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Petrovský
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ZPRAVODAJ OBCE PETROV
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V programu - vstupy organizací, mažoretky, soutěže.
K tanci a poslechu zahraje skupina PS BAND
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pasování prvňáčků a loučení s páťáky
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
po volnějších dvou letních měsících a prožitých dovolených opět nastupujeme do plného
pracovního režimu. Žáci a zaměstnanci školy zahájili nový školní rok. Přejeme jim, aby byl
pro ně úspěšný a bez jakýchkoliv omezení.
My jsme ale nezaháleli ani v letních měsících. Podařilo se nám úspěšně zrealizovat nové
dětské hřiště pro děti mateřské školy a zmodernizovali jsme kotelnu v budově základní školy. Zaměstnanci obce neustále udržovali vzhled veřejných prostranství a uklízeli následky
po větrné bouřce, která nás v červenci zasáhla.
Na obecním úřadě jsme chystali další investiční i neinvestiční akce. Proběhlo výběrové
řízení na dodavatele výměny svítidel veřejného osvětlení. Koncem měsíce září začneme
projekt realizovat. V rámci této akce budou vyměněna stávající svítidla za úspornější a
modernější ve všech ulicích. Zároveň také budou pořízeny nové elektrické rozvaděče. Současně chystáme výběrové řízení na realizaci počítačové učebny v základní škole, kde je
plánováno pořídit 15 kusů počítačů, interaktivní tabuli a nový nábytek. Součástí projektu
jsou drobné stavební úpravy učebny, a to sádrokartonový kazetový strop s novým osvětlením a nové rozvody elektřiny. Projekt začneme realizovat v měsíci listopadu. Připravujeme
také výběrové řízení na dodavatele stavby sběrného dvora. Tuto stavbu chceme uskutečnit
až v příštím roce. V těchto dnech jsme obdrželi zprávu, že na oba výše zmiňované projekty
dostaneme dotační prostředky.
V listopadu provedeme také novou výsadbu stromů v ulici „Rybáře“. Zde budou vysazeny okrasné hrušně, tak jako rostou podél hlavní silnice. Nově bude osázeno prostranství
u zvonice.
Spolu s investičními akcemi připravujeme také kulturní akce Petrovský kotlík a hody, na
které Vás tímto všechny srdečně zveme.
							
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 308 - 333 ze zasedání č. 19 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 28.5.2020
308. ZO schvaluje Program jednání.
309. ZO schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace za rok 2019.
310. ZO schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace za rok
2019 ve výši 187 966,4 Kč.
311. ZO schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace, za rok 2019 ve výši 187 966,4 Kč převedením do Rezervního fondu.
312. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov ve výši
3 700,- Kč z Tanečního večera.
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313. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov ve výši
1 235,- Kč z výtěžku Dětského karnevalu.
314. ZO schvaluje Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrov ve výši
7 000,- Kč od Petrov žije, z.s.
315. ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku z evidence ZŠ a MŠ Petrov,
příspěvkové organizace dle přiloženého seznamu v celkové hodnotě 61 596,50 Kč.
316. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrov za rok 2019.
317. ZO schvaluje Hospodářský výsledek obce Petrov za rok 2019 ve výši 7 700 498,79 Kč.
318. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2019 bez výhrad.
319. ZO schvaluje Darovací smlouvu Město Kyjov. Předmětem je dar ve výši 4 167,51 Kč,
který bude využit na pokrytí nákladů na vypracování právních analýz zaměřených na
posouzení postupu správních orgánů státu vůči samosprávám, které poskytla advokátní kancelář JUDr. Jany Zwyrtek Hamplové ve věci těžby štěrkopísku v těsné blízkosti
vodního zdroje Bzenec komplex.
320. ZO schvaluje Darovací smlouvu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.. Předmětem smlouvy
je poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro zdravotnické účely, a to za účelem veřejné sbírky „Obměna zdravotnické techniky“.
321. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o.
322. ZO schvaluje Navýšení příspěvků obce Petrov do MAS Strážnicko o částku 3,- Kč na
obyvatele. Tento příspěvek bude plně využit na pokrytí členského příspěvku do Turistické asociace Slovácko, již je MAS Strážnicko členem.
323. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020. Viz. příloha č. 1/ZO19.
324. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Výměna svítidel
veřejného osvětlení – Petrov“.
325. ZO schvaluje Oslovení tří firem na předložení nabídky na zakázku „Výměna svítidel
veřejného osvětlení – Petrov“, a to:
1. Peter Havelka, Velké Pavlovice
2. VEOS Pospíšil, s.r.o., Dolní Bojanovice
3. TELKAR elektro s.r.o., Vnorovy
326. ZO schvaluje Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna
svítidel veřejného osvětlení – Petrov“. Složení komise: Ing. Eva Mlýnková, Ing Ladislav Krůtil, Marek Janík, Ing. Jan Miškeřík, Zbyněk Svoboda.
327. ZO schvaluje Zařazení území obce Petrov do území působnosti MAS Strážnicko, z.s.
na programové období 2021 – 2027.
328. ZO schvaluje Cenová nabídka společnosti MND a.s. na sdružené služby dodávky plynu na dobu od 1.1.2021 do 1.1.2023, a to 565,- Kč za MWh a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
329. ZO schvaluje Vytvoření 1 pracovního místa na VPP, a to na dobu od 1.6.2020 do
30.9.2020. Toto místo bude podpořeno z dotačních prostředků zprostředkovaných
Úřadem práce ČR.
330. ZO schvaluje Přijetí pracovnice na Dohodu o provedení práce, a to na dobu od 1.6.2020
do 30.9.2020.
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331. ZO schvaluje Umístění plánované stavby rodinného domu manželů Maceškových dle
předloženého situačního výkresu na pozemek p.č. 475 v k.ú. Petrov u Hodonína.
332. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 500,- Kč na provoz Linky
bezpečí.
333. ZO schvaluje Poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč Záchranné stanici volně
žijících živočichů ZO ČSOP Buchlovice.
ZO bere na vědomí
Informace starostky ohledně vydaného usnesení MŽP, odboru fondů EU. Projekt Ovocná
alej Petrov nebude podpořen.
Žádost podnikatelských subjektů o svolání jednání o realizaci prodloužení vodovodního
řádu a souhlasí se svoláním jednání v nejbližší době.
Informace starostky a místostarosty ohledně směny pozemků s panem Rostislavem Svobodou ml.
Informace starostky o předpokládaném snížení daňových výnosů obce pro rok 2020.
Žádost spolku Yachtclub Petrov z.s. o povolení umístění reklamního informačního panelu
do přístavu a doporučuje spolku obrátit se na majitele přístavu ŘVC ČR.

Usnesení č. 334 - 341 ze zasedání č. 20 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 25.6 .2020
334. ZO schvaluje Program jednání.
335. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci na akci „Základní škola Petrov – výměna zdrojů
tepla“.
336. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030058430/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Hartmann.
337. ZO schvaluje Smlouvu č. 9900094803_1/VB o zřízení věcného břemene Gavlík.
338. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330060714/001 Tomčala.
339. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020.
340. ZO schvaluje Revokaci Usnesení č. 325 z jednání Zastupitelstva obce Petrov č. 19.
341. ZO pověřuje Starostku Ing. Evu Mlýnkovou, aby zastupovala obec Petrov na Řádné
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s, která se bude konat
2.7.2020.
ZO vzalo na vědomí:
Žádost firmy UH IPON s.r.o. k vyjádření plánované stavby „Novostavba dvojdomu RD Petrov parc.č. 443 k.ú. Petrov u Hodonína“ dle předložení projektované dokumentace. Obec
Petrov souhlasí se stavbou za dodržení podmínek platného a účinného Územního plánu
obce Petrov.
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Usnesení č. 342 - 357 ze zasedání č. 21 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 27.7.2020
342. ZO schvaluje Program jednání.
343. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Jiří Telesz, Strážnice na zakázku „Základní
škola Petrov – výměna zdrojů tepla“ s nabídkovou cenou 966 500,65 Kč včetně DPH.
344. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Jiří Telesz. Předmětem díla je realizace opatření stavebního charakteru, tj. komplexní výměna zdrojů tepla a převážné části strojovny, které
povedou ke snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Petrově, č.p. 281. Stavba se
člení na dvě části: vytápění, zdravotechnika a vnitřní plynovod. Doba realizace je červenec – 30. září 2020. Celková cena díla je 798 760,87 Kč bez DPH, celkem s DPH
činí cena 966 500,65 Kč.
345. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy 3DPROGRAM, s.r.o, Otrokovice na zakázku „Obnova dětského hřiště u MŠ Petrov“ s nabídkovou cenou 1 058 172,- Kč
včetně DPH.
346. ZO schvaluje Smlouvu o dílo 3DPROGRAM, s.r.o Otrokovice. Předmětem veřejné
zakázky je dodávka a montáž herních prvků dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
této smlouvy. Předpokládaný termín realizace je nejdříve od 1.8.2020 nejpozději do
konce září 2020. Celková cena díla činí 874 522,- Kč bez DPH, včetně DPH je cena
1 058 172,- Kč.
347. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1040017070/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Janečková.
348. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330061137/001 Martinek.
349. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK065281/20/OKH. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční
podpory z rozpočtu poskytovatele na realizaci projektu „Projektová dokumentace pro
územní řízení na projekt Revitalizace vesnické památkové rezervace Plže – Petrov“
ve výši 500 000,- Kč. Příjemce se zavazuje, že bude projekt realizovat nejpozději do
31.12.2020.
350. ZO schvaluje Darovací smlouvu Obec Starý Poddvorov. Předmětem smlouvy je 50 litrů desinfekce Anticovid v celkové hodnotě 1398,50 Kč. Tento dar byl poskytnut v době
nouzového stavu. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně a s darem nespojuje
žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
351. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-0143300061738/002 Obrtlík.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na části obecního pozemku p.č. 695
v k.ú. Petrov u Hodonína v rámci stavby „Petrov, úprava NN, Obrtlík“ za účelem umístění distribuční soustavy kabel NN a skříň NN. Návrh věcného břemene vymezuje GP
č. 876-205665/2020 vyhotovený firmou MDP GEO, s.r.o., jež je součástí této smlouvy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 8 400,- Kč.
352. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 7/2020 Ing. Michal Tureček. Předmětem díla je manažerské řízení přípravy a realizace projektu z Operačního programu Životní prostředí
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„Sběrný dvůr Petrov“. Cena díla činí 35 000,- Kč bez DPH a bude proplacena poté, co
žadatel elektronicky obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí v IS KP 14+.
353. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020. Viz příloha č. 1/ZO21.
354. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1300/1 o výměře cca
18 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
355. ZO pověřuje Starostku, aby prostřednictvím JUDr. Hany Koudelové ukončila spolupráci s firmou Ekosvětlo s.r.o, jež byla sjednána na základě Smlouvy o dílo ze dne
21.6.2019. Zastupitelstvo obce souhlasí s částečnou úhradou druhé části díla.
356. ZO pověřuje Starostku, aby jednala s firmou Artesia spol. s r.o. a Státním pozemkovým
úřadem ve věci prodloužení vodovodního řádu v průmyslové zóně.
357. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního daru pro spolek házené ve Velké nad Veličkou.
ZO vzalo na vědomí:
Informace starostky ohledně projektu „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Petrov“.
Sdělení pana Rostislava Svobody ohledně situace na farmě v době nadměrných srážek.

CO SE UDÁLO PŘES PRÁZDNINY…
Bouře s přívalovým deštěm
Bleskovou bouři, která se prohnala v úterý
večer 28. července naší obcí, nám bude ještě
dlouho připomínat areál „kolečka“ v Plžích,
kde řádil vítr nejvíce. Popadalo zde několik
mohutných stromů, které poničily dřevěný
přístřešek pro muzikanty a velký párty stan.
Další stromy jsme museli vykácet, protože
byly narušeny. Stromy i s kořeny byly vyrvány také v areálu požární nádrže. Dále
byla poškozena střecha na „likusáku“, přístřešek na budově „U labutí“ a výmalba v
budově ZŠ, díky vodě, která zatekla přes
střechu. Tyto výše uvedené škodné události
řešíme s pojišťovnou.
Díky přívalovému dešti se dostala voda i do
několika domů.
Děkujeme zaměstnancům obce a dobrovolným hasičům za pomoc při nočním zásahu
při bouřce a úklidu po ní, poděkování patří
vám všem, kteří jste uklízeli kolem vašich
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domů! Díky také panu Kamilu Svobodovi a Danu Dvorskému za odbornou pomoc strojem
a motorovou pilou, díky nim šel úklid o moc rychleji.
Doufáme, že nás podobná situace dlouho nepotká.
Eva Mlýnková, starostka

Nové dětské hřiště v areálu mateřské školy
Během prázdninových měsíců
se nám podařilo díky obecním
zaměstnancům a firmě 3D PROGRAM z Otrokovic proměnit
zahradu v mateřské škole v úplně
jiné prostředí. Naši zaměstnanci
opravili část oplocení, připravili
podklad pro nové dětské hřiště
(díky čemuž jsme ušetřili nemalé peníze) a provedli terénní
úpravy zahrady. Během týdne
pak vyrostla v areálu barevná
plocha s různými zvířátky, skluzavkou, majákem s mlhovadlem
a houpačkami. Z tohoto projektu
máme obrovskou radost a věříme, že ji budou mít i naše děti
😊!
Na tuto akci obdrží obec dotaci ve výši 70 % (730 000,- Kč)
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj.
Eva Mlýnková,
starostka
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Výměna zdrojů tepla v budově základní školy
V srpnu jsme současně také realizovali s firmou Jiří Telesz projekt „Základní škola Petrov –
výměna zdrojů tepla“. Proběhla výměna dvou starých litinových plynových kotlů o výkonu
240 kW za nové kondenzační kotle o výkonu 99 kW, čímž by mělo dojít k úspoře energie a
k zásadnímu snížení emisí. Byly vyměněny rozvody topné vody, čerpadla, řídící systém pro
kotlovou regulaci a havarijní zabezpečovací systém.
Na tento projekt byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí. Výsledek
budeme znát pravděpodobně během měsíce října.
Eva Mlýnková, starostka

Pořízení nového párty stanu
Z důvodu, že byl poničen při bouřce a silném větru jeden ze dvou
stanů, které míváme po celou dobu
letní sezonu umístěny u „kolečka“
v Plžích, jsme se rozhodli pořídit
nový velký párty stan. Tento byl již
dodán a postaven.
Eva Mlýnková, starostka
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2020/2021
I letošní školní rok zahájíme s novými posilami v pedagogickém sboru ZŠ i MŠ. Přestože
budeme muset dodržovat zvýšená hygienická opatření při provozu ZŠ, ŠD, MŠ i ŠJ, chceme pro naše děti připravit i zpestření v podobě divadelních představení, drobných sportovních a výtvarně zaměřených soutěží.
Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8:30 hodin v tělocvičně školy. Od 2. září 2020
bude v provozu i školní družina pro přihlášené žáky školy. A to ranní družina od 6:30 do
7:45 a následně odpolední družina od 11:45 do 16:00. Zápis do školní družiny proběhne v
pondělí mezi 8:00 – 9:00 hodinou.
Mateřská škola bude v provozu od úterý 1. září 2020 s provozní dobou od 6:30 do 16:30
hodin.
V průběhu letních měsíců se uskutečnila rekonstrukce stávající kotelny a bylo zbudováno
dětské hřiště v areálu zahrady mateřské školy. Ráda bych touto cestou poděkovala zřizovateli obce v čele s paní starostkou, kteří se zasloužili o zrealizování obou projektů.
Renata Svobodová, ředitelka školy
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Zahájení školního roku v úterý 1. září 2020
v 8:30 hodin v tělocvičně školy
Rozdělení tříd
1. ročník – Mgr. Jitka VYORALOVÁ,
třídní učitelka
2. ročník – Mgr. Jarmila FLAŠAROVÁ,
třídní učitelka
3. a 5. ročník – Mgr. Renata SVOBODOVÁ,
ředitelka školy, třídní učitelka
4. ročník – Mgr. Romana STAŇKOVÁ,
třídní učitelka
Bc. Dalibor ZEMAN – učitel, školní asistent
Irena ŠŤASTNÁ – učitelka, asistentka pedagoga
Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021
Od 2. 9. 2020 od 6:30 – 7:45 hodin
11:45 – 16:00 hodin
Jitka BĚŤÁKOVÁ, vychovatelka ŠD
Provozní zaměstnanci:
Maria PIVOŇKOVÁ, úklid
Jana EISOVÁ, ekonomka, vedoucí školní jídelny
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ZE ŽIVOTA OBCE
Divadlo na vodě
Poslední červencový pátek se v rámci projektu Kulturní léto na Baťově kanálu odehrála v
přístavu divadelní komedie Kráska z Leenane. Byl to příjemný letní večer. V příštím roce
bychom divadelníky chtěli do našeho přístavu opět pozvat.
Eva Mlýnková, starostka

9. Petrovské chmelobraní
V sobotu 15. 8. 2020 se uskutečnil 9. ročník
Petrovského chmelobraní. I když proběhlo
v omezených podmínkách díky COVID 19,
přesto si to návštěvníci užili. Mohli ochutnat
piva z malých a středních pivovarů, pochutnat si na pizze, pečeni, sýru, palačinkách a
mnohém dalším. Ke správné pohodě zahrály kapely Neřeš a Five Live, cimbálová muzika Eliška a DJ DD.
Jana Trojancová
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Loučení s prázdninami
Minulou sobotu jsme k nám do přístavu pozvali kouzelníka Jirku Hadaše a DJ Michala
Baránka, aby nám zpříjemnili loučení s prázdninami. Myslím si, že se jim to povedlo moc
dobře, děti si zaskotačily a některé také zakouzlily. Díky panu Michalu Kalmanovi se mohly také povozit na lodích, tímto moc děkujeme celému týmu v přístavu za spolupráci při
akci.
Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Máme téměř za sebou velmi divoké léto, které nám ukázalo snad všechny své možné podoby. Slunce, déšť, vichr i bouři. S některými následky se potýkáme ještě nyní. Zbývá jen
doufat, že finální část léta nám ukáže jen své mírné a příjemné stránky v podobě krásného
babího léta.
Když se ale ještě chvilku podívám zpět, tak jak jsem předesílal v minulém čísle zpravodaje,
první červencovou sobotu jsme uspořádali soutěž v požárním útoku mužů, žen a dorostu a
večerní hasičskou zábavu.
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Co se týká soutěže, tak co do počtu soutěžních družstev, to byla soutěž spíše
skromnější. Bohužel se projevilo „Covid“ jaro a některá družstva ještě asi
neměla natrénováno. Hlavně v mužské
kategorii jsme byli zvyklí na vyšší počty. Nicméně družstva žen a dorostu počty přeci jen pozvedli a věřím, že si to
všichni účastníci maximálně užili!
Večerní zábava pak nabídla slušnou porci muziky, kterou obstarala skupina Fotři. Široké publikum se dobře bavilo. Ve
stánku s občerstvením vše klapalo, jak
mělo. Tak snad byli všichni spokojeni
a nikdo neodcházel se špatnou náladou.
Když se naopak podívám do budoucnosti, tak v půli září chystáme pro děti a
dorostence soutěž v běhu 60 a 100 metrů
s překážkami. Budeme rádi, když přijdete soutěžící podpořit, a to konkrétně
v sobotu 12. září od 13 hodin na hřišti
TJ Sokol. Díky patří petrovským fotbalistům za zapůjčení hřiště! Soutěž lze
pořádat kvůli bezpečnosti účastníků pouze za dobrého počasí, tak snad nám bude dopřáno.
					
Krásné babí léto Vám za celý sbor přeje,
							
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Léto se nám pomalu blíží ke konci a spolu s ním ustupují i úmorná vedra, která jej doprovázela. Letos je to snad poprvé, co jej nedoprovázely tradiční letní požáry, ale spíše technické
zásahy.
První takovou větší událostí byl od večerních hodin 20. června monitoring říčky Radějovky a Baťova kanálu. Část zásahové jednotky držela po celou noc pohotovost na hasičské
zbrojnici a každou hodinu vyjížděla na kontrolu jednotlivých toků. Během této doby jsme
se podíleli na odstraňování překážek ve formě větví, zejména ve vodním korytě Radějovky.
V nejkritičtějším stupni se její hladina vyšplhala na 138 cm, což odpovídá II. povodňovému
stupni. Ovšem právě na Baťově kanále se ukázalo, že se bdělost vyplácí. Hladina Baťova
kanálu pod komorami zatlačovala zpět klapku na odlehčovacím kanále (na přečerpávačce),
a proto jsme jej museli manuálně pomocí stavidla oddělit od Baťova díla. Od 4:29 do 9:00
se obě naše vozidla a 7 hasičů podílelo na odčerpávání odlehčovacího kanálu přes hráz do
Baťova kanálu. Na tento úkon byla použita čerpadla o celkovém výkonu 4400 l/min. Zby-
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tek jednotky byl v záloze připraven
nás kdykoliv vystřídat, kdyby se
měla daná krizová situace protáhnout. Baťův kanál během ranních
hodin vystoupal na I. povodňový
stupeň.
Druhou a mnohem větší událost si
pro nás nachystala blesková bouře
28. července. Krátce po 21. hodině
nám bylo krajským operačním a
informačním střediskem HZS JmK
ohlášeno čerpání vody v zaplaveném domě v ulici u kostela. Teprve
až po příjezdu na místo události (a
během samotné události) jsme zjišťovali, co všechno si pro nás tento „deseti minutový
déšť“ nachystal. Vytopené garáže pod domy, spadlé zdi, povolené elektrické vedení a nespočet vyvrácených stromů… Myslím, že dál není zapotřebí jmenovat. Každý z nás už určitě na vlastní oči viděl polámané borovice v okolí hasičské závodní tratě nebo paseku, která
zůstala v Plžích na „kolečku“. V rámci spolupráce s HZS JmK územním odborem Hodonín
se nám podařilo nasmlouvat vypůjčení 3 vysoušečů vzduchu, které byly k dispozici těm,
které tato smršť zaskočila nejvíce. Této mimořádné události se zúčastnilo 12 hasičů a obě
zásahová vozidla.
Velmi rád bych tímto vyjádřil poděkování celé zásahové jednotce. Děkuju kluci za to, že
jste a za to, co děláte!
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Mladí hasiči
Letošní soutěžní sezóna byla díky COVID – 19 téměř zrušena. Po uvolnění opatření se
rozběhly pouze některé soutěže. V rámci kraje se uskutečnilo v neděli 16. 8. 2020 krajské
kolo TFA mladých hasičů. Soutěžního klání se zúčastnili v kategorii starších žáků Ondřej
Machala a Patrik Zezula. Oba zvládli úskalí tratě a v závěrečném hodnocení se umístili na
6. místě (Ondřej) a 10.
místě (Patrik). Soutěžní sezóna bude pokračovat dvěma soutěžemi jednotlivců – běh
na 60 a 100 metrů
s překážkami ve Vracově a 12. 9. 2020 od
13 hodin v Petrově.
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Třetí týden v srpnu jsme společně s kolegy z
Blatnice p. Sv. Ant. Vyrazili do kempu Babí
hora u Hluku na vzdělávací dny. Během pěti
dní jsme se seznámili s činností IZS, ochranou životního prostředí, základy zdravovědy
a poskytnutím první pomoci. V rámci environmentální výchovy jsme navštívili farmu
Bobík v Hluku, kde děti potkali „z blízka“
ovce, kozy, koně, krávy, králíky a pštrosy.
Také jsme navštívili technickou památku, a
to větrný mlýn v Kuželově. V praktickém
vzdělávání si děti zopakovaly uzly, topografii, střelbu a první pomoc a také jsme v tvořivých dílnách vyrobili lapač snů, aby nás
nepotkávaly noční můry a náramek přátelství. Bylo to moc fajn.
Za vedoucí mladých hasičů
Jana Trojancová

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do nového soutěžního ročníku 2020/2021 vstoupilo A-mužstvo zahájením tréninkové přípravy, která byla opět rozběhnuta po uvolnění opatření zavedených kvůli šíření koronaviru
během května.
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Po dlouhé přestávce A-mužstvo odehrálo během července dvě přátelská utkání (Petrov –
Nedašov B 4:1, Radějov – Petrov 0:3) a v neděli 26.7.2020 pohárový turnaj – memoriál
Antonína Podolana – ve Tvarožné Lhotě. Na tomto pohárovém turnaji se umístil oddíl
Sokola Petrov na 1. místě, kdy nejprve petrovští fotbalisté zvítězili nad domácím oddílem
Tvarožné Lhoty v poměru 4:1 a ve finále Petrov porazil mužstvo Radějova výsledkem 3:0.
Zápas 2. kola okresního poháru Petrov – Lipov byl na žádost mužstva z Lipova přesunut
z termínu neděle 2.8.2020 na nový termín pátek 14.8.2020. Důvodem změny termínu utkání
byl nedostatečný počet hráčů na straně mužstva Lipova pro termín 2.8.2020. Bohužel problém s počtem hráčů mužstva Lipova pro sehrání tohoto pohárového utkání se přenesl i do
nového termínu pro sehrání utkání v pátek 14.8.2020. Mužstvo Lipova se na toto utkání dostavilo s dvacetiminutovým zpožděním, a to ještě pouze s počtem 7 hráčů (minimální počet
pro odehrání soutěžního utkání). Duel byl ale ve 29. minutě ukončen za stavu 7:0 pro domácí výběr z důvodu zranění hostujícího brankaře, který nebyl schopen pokračovat ve hře.
Počet hráčů hostujícího oddílu v poli tak poklesl pod 7 hráčů a zápas tak musel být ukončen.
Branky Sokola Petrov: Mikéska P. 2x, Klein D. 2x, Faltýnek J., Kříž R., Janeček D.
Dalším soupeřem ve čtvrtfinále okresního poháru bude pro Sokol Petrov mužstvo Sokola
Žeravice. Utkání se odehraje na hřišti v Žeravicích ve středu 2.9.2020 od 17:30 hod.
Nový ročník 2020/2021 v Okresním přeboru zahájilo A-mužstvo velmi dobře, kdy v rámci
všech 3 dosud odehraných utkání Sokol Petrov dokázal vždy bodovat.
Petrov – Hroznová Lhota B 4:1 (branky Petrova: Benovič J., Kříž R., Šantavý L., Janeček D.)
Žarošice – Petrov
1:1 (branka Petrova: Zlomek T.)
Petrov – Nenkovice
2:1 (branky Petrova: Zlomek T. 2x)
Aktuálně se tak nachází A-mužstvo Sokola Petrov s počtem 7 bodů na 2. místě v tabulce
Okresního přeboru OFS Hodonín. Věřme, že naši borci budou v tomto trendu pokračovat
a že body v rámci tabulky Okresního přeboru budou pro Sokol Petrov neustále přibývat.
Do soutěžního ročníku 2020/2021 bylo přihlášeno mužstvo mladších žáků (utkání v počtu
hráčů 8+1 od velkého vápna po velké vápno), které bude hrát okresní soutěž. První utkání
mělo mužstvo mladších žáků odehrát na domácím hřišti s mužstvem Prušánky/Dolní Bojanovice v neděli 23.8.2020. Utkání se však neodehrálo z důvodu nedostavení se hostujícího
mužstva k tomuto utkání. Zápas tak bude s největší pravděpodobností kontumován ve prospěch domácího mužstva Sokol Petrov.
I přes období letních prázdnin probíhaly a dále budou probíhat pod vedením p. Libora Šantavého tréninky minipřípravky na fotbalovém hřišti (děti ve věku 3 – 8 let). Trénink probíhá
vždy v úterý a ve 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!
Na podzim letošního roku nás čeká ještě účast na akci Petrovský kotlík.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v sezóně 2020/2021.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel
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Rozpis zápasů mužstev sokola petrov
pro podzimní část sezóny 2020/2021
datum

čas

Okresní přebor - Muži

čas

OS – Mladší žáci

9.8.

17:00

sokol petrov - Hroznová Lhota B

14.8.

17:30

sokol petrov – Lipov
(pátek, 2. kolo okresního poháru)

16.8.

10:15

Žarošice - sokol petrov

23.8.

17:00

sokol petrov – Nenkovice

14:00

sokol petrov – Prušánky/D. Bojanovice

30.8.

16:30

Starý Poddvorov - sokol petrov

14:00

Násedlovice - sokol petrov

2.9.

17:30

Žeravice – sokol petrov
středa 2.9.
čtvrtfinále okresního poháru

3.9.

---

--17:30

sokol petrov – Ratíškovice B
(čtvrtek 3.9.)

6.9.

16:00

sokol petrov – Vnorovy

13.9.

16:00

Dolní Bojanovice - sokol petrov

14:00

sokol petrov – Dubňany B

20.9.

15:30

sokol petrov – Ježov/Vlkoš A

13:15

Lovčice - sokol petrov

27.9.

15:30

sokol petrov - Lipov

12:30

sokol petrov – Starý Poddvorov

4.10.

15:00

Svatobořice - sokol petrov

12:30

11.10.

15:00

sokol petrov – Dambořice

10:30

18.10.

14:00

Bukovany - sokol petrov
(sobota 17.10.)

13:30

25.10.

14:30

sokol petrov – Hovorany

1.11.

14:30

Mikulčice - sokol petrov
(sobota 31.10.)

---

Strážovice/Ždánice - sokol petrov
(hřiště Strážovice)
Kněždub - sokol petrov
(sobota 10.10.)
sokol petrov – Hodonín D

Z činnosti mysliveckého spolku MS Dolina Petrov
Každý rok v tomto období začíná myslivcům pravidelná péče o zvěř, v podobě zakrmování
a úpravy zakrmovacích zařízení. Zabezpečují si krmivo na zimu a uskutečňují první závozy
do krmelců.
Pohyb zvěře za potravou je důležitý k podpoře trávení a metabolismu. Přirozená je taky
koncentrace většího počtu jedinců zvěře na úživnějších lokalitách. Přirozenejší pro zvěř je
hledání potravy na větší vzdálenosti. Tím samovolně dochází k migraci a osvěžování krve.
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To má význam pro snižování stupně příbuznosti v dané populaci a zlepšuje kondici zvěře.
Dne 18.7.2020 ve strážnické Bažantnici proběhlo klání střelců mezi myslivci Petrova a
Strážnice. Putovní pohár se tentokrát přesunul do Strážnice. Uvidíme jak se bude dařit přístí
rok. Myslivci MS Dolina Petrov vyhodnotili ve svém střeleckém týmu svého přeborníka.
Na třetím místě se umístnil Květoslav Kočvara, druhé místo obsadil Václav Tománek a
přeborníkem spolku se stal Michal Javornický, který byl i celkovým vítězem střeleb.
V neděli 23.8.2020 na střelnici Pánov Hodonín proběhl další ročník "O pohár předsedy
Okresního mysliveckého spolku družstev“. Střílelo se ve dvou disciplínách - lovecké kolo
a automatická baterie. Družstvo střelců Václav Tománek, Květoslav Kočvara, Michal Javornický a kapitánka Michaela Grúberová obsadilo druhé místo. František Javornický s kamarády střelci Petrem Janouškem, Janem Prachařem a s kapitánkou Diankou Javornickou
skončili na třetím místě.
					
„Myslivosti zdar“
Michaela Grúberová
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Mažoretkám P.S. začíná nová sezóna
Po letní (lépe řečeno koronavirové) přestávce se místní mažoretky opět schází pro připomenutí nacvičovaných sestav, přípravu na vystoupení i soutěže. Minulou sezónu jsme na
soutěže nově nepřipravovaly sestavu všech děvčat společnou, ale rozdělily jsme se dle věku
na tři skupinky. Podařilo se nám rovněž sehnat nové šaty pro každou skupinku zvlášť díky
finančním příspěvkům od obce Petrov a obce Sudoměřice. Holky se těšily, že budou moct
nové sestavy ukázat v nových šatech, ale bohužel nám nebylo dopřáno.
V březnu jsme se musely dočasně kvůli pandemii rozloučit s tréninky. A nejen s tréninky,
ale rovněž i se soutěžemi, které museli pořadatelé zrušit a přeplánovat jejich konání až na
podzim. Nacvičování sestav se nám tedy přerušilo. Holky ale nezahálely, a i doma v trénování každá pokračovala. Když jsme se potom na konci května opět mohly sejít na tréninku,
byla jsem až překvapená, jak dobře to holkám po téměř dvou měsících jde. Do letních
prázdnin jsme se téměř všechny ještě párkrát sešly a na konci června opět rozloučily.
Nyní, koncem srpna, se opět scházíme a pokračujeme v přípravách. První akcí, která nás
čeká, je Petrovský kotlík. Budeme věřit, že naše vystoupení a samozřejmě celou akci nám
všem nepřekazí počasí ani pandemie. A po kotlíku už se budeme připravovat na soutěže
přeložené z jara. Ty nás čekají v listopadu a prosinci.
Držme si tedy všichni palce, aby nám už nic naše plány nepřekazilo a užili jsme si podzim
podle našich představ!
Silvie Zemánková

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Nekrolog otce Jacka Nowakowského.
V pondělí 10. srpna 2020, po krátké nemoci, ukončil svou pozemskou pouť člen strážnické komunity piaristů otec Jacek Nowakowsky. Otec Jacek se narodil 23. listopadu 1978
v polském městečku Kamenná Hora. Po získání středoškolského vzdělání se rozhodl vstoupit do Řádu piaristů. Po ukončení filosofických a teologických studií, 15. května 2004,
přijal v Krakově kněžské svěcení. Tří roky působil v piaristických farnostech v Polsku
a v roce 2007 se rozhodl opustit vlast a se souhlasem a z pověření představených řádu
nastoupil do kněžské služby ve Strážnici. Dne 10. srpna 2007 byl jmenován strážnickým
kaplanem. S velkým nasazením zahájil své působení ve Strážnici a v Petrově. Od 1. března
2013 byl administrátorem farnosti Radějov a od 15. ledna 2017 mu byla ještě svěřena do
pastorační péče farnost Sudoměřice. Byl obětavým knězem – piaristou. Nebál se nových
zkušeností a byl velmi pracovitý. Snažil se být velmi nablízku svým farníkům v Radějově
a v Sudoměřicích. I nadále sloužil mše sv. a vysluhoval ostatní svátosti také ve Strážnici
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a v Petrově. V pondělí 3. srpna, po náročných přípravách, chtěl zahájit v Radějově 10.
ročník oblíbeného příměstského piaristického tábora Indiánská fara, musela jej sanitka
odvézt do hodonínské nemocníce. Tam byl
posilněn svátostmi, ale nakonec podlehl nemoci. V pátek 14. srpna 2020 jsme se s ním
mohli rozloučit během zádušní mše sv., která
byla sloužena na Piaristickém nám. Hlavním celebrantem a kazatelem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Byla přítomna
maminka a nejbližší rodina otce Jacka, kněží
olomoucké diecéze a piaristé z Polska a ze
Slovenska. Díky obětavé práci farníků ze
Strážnice, z Petrova, z Radějova a ze Sudoměřic jsme se mohli důstojně rozloučit s
otcem Jackem, který podle přání nejbližší rodiny byl pohřbený v rodné vesničce Opawa u
Kamenné Hory z polské strany Podkrkonoší.
Pohřeb se konal v pondělí 17. srpna a také
se jej zúčastnila početná skupina farníků ze
strážnického Slovácka.
Ještě jednou chci poděkovat všem farníkům, zástupcům místních samospráv, zaměstnancům měst a obcí a obyvatelům Strážnice, Petrova, Radějova a Sudoměřic za velkou vlnu
solidarity a za veškerou pomoc během pohřebních obřadů otce Jacka. Milý Jacku, odpočívej v pokoji!
Lukasz Karpinski, strážnický farář
a spolubratři strážnické piaristické komunity: Robert Kalbarczyk a Dawid Bartochowski.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že prostory kulturního a společenského centra stále
pronajímáme jen na akce místních občanů. Žádáme vás, abyste se nesnažili
toto pravidlo obcházet a půjčit si prostory na občana Petrova a uspořádat oslavu nebo svatbu pro osobu, která nemá v naší obci trvalý pobyt.
Děkujeme za pochopení!
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
Září
7.9.
8.9.
10.9.
11.9.
13.9.
20.9.
21.9.
25.9.
26.9.

Říjen
11.10.
15.10.
17.10.
23.10.
27.10.

Marie Salčáková
Vladimír Brydlák
Marie Opavská
František Obrtlík
Emilie Březovská
Jan Zezula
Alžběta Svobodová
Alžběta Bačíková
Anna Blatová
Ján Benovič
Marie Komínková
Helena Šebestová
Marie Pukancová
Anna Samohýlová

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

Narodili se:

Emma Tomšejová
Matyáš Pavlíček
Ema Macháčková
Matouš Macháček
Andrea Konrádová
Valentýna Šňupíková

Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE : 7.9., 21.9., 5.10., 19.10. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.9., 9.10. pátek

3/2020

3/2020
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zahájení nového školního roku
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