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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme tady začátek května a už jsme si mohli vychutnat krásu několika letních dnů. Minulý víkend jsme měli možnost ochutnat vína Vinařů Strážnicka a tento víkend chystají
naši místní vinaři ochutnávku cca 350 vzorků vín v rámci místní výstavy. O týden později
se potkáme při oslavě Dne matek a vítání nových občánků do života naší obce. V sobotu
19. května proběhne v přístavu Baťova kanálu výstava traktorů při příležitosti 20. výročí
Ředitelství vodních cest ČR a 80. výročí Baťova kanálu, kde budou přichystány i jiné atrakce. Tento den také rozezní areál Plží festival dechových hudeb, který pořádá pan František
Kotek. V sobotu 26. května naplní areál vinných sklepů především folklórní senioři a jejich
příznivci. Na neděli 3.června již teď připravujeme program pro naše nejmenší, abychom
jim zpestřili jejich den. V sobotu 16.června se odehrají na fotbalovém hřišti hry bez hranic
v duchu „od bobulí po opicu“, jejichž hlavním organizátorem je paní Simona Komoňová
s širokou řadou dalších pořadatelů. Na všechny výše uvedené akce jste všichni srdečně
zváni.
V obci probíhají dokončující práce na výstavbě místní komunikace „U Bytovek a Díly“.
Firma PORR provádí terénní úpravy a ve dnech 9. – 11.5. provede pokládku asfaltových
vrstev. Současně s tím budeme zajišťovat dokumenty potřebné pro kolaudaci stavby. Na
dětském hřišti pokračuje dokončení další etapy. Firma Hřiště.cz doplnila zbývající herní
prvky, zahradnická firma provádí výsadbu zeleně a obecní zaměstnanci dokončují terénní
úpravy. V rámci oslav Dne matek vám chceme hřiště představit, ale uvedení do provozu
budeme bohužel muset vzhledem k provedené výsadbě pravděpodobně posunout až na konec června. Během letních měsíců bude probíhat ještě realizace sportovního víceúčelového
hřiště a poslední části plochy, kde umístíme také nový mobiliář a provedeme závěrečné
terénní úpravy.
V blízké době chystáme ve spolupráci se společností Žerotín, a.s. Strážnice rekonstrukci
povrchu komunikace „Kosečkova“.
V minulých dnech proběhla očista komunikací, kterou nám provedla svým zametacím vozem firma Tespra Hodonín. Zaměstnanci obce chystali prostranství v Plžích, na Baťově
kanále a ve středu obce k zahájení nadcházející letní sezóny. Osadili jsme také truhlíky
v centru obce maceškami, které nám zdarma věnovala firma Květinářství Sochorová ze
Strážnice, za což jí moc děkujeme.
Přejeme vám všem hezké jarní dny…
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 606 - 620 ze zasedání č. 41 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 15.2.2018
606. ZO schvaluje Program jednání.
607. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018. Viz. příloha č. 1 ZO 41/2018.
608. ZO schvaluje Smlouvu o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny Nízkého napětí č. 12356767 E.ON.
609. ZO schvaluje Smlouvu příkazní Radim Kacr. Předmětem smlouvy je technický dozor
stavby Rekonstrukce a výstavba MK lokalita „U Bytovek a Díly“ v průběhu celé výstavby. Odměna za činnost je stanovena na 60 000,- Kč.
610. ZO schvaluje Kupní smlouvu Hartmann. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 1325
v k.ú. Petrov u Hodonína. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce v době
od 27.11.2017 do 13.12.2017. Jako jediný zájemce se přihlásil pan Tomáš Hartmann.
Kupní cena byla stanovena 50,- Kč za 1 m2. Celková kupní cena činí 7350,- Kč. Kupující uhradí také poplatky spojené s vyhotovením kupní smlouvy, návrhu na vklad do
KN a správní poplatek za vklad do KN. Starostka zajistí vyhotovení kupní smlouvy
u JUDr. Koudelové.
611. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku na dodávku herních prvků firmy Hřiště.cz, s.r.o.
Brno ve výši 323 100,- Kč bez DPH.
612. ZO schvaluje Podání žádostí do dotačních programů Jihomoravského kraje.
613. ZO schvaluje Cenovou nabídku pana Ing. Jana Miškeříka na zpracování a administraci výběrových řízení na zakázky malého rozsahu: dodavatel územního plánu obce
Petrov 12 500,- Kč a na stavební práce – víceúčelové hřiště 12 500,- Kč.
614. ZO schvaluje Návrh mobiliáře, který je součástí projektu „Zahrada u kulturního domu
v Petrově“ od paní Ing. Jitky Schneiderové dle předložené dokumentace a zpracování
výběrového řízení paní Ing. Jitkou Schneiderovou.
615. ZO schvaluje Pověření starostky, vyzvala pana Rostislava Svobodu, k vyklizení obecního pozemku p.č. 1401/14 v k.ú. Petrov u Hodonína, a to do 31.3.2018. Pokud nebude pozemek uklizen, uklidí je obec na své náklady, které budou panu Svobodovi
následně přeúčtovány.
616. ZO schvaluje Přijetí dalších pracovníků na VPP, a to od měsíce března 1 pracovník a
od měsíce dubna 2 pracovníci.
617. ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 647 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 100 m2.
618. ZO neschvaluje doplacení odměny členům okrskových volebních komisí za proběhlou prezidentskou volbu z rozpočtu obce Petrov.
619. ZO neschvaluje Poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na spolufinancování
záměru výstavby Domu přírody Bílých Karpat, ZO ČSOP Bílé Karpaty.
620. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního daru na zřízení nového babyboxu v Blansku.
ZO bere na vědomí
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2018 ve složení celkové příjmy 144 300,- Kč a
celkové výdaje 144 300,- Kč.

2/2018

strana

5

Informace starostky ohledně zahájení stavby místní komunikace v lokalitě U Bytovek a
Díly.
Návrhy pana Josefa Holečky, Domek na vodě – půjčovna hausbótu na výběr příspěvků od
provozovatelů na BK za používání sociálního zařízení na BK a na navýšení kapacity sociálního zařízení na BK. A pověřuje starostku, aby mu odepsala, že kapacitu sociálního zařízení
obec navýšila v roce 2016, kdy investovala do úprav budovy cca 500 tis. Kč. A dále, že pro
letošní rok zůstávají podmínky pro výběr příspěvků stejné jako v roce loňském.
Informace místostarosty o probíhající pasportizaci značení místních komunikací.

Usnesení č. 621 - 664 ze zasedání č. 42 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 22.3.2018
621. ZO schvaluje Program jednání.
622. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. S17A127 hřiště.cz, s.r.o.
623. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík. Předmětem smlouvy je zpracování
zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na zakázky: A. Úprava a funkční využití okolí kulturního domu v Petrově, SO01 Víceúčelové hřiště, B. Zpracování
územního plánu Petrov. Termín plnění je 3/2018 – 4/2018. Cena díla je 25 000,- Kč
celkem.
624. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci k VZMR na služby s názvem zakázky „Zpracování územního plánu obce Petrov“.
625. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci k VZMR na stavební práce s názvem zakázky
„Úpravy a funkční využití okolí kulturního domu v Petrově, SO01 Víceúčelové hřiště“.
626. ZO schvaluje Výpůjčka obecní budovy č.p. 405 spolku MS Dolina Petrov.
627. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce MS Dolina Petrov.
628. ZO schvaluje Smlouvu č. 1030044095/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
629. ZO schvaluje Smlouvu č. 1030043695/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
630. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov – spolufinancování sociálních služeb.
631. ZO schvaluje Prodej obecního pozemku p.č. 647 v k.ú. Petrov u Hodonína panu
MUDr. Pavlu Obrtlíkovi.
632. ZO neschvaluje Záměr koupě pozemku p.č. 2091/30 v k.ú. Petrov u Hodonína.
633. ZO schvaluje Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Petrov na práci s mládeží
ve výši 15 000,- Kč v roce 2018, na obnovu vybavení potřebného pro trénink a účast
na soutěžích dětských družstev a podporu letního soustředění dětí.
634. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Sboru dobrovolných hasičů Petrov ve výši 15 000,- Kč.
635. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině Petrov na pořízení dresů a startovné na soutěžích. Podmínkou je vystoupení na obecních akcích.
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636. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině Petrov ve výši 4 000,- Kč.
637. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol Petrov.
638. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol Petrov
ve výši 110 000,- Kč.
639. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina Petrov. Podmínkou je uspořádání akce pro děti.
640. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina Petrov
ve výši 15 000,-.
641. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko.
642. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko ve
výši 2 000,- Kč.
643. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Kroužku
Petrovjan. Podmínkou je uspořádání hodů, oslav 10.výročí souboru a zpívání u vánočního stromu.
644. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Souboru Petrovjan ve výši 35 000,- Kč.
645. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Kroužku
stolního tenisu.
646. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 2 000,- Kč
Kroužku stolního tenisu.
647. ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku pro žáky 7. tříd, kteří se ve školním
roce 2017/2018 zúčastnili lyžařského výcviku. Příspěvek na žáka činí 500,- Kč. Celkem tedy bude poskytnuto 4000,- Kč.
648. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018. Viz. příloha č. 1 ZO 42/2018.
649. ZO neschvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1401/14 cca 1760 m2.
650. ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství,
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí
ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým
snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.
651. ZO neschvaluje Umístění sběrných kontejnerů firmy TextilEco, a.s. na obecních pozemcích
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652. ZO schvaluje Záměr pronájmu místnosti v přízemí budovy č.p. 113 (obecní úřad – bývalá kosmetika cca 23 m2) na pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
653. ZO neschvaluje Provozování služeb České pošty, s.p. obcí Petrov v rámci projektu
Pošta Partner. Zastupitelstvo obce má zájem na tom, aby i nadále poštovní služby v
obci provozovala Česká pošta, s.p.
654. ZO pověřuje starostku, aby pokud pan Rostislav Svoboda ml. neuhradí do konce měsíce března bezdůvodné obohacení, jej opětovně vyzvala JUDr. Koudelová.
655. ZO schvaluje Zachování výši nájemní ceny, která je 40,- Kč za 1m2 a rok, za pronájem
obecních pozemků, které obec pronajímá k podnikatelským účelům. Tato cena byla
srovnávána s okolními obcemi.
656. ZO schvaluje Vypovědět nájemní smlouvy s firmou HRP servis, s.r.o. na část obecního
pozemku p.č. 1299 v k.ú. Petrov u Hodonína a panem Pavlem Vojtkem na část obecního pozemku p.č. 1300 v k.ú. Petrov u Hodonína.
657. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1300 o výměru 100 m2.
658. ZO pověřuje starostku aby předložila panu Josefu Martinkovi vytipované obecní pozemky ke směně pozemku p.č. 517/2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
659. ZO schvaluje Zadání zpracování bezplatného auditu pojištění majetku obce Petrov a
ZŠ a MŠ Petrov a zpracování plánu řízení rizik a zajištění pojištění firmě Eurovalley.
660. ZO neschvaluje Zapojení se obce Petrov v multimediálním informačním panelu a aplikaci v městském informačním a orientačním systému společnosti Daruma spol. s r.o.
v Hodoníně. Cena za prezentaci by činila částku 18 000,- Kč bez DPH a obec by byla
prezentována po dobu tří let.
661. ZO bere na vědomí Žádost Vinařství Vitis spol. s r.o. Strážnice o možnosti umístění
reklamy v přístavu BK.
662. ZO schvaluje vybudování stání pro osobní automobily a realizaci vsakování vody
před nemovitostí č.p. 122 dle předloženého nákresu. Nesouhlasí s realizací parkovací
plochy před nemovitostí č.p. 121.
663. ZO bere na vědomí Výsledek přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok 2017.
664. ZO bere na vědomí Přihlášení JSDH Petrov do akce zajišťování monumentální hasičské hudební fontány v Praze, která bude realizována při příležitostí stého výročí
vzniku samostatného československého státu.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
S jarním sluníčkem přišel zas
sluníčkem prozářený velikonoční čas.

Velikonoční tržiště v naší škole
Základní škola a Mateřská škola Petrov pořádala dne 27. 3. 2018 velikonoční tržiště, kde
děti prezentovaly své výrobky před svými kamarády, svou rodinou, ale také před občany
Petrova. Každý si mohl některý z výrobků či hezkých velikonočních dekorací zakoupit.
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A, že bylo z čeho vybírat! Vajíčka, kuřátka, zápichy do květináčů, zajíčci z březových odřezků, z papíru, z látky, z kelímků, ale i z polystyrenu, slepičky, ovečky, věnečky z proutí
i z krepového papíru, dřevění ptáčci zdobení temperou, dekorace ve sklenicích, perníčky,
kytičky aj. Žáci 3. až 5. ročníku se ujali funkce prodávajících a měli velkou radost z toho,
že se zúčastněným jejich výrobky líbily.
Všem, kteří za námi přišli, podpořili a pochválili práci našich dětí a jejich učitelek moc
děkujeme.
Mgr. Jarmila Flašarová
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2018
Je středa 28. března 2018 – Den učitelů a v naší škole se začínají scházet účastníci
meziškolního kola v recitaci malotřídních škol našeho blízkého okolí. Sešli se zástupci ze
ZŠ Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Louka, Sudoměřice a samozřejmě i zástupci ZŠ
Petrov, celkem se bylo přihlášeno 54 recitátorů. Připravili jsme si pro ně prostředí na sále,
kde se celá akce odehrávala. Soutěžilo se ve 3. kategoriích. Nálada byla velmi příjemná,
děti byly veselé a dobře naladěné. Publikum vytvořili soutěžící, žáci 4. a 5. ročníku ze ZŠ
Sudoměřice a žáci naší školy. Porota byla sestavena z pedagogů jednotlivých škol. Na výherce čekaly odměny a diplomy, ostatní recitátoři obdrželi malou sladkou odměnu.
A jak to vlastně dopadlo? No, myslím, že velmi dobře. Řečí sportovců: „I naše barvy
se dobře umístily na stupních vítězů!“
Již nyní se těšíme na příští ročník, který již bude v pořadí pátý. Mladým recitátorům
přeji mnoho úspěchů a další krásné básničky.
Mgr. Renata Svobodová,
ředitelka školy

VÝSTAVA TROFEJÍ MIKULČICE
I v letošním školním roce jsme podnikli za doprovodu zástupců Mysliveckého spolku
Petrov výlet na výstavu trofejí. Tato se letos konala 9. a 10. 3. 2018 v Mikulčicích. Přestože
letos jsme se nezapojili do výtvarné soutěže, která byla vyhlášena, byli jsme velmi mile
přivítáni v prostorách, které připomínaly svou výzdobou přírodu a les kolem nás. Při vstupu
se nás ujali členové pořádající výstavu, rozdělili si nás na skupiny a začala komentovaná
prohlídka, zakončená drobnými úkoly na téma přírody.
Vraceli jsme se se zážitky, které jsme si cestou museli předat, tak v autobuse bylo velmi
živo. Tímto bych ráda poděkovala i Mysliveckému spolku Petrov, který nás pozval a podílel
se na financování dopravy.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhl na naší ZŠ zápis do 1. ročníku. Děti byly připravené
a hlavně nedočkavé co je čeká. I jejich rodiče byli trošku nesví a se zájmem sledovali výkony svých ratolestí. Všichni budoucí prvňáci si vedli velmi dobře, některým chvíli trvalo,
než z nich spadla tréma a potom už to šlo samo. Za jejich práci je čekaly dárečky a sladká
odměna.
Pro školní rok 2018/2019, který začne v pondělí 3. září 2018, jsme přijali 12 žáků.
Všem budoucím prvňákům a samozřejmě i jejich rodičům přejeme hodně úspěchů,
pohody a mnoho nových zážitků.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
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Ukliďme Petrov!
Ukliďme svět, ukliďme Česko je
dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše škola se ve spolupráci
s obcí zapojila do úklidové akce již
potřetí. Termín úklidu byl naplánován na 10. dubna a zapojili se do
něj žáci 3. – 5. ročníku. Děti přišly
ráno do školy ve sportovním oblečení a s dobrou náladou. Před samotným úklidem proběhlo poučení
o bezpečnosti a rozdání pracovních
rukavic a pytlů na odpadky. V 9.00
hodin jsme se shromáždili před školou, kde se k nám připojily dvě maminky – Hana Klásková a Ludmila
Bartošová, kterým patří poděkování
za podporu a pomoc. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny a vyrazili do terénu. „Čistící akce“ proběhla od Plží
směrem na Kosečkovu, u Baťova
kanálu za přístavem a v prostorách
za humny. Výsledkem úklidové
akce bylo 12 pytlů plných odpadků. Jejich odvoz a odměnu pro děti
nám zajistil obecní úřad. Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Myslím si, že taková akce má smysl
a příští rok se opět rádi zapojíme.
Mgr. Romana Staňková

Dopravní výchova
V pondělí 9. dubna vyrazili žáci 3.- 5. ročníku na dopravní výchovu, která již tradičně
probíhá ve Veselí nad Moravou. Teoretické znalosti, jako jsou pravidla silničního provozu
a poznávání dopravních značek, žáci museli prokázat v písemném testu. Teprve po jeho
úspěšném zvládnutí mohli vyrazit na hřiště. Než usedli na kola a koloběžky, museli si správ-
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ně nasadit ochranou přilbu. Pak začala jízda
na dopravním hřišti. Křižovatky, železniční
přejezd i přechody pro chodce zvládali žáci
bez větších obtíží. Svou zručnost na kole
prokázali při testech zručnosti, kde museli například projet mezi kužely, podjet pod
dřevěnou tyčkou či sebrat za jízdy míček.
Čtvrťáci obdrželi na závěr průkaz cyklisty.
Mgr. Romana Staňková

Knihovnické lekce
Už více jak 60 let (přesně od roku 1955) je měsíc březen Měsícem knihy. V naší škole jsme
si ho připomněli velmi pěknou akcí.
Dne 20. března jsme byli pozvaní na Knihovnickou lekci, kterou vedla paní knihovnice z
Hodonína Alena Přikrylová.
Žáci 2. a 3. ročníku měli lekci nazvanou Kamarádi. Děti si vyslechly ukázky z knihy Pan
Buřtík a pan Špejlička od Zdeňka Svěráka. Poté se rozdělily do skupin a pomocí obrázků z
knihy usuzovaly, jaké vlastnosti mají hlavní postavy.
Žáci 4. a 5. ročníku se v lekci nazvané Bezpečný internet dověděli o nebezpečí, které dětem
hrozí, když nejsou dostatečně poučené a opatrné při jeho používání.
Obě lekce byly velmi pečlivě a zajímavě připravené. Děti si ujasnily mnohé skutečnosti,
ať už v oblasti kamarádství, tak také v problematice používání internetu. Děkujeme paní
Přikrylové a zároveň se těšíme, že nás zase brzy navštíví.
Mgr. Jitka Vyoralová

Soutěž - Nadace Sova
Nadace Sova vyhlásila na začátku školního roku soutěž s názvem „Textilní dílna“.
Podmínka byla jen jedna - zpracovat různé ústřižky, prostřihy a zbytky látek, které by jinak
skončily jako odpad. A protože máme hodné rodiče, kteří nám občas nějakou tu látku přinesou, tak jsme začali s dětmi přemýšlet, zda se soutěže zúčastníme.
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Nejprve se jim do toho moc nechtělo, že už bylo tolik soutěží a nikdy nic nevyhrály, ale jak
praví jedno pořekadlo - „Komu se nelení, tomu se zelení“.
A vyplatilo se. Sešla jsem se s děvčaty 4. a 5. třídy. V debatě, co vyrobíme, zvítězil návrh
vytvořit látkové mandaly. Obě skupinky s velkým nadšením sledovaly, jak se jejich dílka
krásně zbarvují a tvoří obrazce. Stříhání stejných čtverečků nám sice dalo zabrat, ale nakonec se vše podařilo. Děvčata využila každou volnou chvilku, aby se mandaly stihly vytvořit
do uzavření soutěže. A pak už se jen čekalo, jak to dopadne. Už jsme ani nedoufali, že přijde
nějaké vyhodnocení.
Koncem března došel balíček od nadace Sova a v něm plno věcí na další tvoření a také dopis
s poděkováním, že jsme sice nevyhráli, ale odměnu si zasloužíme.
Dnes zdobí mandaly chodbu školy.
Děvčatům, která se do soutěže přihlásila dobrovolně a věřila, že jejich snaha má smysl patří
poděkování.
Doufám, že ještě spolu něco hezkého vytvoříme.
Irena Šťastná

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Setkání učitelek MŠ
Tak jako každý rok i letos se uskutečnilo setkání učitelek mateřských škol ze Sudoměřic,
Radějova, Tvarožné Lhoty a Petrova. Tentokrát byla hostující naše škola a poprvé se setkání
zúčastnily ředitelky všech škol.
Po přivítání si všechny učitelky prohlédly školku a školu. Ve školce ocenily nábytek ve třídách, v jídelně i ve sborovně a velmi se jim líbilo rýsující se nové hřiště u školy. Po prohlídce obou budov jsme při malém pohoštění diskutovaly o novinkách týkajících se vzdělávacího procesu načerpaných ze seminářů, kterých jsme se v minulém období zúčastnily. Také
jsme se dotkly pro nás nejožehavější otázky – přijímání dvouletých dětí do mateřských škol.
Podělily jsme o zkušenosti s přípravou předškoláků na vstup do základní školy a s prací s
nejmladšími dětmi.
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Setkání je pro všechny zúčastněné vždy přínosem a každá z nás si nějakou zkušenost a
nápad odnese.
Marie Březovská

Měsíc knihy v mateřské škole
Měsíc březen patřil knihám a četbě. Všichni víme, že je velmi důležité seznamovat děti s
četbou již od nejútlejšího věku. Proto jsme nenásilnou a zábavnou formou seznamovaly
děti s literaturou.
Prohlíželi jsme si pohádkové knížky, encyklopedie, časopisy, seznamovali se s ilustracemi
a učili se, jak s knihami zacházet. Předčítali jsme si pohádky, příběhy, verše a seznamovali
se s oblíbenými hrdiny.
Na závěr měsíce března jsme si pro předškoláky domluvily s paní knihovnicí Aničkou Kořínkovou návštěvu knihovny. Po milém přivítání jsme si prohlédli prostředí knihovny, dověděli se, co musíme udělat, pokud bychom si chtěli knížku přijít půjčit. Některé děti do
knihovny chodí s rodiči, ale pro ostatní to byl nový zážitek.
Po prohlídce nám paní Kořínková přečetla příběh o myšce, která hledala nový domov. Děti
byly velmi pozorné a po přečtení si za pomoci obrázků zopakovaly příběh.
Bylo to moc pěkné dopoledne a paní Kořínkové ještě jednou děkujeme za krásný zážitek.
Marie Březovská
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Divadlo v mateřské škole
Ve středu 11. dubna přijala naše pozvání herečka z Divadla Brod v Uherském Brodě paní
Lenka Sasínová a zavítala mezi naše děti. Přichystala si hravé představení pro nejmenší.
Jako první přišla na řadu všeobecně známá pohádka „O Červené karkulce“. Děti většinou
ví, o čem celý příběh je, a tak mohly paní Sasínové i Karkulce radit, napovídat, což velmi
rádi a aktivně dělaly. Po celou dobu se zapojovaly do vytvoření živých kulis, kde se postupně vystřídaly. Seznámili jsme se se všemi maňásky z oblíbené pohádky a velmi hravou
a úsměvnou formou propluli celým dějem.
Druhý příběh byl pro děti také známý „O perníkové chaloupce“. V pohádce se objevovaly loutky známých postav. Nejmenší
děti nejvíce zaujala „baba jaga“, kterou
ztvárnila sama herečka. A jak to tak bývá,
každá pohádka má začátek i konec, tak i
naše milé divadelní dopoledne se chýlilo ke
svému konci. Obě pohádky byly doprovázeny hrou na harmoniku a děti si zazpívaly i
známé písničky.
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Představení bylo hravé, dynamické a vtipné, často se spontánně bavily nejenom děti, ale i
dospělý doprovod.
Už dnes se těšíme na další setkání s paní Sasínovou.
Za kolektiv pedagogů MŠ Michaela Bačíková

DEN ZEMĚ 2018
Dvacátý druhý duben je v kalendáři označen jako Den Země. Ale protože toto datum
letos připadá na neděli, slavili jsme jej společně už v pátek 20. dubna. A jak? Společně
se ZŠ Petrov jsme se vydali do ZOO Hodonín, kde pro nás byl připravený program na
celé dopoledne. Viděli jsme pavilon opic
či exotických ptáků. Nezalekli jsme se ani
pavilonu šelem s tygry a lvy. Paní průvodkyně nás seznamovala s životem živočichů,
např. co jedí nebo jak dlouho spí. Bohatý
program jsme zakončili bohatou svačinkou
u zoologického jezírka, a plní zážitků jsme
se vraceli do školky.
Eliška Bačíková
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ZE ŽIVOTA OBCE
Divadelní představení Čarovný bubínek
V pátek k nám opětovně zavítal hodonínský divadelní spolek Svatopluk, který se tentokráte
představil se svou divadelní hrou Čarovný bubínek. V tomto představení zahrály i místní
ženy Magda a Míša Režňákovy. Pohádka zaujala malé i větší diváky. Tímto představením
jsme zahájili letošní Noc s Andersenem, kdy jsme po shlédnutí navázali na další přichystaný program.
Bc. Eva Mlýnková

Noc s Andersenem
Páteční noc z 13. na 14. dubna jsme příjemně strávili
se 42 dětmi v rámci Noci s Andersenem v kulturním a
společenském centru. Letošní noc se nesla celorepublikově v duchu pohádky
„ O pejskovi a kočičce“. Během večera a nočních hodin
jsme četli, malovali, modelovali, poslouchali pohádky.
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Nechyběla ani dětmi oblíbená polštářová bitka a diskotéka. Starší děti, které již navštěvují
druhý stupeň ve Strážnici, si pro mladší kamarády připravily stezku odvahy, kdy se přestrojily za kočičky a pejska a pro děti nachystaly plnění úkolů na toto téma. Troufám si říct,
že se to většině zúčastněným líbilo. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, ale také všem za
pomoc s organizací. Paní kuchařkám ze školky děkujeme za občerstvení.
Bc. Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
ČZS ZO Petrov
Jaro je symbolem rozkvětu přírody a petrovští vinaři prezentují svá vína na výstavách, kde
sklízí nemalé úspěchy.
Ve Strážnici jsme získali čtyři vítěze odrůd a to za vína:
VZ -Vinařství Klásek, CM -Tesař Jan, ZW- Richard Koštuřík, RR- Hudeček Josef
Celkem jsme získali 31 zlatých medailí.
Na Celoslovenské výstavě vín ve Skalici:
Vítěz odrůdy - RM – Stanislav Káčerek, Zlatou medailí bylo oceněno 10 vín.
Dne 5. května 2018 se uskuteční Místní výstava vín v Petrově.
Této výstavy se zúčastní více jak 120 vystavovatelů z Petrova a okolí.
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V měsíci březnu uspořádala naše ZO školení pro všechny vinaře našich družebních organizací na téma Ekologické metody ochrany révy vinné před hlavními chorobami, kvalita půdy
ve vinicích, jak a proč o ní pečovat.
Na školení se prezentovala firma Biocont Laboratory, spol. s.r.o., která se specializuje více
jak 25 let na vývoj a rozvoj technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin. Školení
se zúčastnilo 42 vinařů.
Petr Horák

Sbor dobrovolných hasičů
Z činnosti zásahové jednotky
Musíme zaklepat na dřevo, protože první 4 měsíce tohoto roku byly pro naši jednotku relativně klidné. Ke dni 19. dubna evidujeme pouze 2 výjezdy – 2 požáry v katastru města
Strážnice.
Prvním našim letošním zásahem se stal požár v sobotu 17. února. Jednalo se o zahoření
pračky v panelovém domě ve Strážnici na Ořechovce. Z toho důvodu sem bylo v 1. stupni
dle požárního poplachového plánu povoláno 5 jednotek, a to PS Veselí nad Moravou, PS
Hodonín, JSDH Strážnice, JSDH Petrov a JSDH Vnorovy. Naštěstí se jednalo teprve o začínající požár, na který k uhašení stačily 2 přenosné hasicí přístroje. Kromě zmíněné pračky
se nikomu nic nestalo.
Podruhé se sirény rozezvučely v 1:22 hodin v noci v pondělí 9. dubna. Zde se jednalo o
požár trávy a palachu o rozloze cca 50 x 50 metrů mezi Petrovem a Strážnicí na levém břehu
Baťova kanálu u mostu ‚Orláku‘. Z důvodu pozdní noční hodiny bylo možné požár pozorovat od hlavní silnice, odkud nám byl také nahlášen. Ten byl jednotkami požární ochrany
zlikvidován po necelých 40 minutách.
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V průběhu měsíců ledna a února se 2 naši
členové – Pavel Sasín a František Salčák
zúčastnili několikadenního kurzu v rámci
programu Hasík CZ. Tento program cílí na
výuku požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve 2. a 6. třídách všech typů škol, nově
i na středních školách. Cílem je pravidelné
vzdělávání příslušníků z řad profesionálních
a dobrovolných hasičů, kteří pak po domluvě
s jednotlivými školami na nich realizují výuku dle rámcového vzdělávacího plánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době má pokrytí téměř po celé České
republice, kde pravidelnou výuku ve svém volném čase realizuje přes 1000 speciálně vyškolených instruktorů. V rámci své prvotní praxe jsme spolu s kolegou Radkem Lipárem z
JSDH Velká nad Veličkou uspořádali již 3 vyučovací hodiny pro ZŠ Petrov – dvě pro 2. a 3.
třídu a jednu pro 4. a 5. třídu. Dvě poslední jmenované třídy se v nejbližší době můžou těšit
ještě na jednu teoretickou hodinu ve své třídě, na kterou bude časem navazovat praktická
ukázka pro všechny třídy se zapojením i ostatních členů naší jednotky.
Naše jednotka byla také vybrána, aby spolu s dalšími 199 jednotkami požární ochrany
vzdaly poctu 100. výročí založení československého státu a na motivy symfonické básně
Vltava z cyklu Má Vlast od Bedřicha Smetany společně vytvořily největší hasičskou vodní
fontánu na světě. Celá akce se uskuteční v Praze dne 2. června.
Za zásahovou jednotku
Pavel Sasín, velitel JSDH
František Salčák, velitel družstva JSDH

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do jarní části sezóny vstoupilo A-mužstvo utkáním na hřišti Vnorov B, které skončilo vítězstvím Petrova v poměru 7:1 (branky Petrova: Šantavý P. 2x, Janeček 2x, Šantavý L., Kříž,
Krůtil). V následujícím kole přivítal Petrov na domácím pažitu mužstvo Tvarožné Lhoty.
Domácí oddíl Petrova zvítězil ve velmi větrném počasí 1:0 (branka Petrova: Šantavý L.).
Ve třetím jarním kole Petrov zavítal do Nové Lhoty, kde zvítězil nad posledním mužstvem
III.C třídy výsledkem 7:2 (branky Petrova: Šantavý P. 2x, Faltýnek J., Benovič, Janeček,
Krša, Macháček Z.). Následující neděli Petrov nedokázal doma porazit oddíl Sokola Těmice. Obě mužstva si po remíze 1:1 připsala do tabulky III.C třídy po jednom bodu. Pro Petrov
zachránil alespoň jeden bod Ján Benovič, který 5 minut před koncem utkání proměnil pokutový kop. Domácí Petrov nedokázal potvrdit roli favorita, odehrál velmi špatné utkání. A
to Petrov čekal následující sobotu velmi těžké utkání na stadionu ambiciózního mužstva FC
Moravský Písek, které má rovněž postupové ambice. Po nevydařeném utkání s Těmicemi se
však mužstvo semknulo a namotivovalo se k podání nejlepšího výkonu v jarní části sezóny.
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Hodoninsky-fotbal.cz - článek ze dne 28.4.2017:
Šlágr kola: Petrov zvítězil v Písku a se udržel na prvním místě
Fotbalisté prvního Petrova zamířili ve šlágru kola na hřiště třetího Moravského Písku.
Lídr soutěže dokázal zvítězit 2:0 a udržel se na prvním místě o bod před Hroznovou Lhotou B.
FC Moravský Písek – Sokol Petrov 0:2 (0:1)
Branky: 29´ Krša, 52´ Macháček Zdeněk. Rozhodčí: Rotter. ŽK: Pyclík O., Kuban – Krša.
Diváci: 85
Mor. Písek: Vašík – Dulovecz T., Oharek, Janás, Vrána, Pyclík Z., Kuban, Mička L:, Hodonský, Štěpaník, Sotolář (Stuchlík, Mička P., Pyclík O., Dulovecz M., Friš, Bezděk, Chamrád)
Petrov: Čermák – Grabec, Lončík, Faltýnek J., Palkovič, Krša, Janeček, Macháček Z.,
Macháček M., Šantavý, Benovič (Faltýnek H., Krůtil, Mikulka, Vrána)
Hostující mužstvo přijelo v pozici lídra soutěže a chtělo tuto výhodu potvrdit i na hřišti.
Moravský Písek třikrát v řadě zvítězil a zuby si brousil také na první tým tabulky.
Zápas přilákal necelou stovku diváků, kteří viděli zajímavý a vyrovnaný zápas. Jako první
udeřili hosté, které poslal do vedení Krša.
Hubený náskok si Petrov pohlídal až do konce prvního poločasu a do kabin tak odcházel o
něco málo spokojenější, něž písečtí fotbalisté.
Nástup do druhé půle vyšel lépe hostům, kteří záhy přidali druhou trefu. Domácího brankáře překonal kapitán Petrova Zdeněk Macháček.
Písek se snažil s výsledkem něco udělat, ale narážel na dobře organizovanou obranu lídra.
Žádné drama se nakonec nekonalo a favorit zvítězil.
V neděli 6. 5. 2018 se odehraje v Petrově utkání mužstev Sokola Petrov a Velká nad. Veličkou B. Zápas bude dvojnásobně důležitý v tom, že se bude jednat o spojené mistrovské
utkání III.C třídy a utkání semifinále okresního poháru.
A-mužstvo se nyní nachází v tabulce III C. třídy na 1. místě s počtem 41 bodů, o jeden bod
před mužstvem Hroznová Lhota B.
Mužstvo mladší přípravky úspěšně navazuje na své skvělé výkony z podzimní části mistrovského sezóny v rámci okresní soutěže a dále získává cenné body ze svých utkání. Mladší přípravka Petrova se nyní nachází v tabulce OS ml. přípravka sk. B na 1. místě s počtem
36 bodů, o 3 body před mužstvem KEN Veselí nad Moravou.
Výsledky v rámci jarní části sezóny: Petrov – Lužice 9:5, Rohatec – Petrov 7:8, Petrov
- Žádovice/Ježov 26:1, Petrov – Bzenec 12:11. Nejlepší střelci mužstva: Tadeáš Konečný
– 43 branek, Štěpán Konečný – 25 branek
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a za podporu.

Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel
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Soutěžní sezóna Mažoretek P.S.
Letos se mažoretky účastní soutěží v rámci jedné organizace, a to MIA FESTIVAL - Sdružení „Děti fitness
aneb sportem proti drogám“. První soutěží bylo Semifinále MIA FESTIVAL v Otrokovicích v sobotu 14. dubna, kam mažoretky zavítaly v plném počtu. Soutěžilo se
zde ve dvou typech soutěže - „O pohár“ pro sóla, dua a
tria a „Small groups/Groups“, tedy malé a velké formace. Mažoretky P.S. soutěžily v obou typech soutěže, kde
o konkurenci nebyla nouze.
V jedné věkové kategorii v soutěži „O pohár“ se mimo
jiné soutěžící představilo za Mažoretky P.S. trio Lucie
Chocholáčkové, Barbory Sýkorové a Karolíny Šrédlové
a duo Magdalény Podrazilové a Silvie Zemánkové. Sestavy měly velký úspěch - pohár
vyhrálo duo a na bronzové příčce se umístilo trio. Obě sestavy rovněž postoupily na finále,
které proběhne 9. června v Olomouci.
Premiéru v Otrokovicích výborně zvládly i mladší mažoretky v soutěži typu „Small groups/
Groups“. Jmenovitě se jedná o děvčata: Anna Bučková, Julie Grossmannová, Anna Janečková, Nikol Janečková, Dorota Macháčková, Sabina Nogová, Eliška Pomykalová a Sabina
Smékalová. Za svou sestavu si děvčata odnesla zlatou medaili a zároveň postoupila na
finále do Prahy, které se koná 2. června.
Mimo červnová finálová kola v Praze a Olomouci nás čekají rovněž vystoupení, např.
1. května na Výklopníku v Sudoměřicích při otevírání plavební sezóny na Baťově kanálu a
13. května u příležitosti oslavy dne matek a vítání občánků v Petrově.
S článkem zároveň děkujeme všem za projevenou podporu a těšíme se na Vás při vystoupení.
Silvie Zemánková

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU DOLINA PETROV
Dne 3.3.2018 se sešli myslivci v prostorách odchovny, aby provedli sčítání zvěře.
Jarní kmenové stavy zvěře se sčítají podle
vyhlášky MZe č. 553/2OO4 Sb. ve dvou
termínech stanovených krajskými správami
myslivosti jednotně pro všechny honitby
v kraji ke dni 31.března. Z těchto základních
údajů se podle této vyhlášky vypracovávají
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plány mysliveckého hospodaření v honitbách.
9.3 2018 se děti základní školy Petrov
zúčastnily za doprovodu člena MS Dolina
Petrov výstavy loveckých trofejí, která se
konala v KD v Mikulčicích. Po příchodu
se jich ujal myslivec, který jim vyjasnil několik základních informací o trofejích a myslivosti.
K zhlédnutí byly vystavené trofeje srnce,
jelena lesního, daňka evropského, muflona
obecného, prasete divokého, lišky obecné a
jezevce lesního.
Po dobu výstavy si děti mohly vyzkoušet
vábení na různé druhy vábniček.
Myslivci se v sobotu 14.4. 2018 o 8.30 h
sešli v prostorách „Labutě“, aby se v rámci
úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ taky připojili a uklidili nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Myslivci prošli stezky v oblasti Tmice,
Veselé a Novosády, kde našli několik míst
s plastovými odpadky. Když se některým
občanům netíží pytel plný plastů vyvést a
vyhodit v přírodě, místo toho, aby ho dali na
sběrný dvůr anebo do kontejneru, proto bylo
těch odpadků dost.
Rodina Holišova se zaměřila na část potoka Radějovka. Pořídila 60 ks stromků (jedle
a smrček), které vysadila na prázdná místa
po polomu v potoku. Vyčistila a částečně
vybudovala myslivecké chodníčky.
Doufáme, že na základě shora uvedených
skutečností si lidi nebudou dělat z přírody
smetište a do přírody budou chodit na příjemné procházky a ne vyhazovat odpadky.
Dále bychom chtěli dodat, že přichází velmi důležité období pro zvěř v našich lesích a
vše živé, co v přírodě žije. Je to období, kdy
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se rodí mláďata savců, nastává líhnutí mláďat ptactva. Toto období vyžaduje co nejvíce klidu v přírodě a maximální ohleduplnost
občanů. Proto je třeba, abychom vytvořili
dobré podmínky pro vznik nového života v
přírodě. Neukáznění cyklisté, majitelé čtyřkolek, řidiči automobilů, neukáznění majitelé psů, to vše způsobuje ztráty na mladé
zvěři a snižuje tak přírůstky zvěře a ptáků.
Lovu zdar

Michaela Grúberová

Soubor Petrovjan
„Večer autentického folklóru“
Loni na hodech ve Strážnici za mnou přišel Jura Tománek a povidá ně: „Ivo, poslůchaj, v
dubnu chcu dělat Bratislavu, a chtěl bych tam aj Petrovjan.“ Tak mu říkám: „Víš co Jirko,
to by šlo. Řeknu děckám a možem jet.“ A hned po novém roce jsme začali nacvičovat. V
Bratislavě už jsme jednou byli, se svatebníma obrázkama, spolu s Danajem ze Strážnice a
Spinkem z Vnorov. Takže jsme tušili, do čeho asi jdeme. Tentokrát jsme ale jeli se svým
vlastním vystoupením. V doprovodu CM pod vedením Pepy Šťastného, jsme v pátek 6.dubna 2018 vystoupili na prknech kulturního domu v Zrkadlovém háji v Bratislavě. Spolu se
SLPT Žerotín a Včelínkem z Radějova jsme vytvořili krásný program. Za účasti starostů
Petrova, Radějova a paní ředitelky KD Strážničan, s jejich přispěním a pomocí se nám
podařilo udělat také veselý program na zábavě, která následovala po vystoupení a večeři.
V programu Soubor Petrovjan vystoupil hned ve třech vstupech. Poprvé s petrovským danajem ve svátečních krojích. Tu mohli diváci shlédnout naše děvčata v nejsvátečnějším
kroji, čepcích, věnečcích i „turáňových“ šátcích. A také hochy v širokých košilích.
Ve druhém vstupu jsme se vrhli do „zabijání jedné svině“  tedy, abyste to správně pochopili, předvedli jsme pásmo Zabijačka.
A ve třetím vstupu, tentokrát v kroji všedním, jsme se zúčastnili tanečního pásma Žerotínu,
s názvem Aldamáš.
Večer to byl krásný, veselý a vydařený. A jak jsme mnozí prohlásili, opravdu autentický.
Pan řidič v autobuse z nás měl radost, stejně jako děvčata z Radějova. Prej že s nikým
jiným už na zájezd jet nechtějí. Vždycky enom s nama .
Chtěla bych poděkovat členům Petrovjanu za účast a reprezentaci, paní starostce Evě Mlýnkové za podporu a pomoc při organizaci, Aleně Opavské a Milce Šarové za pomoc při oblé-
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kání, čepení a vázání šátků. A taky Jirkovi Tománkovi za to, že nám dal příležitost a přizval
nás ke spolupráci na programu.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat i na naše další vystoupení. Poprvé nás můžete vidět
v programu Seniorů 2018, pak na plátnech kina Obrázků ze Strážnice ve filmu s názvem
Nezvedený syn a v neposlední řadě na Kotlíku, Vinobraní, a Svatováclavských hodech.
Ještě mi dovolte malou zmínku a zároveň pozvánku. Soubor Petrovjan, věřte nebo ne,
v letošním roce oslaví své 10. výročí od svého založení. Proto jsem se rozhodla k této příležitosti uspořádat malou oslavu i s vystoupením. Ta je naplánovaná na sobotu 27.10.2018
v kulturním centru v Petrově. Budeme se těšit na Vaši přízeň i účast.
S přáním krásného, prosluněného jara za Soubor Petrovjan

Ivana Klásková

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKU
Vedení obce Petrov vyhlašuje soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí
domu. Tato soutěž bude probíhat v době od 1. května do 15. srpna. V
této době budeme opět sledovat rozkvetlé záhony, truhlíky plné barev
a pořádek kolem domu. Fotografie si zajistíme, nebo může¬te přinést
svou zahrádku do kanceláře obecního úřadu. Zaměstnanci obecního
úřadu vyberou 5 nejlepších, které budou oceněny. Vyhod¬nocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“ v sobotu 1. září.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ke dni 31. května 2018 jsou splatné poplatky za svoz komunálního odpadu a psy. Poplatky se mohou platit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet 11027671/0100.

OZNÁMENÍ
Provoz České pošty v Petrově
V měsíci březnu oslovil vedení obce Petrov manažer České pošty, s.p., s tím, že byla obec
vybrána do projektu pošta Partner. Pro obec by to znamenalo provozovat služby České
pošty, s.p. za podmínek, které by stanovila ona (obec by je musela tvrdě dodržovat) a za
finanční příspěvek, který by zdaleka nepokryl plat zaměstnance, jež by služby provozoval
a už vůbec ne provozní náklady. Z místních znalostí je nám známo, že provozovnu České
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pošty v Petrově navštěvuje stále mnoho zákazníků a probíhá zde přes stovku transakcí
denně. Myslíme si, že místní provoz pošty není pro státní podnik ztrátový. Z tohoto důvodu
neschválilo Zastupitelstvo obce Petrov v současné době zapojení obce Petrov do projektu
pošta Partner. A to stejně jako to udělaly obce Sudoměřice, Radějov a Kněždub v roce
loňském. Česká pošta, s.p. se snaží snižovat své náklady, a proto tlačí na obce, aby se do
projektu zapojily. Věřte, že nám na tom, aby pošta v obci fungovala, opravdu záleží.
Bc. Eva Mlýnková

Realizace místní komunikace „U Bytovek a Díly“
Úvodem nám dovolte sdělit pár základních informací. Už od začátku plánování této stavby
jsme vždy prezentovali, že se jedná o výstavbu místní komunikace, nikoliv o výstavbu
chodníku a komunikace. Tato skutečnost byla sdělena i na informační schůzce, která proběhla s občany lokality „U Bytovek a Díly“. Společně s projektantem jsme vyhodnotili, že
vzhledem k vlastnickým vztahům k pozemkům a četnosti provozu v této lokalitě bude dostačující vybudování komunikace s obousměrným provozem. Při tvorbě projektové dokumentace bylo zjištěno, že pod částí (v okraji komunikace) vede vodovodní řád a společnost
VaK Hodonín, a.s. souhlasila s realizací stavby pouze za podmínek, že okraj komunikace
bude zadlážděn do zámkové dlažby. Tuto podmínku si společnost stanovila z důvodu, že
pokud bude potřeba zásahu do vodovodní sítě, bude přístup a uvedení komunikace do původního stavu jednodušší a hlavně levnější. Dále při zaměření sítí vzešlo najevo, že kabely
E.Onu jsou také součástí komunikace, a u sloupů je potřeba zanechat ochranné pásmo, tudíž
obec přistoupila k další změně části projektu a v části komunikace (přes pozemek kolem
domu a zahrady rodiny Faltýnkové) navrhl projektant položení zámkové dlažby. Jsme si
vědomi, že toto řešení není standartní a pro uživatele úplně komfortní, ale pokud bychom
nepřistoupili na tuto variantu, musela by se stavba zastavit. Musel by být zpracován nový
projekt, kdy by byla šířka komunikace pouze 3,5 metru, provoz by byl jednosměrný a chodci a cyklisté by byli součástí takto široké vozovky.
Bohužel někteří občané si myslí, že toto byla původní varianta projektu a obec neudělala
nic pro změnu a zlepšení, ale tak to opravdu není. Stálo nás to spoustu úsilí a energie, když
jsme se snažili společně se síťaři, projektantem a stavebním dozorem vybrat nejvhodnější
řešení. Pevně věříme, že ke spokojenosti většiny občanů.
Současně při výstavbě nové komunikace zastupitelé a občané této lokality připomínkovali
stav křižovatky u domů paní Poslušné a pana Hofmana. Po místním šetření navrhli členové
stavební komise rozšíření této komunikace na obecních pozemcích. Tvar a provedení úpravy jsme konzultovali s projektantem na dopravní stavby. Následně schválilo Zastupitelstvo
obce Petrov realizaci rozšíření této křižovatky, tak, aby byla dostatečně bezpečná pro všechny účastníky.
Starostka a místostarosta
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhají se sečením travnatých ploch před svými
domy a nečekají na to, až tyto plochy posečou zaměstnanci obce.
Děkujeme paní učitelkám a žákům základní školy a také myslivcům za zapojení se do akce
„Ukliďme Česko – ukliďme Petrov“. Děkujeme, že jste dobrovolně uklidili velkou část
obce a není vám prostředí, ve kterém všichni společně žijeme lhostejné. Ti, kteří odpad po
obci rozváží a rozhazují by se nad sebou měli zamyslet, že jsou pak jiní, kteří odpad musí
uklidit.
Děkujeme hasičům a fotbalistům za pomoc s vyčištěním požární nádrže.

Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben a květen:
Duben
1.4.
5.4.
8.4.
20.4.
22.4.
25.4.
30.4.

Anna Obrtlíková
Zdenka Richterová
František Podrazil
Josef Zůbek
František Obrtlík
Anežka Březovská
Josef Tomšej

Květen
9.5.
23.5.
23.5.
25.5.

Alžběta Salčáková
Ján Poláček
Milada Šebestová
Anna Samohýlová

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

2/2018

strana

27

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN
POPELNICE : 7.5., 21.5., 4.6., 18.6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.5., 8.6. pátek

Inzerce

JARO JE TADY!

Přijeďte a nechejte si vyčistit vašeho plechového
miláčka.

Petrov 421, tel.: 728 938 168, 603 334 692
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Brlicová Petra
zdravotní masér
· nabízím službu „mobilní masáže“
pro pohodu těla a duše v pohodlí
vašeho domova
· v případě zájmu volejte:

728 938 168

OBEC PETROV A ZŠ A MŠ PETROV
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ZAHRADNÍ
SLAVNOST
u příležitosti DNE MATEK

neděle 13. května 2018 v 15 hod.
v kulturním a společenském centru
Program:
Vystoupení mažoretek z Petrova a Sudoměřic,
vítání občánků do života obce,
vystoupení dětí a maminek z MC Klubíčko
vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ,
představení nového dětského hřiště.
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PROGRAM:
výstava unikátních traktorů včetně
jízdy okolo přístavu  ukázka
tažení nákladní lodi traktorem
 prezentace činnosti Ředitelství
vodních cest ČR na Baťově kanálu
 plavby pro veřejnost  živá hudba
 speciál pivo Jarošovská 12°
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Festival Senioři z.s., FS Danaj Strážnice
a obec Petrov Vás zvou na

S

XVIII. folklorní festival

EnIořI

jak víno 2018

V programu vystoupí:

Hostitelský soubor Petrovjan, Nestárnoucí Žerotín Strážnice s CM Mirka Menšíka, Vyslúžilci
z Kyjova s CM Javor, Ženský sbor Rezeda z Uherského Hradiště za doprovodu HM Petra
Křiváka, Pozdní sběr Radovanu Napajedla s CM Maliny, Folklorní spolek Lipta Liptál s CM
Osvětimany, Str. Haná Velká Bystřice a Folklor kvintet, manželé Milena a Jiří Pitterovi a
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila z Prahy

Hosté ze Slovenska: Seniori souboru DEVÍN z Bratislavy s LH Cifra, Seniori souboru
Váh z Liptovského Mikuláše
Po skončení hlavního programu proběhne REGIONÁLNÍ KOLO VERBÍŘSKÉ SOUTĚŽE
o postup na MFF Strážnice 2018
VEčER S HUDCI s CM Mirka Menšíka, Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila a dalšími

V sobotu 26. 5. 2018 v 15.00 hodin
ve vinařském areálu PlžE v PEtroVĚ
Slovácký šenk Strážnice
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výstavba komunikace a dětského hřiště
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