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Přejeme Vám kouzelné Vánoce…
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme před námi nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, a ještě pár posledních dnů tohoto
roku. Letošní rok byl pro nás všechny velmi náročný. Prověřil naši trpělivost, odolnost,
pokoru a zároveň zdůraznil trhliny v našich životech. Byli jsme postaveni před nejrůznější
zákazy, opatření a omezení, kterým jsme museli čelit a stále ještě čelíme, a to vše kvůli šířící
se pandemii COVID – 19.
I když jsme na obecním úřadu i v podzimních měsících pracovali v omezeném provozu pro
občany, přesto jsme měli stále co dělat. V minulých měsících jsme vyúčtovali dotaci na dětské hřiště v MŠ, dále jsme chystali podklady pro dotaci na projekty Sběrný dvůr a Výměna
zdrojů tepla – ZŠ Petrov. Podali jsme žádost o dotaci na projekt Cyklostezka Sudoměřice
– Petrov a chystáme dokumenty pro podání žádosti do dotačního titulu na akci Petrov, rekonstrukce chodníků ul. Bobálov podél sil. I/55. Proběhla výběrová řízení na dodavatele
stavby sběrného dvoru a novou počítačovou učebnu v ZŠ. V současné době probíhá předání akce Výměna svítidel veřejného osvětlení – Petrov, a také bude následovat vyúčtování
dotace. Spolupracujeme na zpracování návrhu nového územního plánu. Přes dobrovolný
svazek obcí Baťův kanál soutěžíme dodavatele stavby Cyklotrasa Strážnice – Petrov, která by se měla začít realizovat v jarních měsících. Již v lednu začneme připravovat novou
počítačovou učebnu, která vznikne ze třídy vedle šaten. Součástí tohoto projektu je nová
elektroinstalace – silnoproud i slaboproud, nový kazetový strop včetně osvětlení, nábytek –
stoly, židle a katedra, 15 kusů počítačů a interaktivní tabule. Práce na novém sběrném dvoru
budou zahájeny v měsíci březnu.
Pracovníci obce taktéž nezaháleli. Pokračovali na venkovních úpravách obecního sklepu,
starali se o veřejná prostranství a zeleň, přeložili chodník u železničního přejezdu u vlakového nádraží a prováděli údržbu obecního majetku.
Hodně věcí se nám podařilo i v tomto těžkém roce zvládnout, ale spousta plánů a záměrů
je ještě před námi.
Všichni si přejeme, aby rok 2020, i když napsaný tak hezky vypadá, už skončil. S nadějí
vyhlížíme k roku 2021. Bude lepší? Věřme, že ano…😊.
Vážení občané, přejeme vám všem krásné a pohodové svátky vánoční, prožité ve zdraví,
klidu, míru a rodinné pohodě…letošní Vánoce budou jiné, zkusme toho využít, zklidněme
se a naučme se vážit toho, co máme…
								

S úctou
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 358 - 366 ze zasedání č. 22 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 31.8.2020
358. ZO schvaluje Program jednání
359. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy TELKAR elektro s.r.o. na zakázku „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Petrov“ s nabídkovou cenou 2 357 061,50 Kč bez
DPH, 2 852 044,42 Kč včetně DPH.
360. ZO schvaluje Smlouvu o dílo TELKAR elektro s.r.o. Předmětem díla je realizace opatření stavebního charakteru, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně souvisejících služeb, dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, které souvisejí s výměnou a doplněním svítidel veřejného osvětlení v obci
Petrov, přičemž bude provedena výměna 200 ks stávajících výbojkových svítidel a zářivkových svítidel veřejného osvětlení s doplněním 24 ks nových svítidel, které budou
moderní svítidla s úspornou technologií LED s vysokou světelnou účinností. Cena díla
je 2 852 044,42 Kč včetně DPH. Doba realizace díla je září 2020 až leden 2021.
361. ZO schvaluje Pronájem části pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře
18 m2 panu Martinu Krůtilovi za účelem umístění stínící plachty a odpočinkových
lehátek a posezení za cenu 40,- Kč za 1 m2 a rok. Celková cena za pronájem činí
720,- Kč za rok.
362. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2020. Viz. příloha č. 1/ZO22.
363. ZO schvaluje Přípravu realizace projektu „Petrov – cyklostezka na Sudoměřice“ prostřednictvím výzvy MAS Strážnicko.
364. ZO schvaluje Cenovou nabídku pana Milana Janečka ve výši 151 661,- Kč včetně
DPH na opravu střechy na budově „likusák“.
365. ZO schvaluje Prodloužení pachtu části obecního pozemku p.č. 1376/1 v k.ú. Petrov u
Hodonína o výměře 200 m2 panu Jaroslavu Konečnému a pověření starostky k uzavření Dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy, kde se sjedná pacht na dobu určitou do 30.9.2021.
366. ZO neschvaluje Záměr dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku p.č. 1463/1
v k.ú. Petrov u Hodonína manželům Zezulovým k vybudování autokempu.
ZO bere na vědomí:
-Závěrečný účet DSO Mikroregion Strážnicko za rok 2019.

Usnesení č. 367 - 374 ze zasedání č. 23 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 24.9.2020
367. ZO schvaluje Program jednání.
368. ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. 03MP-005571 ŘSD ČR. Předmětem
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smlouvy je založení práva Stavebníka provést stavební práce v rámci stavby Petrov –
Rekonstrukce chodníků „ul. Bobálov“ podél sil. I/55 směr Strážnice na pozemku parc.
č. 417 v k.ú. Petrov u Hodonína. Stavba bude realizována podle projektu zpracovaného
firmou Projekce DS s.r.o. Hodonín.
369. ZO schvaluje Servisní smlouvu HORA ENERGY s.r.o. Předmětem smlouvy je servis
Fotovoltaické elektrárny na adrese Petrov 500 (budova sociálního zařízení Baťův kanál) o instalovaném výkonu 3 kWp.
370. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020. Viz. příloha č. 1/ZO23.
371. ZO schvaluje Povolení výjimky ze stavební uzávěry v památkové rezervaci Plže, kterou vydal Městský národní výbor ve Strážnici pod č.j. výst./87/SK-2101. Výjimka se
týká pouze realizace stavebních objektů v rámci Územní studie veřejných prostranství
OPR Hodonín – Petrov, vesnická památková rezervace Plže. Územní studii zpracovali Ing. arch. Helena Kočišová a Ing. arch Štěpán Kočiš, M. Majerové 3, Brno, červen 2019 a byla pořizovatelem, tj. Odborem územního rozvoje MÚ Hodonín, dne
23.7.2019 vložena do evidence územně plánovací činnosti pod č. registračního listu
93938844.
372. Povolení čerpání rezervního fondu Základní škole a Mateřské škole Petrov, okres Hodonín, příspěvkové organizaci ve výši 37 365,- Kč na výmalbu základní školy, mateřské školy a jídelny a dále ve výši 64 980,- Kč na úhradu pronájmu bazénu v rámci plaveckého výcviku žáků firmě Hana Mořinglová, faktura č. 20007 na částku 64 980,- Kč.
373. ZO schvaluje Povolení posunutí budoucí stavební čáry (hranice stavby RD), na pozemku p.č. 1288/1 v k.ú. Petrov u Hodonína pana Jana Martinka, o 10 metrů od stavební linie domů za podmínky, že na přední části pozemku od komunikace vybuduje
na své náklady pro potřeby své, ale i občanů místo pro otáčení vozidel dle přiloženého
situačního výkresu.
374. ZO neschvaluje Podnikatelský záměr manželů Aleny a Pavla Mikéskových vybudování občerstvení se zahrádkou na části pozemku p.č. 609 v k.ú. Petrov u Hodonína. Tento
záměr není naprosto vhodný do současné zástavby rodinných domů v této lokalitě, kde
by realizací stavby občerstvení se zahrádkou hrozilo narušování sousedských vztahů a
obytnou pohodu nad přípustnou míru, a to především zvýšeným rizikem nadměrného
hluku. V této lokalitě nejsou také vhodné podmínky pro parkování.
ZO bere na vědomí:
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo životního prostředí z programu 11531
– Operační program životního prostředí 2014-2020 na akci Sběrný dvůr Petrov. Výše
dotace činí 1 469 001,45 Kč.
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj z programu 11703 Integrovaný regionální operační program na akci Počítačová učebna ZŠ Petrov. Výše
dotace činí 973 148,46 Kč.
- Dohodu o narovnání Ekosvětlo, s.r.o.
- Informace pana Ing. Ivana Čecha ze společnosti Net-Connect s.r.o. Hodonín ohledně
možné spolupráce v rámci budování optické sítě v naší obci.
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PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Pondělí
Středa
Ve dnech
Pondělí
Středa

21.12.2020
23.12.2020
24.12 – 1.1.2021
4.1.2021
6.1.2021

11.30 – 16.30
8.00 – 13.00
zavřeno
8.00 – 13.00
11.30 – 16.30

DUCHOVNÍ SLOVO – VÁNOCE 2020
Ocitli jsme se v situaci plné nejistot: Jak se to všechno bude vyvíjet? Jaká nová opatření –
omezení – nařízení atd.? Bojíme se o náš zdravotní stav a o zdraví našich blízkých. Podnikatelé a živnostnici se ptají na budoucnost svého podnikání. Učitelé a vychovatelé se snaží
o vzdělávání žáků a mládeže v podmínkách, které vzdělávání neprospívají. Zdravotníci
jsou přetíženi množstvím dotazů pacientů a jejích příbuzných a z druhé strany množstvím
nařízení. Takových poznámek a myšlenek je spousta. Často se teď (bohužel) projevuje
v mezilidských vztazích nervozita, strach, nedůvěra a nevstřícnost. Vůbec není jednoduché si v této době říci: Máme vánoční svátky klidu a pohody.
Ale možná je to pro nás příležitost očistit naše vánoční představy. Vrátit se k víře
a v ní hledat sílu a útočiště.
Však Boží narození to nebyla pohádková záležitost – nebezpečná cesta z Nazareta do Betléma, hledání noclehu, rodit někde za městem ve stáji, nečekané návštěvy, ohrožení života
miminka a rodiny, útěk do Egypta. Ano, to jsou Vánoce! Bez koled, bez vánočních stromků
a ozdob, bez stolů plných jídla, bez tepla domova, v chudobě. Ale to nejdůležitější: s vírou a
důvěrou v Boha, v Jeho vedení, v Jeho ochranu, s radostí z daru života. Ano, to jsou Vánoce!
Přejí každému z nás, aby tento „covidový“ čas očistil naše představy, naplnil nás důvěrou v Boží blízkost, obnovil v nás vděčnost za dar víry a života. To jsou pravé vánoční
dary a poklady. Přejí vám důvěryplné prožívání Vánoc a požehnaný nový rok 2021.
Děkuji vedení obce za celoroční spolupráci, děkuji za to, že jsme letos mohli společně
oslavit 20. výročí posvěcení našeho petrovského kostela. Děkuji za pomoc při údržbě
a drobných opravách kostela sv. Václava. Děkuji všem za spolupráci a podporu – Pán
Bůh zaplať!
S darem modlitby a s vděčností za vaši přízeň otec Lukáš a spolubratři ze strážnické komunity piaristů: David a Robert.
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Tříkrálová sbírka
Podoba Tříkrálové sbírky v naší farnosti je zatím
stále nejistá. I když je letošní rok v mnoha ohledech
netradiční, chtěli bychom tradici Tříkrálové sbírky zachovat a přinést
Vám požehnání do roku 2021 tak, jak jste byli vždy zvyklí. Protože je
ale pro nás na prvním místě zdraví koledníků i dárců, připravujeme jak
klasickou, tak i online koledu. Doufáme, že se nám to s Vaší pomocí
podaří.
Do škol jsme odeslali přihlášky pro koledníky, které je potřeba vyplnit,
podepsat rodiči a do 21. 12. 2020 odevzdat v prodejně Charity Strážnice.
Termín Tříkrálové sbírky v naší obci je v sobotu 9. 1. 2021 od 13.00 hodin.
Připravujeme také různé jiné varianty a podoby Tříkrálové sbírky pro případ, že by kvůli
zhoršené epidemiologické situaci klasická koleda nebyla možná. V tomto případě bychom
chtěli umístit pokladničku také v naší charitní prodejně, v kostele, na městských a obecních
úřadech a jiných místech, která postupně oslovujeme. O všech našich dalších přípravách
Tříkrálové sbírky Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách prostřednictvím koordinátora Tříkrálové sbírky, kterým je paní Ing. Jurasová. Můžete ji také
kontaktovat s Vašimi dotazy na telefonu 737 054 064.
Online koleda bude spuštěna na webu Tříkrálové sbírky v termínu
od 15. 12. 2020 do 24. 1. 2021.
Marie Štípská, ředitelka

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Šup kartáčku do chaloupky, vyčistíme všechny zoubky
Dne 16. září do naší školičky zavítaly studentky z vysoké
školy studující obor zubní lékařství, aby dětem předaly poznatky k dentální hygieně. Děti byly rozděleny do tří skupinek a postupně seznámeny se správnou technikou čištění
zoubků tak, aby to byla pro děti zábava a každodenní čištění probíhalo bez slziček. Studentky měly připravenou pohádku o „Zubožroutovi Pepanovi“, vedly s dětmi dialog k
danému tématu a na zvětšeném modelu zubního chrupu za
pomocí zubního kartáčku předvedly správné uchopení kartáčku a techniku čištění zoubků. Každé dítko si poté vyzkoušelo správnost čištění svým zubním kartáčkem doprovázené
básničkou: „Šup kartáčku do chaloupky, vyčistíme všechny
zoubky. Jeden zoubek, druhý, třetí, čistí si je všechny děti.
kolektiv MŠ
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Truhlík a truhlička
Ve čtvrtek 15. října zpříjemnilo dopoledne
dětem divadélko Truhlík a Truhlička. V loňském roce si pro nás tito skřítci z čarovné
truhlice připravili pohádku o hygieně, o důležitosti mytí rukou a používání mýdla. Letošní pohádka nese název Zubykaz. Truhlík
a Truhlička mají rádi sladké, ale Truhlík to s
oslazením života občas přehání. A navíc se
často stává, že si nevyčistí ani ráno ani večer
zuby! Truhlička si s ním neví rady. Naštěstí,
na pomoc jí přijde skřítek Zubykaz! Skřítci
nám za pomoci písníček zopakovali, proč si
máme čistit zoubky a kdy. Jak správně si zoubky čistit si děti mohly vyzkoušet na velkých
zubech, které jim čarovná truhlice přičarovala.
kolektiv MŠ

Halloweenský den ve školce
Začátkem listopadu se to ve školce rojilo samými maskami. Pro děti jsme společnými silami vymyslely program, kdy děti měly promenádu v halloweenských maskách, zasoutěžily
si v různých disciplínách, např. měly za úkol projít strašidelnou dráhou a zachránit svou
přítelkyni čarodějnici, zatančit si bláznivý taneček nebo poskládat začarované puzzle. Dále
si vyzkoušely týmovou spolupráci v podobě dlabání dýní, které následně zdobily hlavní
chod do budovy MŠ. Za úspěšně zdolaný den si děti odnesly vlastnoručně vyrobený zápich
ducha a sladkou odměnu ve strašidelném kelímku. Věříme, že si tento den děti velmi užily
a odnesly si spoustu zážitků.
kolektiv MŠ
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Čertovský rej v mateřské škole
Leze z pekla čert, a to není žert…. Že to není žert, potvrdí i děti z mateřské školy. V pátek
4. prosince jsme se v mateřské škole všichni sešli převlečení za čertíky. Děti si prošly chodníčkem překážek do čertovské školy, kde se naučily strašit jako čerti, drbat se, válet nebo
jíst čertovské žížalky. Poté následovala čertovská diskotéka, rozcvička, a hlavně čertovské
tvoření. Společnými silami si se studentkou užité malby vytvořili dva čerty. Nachystané
pro děti bylo i puzzle, které si děti složily, nalepily a vybarvily. Návštěvou nás stihl poctít
Mikuláš a vzal s sebou nejen kousek nebíčka, ale i kus peklíčka. Děti trpělivě čekaly, kdy
Mikuláš vysloví jejich jméno a ze své velké knihy přečte, zda byly hodné nebo zlobivé.
Děti slíbily polepšení a zazpívaly písničku a předvedly básničku, čímž potvrdily svůj slib.
Na oplátku andělíček zazvonil svým kouzelným zvonečkem a vykouzlil dětem ve třídách
krásné balíčky plné sladkostí. S poděkováním se děti rozloučily a už se společně těšíme, až
nás Mikuláš, andělíček a čert v dalším roce navštíví.
kolektiv MŠ

Vánoční stromeček
Těším se, těším, že přijdou zas
Vánoce bíle, ten krásný čas.
Stromeček máme ozdobený,
krásnými baňkami ověšený.
A tímto bychom chtěli poděkovat Marii Zlomkové a Veronice Krůtilové za věnování ozdob
na vánoční stromeček, umístěný před budovou mateřské školy.
kolektiv MŠ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hasík
Přestože jsme díky situaci neměli mnoho času podniknout s dětmi naplánované akce,
podařilo se nám uskutečnit akci ve spolupráci s dobrovolnými hasiči - HASÍK. Interaktivního preventivně-výchovného programu z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva se
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zúčastnili žáci 3. ročníku pod vedením pánů Pavla Sasína a Františka Salčáka, kteří se této
aktivity zhostili opět s přehledem. Obsahem jsou následující oblasti:
• Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce
(hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
• Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)
• Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání
• V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
• Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
• Který oheň je "dobrý" a který oheň je
"zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)
• Nalezené zápalky a "hra" s nimi
• Co dělat, když na mě hoří oblečení a
jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
• Odkud hrozí nebezpečí u nás doma
a na co nezapomenout při odchodu
z domu
• Jak poznám, když hoří u nás doma a co
dělat
• Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole
• Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším
Kluci a děvčata se zapojili do připravených úkolů a aktivit s velkým nadšením.
Dozvěděli se mnoho nových informací, jak
se zachovat, když se setkají s nečekanou situací, jak ohlásit požár, nehodu a podobně. Všechny aktivity doplňovali lektoři zajímavými
pomůckami. Doprovázel je jako obvykle Dráček Hasík. Za své úsilí získávali různé drobné
odměny.
Renata Svobodová, ředitelka

Cestopisná beseda s Tomášem Worickem
V září, ještě před tím, než se uzavřely školy a přišel „lockdown“, měli naši žáci možnost podívat se do Vietnamu. Jak??? Naši školu navštívil pan fotograf a cestovatel Tomáš Worick.
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Pomocí nádherných fotografií a zážitků z cest dětem přiblížil krajinu a život lidí ve Vietnamu. Žáci se tak mohli podívat, jak žijí lidé na vodě v deltě Mekongu nebo na panenskou
přírodu nedotčených míst. Přednáška měla sociální, přírodní i ekologický podtext. Děti se
dozvěděly, že množství odpadků a chemikálií, vypouštěných lidmi do přírody, má fatální
dopad třeba i na čerstvě vylíhlé želvičky karety obrovské. Cestopisná beseda měla velký
úspěch, žáci měli spoustu zvídavých otázek a věřím, že si z ní odnesli i nové vědomosti.
						

Romana Staňková, učitelka

Kouzelník v naší škole
Pro žáky naší školy i děti ze školy mateřské vystoupil kouzelník se svým programem. Kouzelník nás překvapil svými triky, pohotovými a hbitými prsty, ale také tím, že děti zval na
pódium ke spolupráci, a to bylo teprve „něco“.
Všichni jsme měli pocit, že se vážně dějí kouzla a této iluzi jsme všichni velmi snadno
podlehli.
Vystřídala se pestrá paleta kouzelnických čísel, která byla podbarvena příjemnou hudbou.
Děti s nadšením odměnily kouzelníka bouřlivým potleskem.
Bylo to zábavné a příjemné zpestření jednoho školního dopoledne.
Jarmila Flašarová, učitelka
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Hurá, budeme připravovat cukroví…
Jedno předvánoční páteční dopoledne, žáci 4. a 5. ročníku dostali úkol: Přečtěte si list s
receptem a pokuste se cukroví připravit. Je pravdou, že tyto aktivity velice milují, ale většinou jim už těsta
připravíme dopředu. Tady tomu bylo
jinak, museli si
suroviny vyhledat
na pracovním pultíku – lavici, popasovat se s odvážením patřičných
surovin a následně
postupovat podle
návodu a vytvořit
drobné
cukroví.
Dělali jsme pouze
nepečené kousky,
ale děti si to užily.
Děvčata i kluci byli velice šikovní a připravili si tak už i drobné pohoštění na třídní vánoční
dopoledne.
Renata Svobodová, ředitelka
Irena Šťastná, asistentka pedagoga

Projekt Zdravé zuby – dentální hygiena
Každému vrtalo hlavou, proč paní učitelky daly za úkol přinést si na den 23. září 2020 do
školy kartáčky na zuby. Vše bylo jasné, když toho dne ráno, vstoupily do třídy dvě slečny s
velkými taškami. Postupně z nich vytahovaly různé zajímavé věci, na nichž nám ukazovaly,
jak se správně čistí zuby – ten kartáček byl opravdu velký, i ty zuby, na kterých jsme si to
mohli všichni vyzkoušet. Seznámily nás také se zubním kazem, nemocnými dásněmi, a
především s tím, jak se o ústní dutinu starat, abychom těmto nemocem předcházeli. Některé
hodně překvapily informace o tom, které jídlo zuby poškozuje.
Moc děkujeme studentkám posledního ročníku stomatologie, které se nám celé dopoledne
věnovaly.
Jitka Vyoralová, učitelka

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
ráda bych Vám touto cestou popřála co nejklidněji prožitý adventní čas, vánoční svátky a
taktéž vstup do nového roku 2021 v pohodě, a hlavně s pevným zdravím.
V letošním roce jsme všichni byli postaveni před neznámé a nečekané situace, přesto nám
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někteří udělali nesmírnou radost svými dárky. Poděkování patří manželům Taťáně a Stanislavu Macalíkovým za darování vánočního stromku na zahradu mateřské školy, za darování
ozdob na tento stromeček děkujeme paní Zlomkové. Letos jsme dostali zásobu zbytků materiálů z textilu Škodák, který využijí žáci s paní učitelkami v hodinách pracovních činností
a výtvarné výchovy. V mateřské škole byla opět vypsána akce Ježíšek ve školce, kterou jste
podpořili finančními prostředky vy, rodiče dětí. Z těchto prostředků, za které Vám všem
děkujeme, budou do tříd MŠ pořízeny vánoční dárečky. Mezi dárce drobných odměn patří
dále SDH Petrov, od kterých jsme získali pro děti různé puzzle a skládačky, za které rovněž
moc děkujeme. V letošním roce Jednota COOP Hodonín věnovala plyšové hračky všem
dětem v mateřské škole i jim patří dík. Poděkování patří samozřejmě všem za Váš čas, který
věnujete dětem v této nelehké době.
Poděkování patří také zřizovateli školy a školky Obci Petrov, které se podařilo zajistit dotaci na krásné dětské hřiště, otevřené v září 2020 v areálu zahrady mateřské školy. Těšíme se
na vzájemnou a vstřícnou spolupráci i v roce 2021.
Renata Svobodová, ředitelka

ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovský kotlík
Rozhodování, zda letošní kotlík uspořádat nebo ne, nebylo úplně jednoduché. Nakonec
jsme se dohodli tuto akci zorganizovat. Děkujeme všem organizacím, které naše rozhodnutí respektovali a připojili se svou účastí, programem, a především originálním gulášem.
I přesto, že jsme kotlík moc nepropagovali, návštěvníků bylo hodně a troufáme si říct, že
si příjemnou atmosféru všichni vychutnali. Díky hudební kapele PS Band jsme si i dobře
zatancovali.
Věříme, že se situace příští rok zlepší a setkáme se společně na Petrovském kotlíku 2021.
Eva Mlýnková, starostka
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Slavnostní mše svatá k 20. výročí kostela sv. Václava
Slavnostní mši jsme se rozhodli uspořádat kvůli platným proti covidovým opatřením před
kostelem sv. Václava. Přichystali jsme venkovní zázemí pro kněze i farníky, kdo nechtěl
být venku, mohl využít prostor kostela. I když nám počasí od rána moc nepřálo, sešlo se
nás nakonec dost. Děkujeme panu faráři Lukášovi, kněžím Robertovi a Dawidovi, a všem,
kteří jste se této slavnostní mše zúčastnili, a připomněli si společně, že kostel sv. Václava
zdobí naši obec již 20 let. Děkujeme také všem krojovaným, kteří jste své kroje oblekli i
v deštivém počasí, vážíme si toho. Na závěr mše svaté udělil Otec Dawid Bartochowski
zúčastněným farníkům novokněžské požehnání. Po mši umocnila sváteční atmosféru svým
hraním a zpěvem cimbálová muzika Jožky Šťastného. S úctou děkujeme za příjemné sváteční dopoledne.
Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Když jsem měl napsat článek do posledního letošního zpravodaje, říkal jsem si, no, o čem
asi napíši. Vždyť poslední dobou je všude kolem jen jedno téma, a to koronavirus a více,
ale bohužel většinou méně zdařilá vládní opatření. Ale ne, přeci jen jsme nezapomněli i žít.
Proběhly akce, třeba že v omezeném režimu, ale proběhly.
Zúčastnili jsme se krásné petrovské akce Kotlík, kde jsme zabojovali se svým gulášem a
snad Vás i pobavili naší soutěží. Uspořádali jsme soutěž v běhu s překážkami na 60 a 100
metrů pro děti a mládež. O té se více dočtete v článku od naší hlavní vedoucí mládeže paní
Jany Trojancové.
Pak už jsme byli bohužel přibržděni covidem. Ale ani to nás úplně nezastavilo a alespoň
jsme se dali do zvelebení naší hasičské zbrojnice a nechali jsme si vyrobit novou vitrínu na trofeje a skříňky
na uložení potřebných věcí. Také
jsme doplnili kuchyňku o vestavěnou skříň, tak abychom v ní měli vše
uspořádané vždy po ruce. Prostě jsme
si udělali sami pro sebe radost.
No, a i když by se mi chtělo Vás
v této části článku všechny pozvat na
další ročník hasičského plesu, tak jak
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asi většina tušíte, ples bohužel příští rok minimálně v původně
plánovaném termínu pořádat nebudeme. Bohužel situace s omezeními se nevyvíjí vůbec příznivě a je velmi pravděpodobné, že
v první půli ledna nebude stále podobné akce možné pořádat.
Na závěr je potřeba si popřát, aby se situace alespoň v ne příliš
vzdálené době dala opět do pořádku, abychom se mohli bez omezení setkávat a radovat ze života jako dříve.
Krásné Vánoce, vše nejlepší do nového roku a hlavě pevné
zdraví,
Vám všem přeje za celý sbor,
Petr Zezula, starosta SDH Petrov

Malí, větší a dorostoví hasiči
Letošní rok byl poněkud zvláštní, jak by řekl klasik. I přes všechna omezení jsme zvládli
několik soutěžních klání. O prázdninách jsme se zúčastnili krajského kola TFA mladých hasičů v Brně. Tady nás reprezentovali Patrik Zezula (11. místo) a Ondřej Machala (5.místo).
V létě jsme vyrazili na vzdělávací dny – pilotní kurs (účastnilo se šest sborů z ČR) pořádaný
za spolupráce s MŠMT. Během pobytu v kempu Babí hora u Hluku jsme se vzdělávali ve
zdravovědě, požární ochraně, ochraně životního prostředí, třídění odpadu, ale také jsme
zvyšovali svoji fyzickou zdatnost a znalosti topografie, uzlování a další užitečné věci pro
život. Během vzdělávacích dnů jsme navštívili větrný mlýn v Kuželově a mrkli na zvířátka
na farmě Bobík v Hluku.
Se začátkem školního roku jsme stihli dvě kola soutěže O pohár starosty OSH a to běhu
na 60 a 100m s překážkami. Závěrečné kolo se konalo v Petrově na fotbalovém hřišti (děkujeme fotbalistům za půjčení areálu). Tady také proběhlo vyhlášení celkových výsledků
poháru. Naši borci se v celkovém hodnocení umístili takto: Martin Klásek – 10. místo,
Patrik Zezula – 7. místo, Ondřej Machala- 10. místo, František Javornický – 12. místo a
v kategorii dorostu Martin Zelinka – 3. místo.
Jana Trojancová, vedoucí
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Z činnosti zásahové jednotky
K 13. prosinci se v letošním roce uskutečnilo celkem 13 výjezdů. Z toho bylo 5 požárů a 8
technických zásahů. 6 událostí se odehrálo v katastru obce Petrov. Od vydání posledního
zpravodaje jsme vyjížděli jenom dvakrát.
23. září v podvečerních hodinách jsme byli vysláni krajským operačním a informačním
střediskem HZS JmK k požáru elektroinstalace v rodinném domě ve Strážnici, v ulici Za
Valy. Naštěstí nedošlo k rozšíření požáru a většina zúčastněných jednotek se tak relativně
po krátké době mohla vrátit na své stanice.
Prozatím posledním naším letošním posledním zásahem bylo 14. října čerpání vody na
přečerpávačce u Baťova kanálu v naší obci. Během této 30hodinové události byly využity
čerpadla o přibližném výkonu 10 000 l/min a na místě se vystřídalo 10 našich hasičů, kteří
průběžně monitorovali situaci na Baťově kanále a na říčce Radějovce.
Ačkoliv se může zdát, že jsme měli relativně poklidnější podzim, nezaháleli jsme. I přes
přetrvávající pandemii naše výstroj a výzbroj vyžaduje pravidelnou údržbu. Během říjnových dnů jsme se na naší zbrojnici střídali v co nejmenším možném počtu, abychom naši
techniku udrželi stále akceschopnou.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky za pomoc při zajišťování náročných úkolů,
které souvisí s touto profesí, především v této nelehké době.
Tímto bych vám chtěl také za celou zásahovou jednotku popřát krásné a klidné prožití
vánočních svátků, štědrou a bohatou nadílku od Ježíška, šťastný nový rok, ale především
po zbytek tohoto roku a v roce 2021 co nejméně mimořádných událostí, při kterých byste
potřebovali naši pomoc.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2020/2021, v rámci, které však kvůli protiepidemickým opatřením nebyla řádně odehrána všechna plánovaná utkání, se umístilo A-mužstvo
Sokola Petrov v rámci okresního přeboru na průběžném 9. místě s počtem 10 bodů. Na jaře
2021 bude třeba ještě dohrát utkání s oddíly Bukovany, Hovorany a Mikulčice. Utkání se
pravděpodobně sehrají ještě před startem jarní části sezóny v průběhu března 2021. Nejlepší
střelci mužstva: Benovič Ján (7 branek), Zlomek Tomáš a Janeček Daniel (po 3 brankách).
Mužstvo mladších žáků se po podzimu nachází s počtem 15 bodů na průběžném 5. místě
okresní soutěže mladších žáků. Z podzimu zbývá ještě dohrát utkání s mužstvem Hodonín
D. Nejlepší střelci mužstva: Matyáš Šimon Jan (13 branek), Konečný Tadeáš (8 branek) a
Konečný Štěpán (3 branky).
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Vzhledem k tomu, že aktuální epidemická situace, která se rovněž bezprostředně dotýká
sportovní činnosti včetně fotbalu, vydal FAČR v srpnu 2020 novelizaci soutěžního řádu
zohledňující skutečnosti související s touto pandemickou situací. Zásadní nová ustanovení
soutěžního řádu FAČR:
- Ukončit soutěžní ročník v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných utkání
je oprávněn pouze Výkonný výbor FAČR.
- Ustanovení soutěžního řádu o postupech a sestupech se použije jen tehdy, pokud se
v soutěži do ukončení soutěžního ročníku odehraje více než polovina všech plánovaných utkání.
- V případě, že některé z družstev odehraje méně než polovinu svých plánovaných
utkání, nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení pořadí
umístilo na místě spojeném s právem postupu.
A-mužstvo zahájí přípravu v lednu 2021 a to zimní přípravou venku a v tělocvičně ve Strážnici (pokud to epidemická situace povolí).
Přípravná utkání A-mužstva v zimní přestávce 2020/2021 (aktuální stav):
datum		
21.2.		
28.2.		

čas		
12:00		
12:00		

utkání
Petrov – Kněždub		
Petrov – Vracov			

poznámka
UT Strážnice
UT Strážnice

Před zahájením jarní části mistrovské sezóny 2020/2021 by nás měli čekat ještě tyto události:
- Výroční valná hromada TJ Sokol Petrov – s ohledem na nejistotu vzhledem k budoucímu uplatnění protiepidemických opatření termín výroční valné hromady TJ prozatím nebyl určen.
- 23. 1. 2021 – Ples sportovců 2021 – aktuálně bohužel nemůžeme potvrdit, zda se ples
sportovců v tomto termínu vůbec uskuteční. Vše se bude odvíjet od stavu protiepidemických opatření vlády ČR na počátku
roku 2021.
V současné době probíhá v kabinách na hřišti
Sokola Petrov rekonstrukce sprch v šatně hostů, které již byly ve velmi kritickém stavu. Do
konce roku 2020 by měla být rekonstrukce sprch
dokončena. Současně byla zahájena realizace
rozšíření míst k sezení pro diváky o cca 40 nových míst k sezení na fotbalovém hřišti. V části
hřiště u vlakového nádraží bylo aktuálně provedeno zabetonování patek pro nové lavky. Montáž desek pro nové lavky bude provedena až na
počátku roku 2021.
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Všem fanouškům děkujeme za projevenou důvěru v roce 2020 a do nového roku 2021 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Ladislav Krůtil ml. – jednatel

20

strana

4/2020

Soubor Petrovjan
Letošní rok nám opravdu moc nepřál…
Jediné akce, kterých jsme se po prázdninách mohli zúčastnit, byly Kotlík a mše
svatá na svátek sv. Václava patrona našeho
kostela.
Kotlík proběhl v duchu vzpomínek, a taky
trošku nostalgicky, že jsme se konečně
mohli všichni sejít na kolečku a hromadě
se pobavit alespoň tak, jak nám doba dovolila.
Uvařili jsme vepřový guláš, a vystoupili
s pásmem „Makovice.“ Taky jsme se zapojili do přípravy jedné ze soutěží. Odpoledne bylo příjemné a veselé, ostatně jako
každý rok. Moc jsme si Kotlík užili.
Z důvodu corona pandemie jsme se rozhodli zrušit i klasické pořádání našich tradičních hodů. Po vzájemné domluvě s obcí
i se stárky jsme se dohodli, že si veselí
spojené s hody necháme až na příští rok.
Budeme doufat, že na přes rok bude situace
příznivější a my se opět setkáme v pestrém
a veselém průvodu krásných petrovských krojů.
Jediný den, kdy jsme letos provětraly naše kroje, byla hodová pondělní mše svatá. I přes
nepřízeň počasí a nepřející dobu se nás před kostelem sešlo hodně. S úctou jsme oslavili 20.
výročí posvěcení našeho kostela.
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A to bylo pro letošní rok prozatím všechno.
Uvidíme, co přinese čas, a jestli nám doba
dovolí sejít se společně alespoň u vánočního
stromu. Necháme se překvapit.
Teď Vám ale popřejeme, pokud možno
šťastné a veselé svátky Vánoční.
K tomu hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v novém roce 2021, který už teď očekáváme s velkou nadějí na lepší zítřky.
Za Soubor Petrovjan
Ivana Klásková

Petrov žije
I přes všechny nástrahy letošního roku se naší organizaci podařilo uspořádat Valentýnský
jarmark i Chmelobraní.
Chtěla bych Vám všem poděkovat za účast a podporu, hlavně našim novým brigádníkům
a všem aktivním členům.
A protože jsme organizace, která ráda dělá dobré skutky, rozhodli jsme se poslat finanční
dar na Nadační fond dětské onkologie Krtek a věříme, že naše spolupráce s touto nadací
bude pokračovat i nadále.
Za všechny členy bych Vám touto cestou chtěla popřát krásné svátky vánoční a mnoho
zdraví do nového roku.
Veronika Štýblová

CO SE UDÁLO V OBCI BĚHEM PODZIMNÍCH MĚSÍCŮ?
Oprava střechy na „likusáku“

Červencová větrná bouře odstranila část střechy na „likusáku, která byla už bohužel v hodně špatném stavu. Petrovská firma Střechy Janeček zhotovila novou střechu. Děkujeme za
jejich výbornou spolupráci.
Ve vnitřních prostorách jsme zároveň vyměnili novou podlahovou krytinu. Věříme, že tato
stavba bude ještě pár let dobře sloužit…😊.
Eva Mlýnková, starostka
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Výsadba stromů v ulici „Rybáře“
Během měsíce listopadu jsme v této ulici
vysázeli 40 kusů okrasných hrušní. Zároveň
do prostoru u zvonice byly vysázeny pnoucí
růže a hortenzie. Už se těšíme na léto, až pokvetou. Záměrem zastupitelstva obce bylo
zlepšení vzhledu této ulice a zároveň zlepšení klimatu. Bude nám potěšením, když
občané z této ulice budou spolupracovat
s údržbou a zaléváním vysazené zeleně.
Eva Mlýnková, starostka

Výměna veřejného osvětlení
V těchto dnech dokončuje firma TELKAR elektro ze Vnorov práce na výměně veřejného
osvětlení. Postupně bylo vyměněno všech 224 kusů stávajících svítidel za moderní svítidla
zn. PHILIPS s LED technologií a elektrické rozvaděče. Zároveň u křižovatky v ulici „Rybáře“ byl přidán sloup s novými svítidly. Díky této výměně bude obec do budoucna šetřit za
spotřebovanou energii. Na projekt získá obec dotaci ve výši 50 % ze Státního fondu životního prostředí. Celkový rozpočet projektu činí
2,8 mil. Kč.
Eva Mlýnková, starostka
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Oprava vánočního osvětlení
Současné vánoční osvětlení máme již delší dobu a některá světla už nesvítila, nebo díky
starší technologii nesvítila část LED diod. Proto jsme nechali esíčka a stromky obtáhnout
novým kabelem. Při opravě byla použita již výkonnější a úspornější technologie, která má
zároveň i menší spotřebu elektrické energie. Věříme, že nám světla budou sloužit několik
dalších let.
Eva Mlýnková, starostka

Pořízení nových čerpadel
V letošním roce se několikrát opakovala situace, kdy při prudkých přívalových deštích,
vzedmuté hladině Moravy a následně Radějovky dochází k omezení odtoku přebytečné
dešťové vody z ulic do Baťova kanálu. V takovém případě, kdy nestíhá přečerpávačka
čerpat na čističku odpadních vod do Strážnice a hladina Baťova kanálu je výš, než výtok
z kanalizace je jediným řešením přečerpání přebytečné vody přes hráz do Baťova kanálu.
Kapacitu stávajících čerpadel, které má k dispozici JSDH, je pro tyto potřeby nutné navýšit
tak, abychom bezproblémově zvládli situace podobné těm, které se odehrávaly v letošním
roce. Z tohoto důvodu jsme pořídili dvě nová hydraulická čerpadla, hydraulický agregát,
hadice a savice v pořizovací ceně cca 250 tisíc korun. K této výbavě plánujeme ještě v příštím roce pořídit vozík, na kterém budou zařízení stabilně umístěna, aby byla permanentně
v pohotovosti a připravena k okamžitému zásahu.
Současně vedení obce jednalo s Povodím Moravy, s.p. o rekonstrukci propustku do Baťova
kanálu a dostalo příslib, že bude upraven a zrekonstruován během roku 2021. Rovněž je
dobrá spolupráce s vedením VaK Hodonín, a.s., které nám rovněž pomohlo aktivně řešit
krizové situace, které nás letos potkaly.
Ladislav Krůtil, místostarosta
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodině Kršové za darování vánočního stromu, který zdobí prostranství
před kostelem. Dále děkujeme panu Zbyňku Klímovi za darování větví na výzdobu
truhlíků. Rodině Staňkové za strom, který byl využit také na výzdobu obce. Panu
Janu Svobodovi patří poděkování za slámové balíky.
Děkujeme všem občanům, kteří nám pomohli s úklidem listí před svými domy.
Zároveň děkujeme všem, kteří vánočně nazdobili své domy a předzahrádky, díky
vám všem jsou procházky obcí o moc příjemnější.
Děkujeme paní ředitelce Renatě Svobodové a paní asistence Ireně Šťastné, které
vyrobily drobné dárečky pro naše seniory. I když jsme nemohli uspořádat setkání
se seniory, doručili jsme jim dárečky do poštovních schránek.
Starostka a místostarosta

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
PROSINEC – LEDEN - ÚNOR
POPELNICE : 14.12., 28.12., 11.1., 25.1., 8.2., 22.2. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.12., 8.1., 12.2. pátek

Provozní doba sběrného dvoru o svátcích
Středa 23.12.2020 – zavřeno
Středa 30.12.2020 – otevřeno 14 – 17 hodin
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsících listopad a prosinec:
Listopad
2.11. Věra Stoklasová				
14.11. Marie Martinková
16.11. Jan Kuja
25.11. Josef Janeček
Prosinec
1.12. František Podrazil
4.12. Jan Koštuřík
10.12. Stanislav Javornický
11.12. Anna Poláčková
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:							
Jasmína Unverdorben
Jana Macalíková

Opustili nás:						
Josef Tomšej
Richard Florián
Alžběta Mikésková
Soňa Polešáková
Josef Hamšík
Vladimír Brydlák

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Slovo senátorky
Téměř celý letošní rok s sebou nese
mnohá omezení, která se dotýkají
všech povinností i radostí každodenního života. Všechny z nás zasáhly okolnosti kolem pandemie COVID-19. Mnoho našich aktivit jsme
museli utlumit, jiné se zase naučit.
Problémy se zvládnutím pandemie
nejvíc dopadají na naše zdravotníky.
Velmi si vážím jejich práce a nasazení. Beze sporu jim za to patří velký
dík. Sama jsem se snažila pomáhat.
Sháněla jsem roušky, ochranné štíty a
zdravé potraviny. Děkuji všem, kteří také jakkoli pomáhali, a hlavně se chovali zodpovědně
a ohleduplně k ostatním.
Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty pokračují dál. Pro náš region nejdůležitější kauza, ochrana zdroje pitné vody a těžba štěrkopísků u Uherského Ostrohu, zaznamenala několik změn. Byly podány čtyři žaloby, na základě kterých soud zatím rozhodl o zrušení dobývacího prostoru a báňský úřad musí celou věc znovu projednat. Soud nevzal jako účastníky
řízení všechny obce, proto byla k Nejvyššímu správnímu soudu podána kasační stížnost.
Nebezpečí stále není zažehnáno.
Také přípravy na dálnici D55 (nynější R55) se daly do pohybu. V září byla zahájena stavba
úseku Babice - Staré Město a v příštím roce bude stavba pokračovat až do Moravského
Písku. Další úseky v našem regionu budou zahájeny 2022 a později. Velmi mě potěšilo, že
se městu Hodonín podařilo úspěšně projednat stavbu lávky u ZOO, jelikož jsme na projektu
spolupracovali. Je sice povolena jako stavba dočasná, ale už příští rok po ní můžeme chodit
nebo jezdit na kole! Dále probíhají přípravy stavby kruhové křižovatky na Pánově.
Využívám všech možných příležitostí, aby významné stavby a problémy našeho regionu
byly řešeny a byly na ně i finance. V hledání těchto příležitostí budu pokračovat i v roli
zastupitelky Jihomoravského kraje. Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste mne svým
hlasem podpořili ve volbách do kraje.
Nyní se blíží čas Vánoc, svátků klidu, pokoje a sounáležitosti. Snad vánoční atmosféra
překryje tu, která je tu s námi celý rok. Přeji Vám, ať prožijete tento čas v kruhu rodinném,
a hlavně ve zdraví.
Věřím, že rok 2021 bude alespoň o kapku lepší!
Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Příjemné prožití
vánočních svátků,
v novem roce hodně
zdraví, štěstí a pohody
Vám přeje

Myslivecký spolek
DOLINA PETROV
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Vám pøeje
krásné Vánoce
a v novém roce
mnoho štìstí,
zdraví a úspìchù.

ZO ÈZS
- vinaøi Petrov
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OSLAVY 20. VÝROČÍ KOSTELA

MIKULÁŠ V MŠ
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