2017.
504. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 9900095554/2/
BVB.
505. ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu STEELMET.
506. ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku z evidence obce v celkové částce 722 530,10 Kč.
507. ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (hasičský automobil) Obec
Radějov.
508. ZO schvaluje Přenechání dřevěné chatky, která leží na pozemku p.č. 763 (který vlastní BALNEO Petrov, z.s.) spolku BALNEO Petrov bez úplaty. Chatku desítku let obec
neudržovala a je ve špatném technickém stavu. Její stěhování na obecní pozemek by
bylo velmi nákladné a neekonomické.
509. ZO schvaluje Podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK na projekt „Stavební
úpravy v budově mateřské školy v Petrově“, kam bude zahrnuta výměna nevyhovujících vstupních plastových dveří, dále realizace podhledu stropu v jídelně a vybudování sprchy v přístavbě MŠ. Celkový rozpočet projektu činí 161 000,- Kč. Požadovaná
výše dotace je 55 000,- Kč.
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510. ZO schvaluje Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova na projekt „Hřiště pro základní školu v Petrově“. Rozpočet
projektu činí 2 028 481,- Kč, požadovaná výše podpory 1 400 000,- Kč. V projektu je
zahrnuta výstavba víceúčelového hřiště 22x11m, sportovní prvky a dopadové plochy.
511. ZO schvaluje Složení komise pro otevírání obálek a výběrové komise na hodnocení
nabídek k zakázce „PETROV – rekonstrukce a výstavby MK lokalita „U bytovek a
Díly“: Ing. Ladislav Krůtil, Bc. Eva Mlýnková a Marek Janík (Richard Koštuřík – náhradník).
512. ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 00285218_2017/2018.
513. ZO pověřuje Starostku, aby zjistila postoj majetkového odboru Jihomoravského kraje
k plánované cyklostezce Sudoměřice – Petrov přes „Šutrovnu“, kde je JmK vlastník
části komunikace a zjistila od soukromého majitele pozemku, kde je plánováno napojení trasy, zda a za jakých podmínek by obci Petrov tento pozemek prodal.
514. ZO schvaluje Koupi pozemků od pana Josefa a Františka Kláska a to: p.č. 1020/11 (4
m2 u Lapače) a 1432/9 (201 m2 koupaliště) za cenu v místě a čase obvyklou 50,- Kč
za 1m2. Dále pozemky p.č. 1464/35 (159 m2 cesta k hale ) a 1464/49 (163 m2 Vrchy)
také za cenu v místě a čase obvyklou, a to 17,- Kč. Tyto ceny budou nabídnuty panu
Františku a Josefu Kláskovi.
515. ZO schvaluje Pronájem prostor v kulturním a společenském centru od 1.1.2018 jen
pro místní občany za cenu 4000,- Kč za víkendovou akci. Přespolním občanům, kteří
mají v současné době termín na příští rok již rezervován, bude vyhověno za cenu
5000,- Kč.
ZO bere na vědomí
Informace starostky o Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Hřiště pro nejmenší v centru
obce Petrov“. Celkové náklady projektu činí 845 149,- Kč. Výše poskytnuté dotace bude
400 000,- Kč. Konec realizace akce je do 31.12.2017.
Informace o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zahrada u kulturního domu v Petrově“. Rozpočet projektu činí 284 834,- Kč, výše poskytnuté dotace
199 383,- Kč. Konec realizace je do 29.9.2018.
Informace starostky ohledně výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce s názvem zakázky „PETROV – rekonstrukce a výstavby MK lokalita „U
bytovek a Díly“.
Informace místostarosty ohledně nové trasy cyklostezky Sudoměřice – Petrov. Současný
návrh trasy by navazoval na komunikaci „Babidoly“ přes „Šutrovnu“. Část komunikace na
našem katastru je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a jeden pozemek, kde by se komunikace napojovala, obec potřebuje vykoupit od soukromého majitele.
ZO bere na vědomí
Informace starostky ohledně vývoje směny pozemků, které chce pan Rostislav Svoboda
směnit s obcí Petrov.
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Usnesení č. 516 - 532 ze zasedání č. 36 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 21.9.2017
516. ZO schvaluje Program jednání.
517. ZO schvaluje Přijetí finančního daru ve výši 4800,- Kč od firmy TESPRA Hodonín
a 4000,- Kč od Petrov žije, z.s. příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská
škola Petrov, okres Hodonín.
518. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2017. Viz. příloha č. 1 ZO 36/2017.
519. ZO schvaluje Vítěze výběrového řízení VZMR „Petrov – rekonstrukce a výstavba
MK lokalita „U bytovek a díly“ firma Porr, a.s. odštěpný závod Morava, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku, a to 1 678 459,09 Kč bez DPH.
520. ZO schvaluje Smlouvu o dílo PORR a.s. Předmětem smlouvy jsou stavební práce.
Jedná se o stavbu nové komunikace délky 84,5 m v prostoru stávající nezpevněné
polní cesty a dále rekonstrukci stávající asfaltové vozovky v délce 210,5 m v lokalitě
„U bytovek a Díly“. Cena díla včetně DPH je 2 030 935,50 Kč. Lhůta pro předání a
převzetí díla je do 31.5.2018. Záruka na dílo je 60 měsíců ode dne podpisu protokolu
o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
521. ZO schvaluje Stavebním dozorem při stavbě komunikace „U bytovek a Díly“ pány
Ing. Ladislava Krůtila, Marka Janíka a Richarda Koštuříka.
522. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě OBK DSO.
523. ZO schvaluje Koupi pozemků p.č. 1020/11 o výměře 4 m2 a 1432/9 o výměře 201 m2
v k.ú. Petrov u Hodonína za cenu 50,- Kč za 1m2, což je cena v místě a čase obvyklá.
(10 250,- Kč) Dále p.č. 1464/35 o výměře 159 m2 a 1464/49 o výměře 163 m2 za cenu
v místě a čase obvyklou 17,- Kč za 1m2 (5 474,- Kč). Celková kupní cena činí tudíž
15 724,- Kč. Náklady spojené s vkladem do KN a vyhotovením kupní smlouvy uhradí
obec.
524. ZO pověřuje Starostku zpracováním kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy na
koupi pozemků od pana Josefa a Františka Kláska.
525. ZO schvaluje Pověření starostky, aby nechala dopracovat smlouvu na dořešení pozemků na farmě u JUDr. Koudelové ihned, jakmile budou zpracovány znalecké posudky
na pozemky, které nabízí pan Rostislav Svoboda ke směně a dále jednala o doměření
nájmu za obecní pozemky, které pan Rostislav Svoboda doposud využíval.
526. ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 2031/14 o výměře 12 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za
kupní cenu 50,- Kč za 1 m2. Celková kupní cena za pozemek činí 600,- Kč. Náklady
spojené s návrhem do KN uhradí obec.
527. ZO pověřuje starostku, aby zjistila, zda je vhodné pozemky, které jsou v současné době
určeny jako uzávěra pro obchvat obce směnit a jak se vyvíjí postup ohledně tvorby
nového územního plánu obce. Bude také potřeba zjistit, jakou cenu bude mít obecní
pozemek, kdyby se změnil na plochu Vp (průmyslová výroba).
528. ZO neschvaluje Záměr směny směny obecních pozemků p.č. 1376/1, 1376/3, 1376/4,
1376/5 a 1376/6 za část pozemku v majetku manželů Martinkových p.č. 1375/3.
529. ZO schvaluje Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 1319 o výměře 45 m2 a p.č. 1322
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o výměře 24 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
530. ZO ukládá místostarostovi, aby zajistil vyklizení chatky na pozemku p.č. 763 ve vlastnictví BALNEO Petrov z.s. a předání majiteli, a to do konce října 2017.
531. ZO schvaluje Poskytnutí drobných propagačních materiálů do tomboly na kynologickou turistickou a společenskou akci, kterou pořádá Klub psích sportů Kyjov, z.s ve
dnech 26. – 29.10.2017.
532. ZO ukládá Starostce, aby odeslala žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 2091/1 a
2091/2 v k.ú. Petrov u Hodonína a oslovila paní Horníčkovou, zda a za jakých podmínek by prodala obci pozemek p.č. 2091/30 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO bere na vědomí
Doplnění žádosti o směnu pozemků o pozemky, které nabízejí ke směně. Obec Petrov
v současné době nemůže zaručit, že bude pořízen nový územní plán do dvou let a zda je
vhodné v současné době, kdy je v ÚP uzávěra pro obchvat obce, tento pozemek směnit.
Informace starostky o jednáních s majiteli pozemků v lokalitě „Zvolenov“.
Informace místostarosty ohledně realizace projektu „Hřiště pro nejmenší v centru obce Petrov“.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ekologická exkurze TESPRA HODONÍN
Již první týden v novém školním roce – 8. září
nás v rámci podpory ekologické výchovy čekala exkurze do sběrného dvora TESPRA Hodonín. Během exkurze jsme sledovali cestu
odpadu od jeho vzniku až po jeho likvidaci a
zpracování. Také jsme měli možnost nahlédnout do veřejnosti běžně nepřístupných míst,
jako jsou sklady a třídírny. Děti velmi zaujalo,
jaké další využití mají PET láhve, zvláště jejich používání při výrobě oblečení. Se zaujetím
procházely i sklad elektrozařízení. Na závěr
byly pro děti připraveny i malé dárečky. Exkurze byla dětem podána naučně zábavnou formou, za což patří poděkování paní Ing. Elišce
Frolcové, která nás sběrným dvorem provedla.
Mgr. Romana Staňková

AHOJ, LÉTO …
Letí, dráček, letí, za ním kluci, za ním děti!
A všichni se hrnou ven, křičí jeden po druhém!
Září – měsíc, kdy se pomaličku loučíme s létem, teplými a prosluněnými dny. Dětem začíná období přemýšlení nad pouštěním draků. Letos jsme si naplánovali loučení s létem na
12. září, ale nepřálo nám vůbec počasí. Proto jsme museli celou akci přesunout do prostor
tělocvičny. Součástí loučení s létem bylo vyhlášení výsledků soutěže „O nej… draka“. Soutěžní draci byli velmi krásní, a to nás vedlo k ocenění drobnými odměnami všechny děti.
V průběhu akce děti proběhly slalom mezi kužely – pomyslnými stromy, ze spolupráce
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s rodiči poskládali vlaštovky, s kterými poté soutěžili v letecké disciplíně a nakonec společnými rodinnými silami postavili domečky pro zvířátka z přírodních materiálů.
Všem, tímto velmi děkujeme za účast a zapojení se do aktivit tohoto odpoledne.
Mgr. Renata Svobodová

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI A DĚTI
ZŠ PETROV
V týdnu, ve kterém naše obec žije přípravami na hody, děti základní školy absolvovaly výukový program s názvem Hody, milé hody aneb Hodová tradice na Slovácku.
Do muzea v Uherském Hradišti jsme vyjeli v úterý 26. září, kde byl pro děti připraven program s velmi aktuálním tématem. Ve výukovém programu se děti seznámily s tím, jak se
slavily a slaví hody v různých obcích na Slovácku. Vyzdobily si hodové právo, dověděly se,
co to byly hody císařské a výstupem byly pracovní listy, které dětem posloužily jako zdroj
informací. Hodové právo, které si děti vytvořily, zdobí chodbu naší školy.
Mgr. J.Flašarová
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Jablíčkový den
Léto už definitivně skončilo, je tu podzim a
s ním sklizeň jablek.
Proto jsme pro žáky připravili v pátek, 20. 10.
JABLÍČKOVÝ DEN.
Proč máme jíst jablka a vůbec všechno ovoce,
s tím nás na přednášce seznámila Bc. Pavla
Macháčková.
Pak už se děti rozdělily do skupin a paní učitelky je učily péct jablečný štrůdl, vážit jablíčka, dělat obtisky z jablek na plátno a tak dále.
Seznámily se s pěstováním ovocných stromů.
Jak dlouho to trvá a kolik práce to dá, než sklidíme první jablíčko.
Během dopoledních činností si vytvořili různé dekorace s prvky jablek.
Na závěr dne byla ochutnávka upečených štrůdlů. To byla nejpěknější tečka za krásným a
poučným dnem.
Irena Šťastná
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Návštěva „Ovocňáku“ v Rudicích u Uherského Brodu
Děti ve škole už několik let dostávají ovoce a zeleninu v rámci projektu „Ovoce do škol“.
Druhým rokem nám je dodává firma Ovocňák. Někdy dostaneme balíček, kde je mimo
ovoce nebo zeleniny, také kapsička s ovocnou šťávou nebo pyré. V úterý 17. října 2017
jsme se vypravili na exkurzi do této firmy, abychom viděli, jak se šťáva nebo pyré vyrábějí.
Po příjezdu do areálu firmy nás přivítala paní Finkousová, která nám celou výrobu a zpracování ovoce ukázala. Dostali jsme ochutnat, a mohli jsme také hádat, z jakého ovoce jsou
testované vzorky vyrobeny. Nakonec každý z nás dostal jednu kapsičku a ten kdo namaloval obrázek s oblíbeným ovocem, či zeleninou dostal nafukovací balónek. Odjížděli jsme
spokojeni, protože jsme se přesvědčili, že dostáváme jen to nejlepší.
Mgr. Jitka Vyoralová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Loutkové divadlo v mateřské škole
V úterý 10. října nás opět navštívila paní Sasínová se svým divadélkem. Přijela se zbrusu
novými, kouzelnými pohádkami z prostředí buchlovského zámku a jeho zahrady.
Nejprve představila pohádku „O hloupé huse“, která děti okouzlila a velmi ochotně se
do pohádky zapojovaly. Druhá pohádka se jmenovala „ Buchlovická bílá paní“, kde nám
představila nové loutky.
Pohádky zaujaly jak naše nejmenší děti, tak prvňáčky. Budeme se těšit s jakými pohádkami přijede paní Sasínová přístě.
Za kolektiv MŠ
Michaela Bačíková
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Podzim je dobou sklizně a bohatá úroda z
polí a sadů se schovává do spižíren či se
postupně zpracovává. Většina plodů je plná
vitaminů a právě o nich jsme se dozvídali i
v naší školce 20. 10. 2017 od výživové poradkyně paní Pavly Macháčkové, Dis. Beseda byla pod názvem: „S dětmi zdravě“.
Poutavou formou pohádky „o zlém bacilu“ jsme se tak dozvěděli o tom, jaké jídlo
našemu zdraví prospívá a jaké mu naopak
škodí. „Zlého bacila“ děti nakonec úspěšně
porazily, když k jeho obrázku domalovaly
„silnější“ vitamíny.
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Eliška Bačíková

ZE ŽIVOTA OBCE
Soutěž o nejhezčí předzahrádku
I letos, již tradičně, vypsal obecní úřad soutěž o nejhezčí předzahrádku naší obce. Vytipovali
a vyfotili jsme několik předzahrádek a z těch pak vybrali pět, které byly oceněny na Petrovském kotlíku. Děkujeme již dlouholetým sponzorům Zahradnictví Drahomíra Sochorová
a Zahrádkářské potřeby Jaroslav Michna ze Strážnice, kteří nám věnovali hodnotné ceny.
Některé ceny věnovala také Obec Petrov.
Oceněné předzahrádky:
1.
Gabriela Bílková a Miroslav Šachinger
2.
Manželé Urbánkovi
3.
Alžběta Šarová a Pavel Polášek
4.
Petra Brandstillerová
5.
Manželé Koneční
Děkujeme všem občanům, kteří se starají o okolí svých domů, ať už byli oceněni v minulosti nebo na ně cena teprve čeká…. Díky vám všem je naše vesnice hezká.
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Petrovský kotlík
Letos jsme vařili již po desáté. V pátek před akcí pršelo a značně se ochladilo, ale naštěstí v
sobotu se vyčasilo a my jsme hned od rána mohli chystat stánky, kotle, kulisy a zázemí pro
vaření gulášů. V letošním roce vařilo jen 8 organizací. Čekání na guláš nám zpestřilo vystoupení skupiny ARCOBALLENO ze ZUŠ Strážnice, mažoretek z Petrova a Sudoměřice,
tanečnic z Vacenovic a místních organizací. Letošní novinkou byla soutěž STAR DANCE.
Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do letošního Petrovského kotlíku ať už aktivně, nebo
jako diváci. Vždyť guláš je při této akci vedlejší. Důležité je, že se navzájem potkáme, pobavíme se a uvědomíme si, že v tom Petrově není zase tak špatně…! Děkujeme a už teď
se těšíme na další ročník!
Starostka a místostarosta
Pořadí gulášů dle hodnocení návštěvníků akce:
1.
Hasiči			
5. Škola
2.
Vinaři			
6. Chovatelé
3.
Fotbalisté		
7. Myslivci
4.
Petrovjan		
8. Petrov žije

Petrovské svatováclavské hody
Letošní svatováclavské hody vedli stárka Simona Svobodova, stárek Tomáš Grabec a samozřejmě kroužek Petrovjan. Hody jsme zahájili na svátek sv. Václava slavnostní krojovanou
mší svatou. Hned odpoledne jela chasa pro májku, kterou v pátek odpoledne nazdobila
a postavila. Sobotní hodové odpoledne začalo žádáním o hodové právo před obecním úřadem. Poté následoval průvod obcí ke stárkovi a stárce. Krátká zastávka byla také u májky,
kde jsme si zatančili pár tanečků. V podvečerních hodinách jsme se vrátili do kulturního
domu, kde vystoupil kroužek Petrovjan a soubor Žerotín. Pak následovala hodová zábava,
kde k tanci a poslechu hrála DH Svárovanka a CM Demižón. V neděli se chasa sešla opět
v kostele a po mši svaté vrátila hodové právo starostce.
Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do zdárného průběhu petrovských hodů, hlavně všem,
kteří se zúčastnili v krojích. Také všem, kteří nás občerstvili při průvodu obcí.
Bc. Eva Mlýnková

Výstavba dětského hřiště
V současné době dokončujeme první etapu výstavby dětského hřiště. Tuto jsme realizovali
za pomoci obecních zaměstnanců, firmy Dětské hřiště.cz a firmy Vrbičky. Na tuto část jsme
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získali dotaci ve výši 400 tis.
Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj.
Pokud počasí dovolí, chtěli
bychom pokračovat ještě letos
v další etapě, a to v terénních
úpravách další části hřiště a
chystání podkladů pod terasu a
další hrací prvky.
Zároveň budeme vybírat
vhodné dodavatele na zeleň,
pergolu, zbývající hrací prvky, sportovní hřiště s umělým
povrchem a mobiliář. Tuto
zbývající část bychom chtěli
realizovat v jarních a letních
měsících příštího roku.
V současné době je hřiště stále STAVENIŠTĚ a je sem
VSTUP ZAKÁZÁN. Prosíme
rodiče, aby na tuto skutečnost
upozornili své děti!
Bc. Eva Mlýnková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Sbor dobrovolných hasičů
Na začátku září jsme se zúčastnili již desátého ročníku krásné akce Petrovský kotlík.
Guláš jsme pro tento jubilejní ročník vařili opět v Petrovsko-Hrádeckém složení. A výsledek byl přímo skvělý! Jak nám, tak hlavně divákům guláš chutnal ze všech nejvíce, což se
projevilo i při hlasování a poprvé v historii této soutěže se našemu týmu podařilo zvítězit!
Toto vítězství jsme náležitě oslavili.
Aby si naši strojníci procvičili jízdu s novou cisternou a ovládání veškerého jejího zařízení, naplánovali jsme a následně provedli kondiční jízdy a cvičení. Poté jsme i udělali
podzimní úklid zbrojnice.
Důležitost tohoto cvičení jsme si ověřili předposlední neděli v říjnu přímo v Petrově,
kdy jsme vyjeli k požáru v rodinném domě. Naštěstí požár nebyl velkého rozsahu a domácí
jej zvládli zlikvidovat ještě před příjezdem hasičských jednotek. Na ty zbyla kontrola a
odvětrání objektu.
Naší zatím poslední akcí byla brigáda, při které jsme sbírali v obci kovový a elektro odpad. Velmi děkujeme za spolupráci spoluobčanům a také obci, která nám při sběru vychází
jako u i jiných akcí ochotně vstříc.
						
						
						

Krásný podzim Vám přeje,
Ing. Petr Zezula,
starosta sboru

Mladí hasiči
Letošní soutěžní rok jsme zakončili „velkým výletem“. Vyrazili jsme vlakem do Ostravy,
abychom zjistili, zda tamní zoo je skutečně tak skvělá, jak se o ní říká. A je. Moc se nám
v zoo líbilo, někteří z nás byli přímo unešení z hrochů. Ale zaujali nás i žirafy, papoušci
v různých barvách a mnoho dalšího. Taky nás dost bolely nohy, protože zoo je velmi rozlehlá. Na výlet jsme vyrazili i díky finanční podpoře MŠMT, které se výrazně zabývá podporou
volnočasových aktivit organizací pracujících s dětmi.
Po létě plném dobrodružství jsme se vrhli do trénování. První soutěží v řadě bylo třetí kolo
seriálu soutěží Běh na 60 metrů s překážkami O pohár starosty OSH Hodonín. Ve Vracově.
Tato soutěž se pořádala pro starší žáky a Petrov reprezentovali Katka Fiurášková – 4. místo
-, Ondřej Machala – 9. místo, Martin Zelinka – 3. místo a Zdeněk Tokoš – 1. místo. Soutěž
pokračovala posledním kolem seriálu v Petrově. U nás se poslední kolo a vyhlášení celého
ročníku konalo až po třech odložených termínech z důvodu špatného počasí a tím nevyhovující a ne zcela bezpečné trati ( doufám, že jsme si špatné počasí vybrali na několik let
dopředu). V neděli 14.10.2017 jsme se sešli za slunečného počasí na koupališti a ve velmi
přátelské atmosféře proběhlo poslední kolo celého seriálu. Výsledky byly pro nás velmi
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potěšující, v kategorii chlapců se na 1. místě umístil Zdeněk Tokoš, hned za ním na 2. místě
Martin Zelinka. V kategorii dívek obsadila 3. místo Katka Fiurášková.
Poslední soutěžním počinem byl Závod požárnické všestrannosti. Petrov reprezentovala
dvě družstva žáků a jeden dorostenec. Mladší žáci se umístili na 11. místě, starší žáci na 22.
místě a Martin Zelinka v kategorii dorostu jednotlivců na 10. místě.
Mgr. Jana Trojancová

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov
v rámci okresní soutěže III.C třídy na 2. místě. Jedná se o nejlepší výsledek A-mužstva po
skončení podzimní části sezóny za poslední roky.
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.

Klub
Hroznová Lhota B
Sokol Petrov
FC Mor. Písek
FK Suchov
Kor.Velká n.Vel. B
KEN Veselí nad Mor.
Horňácko Hr. Vrbka
Sokol Tv. Lhota
Agro Vnorovy B
Sokol Louka
Sokol Těmice
FK Nová Lhota

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10
11

V
10
9
7
7
5
5
5
3
3
2
2
0

R
1
1
3
0
1
1
1
2
0
3
1
0

P
0
1
1
4
5
5
5
6
7
6
7
11

S
60:14
45:7
32:15
27:17
39:25
28:17
23:30
16:34
17:23
13:36
10:24
5:73

B
31
28
24
21
16
16
16
11
9
9
7
0

Z celkového počtu 11 mistrovských utkání Sokol Petrov v 9 utkáních zvítězil, 1x remizoval
(Moravský Písek) a 1x prohrál v přímém souboji o 1. místo s oddílem Sokol Hr. Lhota B
(Tasov). Právě tento zápas byl vrcholem celého roku, bohužel se nám nepodařilo v tomto
utkání bodovat a Petrov tak musel přenechat 1. místo v tabulce právě soupeři z Tasova. Sezóna se však nachází teprve v polovině, přičemž za celý kolektiv fotbalistů Sokola Petrov si
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dovolím konstatovat, že v rámci jarní části sezóny uděláme maximum pro to, abychom se
opět vyhoupli do čela soutěže a splnili si tak sen o postupu do okresního přeboru. Úspěšné
výsledky v rámci podzimu je třeba přičítat stabilizaci základní sestavy, minimu zranění a
širokému hráčskému kádru. Během podzimu nastoupilo k mistrovským utkáním celkem 20
hráčů. Nejlepší střelci mužstva: Ján Benovič (10 branek), Pavel Šantavý (9 branek), Daniel
Janeček (9 branek), Petr Krša (5 branek). Rovněž je třeba vyzdvihnout defenzivu mužstva s
brankářem Miroslavem Čermákem, který lovil míč ze své branky za celý podzim pouze 7x
(suverénně nejméně ze všech mužstev).
A-mužstvo po vítězství 3:0 s mužstvem Slavoj Rohatec B postoupilo v rámci okresního poháru (VEGA CUP) již do semifinále, ve kterém se na jaře utká o postup do finále s některým
z mužstev Šardice, Vnorovy A nebo Velká nad Veličkou B (Javorník). Semifinálové dvojice
budou rozlosovány před zahájením jarní části sezóny. Pevně věříme, že do finále nakoukneme a popereme se tak o okresní pohár. Na vítěze okresního poháru čeká zajímavá finanční
odměna, postup do poháru Jihomoravského krajského fotbalového svazu a utkání s vítězem
okresního poháru OFS Uherské Hradiště na fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti.
Během zimní přestávky bude třeba doléčit všechna zranění, rovněž bychom rádi posílili
ofenzivní řady mužstva. Příprava na jarní část sezóny bude zahájena na začátku ledna. Plánujeme také uskutečnění soustředění mužstva.

Mužstvo mladší přípravky zahájilo svoji druhou mistrovskou sezónu ještě ve větším stylu,
než tu loňskou první. Aktuálně se nachází na 1. místě tabulky okresní soutěže mladší přípravky sk. B s počtem 21 bodů z maximálně možných 24 bodů. Z dosavadních 8 odehra-
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ných utkání 7 x mužstvo zvítězilo a pouze 1x prohrálo s celkovým skóre 101:36. Do konce
podzimní části sezóny zbývá odehrát ještě jedno utkání s mužstvem FK Hodonín B.
V neděli 27. 8. 2017 se uskutečnil v Petrově pohárový turnaj mladších přípravek za účasti
mužstev Sokol Petrov, Jiskra Strážnice a KEN Veselí nad Moravou (mužstvo Blatnice se z
turnaje na poslední chvíli odhlásilo). Turnaj s přehledem ovládlo mužstvo domácího Petrova, které se umístilo na 1. místě. Druhé místo obsadilo mužstvo Strážnice a jako třetí se
umístil oddíl KEN Veselí nad Moravou. Přejeme našim mladým nadějím, ať se jim i nadále
tak skvěle daří.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň v roce 2017 a budeme se těšit na další podporu, kterou budeme zcela jistě v rámci jarní části sezóny potřebovat.
Ing. Ladislav Krůtil ml. – jednatel

Říká se, že září, víno vaří. Nám letos uvařilo zase pár pěkných akcí.
2. září jsme se zúčastnili, jakož to každým
rokem Petrovského kotlíku. Letos jsme si
za téma vybrali „peklo, peklo, peklíčko“
a v tomto duchu jsme se po čertech dobře
bavili. A nejenom my. Super zábava vládla
celým sobotním odpolednem. Uvařili jsme
si výborný čertovský gulášek, popijeli čertovskou kořaličku a v pekelném kotli uvařili
nejednoho hříšníka. Dokonce si naši zástupci
„vytančili“ svým pekelným tancem i jedno
z ocenění v nové „super“ soutěži 
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Další sobotu jsme strávili ve Strážnici. Jako každý rok jsme přijali pozvání do průvodu a programu na Strážnické vinobraní. Letos měl program
podtitul „Svatý Urbane, na čí si straně. Těch co pijů nebo těch co nepijů.“
Tohle téma nám bylo skoro vlastní a
naše vtipné hlášky vykouzlily úsměv
na nejedné tváři.
I když velkou část září propršelo,
přece se na nás na jeho konci sluníčko usmálo a zpříjemnilo nám tak
krásný „hodový víkend.“ Letos byly
hody malinko jiné, než jsme zvyklí
z předchozích let. A to proto, že jsme
šli první na hodovou sváteční mši a až
pak hody slavili. Ve čtvrtek 28. září
na svátek svatého Václava jsme se
oblékli do svátečních krojů a v čele s
letošními stárky Tomášem Grabcem a Simonou Svobodovou se
zúčastnili mše svaté v našem kostelíku.
Odpoledne vyrazili kluci pod vedením stárka Tomáše Grabce
pro máju do Mlýnků. Přivezli a za rozverného veselí máju očistili a připravili k pátečnímu stavění. K pobavení a tanci nám
přitom hrál celý večer Víťa Hořák na harmoniku. Stárka se o
nás vítečně starala a jídla a pití bylo víc než dost. Vystačilo až
do ranních hodin.
V pátek odpoledne se celá chasa sešla ke stavění máje u motorestu v Plžách. Počasí nám přálo, pracantů i přihlížejících bylo
dost, a tak mája za nedlouho stála. Ještě jsme stačili popřát našemu „staviteli máje“ strýcovi Hořákovi k jeho krásnému životnímu jubileu, a už byl čas rozdělat oheň a pobavit se pod májů.
Příjemný večer se stárkou a stárkem
umocnila veselá nálada i dobří lidé.
Do sobotního průvodu přišlo na padesát krojovaných, a třicítka dětí. K tomu
muzika cimbálová i dechová. Průvod
jako tradičně vycházel od školy a první cesta vedla k obecnímu úřadu, kde
si stárci vtipně a veršovaně vyprosili
hodové právo od paní starostky. Slib,
že hody budem slavit velice, dokáď
sněhem nezapadnů petrovské silnice
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sice neprošel, za to průvod obcí a zábava byly veselé a vůbec ne studené  Průvod jsme
zakončili na kulturním centru malým vystoupením souboru Petrovjan a posléze i souboru
Žerotín. Večer nám zpříjemnila CM Demižón a DH Svárovanka. Stárek si hodovů zábavu
pohlídal až do rána a v 9:00 hodin v neděli ráno stál opět v plné parádě i se svojí stárkou
v čele malého zástupu krojovaných na mši svaté. To proto, abychom mohli po mši vrátit
hodové právo zpět paní starostce. Pohoštění před obcí bylo příjemným nejen pro nás, ale i
pro přihlížející spoluobčany.
Moc bych chtěla poděkovat stárkům Tomášovi Grabcovi a Simoně Svobodové za perfektní spolupráci a reprezentaci na letošních hodech. „Děcka,“ Vám i Vašim rodinám moc
děkujeme za pomoc, ochotu i za to, jak jste
se o celou chasu dobře postarali.
Další dík patří i paní starostce, zastupitelům
a obecním zaměstnancům za pomoc s organizací a přípravami celých hodů. Nebýt každého z Vás, nikdy by ty hody u nás nebyly
tím, čím jsou. Krásným zážitkem.
Děkujeme, díky moc 
A protože my v tom našem „kroužku“ nemáme nikdy dost, ještě tu samou neděli jsme se
vypravili do skanzenu ve Strážnici, abychom
si zahráli komparz v nově natáčené epizodě
Obrázků ze Strážnice.
Prozradím Vám jen tolik, že se máte v příštím roce na co těšit 
Na „Petrovjan“ se můžete těšit ještě letos a to 2. prosince ve skanzenu v pořadu Radujme
se, veselme se. Také na besedě pro naše seniory, a v neposlední řadě pak na Štědrý den
u vánočního stromu. No a možná i později v době sváteční. 
Krásné podzimní dny Vám za soubor Petrovjan přeje
Ivana Klásková

UPOZORNĚNÍ
Získávání informací o dění v obci
Snažíme se, aby byli naši občané co nejvíce informováni. V posledních měsících proběhla
realizace nového obecního rozhlasu. Hlášení jsme nastavili na 18.00 hodin, aby mělo více
občanů možnost tuto relaci vyslechnout. Snažíme se tuto dobu pravidelně dodržovat. V jiný
čas hlásíme pouze mimořádné události. Hlášení rozhlasu je nově ukládáno na webové stránky obce www.obec-petrov.cz v sekci „Hlášení rozhlasu“. Na těchto stránkách již několik let
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také
funguje možnost
získávání aktualit prostřednictvím e-mailové adresy. Na titulní stránVánoční
koncert
ce jsou sekce „Společenské dění“ a „Sdělení z obce“, pod těmito jsou „Všechny aktuality“,
když si tento odkaz rozkliknete, zobrazí se vám v pravém horním rohu „Přihlásit se k odběru novinek“, sem si zadáte svou e-mailovou adresu, na kterou chcete aktuality odebírat.
Pevně věříme, že těchto nabídek využijete k vaší dostatečné informovanosti.
Bc. Eva Mlýnková

Podomní prodejci produktů a elektrické energie
V současné době se hromadí zase stížnosti, že se po obci vyskytují různí podomní prodejci,
ať už s nabídkou produktů nebo výhodnější elektrické energie. Dokonce někteří se vydávají za „kontrolory“ z regulačního úřadu nebo za pracovníky E.ONu. Přijdou s pohádkou
o levnějším tarifu, zániku smlouvy nebo skvělém dárku. Na vás občany naléhají, abyste se
jim upsali. Vy poté končíte s nevýhodnými smlouvami. V naší obci platí zákaz podomního
prodeje a nabízení služeb.
Opětovně vás vybízíme, abyste se, pokud nechcete měnit dodavatele energie nebo
koupit předražený produkt, vůbec s těmito lidmi nebavili! Neukazovali jim žádné vaše
osobní dokumenty (vyúčtování energie apod.) a ani jim neodpovídali na žádné dotazy (vymlouvají se, že dělají pouze průzkum). V mnoha případech vám také lžou, že s nimi spolupracuje obecní úřad nebo, že jim obcházení úřad povolil. Nic z těchto uváděných případů
není nikdy pravdou. Obec v současné době odebírá energie od společností MND, a.s. a
E.ON. Můžeme také doporučit další velkou spolehlivou firmu, kterou je společnost Innogy.
S ostatními společnostmi nespolupracujeme a ani nemůžeme posoudit, zda jsou výhodné a
spolehlivé.
Pro příklad uvádím případ z minulého týdne. Přišel prodejce a vydával se za pracovníka
společnosti EON a nabízel výhodnější dodání elektrické energie. Nakonec z toho vyšlo, že
náš občan podepsal smlouvu se společností CENTROPOL v domnění, že jedná s firmou
EON. Z tohoto příkladu je vidět, jak „čestně“ s vámi jednají.
Základem je nic, co nechci a s čím nesouhlasím, nepodepisovat a nepouštět nikoho
cizího do domu!!!
Bc. Eva Mlýnková

Obecní kompostárna a její využití
Již více než 5 roků máme možnost využívat obecní kompostárnu, především k uložení všeho zeleného z vašich zahrad a ořezů stromů a keřů.
Věřím, že oceňujete i nepřetržitou otevírací dobu.
Kompostárna nám pomohla vyřešit pálení a ukládání zeleně tam, kde nám to dělá ostudu.
Krátkodobě jsme ji využili i k uložení a podrcení materiálu z demolic. Ukládání tohoto
materiálu jsme měli pod kontrolou a vzniklý recyklát jsme využili při údržbě obecních cest.
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Tento materiál nechceme nadále shromažďovat, protože se nám k tomu hromadí i takový
který neupotřebíme. Zbytky siporexu, zemina s kamením, azbest apod.
V současné době jsme kompostárnu od této suti vyčistili a nadále je zakázáno ji tam ukládat.
Kompostárna bude využívána jenom k ukládání zeleně ze zahrad a polí a dřeva z ořezu
stromů a keřů. I tady chceme apelovat na vaši zodpovědnost, především při ukládání zeleně.
Objeví se seno i se silonovým provazem, tráva a v ní zamíchané kamení, králičí hnůj zabalený ještě v igelitovém pytli apod. Není to nijak příjemná práce to zpracovávat, kromě toho,
že to pěkně naštve, tak se ničí i naše technika.
Proto jsme se rozhodli kompostárnu monitorovat kamerou, která bude napájena z baterie.
Věříme, že ti poctiví to pochopí a ti kteří kompostárnu zneužívají rychleji poznáme...... .
Ing. Ladislav Krůtil

Upozorňujeme, že ke dni 31.10.2017 byly splatné poplatky za domovní
odpad. Kdo ještě nezaplatil, ať tak neprodleně učiní, a to buď v kanceláři
obecního úřadu nebo převodem na účet 11027671/0100.

Společenská kronika
Jubilanti v měsících listopad:
2.11. Věra Stoklasová
3.11. Marie Haraštová
14.11. Marie Martinková
16.11. Jan Kuja
18.11. Marie Kujová
25.11. Josef Janeček
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Justýna Zrýni
Šárka Svobodová
Robin Hartmann
Jan Klíma
Laura Zelenková
Matěj Lončík
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Opustili nás:
Jan Ospalík
Božena Dokoupilová
Marie Martinková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
LISTOPAD - PROSINEC
POPELNICE : 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

pondělí

PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.11., 8.12. pátek
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Zdislava Sociální péče Veselí nad Moravou
ve spolupráci s Obecní knihovnou Petrov
srdečně zve na kurz trénování paměti
Kde: Kulturní společenské centrum Petrov
Kdy: Každé úterý od 14:30 do 15:30 (od 7. listopadu)
Tento kurz je zdarma!
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Kadeřnictví
Lucie Brandstillerová

Oznamuje zahájení provozu po mateřské dovolené.
Pracovní doba:
Po: ZAVŘENO (jinak dle objednávek)
Út: 9:00 – 18:00 (jinak dle objednávek)
St: ZAVŘENO (jinak dle objednávek)
Čt: 9:00 – 18:00 (jinak dle objednávek)
Pá: 9:00 – 18:00 (jinak dle objednávek)
So: Oslavy,svatby, plesy – dle objednávek
Odpovědný vedoucí:
Lucie Brandstillerová, IČ: 757 93 873,
Petrov 113,( v přízemí Obecního úřadu)
Tel: 604 343 449
Těším se na Vaši návštěvu.
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