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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
zdravíme Vás prostřednictvím májového čísla zpravodaje. Ve středu jsme
společně otevřeli Baťův kanál, i když nám předtím počasí moc nepřálo, akce
se zdařila. V sobotu nás očekávají naši vinaři na místní výstavě vín. V neděli
12. května přivítáme nové občánky Petrova a oslavíme Den matek, o týden později
pořádá František Kotek přehlídku dechových kapel, týden na to zpestří areál Plží již
19. ročník folklorního festivalu Senioři a v neděli 2. června oslavíme svátek našich
dětí. Chystáme pro ně den s klauny, tak bychom byli rádi, kdyby mezi nás zavítalo
co nejvíce klaunů i z řad dětí a rodičů. Jak vidíte, nabídka na kulturní vyžití je v
následujících dnech hodně pestrá, věříme, že si z této nabídky určitě něco vyberete.
Pozvánky jsou uvedené také dále ve zpravodaji.
V obci probíhají práce na údržbě a opravách veřejného prostranství a majetku.
Upravili jsme povrch hráze podél Baťova kanálu směrem do Strážnice, dále zaměstnanci pracují na kompostárně, kde rozšiřujeme plochu na ukládaní odpadů,
přichystali také areál Baťova kanálu a Plží na blížící se akce a sezónu. Pomáhají
spolkům a organizacím při technickém zajišťování jejich akcí. Na území obce proběhla aktualizace dopravního značení.
Mimo těchto prací připravujeme také projekty, jedním z nich je „Cyklotrasa Strážnice – Petrov (Cyklostezka podél Baťova kanálu)“. Nositelem tohoto projektu
je DSO Obce pro Baťův kanál. V současné době je vydáno Územní rozhodnutí
o umístění stavby. Jedná se o zpevnění hráze od přístavu Petrov až po Veličku ve
Strážnici. Na tento projekt bychom chtěli podat žádost o dotaci do dotační výzvy
Přeshraniční spolupráce. Dále pracujeme na projektu sběrného dvora, který bude
umístěn vedle kompostárny. Dokončujeme Územní studii veřejných prostranství
Vesnická památková rezervace Plže. Pracujeme na projektu vodovodního řádu
v ulici „Lázeňská“. V minulém týdnu proběhlo výběrové řízení na kloubový nakladač, který chce obec pořídit a rozšířit tak techniku na úklid a údržbu majetku.
Přejeme Vám všem krásné jarní dny!
							 Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 98 - 127 ze zasedání č. 6 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 28.3.2019
98. ZO schvaluje Program jednání.
99. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč SDH Petrov na podporu mládeže.
(Pořízení a obnovu nářadí, které používají při trénincích a soutěžích mladých hasičů.
Dále pro zajištění soutěže družstev mladých hasičů).
100. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Sboru dobrovolných hasičů Petrov ve výši 15 000,- Kč.
101. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině Petrov na startovné a dopravu na soutěžích. Podmínkou je vystoupení
na obecních akcích.
102. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině Petrov ve výši 4 000,- Kč.
103. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 170 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol
104. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol Petrov
ve výši 170 000,- Kč.
105. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina Petrov. Podmínkou je uspořádání akce pro děti.
106. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina Petrov
ve výši 15 000,-.
107. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko.
108. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko ve
výši 2 000,- Kč.
109. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Kroužku
Petrovjan. Podmínkou je uspořádání hodů.
110. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Souboru Petrovjan
ve výši 20 000,- Kč.
111. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Kroužku
stolního tenisu na pořízení sportovního vybavení, odměny pro děti.
112. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 2 000,- Kč
Kroužku stolního tenisu.
113. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč Českému svazu chovatelů na výstavní činnost a opravu inventáře.
114. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 3 000,- Kč
Českému svazu chovatelů Petrov.
115. ZO schvaluje Finanční příspěvek pro žáky 7. tříd, kteří se zúčastnili ve školním roce
2018/2019 lyžařského výcviku, a to 500,- Kč na žáka. Jedná se o 11 žáků. Celkem
finanční příspěvek činí 5 500,- Kč.
116. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace na spolufinancování sociálních služeb
v ORP Hodonín ve výši 102 153,- Kč.
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117. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov Městu
Hodonín na spolufinancování sociálních služeb ve výši 102 153,- Kč.
118. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019. Viz. příloha č. 1/ZO6.
119. ZO schvaluje Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
120. ZO schvaluje Směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Petrov.
121. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci do výzvy MAS Strážnicko – IROP – Vzdělávání
na akci „Zvyšování počítačové gramotnosti v moderní multimediální učebně“. Rozpočet akce činí 989 367,20 Kč včetně DPH. Míra podpory činí 95 %.
122. ZO schvaluje Provedení výběrového řízení na pořízení kloubového nakladače panem Ing. Janem Miškeříkem za cenu 10 000,- Kč. Předpokládaná hodnota zakázky
je 1,2 mil. Kč.
123. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci na dodávku „Pořízení kloubového nakladače“.
124. ZO schvaluje Vybudování parkovacího stání na náklady p. Vajčnerové ze zatravňovacích dlaždic pro dva automobily na obecních pozemcích p.č. 981, 980 a 979 v k.ú.
Petrov u Hodonína.
125. ZO neschvaluje Vstup obce Petrov do spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s.
126. ZO schvaluje Cenovou nabídku na akci „Trvalé dopravní značení“ ve výši 184 754,90
včetně DPH od firmy Trasig s.r.o.
127. ZO schvaluje Cenovou nabídku od společnosti MND na dodávku zemního plynu. Nabízená cena je 789,- Kč bez DPH za odebranou jednotku plynu.
ZO vzalo na vědomí
Výsledek přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok 2019.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Taneční večer školy
V duchu NÁMOŘNICKÉM se nesl letošní taneční večer školy. Paní učitelka Flašarová s
žáky 3. – 5. ročníku nacvičila krátké vystoupení, ve kterém zazněly tóny Pirátů z Karibiku,
také něco z Titanicu a samozřejmě neopomněla i naši českou klasiku pana Plíhala. Se svým
vystoupením nás přišly pozdravit i děvčata z tanečního oboru ZUŠ Strážnice. K poslechu a
tanci nám letos hrála Kapela Starých Časů.
Velké poděkování patří paní asistentce Ireně Šťastné, která zajistila výzdobu sálu, také paní
učitelkám, které sál nazdobily. Vám rodičům a přátelům školy za hezkou a bohatou tombolu. Zaměstnancům obce za připravení sálu. A samozřejmě všem, kteří tuto akci podpořili
drobným dárkem či svou účastí.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
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Účast v okresním kole recitační soutěže
V letošním roce jsme poprvé využili příležitosti a přihlásili jsme se do okresního kola
recitační soutěže v Hodoníně. Tato soutěž se konala 20. března 2019 na ZŠ Mírové náměstí
Hodonín. Účastníkem byl Tadeáš, žák naší školy s básní Jiřího Havla – Člověče, nemrač
se…
Poněvadž jsme netušili, jak bude samotná soutěž probíhat, byli jsme docela napjatí a
v očekávání něčeho nového. Opravdu nás překvapilo, jaké texty dnes žáci 1. stupně přednášejí. Přestože jsme se neumístili na žádném z prvních míst, přineslo nám toto dopoledne
mnoho zajímavých zkušeností, které se budeme snažit v příštím roce zúročit.
Tadeášovi tímto ještě jednou přeji mnoho úspěchů do dalšího ročníku soutěže.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

Hasík - beseda s hasiči ve škole
Dne 5. 4.2019 a 24. 4.2019 proběhla na naší škole ve dvou vyučovacích hodinách beseda
s hasiči.
Žáci 2. roč. se seznámili s náplní práce hasiče, jak se mají zachovat v případě požáru a jaké
telefonní číslo mají znát.
To všechno bylo pro žáky zajímavé a hlavně poučné, aby se uměli správně zachovat v případě, že jsou svědci mimořádné události.
Dětem se beseda moc líbila a budeme se těšit na setkání s hasiči v příštím roce.
Mgr. Pánková Štefánia

Plavecký výcvik
Letošní plavecký výcvik padl na zimní termín. To znamená, že jsme začali jezdit na plavecký bazén do Hodonína hned po Vánocích. Bylo to pro nás všechny hodně
náročné. Plavání se totiž každoročně účastní nejen děti
ZŠ (1. – 3. ročník), ale i děti z MŠ (předškoláci).
I přes různé svízele (nemoci, zapomenuté čepice, rukavice, či šály ☺), se nám ho podařilo absolvovat velmi
úspěšně.
21. března byla poslední lekce, která byla věnována závodům. V nich se žáci naší školy velmi dobře umístili.
Bodovali jak druháci, tak i třeťáci. Úspěšní byli a medaile vybojovali Dorotka, Šimon, Lukáš, Kristýnka a
Elenka. Tímto jim ještě jednou blahopřeji.
Mgr. Jitka Vyoralová

2/2019

strana

7

I v letošním školním roce soutěžíme…
Již čtvrtým rokem pořádáme na naší škole recitační soutěž mezi malotřídními školami
z blízkého okolí. Letos se našeho recitačního zápolení zúčastnili zástupci ze základní školy
Louka, Tvarožná Lhota, Radějov, Sudoměřice a samozřejmě naši recitátoři. Nálada byla
velmi hezká, soutěžící byli trošičku nervózní, ale statečně své recitátorské umění předvedli.
Soutěžilo se ve třech kategoriích podle ročníků, a to I. kategorie žáci 1. ročníku, II. kategorie žáci 2. a 3. ročníku a III. kategorie žáci 4. a 5. ročníku.
Samotná soutěž byla velmi napínavá a poté měla i porota velké dilema při rozhodování a
udělování bodů. Jistě Vás zajímá, jak to všechno dopadlo.
Umístění škola bylo následující:
I. kategorie: ZŠ Sudoměřice, ZŠ Tvarožná Lhota, ZŠ Louka
II. kategorie: ZŠ Radějov, ZŠ Sudoměřice, ZŠ Tvarožná Lhota
III. kategorie: ZŠ Sudoměřice, ZŠ Radějov, ZŠ Louka, ZŠ Tvarožná Lhota, ZŠ Petrov
Všichni soutěžící si odnesli malou pozornost a sladkost, vítězové na stupních vítězů obdrželi drobné knižní odměny a diplomy.
Všem, kteří se zúčastnili, bych ráda popřála mnoho úspěchů i do dalších soutěží a samozřejmě, že se těšíme na následující ročník, který se bude konat na jaře 2020.
					
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

Matematický klokan 2019
Jako i v předešlých letech jsme se i letos zapojili do celostátní matematické soutěže
MATEMATICKÝ KLOKAN 2019. Úlohy, které jsou připraveny pro žáky podle kategorií,
bývají velmi zajímavé, mnohdy musí žáci používat tzv. selský rozum, a především čtení s
porozuměním. Pravidelně soutěžíme v kategorii CVRČEK určené žákům 2. a 3. ročníku
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a KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5. ročníku. V letošním roce dosáhly dvě děvčata z druhého
ročníku velkého úspěchu v umístění v okrese Hodonín. Získaly 2. a 3. místo mezi dalšími
školami okresu. Tímto bych jim chtěla pogratulovat a poděkovat paní učitelce a rodičům za
vedení a rozvíjení dovedností dětí.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

Záchranářský pes Tessie

Na čtvrtek 11. dubna se těšila celá škola i
školka. Již od rána děti vyhlížely paní Martinu Junaštíkovou, psovodku a majitelku
hnědé fenky labradora Tessie. Tato fenka se
svou paničkou pracují jako záchranáři. Zvládají nejen základní výcvik, který předvedly,
ale i zachraňování lidí při pádu laviny, při
zemětřesení nebo při záchraně tonoucího.
Jejich zážitky všichni poslouchali se zaujetím. Nejvíce je zajímalo povídání o tom, jak
spolu létají vrtulníkem. Tessie měla s námi velkou trpělivost. Při povídání o poskytování
první pomoci zraněnému vzorně ležela a čekala na další pokyny. Děti si všechno vyzkoušely, a dokonce obvazovaly i samotnou Tessii. V závěru besedy paní Martina dala ležícím
dětem na záda piškot a Tessie je všechny sesbírala.
Děti se určitě naučily spoustu nových věcí, ale hlavně se naučily, jak se chovat k pejskům
a co všechno je mohou naučit.
Velké poděkování patří paním učitelkám ze školky, které besedu zprostředkovaly.
Irena Šťastná, asistentka ZŠ

Ukliďme Petrov
V pátek 5. dubna 2019 se starší žáci naší školy, tak jako každoročně, vydali uklízet naši
obec, a to v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Před začátkem
úklidu proběhlo poučení o bezpečnosti, žáci dostali pracovní rukavice a reflexní vesty, vzali
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jsme několik pytlů na odpadky a šlo se na věc. Abychom uklidili více míst, rozdělili jsme
se na dvě skupiny. První skupina pod vedením paní asistentky Ireny Šťastné uklízela oblast
Plží a cestu zvanou Kosečková. Druhou skupinu, která uklízela kolem přístavu a za humny,
vedla paní učitelka Romana Staňková a přidala se k nám i paní starostka Eva Mlýnková.
Celkem se posbíralo 10 pytlů odpadků, jejichž odvoz nám zajistil obecní úřad. Při úklidu
jsme opět narazili na různé kuriozity a žáci kroutili hlavou, co všechno lidé do přírody vyhodí - pneumatiky, velký nafukovací kruh, boty, léky i injekční stříkačky . Po úklidu nás
hřál dobrý pocit a za odměnu jsme již tradičně dostali od paní starostky zmrzlinu. Sladkou
odměnu žáci dostali i od firmy Candy plus, která tímto způsobem děti podpořila. Všem
zúčastněným patří velké poděkování.
						
Mgr. Romana Staňková

Velikonoční jarmark
Velikonoční přípravy neprobíhaly jenom v domácnostech, ale mohli jste je postřehnout i v
naší škole. Škola i školička se proměnila na tvořivé dílny. Vyráběli jsme velikonoční věnce,
zajíčky, ptáčky, zdobili jsme kraslice, metličky a další velikonoční dekorace. Děti se moc
těšily na jarmark, kde poté výrobky prodávaly. Velké poděkování patří paní asistentce Ireně
Šťastné, která nám zajistila dřevěná kolečka, vrbové proutí i keramické zajíčky. Také bych
ráda poděkovala paní Ivaně Kvapilové, která nám ušila zajíce látkové, ale i všem, kteří si
nějakou drobnost zakoupili a tím nás podpořili. Všechny výrobky jste si mohli zakoupit
v úterý 16. dubna, kdy proběhlo Velikonoční tržiště. Z utržených peněz se dětem zaplatí
vybraný program.
					
Mgr. Romana Staňková
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Plavecký výcvik předškoláků
Také v letošním školním roce se podařilo naše předškolní děti z MŠ zapojit do plaveckého
výcviku školáků. Výcvik probíhal v období od 10. ledna do 21. března v plaveckém bazénu
v Hodoníně. Celkem se plaveckého výcviku zúčastnilo 12 dětí předškolního věku v deseti výukových lekcích. Cílem výcviku nebylo naučit děti plavat, ale překonávat počáteční
obavu, nejistotu i strach z vody zábavnou formou her, soutěží a dováděním. Důkazem, že
všichni tyto obavy překonali, bylo „mokré vysvědčení“, které děti získaly během závěrečné
lekce.
kolektiv MŠ
							

Včelka Bělka

V únoru jsme se na výukovém programu pod názvem „Včelka Bělka“ dověděli, jak žijí
včelky v úlech a podle čeho se včelky dělí. Děti si vyzkoušely, jak včelky sbírají pyl a k
čemu pyl slouží. Díky speciálnímu dalekohledu si děti mohly vyzkoušet, jak včely vidí.
							
kolektiv MŠ
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Karnevalové dopoledne v MŠ
Na začátku března proběhlo ve školce karnevalové dopoledne. Děti přišly do školky ustrojené v kostýmech. Ve školce se vznešeně procházely princezny, poletovaly berušky, hasili
hasiči nebo čarovaly čarodějky. Pro děti jsme připravili různé aktivity- překážkovou dráhu,
soutěž o vypití džusu, slalom s míčkem na lžičce, hledání diamantů a společnou přehlídku
kostýmů. Karnevalové dopoledne jsme zakončili společnou diskotékou.
							
kolektiv MŠ

Ponožkový den
Ponožkový den se ve světě slaví již několik let. Stejně jako v loňském roce se do
této akce připojila i naše ZŠ a MŠ Petrov.
Tím, že jsme si dali na každou nožku jinou
ponožku, jsme podpořili děti s Downovým
syndromem. Ponožkový den připadá každoročně na 21. března. Toto datum je spjato
s příčinou Downova syndromu, a to s 21.
chromozomem. Ten je místo obvyklého jed-
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noho páru chromozomů ztrojený. Tento
Světový den má i svůj vlastní symbol
a tím je pár odlišných ponožek. Právě
odlišné ponožky otočené patami k sobě
symbolizují příčinu tohoto celoživotního
onemocnění – poruchu chromozomu ve
tvaru písmene X.
					
		
kolektiv MŠ

Zážitkový stan
V pondělí 1. dubna se naše děti z MŠ
mohly pohodlně položit v zážitkovém
stanu a podniknout výpravu do vesmíru. Přímo v tělocvičně nám vyrostla
velká nafukovací vesmírná kopule plná
planet, hvězd a kosmonautů. Děti se tak
zábavnou formou seznámily se základními poznatky o vesmíru. Na závěr si děti
vyzkoušely vytvořit „živý vesmír“. Z
dětí se tak staly krásné planetky, měsíce
i sluníčka.
kolektiv MŠ

Canesterapie
V dubnu k nám přijela paní Junaštíková s fenkou Tessie. Společně nám předvedly, jak
pracuje záchranářský pes. Ukázala nám, jak Tessie najde ztraceného člověka nebo člověka
zavaleného pod lavinou. Děti si mohly vyzkoušet nasazení záchranářského postroje nebo
poslechnout tlukot psího srdíčka pomocí stetoskopu. Na závěr si děti s Tessinkou zahrály
hru „Na piškotky“. Zvítězil ten, kterému nejdéle vydržel piškot na zádech, než ho Tesinka
slupla.
kolektiv MŠ
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Dětská herna „U Opičky“
Ve dnech 9. 4. a 10. 4. se děti z Motýlků a Včeliček vydaly autobusem na výlet do Veselí nad
Moravou, konkrétně do dětské herny „U Opičky“. Dětská herna nabízí dětem různé výškové atrakce, skluzavky, trampolíny, kruhovou dráhu k ručkování, koutek s míčky, odrážecí
kola a další jiné kousky ke zdolávání překážek. Během pobytu v herně bylo dětem zakoupeno malé občerstvení- nápoj Capri-sonne a Bebe Brumík na doplnění sil. Na zpáteční cestu
zpět do školky jsme se vydali vlakem. Děti si výlet užily a byly moc hodné.
								
kolektiv MŠ

Naše školka v Hodonínském deníku Rovnost
Naše petrovské děti jste mohli zahlédnout ve středu 17. dubna v tištěné či elektronické podobě v rámci seriálu Hodonínského deníku Rovnost - „Naše školka“, který během několika
měsíců představuje školáčky z našeho regionu. Tento seriál má připomenout dětem i jejich
rodičům čas strávený v mateřince.
							
kolektiv MŠ
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Truhlík a Truhlička
Divadlo „Truhlík a Truhlička“ bylo zaměřeno na téma Stolování. Popletená pohádka o tom,
jak se vaří, stoluje a nakonec i uklízí. Pohádku herci doprovodili písničkami za doprovodu
kytary. Vybrané děti pomohly hercům s ustrojením stolu.
								
kolektiv MŠ

ZE ŽIVOTA OBCE
Otevření sportovního hřiště
Otevření nového sportovního víceúčelového hřiště jsme naplánovali na pátek 12. dubna.
I když se rapidně ochladilo, pár sportovních nadšenců přišlo...:-). Děkujeme fotbalistům a
přípravce, že si připravili pro děti sportovní vyžití. Přejeme všem, kteří budou hřiště využívat, aby sej im tady dobře sportovalo. Hřiště slouží jak dětem a paní učitelkám z mateřské
a základní školy pro výuku tělesné výchovy, tak veřejnosti. Žádáve Vás, abyste na hřiště
nejezdili na kolech, kolečkových bruslích, nevnášeli jídlo a nápoje. Na hřiště je zakázáno
vodění psů. Děkujeme za respektování těchto pravidel.
Bc. Eva Mlýnková
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Noc s Andersenem
Po otevření dětského hřiště jsme se vymrzlí přesunuli do prostor kulturního centra, kde
jsme společně s 36 dětmi strávili společnou noc. Mimo čtení pohádek od spisovatele H.CH.
Andersena děti shlédly pohádku „Ošklivé káčátko“, prošly stezkou odvahy, kterou připravili žáci z 5. třídy, za což jim děkujeme. Dále hrály polštářovou bitku a tančily při diskotéce.
Hlavním DJ byl Tonda Klásek, také děkujeme...:-). Poděkování patří i za občervení pro
nocležníky, které připravily paní kuchařky ze školní kuchyně. Zažili jsme příjemnou noc,
těšíme se na další ročník...:-).
Bc. Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do jarní části sezóny vstoupilo A-mužstvo utkáním na hřišti Dambořic, ve kterém Petrov
prohrál 0:1. V následujícím kole přivítal Petrov na domácím pažitu mužstvo z Dolních
Bojanovic. Utkání po dramatickém vývoji skončilo remízou 2:2 (branky Petrova: Šantavý
P., Mikulka M.). Ve třetím jarním kole Petrov zavítal na hřiště vedoucího mužstva okresního přeboru Ždánic, ve kterém mužstvo Ždánic deklasovalo oddíl Petrova v poměru 1:7
(branka Petrova: Janeček D.) Následující neděli Petrov dokázal doma porazit oddíl Starého
Poddvorova v poměru 2:1 (branky Petrova: Krůtil L., Janeček D.). V dalším kole remizoval
Petrov v Mikulčicích 1:1 (branka Petrova: Krůtil L.). V neděli 28.4.2019 se odehrálo důležité utkání na hřišti Petrova mezi domácím mužstvem a ambiciózním oddílem ze Vnorov.
Domácí mužstvo po bojovném výkonu nakonec uhrálo velmi cennou remízu 2:2. Na 1:1
nejprve v prvním poločase srovnal Tomáš Zlomek. V 89. minutě vyrovnal na konečných 2:2
z pokutového kopu Daniel Janeček.
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Tabulka OP po odehraném 20.kole:
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
KOVO Ždánice
SK Vnorovy A
D. Bojanovice
St. Poddvorov
SK Žarošice
Svatobořice
Dambořice
FC Lipov
Ježov
Sokol Petrov
Mikulčice
Hovorany
FK Milotice B
Nenkovice

Záp.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

+
18
14
12
10
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5

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

1
2
2
8
9
10
9
9
9
9
9
11
12
14

Skóre
48:9
58:15
43:10
37:27
29:34
43:32
25:23
25:34
20:39
30:37
24:44
18:47
24:53
23:43

Body
54
45
41
31
26
25
24
22
22
20
20
18
17
15

A-mužstvo ještě čeká do konce sezóny 7 mistrovských utkání, která budou velmi důležitá
z pohledu záchrany v okresním přeboru. Držte nám prosím palce a zachovejte přízeň. Budeme bojovat až do posledního kola!
Ve středu 1. 5. 2019 odehraje A-mužstvo utkání semifinále okresního poháru s oddílem
Hroznové Lhoty B od 17:00 hod. na hřišti v Tasově.
Mužstvo starší přípravky úspěšně navazuje na své výkony z podzimní části mistrovského
sezóny v rámci okresní soutěže a dále získává cenné body ze svých utkání. Starší přípravka
Petrova se nyní nachází v tabulce OS st. přípravka sk. B na 6. místě s počtem 24 bodů.
Nejlepší střelci mužstva: Tadeáš Konečný – 63 branek, Šimona Jan Matyáš – 36 branek,
Štěpán Konečný – 12 branek.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a za podporu.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel

Sbor dobrovolných hasičů
Apríl máme za sebou a nutno říct, že co se týče počasí, tak byl, jak se paří. Chvilku sluníčko
a teplo, za chvíli vítr a chlad. Jen toho deště bylo pomálu. Nicméně rok běží dál a ani u nás
se nezastavil. Minulý zpravodaj jsem avizoval sběr železného odpadu. Ten už máme za sebou a nutno říct, že jej opět bylo až až. I přesto, že jsme odpad v kontejneru dvakrát slisovali
bagrem, stejně se do něj vše nevešlo. Jsme ale za to rádi a všem, kdo jste přispěli, děkujeme!
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Aktuálně se naši malí hasiči a hasičky pilně připravují na svou domácí soutěž. Ta se bude
konat poslední květnovou neděli v areálu petrovského koupaliště od druhé hodiny odpolední. My, a hlavně naše děti budeme velmi rádi, když se na soutěž přijdete podívat a podpořit
jejich výkony.
Na závěr ještě rychlý pohled do léta. První červencovou sobotu chystáme další ročník Memoriálu Zdeňka Stránského jako soutěž mužů a žen. Po soutěži bude následovat Hasičská
noc v Plžích se skupinou Fo3.
Krásné jaro Vám za sbor přeje,
Ing. Petr Zezula,
starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
První 4 měsíce tohoto roku patřily k těm
klidnějším. K 28. dubnu byla naše jednotka povolána celkem ke 3 mimořádným
událostem, a to 2 technickým pomocím a
1 požáru.
Prvním naším letošním zásahem bylo
10. března noční odstraňování nakloněného stromu u petrovské bytovky, kdy daný
strom hrozil pádem na zaparkované auto.
Vzhledem k velikosti stromu s jeho odklizením nebyl žádný problém a naši kluci byli již
po 30-ti minutách zpět doma. Podruhé nás krajské operační středisko vzbudilo 14. dubna
opět v nočních hodinách. Tentokrát jsme byli povoláni k požáru chaty v Radějově. Po příjezdu na místo události a menším hledání se z požáru nízké budovy vyklubal požár trávy a
listí o rozloze 3x3 metry. Naposledy se siréna rozezněla ráno 23. dubna, kdy na most přes
řeku Moravu spadla část poblíž stojící vrby a částečně tak omezila dopravu ve směru na
Hodonín.
Na začátku března kluci ze zásahové jednotky jako každý rok pomohli s řízením dopravy
a zajišťováním bezpečnosti na fašaňku. Za to jim patří velký dík. V průběhu měsíce dubna
jsme zavítali i do ZŠ Petrov v rámci výuky Hasík CZ, kdy školní mládež hravou formou
učíme, jak se zachovat při nejrůznějších mimořádných událostech. Děti se zde dozví spoustu zajímavých informací z problematiky požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Ti šikovnější si můžou domů odnést i nejrůznější předměty s hasičskou tématikou – omalovánky,
vystřihovánky, či pexeso. Velkým završením celé výuky bude názorná ukázka hasičské
techniky a její detailní prohlídky za odborného výkladu našich hasičů, na kterou se můžou
děti těšit v průběhu měsíce června.
Za zásahovou jednotku
Bc. František Salčák, velitel družstva JSDH
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Český zahrádkářský svaz Základní organizace – vinaři Petrov
Vážení přátelé a milovníci vín,
rok 2018 byl pro vinaře rokem mimořádným - nejen na množstvím sklizených hroznů, ale
především kvalitou vyrobených vín.
V průběhu jara 2019 jsme se zúčastnili okolních výstav vín, kde jsme sklidili nemalé úspěchy.
V letošním roce proběhla Družební výstava vín ve Skalici, kde se naše organizace prezentovala 100 vzorky vín.
Ocenění Šampion výstavy v kategorii bílých vín získal p. Stanislav Káčerek za RB 2015.
Petrovští vinaři obdrželi celkem 28 zlatých medailí.
Dne 4. května od 14 hodin se uskuteční Místní výstava vín v Petrově.
Na této výstavě prezentují svá vína vystavovatelé z Petrova a blízkého okolí.
K ochutnání bude 447 vzorků vín z toho 276 bílých vín, 45 růžových vín a 126 červených
vín.
Celkem bylo uděleno 157 zlatých medailí a 16 vítězů odrůd.
Tímto Vás srdečně zveme k ochutnávce krásných vín při CM Jožky Šťastného.
V letošním roce se uskuteční první společný Den vinařů pod názvem

DEN VINAŘŮ ANEB VÍNA OD STRÁŽNICE PO SKALICU
Akce se bude konat 3. 8. 2019 v areálu Petrovských Plží, kde budou vinaři družebních
organizací ze Strážnice, Petrova, Sudoměřic a Skalice prezentovat svá vína ve 12 otevřených sklepích. Ochutnávky vín zpříjemní CM a na večerní zábavě se můžete pobavit
u pop – rockové hudby.
Pro přespolní bude zajištěna kyvadlová doprava VÍNOBUSEM - od Strážnice po Skalicu.
ZO ČZS v Petrově
Petr Horák

Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o chystající se akci „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. 6.4.2019 se myslivci a přátelé myslivosti sešli, aby při této příležitosti uklidili
část honitby od černých skládek, jelikož nekteří lidé stále mají přírodu za odpadkové koše.
Nepořádku bylo dost. V hledáčku jim utkvěl úklid našich vinohradů. Stalo se a akce vzhledem k nákladu nepotřebného materiálu a odpadu, byla snad uspěšná tak, jak bylo uvedeno.
Dále myslivecký spolek vybudoval chovné zařízení, do kterého pořídil tři páry koroptví.
Koroptev patří do druhu hrabavých ptáků. Od počátku 80. let se přestala střílet a je zařazena mezi ohrožené druhy. Proto jsme se rozhodli o zvýšení jejího počtu v přírodě. Snad se
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odchov podaří. Tímto skutkem jsme se zařadili do projektu čiřikání.
I letos, tak jako v minulém roce v toto jarní období, chceme požádat veřejnost
o ohleduplnost a ukázněnost v přírodě. Je to z důvodu líhnutí mláďat jak veškeré zveře, tak
i ptactva. Děkujeme.
M.Grúberová

Oznámení
Aktualizace dopravního značení v obci

Tak, jak jsme avizovali v minulém čísle zpravodaje, proběhla v předchozích dnech aktualizace dopravního značení v ulicích naší obce. Toto značení vzešlo z Pasportu dopravního
značení firmy Trasig s.r.o. a bylo odsouhlaseno Policií ČR a Silniční správní úřad Hodonín.
Značení prováděla taktéž firma Trasig s.r.o.
Děkujeme, že budete respektovat toto nové dopravní značení a omezení.
Zastupitelstvo obce Petrov

Koordinační jednání ve věci „Přípravy dálnice D55 Otrokovice-Staré Město-Bzenec-Rohatec-Břeclav

Dne 4. dubna 2019 proběhlo na Městském úřadě v Napajedlích koordinační jednání ohledně
přípravy dálnice D55, kterého se zúčastnilo samozřejmě i vedení naší obce. Pro představu o
dané problematice vám sem vkládáme současný stav přípravy této dálnice. Tohoto jednání
se bohužel nezúčastnil žádný zástupce z vedení Jihomoravského kraje. Na základě této skutečnosti jsme vyvolali další jednání, které se uskuteční ve Strážnici, kde budou i zástupci
JMK.
Bc. Eva Mlýnková
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Stav přípravy dálnice D55 a realizace Investičních akcí ŘSD ČR Správa
Zlín (situace k 04/2019)

Rychlostní silnice D55 je rozdělena na 13 staveb v celkové délce 96,3km. V provozu je již
postaveno
necelých
km staveb
5503 va celkové
5504. délce
Část 96,3km.
silniceVjeprovozu
vedena
v postaveno
peáži po dálnici
Rychlostní silnice
D55 je14
rozdělena
na 13 staveb
je již
D1.
Stavby
5501
a
5502
jsou
v
přípravě
závodu
Brno.
Silnice
má
tvořit
páteřní
spojení ve
necelých 14 km staveb 5503 a 5504. Část silnice je vedena v peáži po dálnici D1. Stavby 5501 a 5502
směru
sever
–
jih.
jsou v přípravě závodu Brno. Silnice má tvořit páteřní spojení ve směru sever – jih.
Rok /
stavba
Úsek

5505

5506

5507

Babice Otrokovice, Napajedla
Staré
obchvat JV - Babice
Město

2018

výstavba

2019

výstavba

2020

výstavba

výstavba

2021

provoz

výstavba

5508

5509

Staré
Město Moravský
Písek

Moravský
Písek Bzenec

5510
Bzenec Bzenec,
přívoz

5511
Bzenec,
Přívoz Rohatec

5512
Rohatec Lužice

5513
Lužice Břeclav

výstavba
výstavba

výstavba

2022

výstavba

výstavba

výstavba

výstavba

2023

výstavba

provoz

provoz

výstavba

2024
2025

výstavba
výstavba

2026

provoz

provoz
výstavba

výstavba

výstavba

výstavba

2027

výstavba

výstavba

výstavba

výstavba

2028

výstavba

výstavba

výstavba

výstavba

2029

provoz

provoz

výstavba

výstavba

provoz

provoz

11,48

12,00

2030
Délka

3,14

7,96

8,31

8,76

Km

4,13

3,23

10,75

69,76

TES R24,5/120
rychlost
SN
2015
SN /
km

130
695 869
222

D25,5/120 D25,5/120 D25,5/120 D25,5/120
130

130

3 110 105 3 138 925
391

378

S
11,75/80

S 11,75/80 D25,5/120 D25,5/120

130

130

90

90

2 418 964

916 534

1 424 748

3 760 748

276

222

442

350

130

130

2 786 883 3 943 054
243

329

Pozn.:
Termíny
- předpokládané
termíny
výstavby,
odhadynákladů
stavebních nákladů
Pozn.: Termíny
- předpokládané
termíny
výstavby,
SN odhadySN
stavebních
D55 stavba
stavba 5505
JV, JV,
obchvat
D55
5505Otrokovice
Otrokovice
obchvat

D25,5/100 v vdélce
3,14km.
Stavba
5505 má
vydána
(v 12/2017 proběhla
změnaproběhla
D25,5/100
délce
3,14km.
Stavba
5505
má územní
vydánarozhodnutí
územní rozhodnutí
(v 12/2017
ÚR
vedlejších
objektů)
a
je
zpracována
aktualizace
dokumentace
pro
stavební
povolení,
do
které
jsou povozměna ÚR vedlejších objektů) a je zpracována aktualizace dokumentace pro stavební
zapracovány změny, v 12/2017 byly podány všechny žádosti o stavební povolení na 4 stavební úřady.
lení, do které jsou zapracovány změny, v 12/2017 byly podány všechny žádosti o stavební
Stavba má vykoupeny veškeré pozemky v trvalém záboru.
povolení na 4 stavební úřady. Stavba má vykoupeny veškeré pozemky v trvalém záboru.
Na stavbu
vydána
platná
stavební
povolení.
Součástí stavby
je SSÚD
Napajedla,
kde probíhá
Na
stavbujsou
jsou
vydána
platná
stavební
povolení.
Součástí
stavby
je SSÚD
Napajedla, kde
zpracování VD-ZDS a DO PČR, kde se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

Smlouva na stavbu byla podepsána 14. srpna 2018. Stavba byla slavnostně zahájena 3. října 2018.
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probíhá zpracování VD-ZDS a DO PČR, kde se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.
Smlouva na stavbu byla podepsána 14. srpna 2018. Stavba byla slavnostně zahájena 3. října
2018.

D55 stavba 5506 Napajedla - Babice

D25,5/120 v délce 7,98km. Stavba 5506 byla rozdělena a tři etapy.
Na první etapu je vydáno územní rozhodnutí a po schválení TES (2015) započaly práce
na dokumentaci pro stavební povolení, které byly přerušeny nemožností získat stavební
povolení z důvodu změn v území a legislativy. V 01/2018 zahájeny práce na aktualizaci
DÚR a následně bude zpracována dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad zahájení
realizace je v roce 2022.
Druhá etapa řeší problém přechodu D55 přes II. tranzitní železniční koridor (Přerov – Břeclav), který byl vyřešen v roce 2014 – silnice D55 projde pod koridorem podjezdem a dále
pokračuje hlubokým zářezem. Byly ukončeny práce na DÚR a probíhá IČ k územnímu
rozhodnutí. V 12/2017 byla podána žádost o územní rozhodnutí stavby.
Třetí etapa má vydáno územní rozhodnutí – v dubnu 2015. Etapa bude ukončovat a napojovat stavbu 5507 a stávající silniční síť. Byly dokončeny práce na dokumentaci pro stavební
povolení. V současné době probíhá stavební řízení a práce na VD-ZDS. Zahájení stavby se
předpokládá v roce 2020.

D55 stavba 5507 Babice – Staré Město

D25,5/120 v délce 8,31km. Stavba 5507 má vydáno územní rozhodnutí. Byly dokončeny
práce na dokumentaci pro stavební povolení. V současné době probíhá stavební řízení a
práce na zadávací dokumentaci stavby (VD-ZDS). Zahájení stavby se předpokládá v roce
2020.

D55 stavba 5508 Staré Město – Moravský Písek

D25,5/120 v délce 8,76km. Stavba 5508 má vydáno územní rozhodnutí. Byly dokončeny
práce na dokumentaci pro stavební povolení. V současné době probíhá stavební řízení a je
soutěžen zhotovitel VD-ZDS.

D55 stavba 5509 Moravský Písek – Bzenec

D25,5/120 v délce 4,125km. Byla zhotovena dokumentace pro stavební povolení a v roce
2018 byla zahájena majetkoprávní příprava a výkup trvalého záboru stavby. Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2021

D55 stavba 5510 Bzenec – Bzenec, přívoz

D25,5/120 v délce 3,23 km. V současné době probíhá variantní posouzení průchodu územím.

D55 stavba 5511 Bzenec, přívoz – Rohatec

D25,5/120 v délce 10,75km. V současné době probíhá variantní posouzení průchodu územím.
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D55 stavba 5512 Rohatec – Lužice

D25,5/120 v délce 11,48km. Schválena technicko – ekonomické studie vč. doplnění z roku
2014. Žádost o prodloužení platnosti EIA podána 5.12.2016, očekává se vydání rozhodnutí.
V roce 2018 byl zhotoven projekt pro předběžný geotechnický průzkum. V roce 2019 byl
zahájen předběžný geotechnický průzkum a bude provedeno geodetické zaměření stavby.

D55 stavba 5513 Lužice - Břeclav

D25,5/120 v délce 11,48km. Schválena technicko – ekonomické studie vč. doplnění z roku
2014. Žádost o prodloužení platnosti EIA podána 5.12.2016, očekává se vydání rozhodnutí.
V roce 2018 byl zhotoven projekt pro předběžný geotechnický průzkum. V roce 2019 byl
zahájen předběžný geotechnický průzkum a bude provedeno geodetické zaměření stavby.

Poděkování
Děkujeme dětem, paní učitelce Mgr. Romaně Staňkové, paní asistence Ireně Štastné a myslivcům za úklid veřejných prostranství v obci, ale také v extravilánu obce v rámci akce
„Ukliďme Česko – ukliďme Petrov“. Díky!
Starostka a místostarosta

Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben a květen:
Duben

1.4. Anna Obrtlíková
5.4. Zdenka Richterová
8.4. František Podrazil
20.4. Josef Zůbek
22.4. František Obrtlík
25.4. Alžběta Březovská
30.4. Josef Tomšej

Květen

9.5. Alžběta Salčáková
23.5. Ján Poláček
25.5. Anna Samohýlová
27.5. Marie Gajdová
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
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Opustili nás:
Karel Káčerek
Jan Šara
Božena Obrtlíková
František Tomšej

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN
POPELNICE: 6.5., 20.5., 3.6., 17.6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.5., 9.6. pátek

OBEC PETROV A ZŠ A MŠ PETROV
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ZAHRADNÍ
SLAVNOST
u příležitosti DNE MATEK

neděle 12. května 2019 v 15 hod.
na dětském hřišti.
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.
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Festival Senioři z.s., FS Danaj Strážnice
a obec Petrov Vás zvou na

S

XIX. FOLKLORNÍ FESTIVAL

ENIOŘI

JAK VÍNO 2019

V programu vystoupí:

Jasani z Blatničky, Old Stars Břeclavan z Břeclavi, Soubor Šafrán z Brna,
Bartošův soubor, o.s. ze Zlína, CM Výhonek a MS z Opavy, Olšany z Orlové
s CM Olšinka

Hosté ze Slovenska:

NAFURT z Bratislavy, KOPA z Myjavy, Oprášené krpce ze Žiliny, Kmotry
a kmotrovja z Detvy
Po skončení hlavního pořadu bude následovat volná zábava
při CM Rozsocháč, dobrém víně a bohatém občerstvení.

V sobotu 25. 5. 2019 v 15.00 hodin
ve vinařském areálu PLŽE v PETROVĚ
Slovácký šenk Strážnice
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OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

2/2019

NOC S ANDERSENEM

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 29. 4. 2019
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

