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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
rádi Vás, po delší odmlce, zdravíme prostřednictvím našeho zpravodaje. Máme za sebou
období, které nikdo z nás nečekal, období přísného vládního omezení, jež bylo vyhlášeno
pro celou naši zemi z důvodu ochrany obyvatel před celosvětovou pandemií koronaviru.
Období, jaké nikdo z nás nepamatuje, nikdo z nás nezažil a nikdo na něj nebyl připraven.
Nebylo to úplně jednoduché, zvláště ze začátku. Proto chceme poděkovat Vám všem, kteří
jste nám jakýmkoliv způsobem pomáhali nebo se snažili nabídnout nám pomoc, opravdu si toho velmi vážíme! Děkujeme za to, že jsme tuto dobu prožili v naší obci relativně
v „klidu“, za to, že jste dodržovali patřičná nařízení a chovali jste se k sobě ohleduplně a
zodpovědně.
Chceme poděkovat všem obecním zaměstnancům a pracovníkům obecního úřadu, kteří po
celou dobu karantény docházeli do zaměstnání a plnili i nadále své úkoly. I když byly úřední hodiny omezeny, pracovali jsme i mimo prostory obecního úřadu. Udržovali jsme např.
záhonky a veřejná prostranství. Děkujeme také zastupitelům, kteří se v této době scházeli
a schvalovali důležitá usnesení pro další rozvoj naší obce. Poděkování patří paní ředitelce
a paní učitelkám, které se po zavření dveří školy a školky věnovaly výuce našich dětí. Paní
kuchařkám ze školní kuchyně patří velký dík, za to, že byly ochotné i přes přísné hygienické
opatření připravovat obědy pro cizí strávníky.
Pevně věříme, že je tato těžká zkouška za námi. Mnohé nám ukázala a v mnohém nás poučila…projevilo se, že když je potřeba, dokážeme táhnout za jeden provaz.
Přejeme Vám krásné pohodové letní dny!
							

Starostka a místostarosta

Plánované záměry obce
V této době jsme nezaháleli ani v plánování investičních záměrů a akcí. Dokončili jsme
vnitřní úpravy obecního sklepu. V nejbližších dnech budou zahájeny práce na venkovních
prostorech sklepu a před sklepem. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci „Dokumentace pro územní řízení „Petrov – Vesnická památková rezervace
Plže“. Zhotovitelem projektové dokumentace je PP projekt Hodonín. Tato firma už zahájila
projekční práce. K akci proběhla již pracovní schůzka, které se zúčastnili mimo projektantů
také zástupci památkové péče. Rozpočet projektové dokumentace je 1 162 810,- Kč včetně
DPH. Minulý týden schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mimořádnou dotaci ve
výši 500 tis. Kč na spoluúčast nákladů, za což jsme v této mimořádné době vděčni.
Bude vypsáno také výběrové řízení na zhotovitele akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení - Petrov“. Na tuto akci obdrží naše obec dotaci ze Státního fondu životního prostřední
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ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů projektu. Plánujeme realizaci akce „Základní škola Petrov – výměna zdrojů tepla“. Obec požádá o dotaci na Státní fond životního
prostředí. Výměnu kotlů provedeme v měsících srpen a září.
V současné době čekáme, zda nám budou schváleny dotace na projekty „Nový sběrný dvůr
Petrov“, „Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Petrov“, „Počítačová učebna ZŠ Petrov“ a
„Cyklotrasa Strážnice – Petrov“. Co už bohužel víme, je fakt, že neobdržíme dotaci na
projekt „Ovocná alej Petrov“ (rozpočet cca 200 tis. Kč), což je plánovaná výsadba stromů
podél příkopu u cesty do vinohradů. O tento projekt zkusíme pravděpodobně požádat znovu. Obec prostřednictvím ORP Hodonín zaslala Návrh zadání územního plánu obce Petrov,
který bude zpracovávat firma Urbanistické středisko Brno, dále probíhá vodoprávní řízení
na akci „Petrov, u sirného pramene – vodovod“ a také projektová příprava na rekonstrukci
chodníků podél komunikace I/55 Bobálov. Na tuto akci bude obec připravovat žádost o
dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.
V těchto dnech začali pracovníci obce s rekonstrukcí chodníku podél komunikace I/55 na
konci Petrova – směr na Hodonín. Stále probíhají práce na úklidu a údržbě veřejných prostranství.
Díky postupnému uvolňování bezpečnostních opatření jsme naplánovali některé kulturní
a společenské akce, na něž Vás všechny zveme, pozvánky jsou uvnitř tohoto zpravodaje.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 247 - 270 ze zasedání č. 17. Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 20.2.2020
247. ZO schvaluje Program jednání.
248. ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb Město Hodonín.
249. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330058731/002 Komoňová.
250. ZO schvaluje Darovací smlouvu ev. č. 62-2-6841/2020 Hasičský záchranný sbor JMK.
251. ZO schvaluje Dodatek č. 3 Dimatex CS, spol. s r.o.
252. ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč zapsanému ústavu
Zdislava Veselí na poskytování sociálních služeb občanům obce Petrov.
253. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč z Rozpočtu Petrov na demolici a
výstavbu RD č.p. 132 na pozemku p.č. 1066 v k.ú. Petrov u Hodonína panu Stanislavu
Koštuříkovi, Petrov 421.
254. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Koštuřík Stanislav.
255. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč z Rozpočtu Petrov na demolici
a výstavbu RD č.p. 540 na pozemku p.č. 174 v k.ú. Petrov u Hodonína manželům Ing.
Adrián Tomčala a Mgr. Marcela Tomčalová.
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256. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov manželé
Ing. Adrián Tomčala a Mgr. Marcela Tomčalová.
257. ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč na žáka 7. třídy, který
se zúčastnil v tomto školním roce lyžařského výcviku. Celkem finanční příspěvek činí
1500,- Kč.
258. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020. Viz. příloha č. 1/ZO17.
259. ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů Zadání Územního plánu Petrov, ve kterém je v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona stanoveno, že bude pořízen Územní plán obce
Petrov s prvky regulačního plánu.
260. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt
„Dovybavení zásahové jednotky obce Petrov“, kde rozpočet projektu činí 60 700,- Kč.
Výše požadované dotace je 42 490,- Kč. Rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce.
261. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci do dotační výzvy Zdravé municipality JMK
2020 na projekt „Ve zdravém těle zdravý duch – potrénuj v Petrově“, rozpočet projektu
je 43 000,- Kč, z toho dotace 34 400,- Kč. Spoluúčast ve výši 8 600,- Kč bude hrazena
z finančních prostředků Obce Petrov.
262. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na akci Úroky z úvěrů na výstavbu kanalizace
a místních komunikací a chodníků“, rozpočet akce 102 000,- Kč, z toho požadovaná
výše dotace 51 000,- Kč. Vlastní podíl bude hrazen z finančních prostředků obce.
263. ZO schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb nakládání s komunálním a
ostatním odpadem č. SKO-O-01-2005.
264. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Lenka Topolanská.
265. ZO schvaluje Zadávací dokumentace na zakázku „Dokumentace pro územní řízení
„Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“.
266. ZO schvaluje Oslovení tří firem na předložení nabídky na zakázku „Dokumentace pro
územní řízení „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“, a to:
1. Prost Hodonín s.r.o.
2. PP projekt Hodonín s.r.o.
3. PROJEKT 11 sdružení projektantů, Kyjov
267. ZO schvaluje Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Eva
Mlýnková, Ing. Ladislav Krůtil a Marek Janík v rámci zakázky Dokumentace pro
územní řízení „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“.
268. ZO schvaluje Cenovou nabídku pana Iva Bačíka na pořízení kamerového systému
u kulturního centra a dětského hřiště ve výši 71 136,02 Kč s DPH.
269. ZO schvaluje Zapojení se obce Petrov do paušálního vypořádání autorských práv za
pořádané kulturní akce a místní rozhlas v rámci balíčku přes Sdružení místních samospráv ČR.
270. ZO schvaluje Rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádání autorských práv SMS
ČR.
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ZO bere na vědomí
Nabídku pana Miroslava Svobody na spolupořádání akce „Ukončení prázdnin v přístavu na
Baťově kanále“ a doporučilo pozvat pana Svobodu na příští jednání ZO.
Informace místostarosty o projektu „Obnova vinného sklepa č. e. 18, Petrov – Plže“.
Informace pana Ing. Petra Zezuly o možnosti umístění optických kabelů při realizaci rekonstrukce části chodníků v obci.
Žádost pana Daniela Bechnera k předloženému záměru stavby rodinného domu na části
pozemku p.č. 1078 v k.ú. Petrov u Hodonína (tento pozemek bude rozdělen).
Žádost o stanovisko společnosti ČEPS, a.s. k projektu „Nové vedení 400 kV Otrokovice –
Rohatec“.

Usnesení č. 271 - 307 ze zasedání č. 18 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 23.4.2020
271. ZO schvaluje Program jednání.
272. ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Petrov.
273. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč SDH Petrov na podporu mládeže.
(Prostředky budou využity na doplnění vybavení potřebného pro trénink a účast na
soutěžích dětských družstev).
274. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Sboru dobrovolných hasičů Petrov ve výši 20 000,- Kč.
275. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině P.S., Petrov na startovné a dopravu na soutěžích. Podmínkou je vystoupení
na obecních akcích.
276. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Mažoretkové skupině P.S., Petrov ve výši 4 000,- Kč.
277. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 170 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov TJ
Sokol Petrov. Prostředky budou využity na dopravu, startovné, registrace, pronájmy
tělocvičen, umělého povrhu, služby spojené s provozem fotbalového oddílu, energie,
rozhodčí, údržbu fotbalového areálu, pokračování rekultivace travnatého povrchu, pořízení sportovních zařízení a vybavení, oprava a rozšíření laviček v rámci fotbalového
areálu, rekonstrukce sprch v kabinách v rámci šatny pro hostující mužstva.
278. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol Petrov
ve výši 170 000,- Kč.
279. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MS
Dolina Petrov. Podmínkou je uspořádání akce pro děti. Prostředky budou využity na
úhradu nákladů na práci s mládeží, krmení a péči o zvěř.
280. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MS Dolina Petrov
ve výši 15 000,-.
281. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko.
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282. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov MC Klubíčko ve
výši 2 000,- Kč. Prostředky budou využity na nákup didaktických pomůcek, hraček
pro děti, pohybové aktivity dětí a na úhradu nákladů na výlety s dětmi.
283. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Kroužku
Petrovjan. Podmínkou je uspořádání hodů. Prostředky budou využity na úhradu nákladů spojených s pořizováním krojů a kostýmů, udržování tradic a folklorních akcí
v obci, reprezentaci obce a přípravu hodů.
284. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Souboru Petrovjan
ve výši 20 000,- Kč.
285. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu Obce Petrov Kroužku
stolního tenisu na pořízení sportovního vybavení, odměny pro děti.
286. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 5 000,- Kč
Kroužku stolního tenisu.
287. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč Českému svazu chovatelů na úhradu nákladů na opravy inventáře, krmení pro zvěř a zajištění výstavní činnosti.
288. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 3 000,- Kč
Českému svazu chovatelů Petrov.
289. ZO schvaluje Poskytnutí daru Nemocnici TGM Hodonín ve výši 15 000,- Kč na
obměnu zdravotnické techniky.
290. Poskytnutí individuální dotace Městu Hodonín z rozpočtu Obce Petrov ve výši
126 090,- Kč na zajištění vybraných sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 2020.
291. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov.
292. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.
293. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy PP projekt Hodonín na zakázku „Dokumentace pro územní řízení „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“ s nabídkovou cenou 961 000,- Kč bez DPH.
294. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na projektové práce firma PP projekt Hodonín.
295. ZO schvaluje Navržený postup a udělení plné moci Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové,
advokátce specializující se na právo územních samospráv, v předloženém změní.
296. ZO schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů VaK Hodonín, a.s.
297. ZO schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací VaK Hodonín, a.s.
298. ZO schvaluje Umístění rodinného domu manželů Maceškových na pozemku p.č. 475
v k.ú. Petrov u Hodonína dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval
Ing. arch. Jan Sances.
299. ZO schvaluje Cenovou nabídku Ing. Vojtěcha Bílka, energetického auditora na vyhotovení energetického posouzení budovy, ve výši 29 645,- Kč včetně DPH. Toto bude
sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci do výzvy č. 146 OP ŽP na projekt
„Rekonstrukce kotelny – Základní škola Petrov.
300. ZO schvaluje Cenovou nabídku Ing. Vojtěcha Bílka ml. na zpracování energetického
štítku obálky budovy ZŠ Petrov za účelem výměny zdroje ve výši 19 844,- Kč včetně
DPH.
301. ZO schvaluje Cenovou nabídku pana Ing. Jana Miškeříka na zajištění projektové přípravy k záměru „Rekonstrukce kotelny – Základní škola Petrov“ ve výši 50 000,- Kč.
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302. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík.
303. Umístění reklamních plachet na kovové zařízení v prostoru u cykloboxů na Baťově
kanále podnikatelům, kteří nabízejí služby v oblasti „zážitkové turistiky“ za cenu 1m2/
rok. Jeden zájemce může využít maximálně 3 m2 plochy.
304. ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby vyzvali pana Rostislava Svobodu ml, aby
vyklidil části obecního pozemku p.č. 1401/14 v k.ú. Petrov u Hodonína.
305. ZO ukládá starostce, aby jednala se starostou Města Hodonína o možné spolupráci ve
věci pořízení úsekových měřičů v obci.
306. ZO neschvaluje Záměr sezónního (dlouhodobého) pronájmu obecního sklepu.
307. ZO ukládá starostce a místostarostovi, aby jednali s panem Ing. Vargou, zástupcem
společnosti VaK Hodonín, a.s., zda je možné umístění navrhované vodovodní přípojky
dle předložené projektové dokumentace za podmínek, že na pozemku zůstane prostor
pro případné umístění další vodovodní přípojky (např. pro obec nebo majitele nemovitostí v této lokalitě), nebo zda je vhodnější v tomto úseku vybudovat vodovodní řád,
na který by pak bylo možné vybudovat jednotlivé vodovodní přípojky.
ZO vzalo na vědomí:
Důvodovou zprávu ze dne 22.2.2020 o právním zastoupení obcí/měst v zájmu dosažení
společného cíle – Společná právní obrana proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh v samostatné linii ochrany ústavních práv samosprávy a dosažení dodržování
základních principů volného správního uvážení, popř. v kooperaci s linií správního řízení.
Výsledek přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok 2019, a to, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Rozhodnutí č. 1190500032 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a ukládá starostce a místostarostovi, aby jednali s firmou Ekosvětlo s.r.o.
o přípravě dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Informace starostky o možnostech pořízení úsekových měřičů v obci.
Žádost manželů Milady a Josefa Martinkových o povolení vybudování vodovodní přípojky
na obecních pozemcích p.č. 682/1 a 1425/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří zdarma šili roušky. V době, kdy jsme neměli vůbec žádnou zásobu,
se samy nabídly, byly to: paní Brandstillerová Petra, Brandstillerová Jarmila, Březovská
Marie, Hlaváčová Helena, Kršová Vladimíra, Krůtilová Veronika, Macalíková Taťána, Macháčková Eliška, Macháčková Jarmila, Martinková Barbora, Martinková Milada, Podrazilová Lenka, Svačinová Kateřina, Šarová Miluše.
Dále šili a látky věnovali: manželé Janíkovi Martina a Marek a manželé Tomčalovi Marcela a Adrián, Regina a Dominik Šarovi, paní Marie Gajdová, Marta Kujová a Ladislava
Urbánková.
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Poděkování patří firmě Stanislav Škodák, která věnovala látku a nitě na šití roušek a také
paní Jiřině Floriánové za látku. Také firma Úklidové práce Sudoměřice darovala pro naše
občany ušité roušky, děkujeme!
Paní Hance Špírkové a firmě Textil Petrov děkujeme za přednostní prodej látek a materiálu
naší obci, aby z něj pak všichni výše jmenovaní mohli šít.
Velký dík patří panu Richardu Koštuříkovi, který věnoval vína a bonboniéry, což jsme předali všem, kteří šili.
Také paní prodavačky z COOPu a kolektiv firmy Škodák si zaslouží velkou pochvalu
a poděkování za pomoc při distribuci roušek.
Doufám, že jsme na nikoho ve výčtu nezapomněli, pokud omylem ano, tak se moc omlouváme!
Ještě jednou všem srdečný obrovský dík za nezištnou pomoc!
Starostka a místostarosta
Děkujeme členům jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří minulý víkend v době
vydatných přívalových dešťů dohlíželi na stav místních toků Radějovky a Baťova kanálu.
V neděli v brzkých ranních hodinách odčerpávali vodu z odlehčovacího járku u přečerpávačky do Baťova kanálu. Radějovka dosáhla hladiny 138 cm, což je II. stupeň povodňové
aktivity.
Děkujeme za spolupráci!
Starostka a místostarosta

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školka v době karantény
Od 17.března došlo z důvodu mimořádného opatření MZČR k uzavření i naší MŠ. Bacil
Koronavirus nám tak na téměř celých deset týdnů překazil naše společné hrátky a vzdělávání našich nejmenších občánků. Pár dnů po uzavření MŠ byl schválen zákaz vycházení
bez roušek. Tento zákaz platil i pro naše děti. Proto na děti čekal v dalším týdnu v jejich

10

strana

2/2020

poštovních stránkách balíček s rouškami a
omalovánkami, jak správně roušku nosit.
Pro udržení kontaktu mezi školkou a dětmi
zvolily paní učitelky dobrovolnou distanční formu výuky, především pro naše předškoláky. Materiály byly připravovány tak,
aby dětem kopírovaly rytmus vzdělávání ve
školce. Paní učitelky byly velmi vděčné i za
zpětnou vazbu dětí a rodičů. Do školky nám
přicházely na mail fotografie dětí ve školkových rouškách nebo dokumentace jejich
tvoření či zpracování pracovních listů.
					
					
Učitelky MŠ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Škola v době KORONY
Od 11. března 2020 byla uzavřena na základě Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství z důvodu epidemiologického nebezpečí COVID – SARS
2.
Začalo tak období pro všechny velmi nelehké. Nikdo z nás takovou situaci nezažil.
Proto si mnozí myslí, že cvičení na domácí práci bylo mnoho, jiní zase chtěli více. Asi bychom se nikdy neshodli, jak to má vlastně vypadat. Po celou dobu měli rodiče možnost si
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vyzvednout pracovní listy a zadání práce dětem ve škole. V průběhu uzavření školy a s tím
spojené distanční neboli dálkové výuky bylo možné spojení s paní učitelkami. Využívali
jsme několika způsobů výuky, a to přes web školy, přes třídní stránky, přes Školu v pyžamu,
přes Skype, Messenger nebo Whatsapp. V daném okamžiku bylo pouze na domluvě, jak
budete s paní učitelkami v kontaktu.
Po celou dobu uzavření MŠ a ZŠ byla v provozu školní jídelna, kde paní kuchařky ve
zpřísněném režimu vařily obědy cizím strávníkům.
V pondělí 25. května 2020 se do obou budov - mateřské školy i základní školy vrátil
život. Děti opět mohly za zvýšených hygienických opatření nastoupit do školky i školy. Do
mateřské školy se zpět vrátilo 26 dětí ve dvou skupinách – třídách, do základní školy začalo
docházet 40 žáků ze 48. Pracují ve skupinách rozdělených po ročnících. Školní rok pro
žáky základní školy bude ukončen v úterý 30. června 2020 a nový školní rok bude zahájen
v úterý 1. září 2020. Provoz v mateřské škole bude v případě naplnění v době od 1. do 31.
července 2020 v prázdninovém provozu od 7 do 15 hodin. Školní jídelna bude zajišťovat
stravování pro přihlášené děti MŠ do 31. července 2020, pro cizí strávníky do 14. srpna
2020.
V průběhu uzavření MŠ i ZŠ proběhly zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ a o měsíc později
i zápis nových dětí do MŠ. Oba zápisy probíhaly bez přítomnosti tzv. vzdáleně. Výsledky
zápisů jsou následující. Pro školní rok 2020/2021 je do prvního ročníku přijato 10 žáků, do
mateřské školy 11 dětí.
Bohužel v letošním roce nebylo možné z důvodů nouzového stavu uskutečnit tradiční
akce pro děti, žáky i rodiče. Nařízením MŠMT a MZ byly z bezpečnostních důvodů aktivity
organizované školou zakázány.
Závěrem bych Vám ráda poděkovala za spolupráci v průběhu celého školního roku a
přeji Vám klidné a pohodové prožití letních měsíců.
Renata Svobodová, ředitelka školy

Plavecký výcvik 2020
6. ledna 2020 začali předškoláci MŠ a žáci 1., 2. a 3. ročníku ZŠ jezdit na plavecký výcvik
na krytý bazén do Hodonína. Letos naše děti byly v lekcích plavání rozdělení do málo
početných skupin, poněvadž jsme měli k dispozici sami malý bazén a 3 dráhy velkého
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plaveckého bazénu. Děti se i letos seznámily
se základy plaveckých stylů, zásadami bezpečného pohybu ve vodě. Všechny aktivity
byly organizovány formou zábavných cvičení a soutěží. Jediné, co už jsme díky uzavření
škol nestihli, byly závěrečné závody a soutěže, při kterých děti získávají tzv. MOKRÁ
VYSVĚDČENÍ. Doufáme, že v příštím roce
budeme mít více štěstí a plavecký výcvik se
nám podaří dokončit.
Renata Svobodová, ředitelka školy

ZE ŽIVOTA OBCE
Trénování paměti
Trénování paměti díky trenéru Zdeňku Glozovi z Ratíškovic probíhalo i v době karantény. Úkoly pro účastnice zasílal mailem a my
jsme je pravidelně každý týden doručovaly
do 18 domovních schránek. Děkuji za pomoc
a prvotní nápad paní Hance Dokoupilové. Po
uvolnění bezpečnostních opatřeních se už
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mohly uskutečnit 3 lekce za osobní účasti. V podvečer 8. června se uskutečnila poslední
lekce v plovoucí kavárně v přístavu na Baťově kanálu, kde účastnice poděkovaly svému
trenérovi, který jim na oplátku předal vysvědčení. Děkujeme seniorkám za jejich elán do
plnění úkolů a zájem o tento kurz.
							
Eva Mlýnková, starostka

Rekonstrukce obecního sklepu
V předcházejících měsících probíhaly práce na rekonstrukci obecního sklepu. Byly opraveny omítky, podlaha, nainstalována nová topná tělesa a dveře. Původní dřevěný masivní
nábytek – stoly a lavice byly zrenovovány. V nejbližších dnech začnou pracovníci obce
s rekonstrukcí venkovních prostor.
							

Eva Mlýnková, starostka

Pochod Za vodu pro lidi
Protestní pochod proti plánované těžbě štěrku na území mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem se konal v sobotu 13.března za velmi horkého letního počasí. Organizátorem akce bylo sdružení Zavoduprolidi. V mohutných proudech šli lidé ze tří stran, a to
z Veselí nad Moravou, Moravského písku a Uherského Ostrohu. Budoucí dobývací prostor
leží jen pár stovek metrů od zdroje pitné podzemní vody pro 140 tis. lidí z Hodonínska a
Uherskohradišťska. Tento zdroj je pátým největším zdrojem pitné vody v České republice.
Pochodu se zúčastnili starší i mladší lidé a děti. Děkuji občanům Petrova, kteří se také
do protestu zapojili! Nejmladším protestujícím Petrovjanem byla desetiměsíční Karolínka
Zríni.
Účastníci kritizovali ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministerstvo vydalo
kladné stanovisko vlivu těžby na životní prostředí, na jehož základě báňský úřad stanovil
dobývací prostor pro těžbu. Neznamená to ale zatím povolení samotné těžby. V současné
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době se chystají žaloby proti stanovení dobývacího prostoru, k jedné z nich se připojí také
naše obec. Pevně věříme, že zdroj pitné vody zůstane ochráněn a těžba povolena nebude!
							

Eva Mlýnková, starostka
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Podporující shromáždění starostů na Malostranském
náměstí v Praze
V úterý 16. června ve 12.30 se shromáždilo přes 300 starostek a starostů z celé České republiky na Malostranském náměstí, aby podpořili přijetí senátního pozměňovacího návrhu
k vládnímu balíčku. Díky tomuto návrhu by obce rychle a jednoduše dostaly zpět peníze, o které je připravil zákon o kompenzačním bonusu. Po této akci následovalo jednání
v poslanecké sněmovně. Výsledkem jednání je rozhodnutí, že obce dostanou jednorázový
příspěvek ve výši 1200 korun na občana ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku
daňových příjmů. Pro naši obec to dělá přibližně 1 580 000 korun, což je nemalá částka.
Jsme rádi, že naše cesta do Prahy nebyla zbytečná.
							

Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Zatímco v uplynulých měsících jsme všichni řešili, jak se vyhnout nákaze virem Covid-19,
tak v posledních dnech žijeme tím, co je už povoleno, jaké akce se budou konat, kde se
pobavit a vše alespoň na chvíli hodit za hlavu.
U nás hasičů se již naplno rozběhly tréninky dětí a dorostu, a i když bylo mnoho soutěží
zrušeno, tak se jich pro ně pár najde. Naše tradiční květnová dětská soutěž je bohužel na
seznamu těch zrušených, ale uspořádáme alespoň v září soutěž jednotlivců v běhu 60 m
s překážkami.
Pozitivní zprávou je, že díky již značně rozvolněným opatřením, můžeme uspořádat soutěž dospělých a dorostu v požárním útoku, a to již první červencovou sobotu. Těšíme se,
že družstva nejen z Hodonínska, ale i z okolních okresů, budou po nečekané pauze řádně
natěšena a dorazí k nám v hojném počtu a utkají se o poháry v jednotlivých kategoriích!
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Budeme rádi, když přijdete fandit a pomůžete vytvořit dobrou atmosféru. Soutěž začne
v jednu hodinu odpolední.
A protože dobrých zpráv není nikdy dost, máme pro Vás ještě jednu. Po soutěži bude následovat večerní zábava, Hasičská noc, na které nám zahraje skupina Fo3, a na kterou Vás
všechny srdečně zveme! Zábava začne v 20:00 a bude se zpívat, tančit a bavit až do pozdních nočních hodin.
Na závěr bych ještě chtěl poděkovat všem, kteří nám věnovali kovový odpad a nechali nás
jej odvést na šrotiště. Odtud poputuje dále a mohou z něj vzniknout nové věci. Je to krásný
příklad recyklace, která funguje.
Krásné sluncem prozářené léto Vám přeje
za celý sbor petrovských hasičů,
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Jsou to sice teprve čtyři měsíce od posledního čísla zpravodaje, a přesto se toho tolik událo.
Mimořádné události bohužel slova "karanténa" a "koronavirus" neznají a žádají si tak naše
bezprostřední nasazení, a to mnohdy řádově až v desítkách hasičů.
Ve středu 26. února ve 23:25 hod. jsme byli vysláni operačním a informačním střediskem
HZS Jihomoravského kraje na požár nízké budovy v Rohatci. Vzhledem k charakteru události a silnému zakouření byli zasahující hasiči nuceni pracovat v izolační dýchací technice.
Událost se naštěstí obešla bez zranění.
Další událostí, která nám byla oznámena, byl 1. března požár skládky ve Strážnici. Zde se
naštěstí požár podařilo dostat téměř ihned po příjezdu pod kontrolu díky jeho včasnému
zpozorování.
O dva týdny později, 14. března, jsme vyjížděli na požár suchého travnatého porostu
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v Rohatci-Kolonii. Zde kvůli nepřístupnosti terénu bylo na prvořadé hašení použito ženijní
nářadí, než se nám na místo požářiště podařilo sestavit dopravní vedení a následně tři útočné proudy.
Naší největší zkouškou během koronavirové karantény byl bezesporu požár lesa ve Bzenci
dne 24. března. Zde byl bezprostředně vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a do deseti
minut od nahlášení jej nahradil III. stupeň. Důvodem bylo hned několik ohnisek požáru,
který se táhl podél železniční trati od Moravského Písku až po Bzenec-Přívoz, o celkové rozloze 1 hektaru od samého počátku. Této události se zúčastnilo 17 jednotek požární
ochrany.
Po dvouměsíčním pomyslném "tichu před
bouří" se sirény zatím naposledy rozezvučely v naší obci v odpoledních hodinách
14. června. Tehdy byla naše jednotka vyslána na pomoc s čerpáním vody a odklízením následků po bouři, která se přehnala
přes Rohatec. Ačkoliv v Petrově nespadla
ani kapka, Rohatec se potýkal s nespočtem
vytopených sklepů pod domy a popadanými stromy.
Kromě výše zmíněných událostí se naše
jednotka zúčastnila také týlového zabezpečení Policie ČR a Armády ČR na bývalém
hraničním přechodu Sudoměřice-Skalica
během nucených kontrol z důvodu zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2. Během
březnových nocí a rán, kdy zde teploty padaly pod nulu, a zároveň, než se zde nasazené pořádkové jednotky dočkaly vlastního zázemí, jim naši kluci pravidelně vozili
várnice s teplým čajem, občas obohacené o
nějakou tu domácí buchtu. Celkem jsme na
toto hraniční stanoviště zavítali 25x. Velké
poděkování patří všem, kteří se této akce
ve svém volnu zúčastnili nebo se na ní podíleli alespoň upečením domácích dobrot.
Děkuju kluci (a dámo)! V neposlední řadě bychom rádi poděkovali obci Petrov, petrovským
dobrovolnicím a strážnické firmě Arimo s.r.o., které pro naši zásahovou jednotku ušili roušky, a také strážnické firmě Leros, která si povšimla naší snahy a rozhodla se nás podpořit
darováním několika balení bylinných čajů. Všem děkujeme! Jsme v tom spolu.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

18

strana

2/2020

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po vypuknutí Covid krize na začátku března jsme všichni doufali, že jarní část sezóny
2019/2020 se brzy rozběhne a celý soutěžní ročník se (byť s nějakým zpožděním) přeci
jenom dohraje. To se však bohužel nestalo. Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 7.
dubna 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží by představovalo nepřijatelné
zdravotní riziko, a že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné. Důsledkem toho bylo přijato rozhodnutí, že veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže
byly plošně na celém území ČR ukončeny ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí mužstev
tak zůstalo podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Výkonný výběr OFS Hodonín následně rozhodl o nevyhlášení vítězů a sestupujících v soutěžním ročníku 2019/2020.
Konečná pořadí mužstev Sokola Petrov v soutěžním ročníku 2019/2020 jsou tedy následující:
A-mužstvo: 		
11. místo (15 bodů)
Starší přípravka:		
1. místo (33 bodů)
Vzhledem k postupnému uvolňování opatření zavedených kvůli šíření koronaviru se během
května opět rozběhla tréninková činnost našich mužstev, která se již aktuálně 2x týdně schází na fotbalovém hřišti, aby se připravila na novou sezónu 2020/2021.
Předpokládá se start mistrovských soutěží v termínu 8. - 9. 8. 2020. Na základě zpracovaných přihlášek do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 OFS konstatovalo, že se do
soutěže OP muži nepřihlásilo družstvo SK Hodonín B. Místo tohoto družstva postupuje do
OP muži pro ročník 2020/2021 družstvo Mikulčic.
A-mužstvo Sokola Petrov se dále opět přihlásilo do okresního poháru OFS Hodonín. Soupeř pro 1. kolo není v tuto chvíli známý.
Přípravná utkání A-mužstva Sokola Petrov (změny jsou vyhrazeny):
datum

čas

utkání

poznámka

27.6.

17:00

Petrov - KEN Veselí

sobota

11.7.

17:00

Petrov - Nedašov "B"

sobota

19.7.

17:00

Radějov - Petrov

neděle, hřiště Radějov

Mládežnický fotbal v Petrově bude pro nový soutěžní ročník reprezentovat mužstvo mladších žáků, které bude hrát okresní přebor v počtu hráčů 8+1 (od velkého vápna po velké
vápno).
Od konce května 2020 opět probíhají pod vedením p. Libora Šantavého tréninky minipřípravky na fotbalovém hřišti (děti ve věku 3 – 8 let). Trénink probíhá vždy v úterý a ve
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čtvrtek v čase od 17:30 do 18:30 hod. Milí rodiče, pokud by vaše dítě mělo zájem začít hrát
fotbal, neváhejte a přijďte mezi nás. Budeme se na vás těšit!
Během doby, kdy jsme nemohli aktivně sportovat, se nám podařilo svépomocí na fotbalovém hřišti provést několik nezbytných úprav:
- Konstrukce ochranných sítí za brankami byly opatřeny novým nátěrem a
novými sítěmi.
- Propadlá část fotbalového hřiště v
rohu u vlakového nádraží byla nově
kompletně zrekonstruována. Nejprve
byl sejmut stávající trávník, poté navezena a vyrovnána hlína a následně
opět vrácen stávající trávník na původní místo. Během jediné soboty se nám
tak brigádnicky podařilo srovnat cca
250 m2 propadlé hrací plochy.
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Rád bych ještě vyzvedl iniciativu některých fotbalistů A-mužstva, kteří se bezprostředně po
uvolnění možnosti sportování na venkovních sportovištích pro individuální sporty domluvili na vytvoření tenisové ligy, kdy jednotlivá kola tenisových utkání se již od začátku května
odehrávají každé nedělní odpoledne na tenisových kurtech u p. Baránka.
Všichni pevně věříme, že avizovaná druhá vlna Covid krize již mezi nás nezavítá a že se
všichni opět setkáme na fotbalovém hřišti, abychom si užili nedělní sportovní zážitek. Budeme se těšit na podporu v podzimní části sezóny 2020/2021.
Ladislav Krůtil ml. – jednatel

Soubor Petrovjan
Rok 2020

Toš toto snáď nečekal nikdo!
Ale poprali jsme se s tím prozatím statečně. Ještě že jsme stihli alespoň ten fašaňk. Taky se nám na konci února podařila uspořádat moc příjemná a milá akcička
zabijačka. Sešli jsme se u Březovských na
dvoře, kde jsme měli krásné zázemí. Nechyběla nám ani nálada, takže jsme se výborně bavili. Práci jsme si zpříjemňovali
zpěvem a taky jsme se učili vázat šátky.
Holky vůbec trénují, pořád a všude. Ještě
že stále máme tolik trpělivých figurantů.
Mohli bychom dělat soutěž o nejhezčího
kluka v šátku. Tak co, který se bude líbit
Vám?
Velké naše poděkování patří Martině Sedláčkové a Ladikovi Březovskému, za to,
že nám tak hezky dělali hostitele a zpříjemnili nám den nejen dobrou slivovicí,
ale taky výbornými patenty. Na začátku
března, jsme ještě stihli košt výborných
vín v Mistříně. V rodinném vinařství Vašek - Kačák nám bylo dobře. Ten, kdo
chtěl, se dozvěděl spoustu zajímavých
věcí nejen o vinařství, ale i o víně, za
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kterým jsme tam jeli. Po večeři nás ještě
čekalo malé překvapení. První si s námi
hostitelé zatancovali danaje a na oplátku
nás pak oni naučili kyjovskou skočnou. V
soutěži o nejlepší taneční pár vyhráli Adéla Krůtilová a Josef Šťastný. Za odměnu
si odvezli lahev výborného vína. A pak
nastala doba ticha. I když jsme si dali občas online pohárek, nic zvláštního se nedělo. Ale né, kecám. Dělo se bár co. Třeba
velká pochvala našim šikovným šičkám,
které se vrhly do šití roušek nejenom pro
sebe a známé, ale taky pro potřeby našich
spoluobčanů. Holky, Verunko Krůtilová,
Miladko Martinková, Miluško Šarová,
jste jedničky, velké díky Vám.
Zrušeny byly všechny kulturní a společenské akce, takže jsme čučeli doma.
Ostatně jako Vy všichni. Nejeli jsme ani
na zájezd na Slovensko, zrušili se i Senioři. Ale dočkali jsme se. 19. května jsme
měli oficiálně první zkoušku, a od té doby
pilně nacvičujeme společně s letošními
stárky na hody. Zkoušky probíhají v duchu tanečním i konverzačním. Každopádně už se těšíme nejenom na hody, ale i na další
akce, které by snad mohly přijít. Takže nacvičovat budeme dál.
Za Soubor Petrovjan Vám všem přeji klidné a pohodové léto. A my se na Vás budeme těšit
na nejbližší akci.
Ivana Klásková
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben, květen, červen, červenec a srpen:
Duben
1.4.
1.4.
5.4.
8.4.
20.4.
22.4.
25.4.
30.4.

Marie Koštuříková
Anna Obrtlíková
Zdenka Richterová
František Podrazil
Josef Zůbek
František Obrtlík
Alžběta Březovská
Josef Tomšej

Květen
9.5.
23.5.
25.5.
27.5.

Alžběta Salčáková
Ján Poláček
Anna Samohýlová
Marie Gajdová

Červen
1.6.
3.6.
4.6.
14.6.
18.6.
20.6.

Antonín Junek
Karel Belžík
Anna Janečková
Josef Zezula
Františka Belžíková
Anna Březovská

Červenec
24.7.
26.7.
26.7.

Anna Salčáková
František Houška
Anna Vajdíková
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Srpen
9.8.
10.8.
19.8.

Marie Zezulová
Miroslav Březovský
Růžena Löfflerová

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

Narodili se:
Amálie Mikulicová
Martin Holiš

Opustili nás:
Jan Cigánek
Věra Haraštová
Josef Oselka
Jan Svoboda

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
ČERVENEC - SRPEN
POPELNICE : 13.7., 27.7, 10.8., 24.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.7., 14.8. pátek
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