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Krásné Velikonoce…
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
konečně tady máme jaro a krásné slunečné dny. Uplynul již rok od vypuknutí pandemie, od doby, kdy jsme šili roušky, začali dodržovat nejrůznější opatření a náš
každodenní život se změnil. Neměli jsme možnost se setkávat na společenských
akcích. Za to, ale máme příležitost se více potkávat se svými nejbližšími. Ovlivňuje
to také život v obci, ale my i přesto nepřestáváme realizovat naše plány a vize.
Pojďme si společně ještě zrekapitulovat uplynulý rok. Z pohledu hospodaření jsme
na tom takto: na běžném účtu měla obec finanční prostředky na začátku roku 2020
ve výši 432 107,- Kč, na spořícím účtu 21 489 542,- Kč na účtu ČNB 46 845,- Kč.
Úvěry ve výši 4 109 560,- Kč (místní komunikace) a 600 000,- Kč (společenské
centrum). Stav finančních prostředků a úvěrů ke dni 31.12.2020 byl následující:
běžný účet 1 258 173,- Kč, spořící účet 22 116 039,- Kč, účet u ČNB 3 053,-,
úvěr na místní komunikace 3 222 742,- Kč a úvěr na společenské centrum byl již
splacen. I když jsme v loňském roce zrealizovali velké projekty, jako byly výměna
veřejného osvětlení, nové dětské hřiště v mateřské škole, výměna kotlů v základní škole a rekonstrukce obecního sklepu, podařilo se nám uspořit částku ve výši
1, 4 mil. Kč a splatit úvěry ve výši 1,5 mil. Kč. Nyní ještě čekáme na proplacení
dotačních prostředků, jež jsme v loňském roce předfinancovali, a to ve výši 1,8 mil.
Kč.
Od loňského roku realizujeme projekt „Počítačová učebna ZŠ Petrov“, který v současné době dokončujeme. Bude instalován nábytek, počítače a interaktivní tabule.
Běží také stavební práce na akci „Cyklotrasa Strážnice – Petrov“, která bude mít
mlatový povrch. Stavbu realizuje firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Nyní probíhají práce na strážnickém katastru. Etapy stavby jsou určovány dle aktuálního
počasí a vlhkosti povrchu a hráze.
V tomto týdnu proběhlo předání staveniště a byly zahájeny práce na projektu
„Sběrný dvůr Petrov“. Tuto stavbu provádí firma MSO servis, spol. s r.o. Proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební řízení na akci
„Revitalizace vesnické památkové rezervace Plže“.
Další plánované projekty Vám představíme v příštím vydání zpravodaje.
Přejeme Vám všem hezké pohodové Velikonoce strávené se svými nejbližšími…😊.

Starostka a místostarosta
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Realizované projekty
Počítačová učebna v ZŠ

Cyklotrasa Strážnice – Petrov

Nový sběrný dvůr
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Výměna osvětlení v učebně ZŠ

Usnesení č. 375 - 400 ze zasedání č. 24 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 19.11.2020
375. Program jednání.
376. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Ivo Bačík, ACnet.cz na zakázku „Vybavení počítačové učebny v ZŠ Petrov - dodávka“ s nabídkovou cenou 597 119,28 Kč bez
DPH, 722 514,33 Kč včetně DPH.
377. ZO schvaluje Kupní smlouvu Ivo Bačík. Předmětem zakázky je připravit rozvody
strukturované kabeláže pro počítačovou síť a zajistit vybavení multimediální a PC
učebny v Základní škole Petrov. Zakázka je rozdělena na tři specifické části:
a) D.1.4.h – elektronické komunikace
b) vybavení PC technikou
c) vybavení PC učebny zařizovacími předměty.
Dodávka je včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, což je
zahrnuto v celkové ceně dodávky.
Cena celkové dodávky je 722 514,33 Kč včetně DPH. Doba realizace díla je prosinec
2020 až březen 2021.
378. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Karel Cuták, Elektro KC na zakázku „Stavební úpravy počítačové učebny ZŠ Petrov“ s nabídkovou cenou 326 609,67 Kč bez
DPH, 395 197,70 Kč včetně DPH.
379. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Karel Cuták. Celková cena díla činí 395 197,70 Kč
včetně DPH. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Jedná se o stavební
úpravy stávající třídy v 1. NP objektu Základní školy Petrov, kde bude provedena
rekonstrukce stávající třídy na počítačovou učebnu. Doba realizace díla je prosinec
2020 až březen 2021.
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380. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy MSO servis spol. s r.o. Kyjov na zakázku
„Sběrný dvůr Petrov“ s nabídkovou cenou 3 181 000,- Kč bez DPH, 3 849 010,- Kč
včetně DPH.
381. ZO schvaluje Smlouvu o dílo MSO servis spol. s r.o Kyjov. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě sběrného dvora dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci zpracované společností RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován
v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Cena díla
je 3 849 010,- Kč včetně DPH. Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení
stavebních prací je do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Předpokládaný termín
ukončení stavebních prací je do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště. Záruční
lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců.
382. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020. Viz. příloha č. 3/ZO24.
383. 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 to do 30.9.2021 a pověřuje
starostku k podpisu Dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy uzavřené dne 1.3.2019.
384. ZO schvaluje Pověření starostky, aby nechala vypracovat nájemní smlouvu nebo dodatek k současné smlouvě na pronájem části obecního pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov
u Hodonína o výměře 12 m2 panu Martinu Krůtilovi, kde budou zároveň zahrnuty
terénní úpravy pozemku.
385. ZO schvaluje Záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 2104/24, 2104/38, 2104/76,
2104/117, 2104/131, 2104/144, 2137/2, 2137/10, 2137/11 v k.ú. Petrov u Hodonína a
p.č. 2098, 2114, 2123 v k.ú. Sudoměřice.
386. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001040019310/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Chadalíková.
387. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001040019234/002-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Zezula.
388. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001030061701/001-MOEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Martínek.
389. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Lenka Topolanská. Předmětem této smlouvy je na straně
jedné závazek zhotovitele poskytnout objednateli dotační poradenství a vypracovat
žádost o poskytnutí příspěvku na realizaci akce, včetně kompletace všech požadovaných příloh Státním fondem dopravní infrastruktury, pro projekt s názvem “Petrov –
rekonstrukce chodníků ul. Bobálov, podél sil. I/55, směr Strážnice“ a na straně druhé
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za výše uvedené služby řádně a včas odměnu.
Za dotační poradenství a vypracování žádosti o poskytnutí příspěvku a kompletaci
příloh je objednatel povinen zaplatit řádně a včas zhotoviteli odměnu.
390. ZO schvaluje Smlouvu o sběru odpadu jedlých olejů a tuků Kalich Ctirad. Předmětem
smlouvy je sběr odpadu jedlých olejů a tuků, katalogové číslo 200125, kategorie O.
Jedná se o běžně znečištěné oleje použitých v domácnostech. Sběr olejů bude prováděn bezúplatně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
391. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1464/320 v k.ú. Petrov
u Hodonína o výměře cca 2 m2.
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392. ZO schvaluje Příkazní smlouvu PORADENSTVÍ P+P. Předmětem smlouvy jsou činnosti spojené s přípravou a zajištěním průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele
na akci Sběrný dvůr Petrov, a to v souladu s metodickým pokynem OPŽP se zákonem
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů v platném znění. Odměna příkazníka je stanovena pevnou částkou ve výši 15 000,- Kč bez DPH, což
je 18 150,- Kč včetně DPH.
393. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík. Předmětem díla je administrace
v rámci realizace projektu „Zvyšování počítačové gramotnosti v moderní multimediální učebně“. Celková sjednaná cena díla je 26 000,- Kč.
394. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na projekční práce ze dne 5.5.2020. Předmětem dodatku jsou změny v čl. III smlouvy, a to z důvodu oznámení nepředvídatelných okolností dle čl. II. odst. 3 a čl. VII odst. 3 ze strany zhotovitele ze dne 30.9.2020.
395. ZO schvaluje Uhrazení části nákladů (cca 40% z celkových nákladů) Nadaci partnerství na opravy značení Moravských vinařských stezek ve výši cca 2 000,- Kč, které
provedla v letošním roce na katastrálním území obce Petrov.
396. ZO schvaluje Pořízení čerpací techniky - hydraulického agregátu, čerpadel, hadic
a savic od firmy PRODIA s.r.o. v celkové ceně 243 000,- Kč včetně DPH.
397. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1441/9 o výměře 60 m2
v k.ú. Petrov u Hodonína.
398. ZO schvaluje Nové podmínky spolupráce s firmou Fimatex CS spol. s r.o., která má
v obci umístěný kontejner na textil, a to, že za každý kontejner firmy umístěný v katastru Obce Petrov zaplatí Obec firmě Dimatex CS, spol. s r.o. částku 900,- Kč + DPH
ročně. Platba proběhne vždy ke konci kalendářního roku na základě vystavené faktury.
Pověření starostky k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci.
399. ZO schvaluje Prodloužení termínu vrácení bezúročné zápůjčky MAS Strážnicko, z.s.
ve výši 100 000,- Kč z původního termínu 31.12.2020 na termín 31.12.2021 a pověření
starostky obce k podpisu dodatku ke smlouvě.
400. ZO neschvaluje Poskytnutí peněžního daru spolku Malovaný kraj na vydávání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka.
Vzalo na vědomí:
- Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace na rok 2021.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace na roky
2022 – 2023.
- Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2021. Viz. příloha č. 1/ZO24.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrov na roky 2022 – 2024. Viz. příloha
č. 2/ZO24.
- Informace starostky ohledně technického dozoru na stavbu „Sběrný dvůr Petrov“ – stavební objekt SO01 a pověřuje starostku uzavřením smlouvy na provádění stavebního dozoru ve výši 20 000,- Kč.
- Dodatek č. 1 Smlouva o dílo Lenka Topolanská.
- Žádost pana Jana Martinka o změnu využití území části pozemku p.č. 1288/1 v k.ú. Petrov
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u Hodonína v Územním plánu obce Petrov, který je v současné době v platném ÚP obce
označen jako plocha U-Veřejné prostranství.
- Žádost majitelů pozemků p.č. 1288/1, 1288/15, 1288/20, 1288/2, 1288/25, 1288/5, 1288/3,
1288/17 a 1288/4 v k.ú. Petrov u Hodonína, kteří žádají o přesunutí plochy krajinné zóny
s přírodní funkcí Ek (biokoridor), která je vyčleněna v současném územním plánu na jiné
pozemky v katastru obce.

Usnesení č. 401 - 420ze zasedání č. 25 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 17.12.2020
401. ZO schvaluje Program jednání.
402. ZO schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Petrov na rok 2021.
403. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace
na roky 2022 – 2023.
404. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2021. Složení rozpočtu: příjmy
22 155 000,- Kč, výdaje 26 743 000,- Kč a financování - 4 588 000,- Kč. Viz. příloha
č. 1/ZO24.
405. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrov na roky 2022 – 2024.
406. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020. Viz. Příloha č. 1/ZO25.
407. ZO schvaluje Vyřazení majetku v hodnotě 656 011,80 Kč z evidence obce Petrov. Viz.
Příloha č. 2/ZO25.
408. ZO schvaluje Smlouvu č. 1190500032 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky – Výměna svítidel veřejného osvětlení – Petrov. Předmětem smlouvy je poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši 1 419 150,39 Kč.
409. ZO schvaluje Příkazní smlouvu Poradenství P+P s.r.o. Předmětem smlouvy je zajištění
dotačního managementu k projektu „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Petrov“, a
to v souladu s výzvou č. 5/2019 z Národního programu životního prostředí. Odměna
příkazníka je stanovena pevnou částkou ve výši 10 000,- Kč bez DPH, tj. celkem částka 12 100,- Kč včetně DPH.
410. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001040019154/001-MOEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Martínek. Předmětem smlouvy jsou části obecních pozemků
p.č. 674 a 682/1 v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterých bude E.ON Distribuce, a.s.
realizovat stavbu „Petrov,úprava NN, Martínek K/“. Jedná se o umístění distribuční
soustavy – Kabelové vedení NN, Kabelová skříň NN. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč.
411. ZO schvaluje Prodej části obecního pozemku p.č. 1464/320 cca 2 m2 v k.ú. Petrov
u Hodonína obci Sudoměřice.
412. ZO schvaluje Smlouvu o Smlouvě budoucí kupní Obec Sudoměřice. Předmětem
smlouvy je část obecního pozemku p.č. 1464/320 v k.ú. Petrov u Hodonína cca 2 m2,
na kterém bude Obec Sudoměřice realizovat stavbu „Sudoměřice – cyklostezka na
Petrov“. Výše kupní ceny je stanovena na částku 25,- Kč /m2. Skutečná výměra bude
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vymezena geometrickým plánem po rozdělení pozemku, který bude vypracován po
dokončení budoucí stavby cyklostezky dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Bc Petr Škrobáček, zodp. Projektant Ing. Peter Štefančík.
413. ZO schvaluje Pronájem obecních pozemků p.č. 2104/24, 2104/38, 2104/76, 2104/117,
2104/131, 2104/144, 2137/2, 2137/10, 2137/11 v k.ú. Petrov u Hodonína a p.č. 2098,
2114, 2123 v k.ú. Sudoměřice.
414. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 4992/2009, 5079/2009
ZERA, a.s. Ratíškovice. Předmětem jsou nemovitosti p.č. 2104/24, 2104/38, 2104/76,
2104/117, 2104/131, 2104/144, 2137/2, 2137/10, 2137/11 v k.ú. Petrov u Hodonína
a p.č. 2098, 2114, 2123 v k.ú. Sudoměřice, které přenechává Obec Petrov k dočasnému užívání a požívání a společnost ZERA, a.s. Ratíškovice se zavazuje zaplatit za to
pachtovné. Celková užívaná výměra činí 6, 569 ha, sazba za ha je 3 000,- Kč. Celkové
roční pachtovné činí 19 698,- Kč. Pacht se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 1 rok.
415. ZO schvaluje Pronájem části obecního pozemku p.č. 1441/9 o výměře 60 m2 v k.ú.
Petrov u Hodonína manželům Simoně a Petrovi Zezulovým. Cena nájmu za 1 m2 a rok
činí 40,- Kč. ZO pověřuje starostku k zadání vypracování nájemní smlouvy.
416. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2018 Urbanistické středisko
Brno, spol. s r.o.
417. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce MAS Strážnicko, z.s.
418. ZO schvaluje Smlouvu sběr odpadu jedlých olejů a tuků Kalich.
419. ZO schvaluje Cenovou nabídku společnosti H. arch projekt s.r.o. Hodonín na akci
„Stavební úpravy pódia a přístřešku v areálu Plže“ za cenu 41 300,- Kč. Předmětem
nabídky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na přestavbu
stávajícího pódia v památkové rezervaci Petrov – Plže. Projekt bude obsahovat úpravy
pódia, tj. jeho rozšíření včetně úprav navazujících zídek a projekt zastřešení pódia dle
návrhu v PD pro ÚR PETROV – Vesnická památková rezervace „Plže (SO 902 Pódium se zastřešením, H. arch projekt s.r.o. 09/2020).
420. ZO schvaluje Pasport místních komunikací, který vypracovala společnost Trasig s.r.o.
Vyškov.
ZO vzalo na vědomí:
- Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Základní škola Petrov – výměna
zdrojů tepla. Výše dotace činí 443 526,- Kč.

Usnesení č. 421 - 443 ze zasedání č. 26 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 29.1.2021
421. ZO schvaluje Program jednání.
422. ZO schvaluje Odpisový plán obce Petrov na rok 2021.
423. ZO schvaluje Nájemní smlouva Martin Krůtil. Předmětem smlouvy je část pozemku
p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 18 m2. Nájemce je majitelem dřevěného
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prodejního stánku, ve kterém provozuje občerstvení s posezením. Tento pozemek bude
využívat pro rozšíření letní zahrádky pro posezení, jako součást stánku. Výše nájemného je stanovena na 40,- Kč/m2/rok. Celkové nájemné za kalendářní rok je stanoveno
na 720,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
424. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330066874/001 Obec
Petrov. Předmětem smlouvy je část obecního pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterém bude realizována stavba „Petrov,rozš.kNN,Sběrný dvůr K-1401/14“
– kabelové vedení NN, pilířová skříň NN dle geometrického plánu č. 889-201081/2020,
který vyhotovila firma MDP GEO, s.r.o.. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 1000,- Kč.
425. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001030057989/001-MOEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Švrček. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 163/1 v k.ú.
Petrov u Hodonína, na kterém se bude realizovat stavba „Petrov,rozš.kNN, Svrček
K-327//1“ – kabel NN, přípojková skříň. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 1000,- Kč.
426. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030061263/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Ilčíková. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 2029 v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterém se bude realizovat stavba „Petrov,rozš.kNN,Ilčíková K/2016“ – kabelové vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč.
427. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330067478/001
Hartman. Předmětem smlouvy jsou části obecních pozemků p.č. 163/1 a p.č. 182
v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterých se bude realizovat stavba „Petrov,příp.kNN,
Hartmann K/177“ – kabel NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve
výši 1000,- Kč.
428. ZO schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb. Předmětem Dodatku ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
je závazek poskytnout finanční prostředky ve výši 15 000,- Kč Městu Hodonín – Městské knihovně Hodonín na zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů.
429. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2021 Tritius Solutions a.s. Předmětem smlouvy
je závazek zhotovitele provést instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius
v rámci instance knihovního systému Tritius, jehož licenci vlastní a provozuje Městská
knihovna Hodonín. Dále provede převod dat ze stávajícího systému Clavius/Clavius
REKS.Výše ceny za provedené dílo a následný udržovací poplatek byl stanoven na
částku 1 815,- Kč včetně DPH za kalendářní rok.
430. ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 640 897,- Kč Dobrovolnému svazku obcí - Obce pro Baťův kanál na předfinancování nákladů spojených
s výstavbou stavby „Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)“. Tato bude následně použita na předfinancování nákladů spojených s výstavbou
cyklotrasy podél Baťova kanálu na k.ú. Petrov. Začátek cyklotrasy je u soutoku Baťova kanálu s Veličkou na k.ú. Strážnice a dále trasa pokračuje podél Baťova kanálu až
do přístav na k.ú. Petrov. Celková délka realizovaného úseku je cca 4,3 km.
431. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov. Na
základě této smlouvy poskytne Obec Petrov ze svého úču příjemci dotaci ve výši
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640 897,- Kč za účelem předfinancování nákladů na realizaci stavby s názvem „Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)“, která je financována
z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci nejpozději do 28.2.2021.
432. ZO pověřuje Starostku, aby zajistila u pana Ing. Jana Miškeříka zpracování zadávací
dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“. Veřejná zakázka
bude zvlášť na dopravní a technickou infrastrukturu (vozovky, parkoviště, chodníky a
inženýrské sítě) a na objekty pozemních staveb (bez podia).
433. ZO schvaluje Strategii obce Petrov na období 2021 – 2025.
434. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2020 Cuták. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny, a to takto: D.1.4.g – silnoproudá elektrotechnika
o položku méněpráce ve výši -12 129,32 Kč bez DPH. Celková cena činí 314 480,35
Kč bez DPH, což je 380 521,23 Kč včetně DPH.
435. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 7.12.2020 Bačík. Předmětem dodatku je změna celkové ceny, a to takto: D.1.1.h – elektronické komunikace – méněpráce
– 5 947,20 Kč bez DPH. Celková cena činí 591 172,08 Kč bez DPH, což je 715 318,22
Kč včetně DPH.
436. ZO schvaluje Realizace akce „Projekt Petrov, průmyslová zóna prodloužení vodovodu“ na pozemcích p.č. 682/1, 1425/1, 1425/184, 1418/2, 1418/10, 1424/2, 1424/3,
1424/5 a 1424/1 v k.ú. Petrov u Hodonína společnými finančními prostředky Obce
Petrov a podnikatelských subjektů v této lokalitě.
437. ZO schvaluje Umístění Zásilkovny BOXU v obci Petrov.
438. ZO schvaluje Záměr výpůjčky části obecního pozemku (cca 2 m2) p.č. 760/7 v k.ú.
Petrov u Hodonína.
439. ZO schvaluje Návrh dopravního značení Rybáře křižovatka, který vypracovala společnost TRASIG s.r.o.
440. ZO schvaluje Cenovou nabídku od společnosti TESLUX Lighting s.r.o. Brno na výměnu LED osvětlení v základní škole, a to ve výši 45 254,- Kč. Jedná se o výměnu
svítidel v jedné třídě a v ředitelně. Současné osvětlení není bezpečné (z hlediska ukotvení – v minulosti došlo k vytržení a pádu současného světla ve třídě i ředitelně) a je
potřeba nahradit bezpečnějším, které bude současně úspornější.
441. ZO schvaluje Cenovou nabídku společnosti Projekce DS s.r.o. Hodonín ve výši
37 510,- Kč včetně DPH na projektovou dokumentaci na akci „Petrov – prodloužení
chodníku za kostelem“.
442. ZO schvaluje Cenovou nabídku společnosti Projekce DS s.r.o. Hodonín ve výši
24 079,- Kč včetně DPH na projektovou dokumentaci na akci „Petrov – propojovací
chodník p.č. 112/2“.
443. ZO neschvaluje Zapojení obce Petrov do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.
ZO vzalo na vědomí:
- Nabídku spolku Voda lidé krajina, z.s. na vypracování generelu, který řeší souhrn opatření
na boj se suchem a pověřuje starostku, aby zpracovala žádost o dotaci na Jihomoravský kraj.
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- Plán prací na rok 2021.
- Žádost pana Davida Motyčky o odkoupení obecního pozemku p.č. 1898 v k.ú. Petrov
u Hodonína, a zároveň informace ohledně možného prodeje pozemku, jehož součástí je
stavba vinohradnické budky, kterou v minulosti vystavěla rodina Bačíkova.

NĚCO ZE STATISTIKY OBCE
Ke dni 31. prosince 2020 měla naše obec 1 341 obyvatel. V následující tabulce uvádíme
změny ve složení obyvatelstva v letech 2010 – 2020.
Změny
2010 2011 2012 2013
Přihlášení 17
19
28
31
Odhlášení 14
28
20
15
Narození
15
8
12
9
Úmrtí
16
6
14
20
Stěhování
23
22
16
10
v obci

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
29
21
27
27
14
32
34
23
27
22
30
39
23
24
12
16
17
14
11
15
15
22
14
17
12
6
13
10
22

8

13

18

10

8

3
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Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

ROZPOČET OBCE PETROV NA ROK 2020
Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

PŘÍJMY
Par

Pol

org1

org2 Název

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,

1341

Poplatek ze psů

1342

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1361

Správní poplatky

1381

Daň z hazardních her

1385

Dílčí daň z technických her

Kč
50 000,00
350 000,00
2 500 000,00
400 000,00
8 200 000,00
10 000,00
590 000,00
25 000,00
2 000,00
5 000,00
25 000,00
50 000,00
450 000,00

1511

Daň z nemovitých věcí

800 000,00

2420

Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.

100 000,00

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

Z toho

4 000 000,00

306 800,00
3 861 200,00

2144

Ostatní služby

3314

Činnosti knihovnické

60 000,00
3 000,00

3341

Rozhlas a televize

5 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1 000,00

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3613

Nebytové hospodářství

80 000,00

3632

Pohřebnictví

20 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

70 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 000,00

30 000,00
120 000,00
20 000,00
20 000,00
22 155 000,00

PŘÍJMY celkem:

VÝDAJE
Par

Pol

org1

org2 Název

Kč

2144

Ostatní služby

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2292

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

80 000,00

3341

Rozhlas a televize

80 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

80 000,00

3392

Zájmová činnost v kultuře

50 000,00

Z toho

1 500 000,00
50 000,00
2 500 000,00
66 400,00
2 000 000,00
30 000,00
2 800 000,00
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3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3511

Všeobecná ambulantní péče

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3635

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

3636

Územní rozvoj

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

200 000,00

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

150 000,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100 000,00

4351

Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.

142 900,00

5213

Rezerva na krizová opatření

100 000,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

2 000 000,00

6171

Činnost místní správy

2 000 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

120 000,00

6399

Ostatní finanční operace

400 000,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

1 100,00

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

30 000,00

15

350 000,00
20 000,00
100 000,00
10 000,00
800 000,00
50 000,00
600 000,00
414 800,00
4 500 000,00
100 000,00
700 000,00
4 400 000,00

120 000,00

97 800,00

26 743 000,00

VÝDAJE celkem:

FINANCOVÁNÍ
Par

Pol

org1

org2 Název

8115

Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

Kč

Z toho

5 500 000,00
-912 000,00
4 588 000,00

FINANCOVÁNÍ celkem:

Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Financování

22 155 000,00
26 743 000,00
4 588 000,00

Poznámka
Vyvěšeno: 20.11.2020
Sňato: 17.12.2020

OKÉNKO KRONIKÁŘKY

Ve stejném termínu i rozsahu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ v Petrově, Petrov 113.

Schváleno usnesením číslo: 404
V
roce 2020 jsme prožili celkem 9 ledových dnů. Během roku nasněžilo 9 cm a napršelo
Dne: 17.12.2020
667 l za celý rok. Bylo celkem 8 letních dní, 16 tropických dní a 3tropické noci, dokonce
jsme
prožili i 1 tropický den v jarních měsících. Nejvyšší teplota byla naměřena v Petrově
Počet záznamů: 68
28. června a to 34,1° C, naopak největší mráz jsme zaznamenali 2.ledna a to – 8,3° C. Poprvé v roce klesla teplota pod bod mrazu 1. ledna na -4,8° C. Ve Strážnici byla 14. září na
měřena *teplota 30° C.

Konec zimy ohlásili svým odletem havrani a to 3. března, což bylo o tři dny dříve než v roce
2019. Vlaštovky přiletěly z teplých krajin 13.dubna, o celých 10 dnů je předběhli čápi2/2a ty
o 2 dny předstihl kominíček. Na cestu do teplých krajů se vydaly vlaštovky 5. září, čápi je
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předběhli a odletěli 4. září. V tomto týdnu odletěli také a kominíčci. Na zimu k nám zavítali
havrani 21.října.
V letošním roce nastal super úplněk Měsíce a to 7. dubna, také jste mohli zaznamenat modrý svit měsíce a 31. října.
2020
1
2
teplota 0,35 36,31
srážky
16 41,5

3
6,24
17,5

4
5
6
7
8
9
10
11 12
9,45 13,75 20,42 21,41 21,77 16,33 11,09 5,29 3,35
14,5
77 122 105
67 73,5 177
19 38

srážky 2020
200

177

180
160
140

122

120

105

100

77

80
60

0

73,5

41,5

40
20

67

16

1

2

38
17,5

14,5

3

4

19

5

6

7

8

9

10

11

12

Všechny informace
týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan, Petrov č. 22
Všechny informace týkající se počasí velmi pečlivě sleduje a zapisuje pan Holan , Petrov č.
Jana Trojancová, kronikářka
22
Jana Trojancová, kronikářka
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Týden sportu v mateřské škole
Sportovní týden jsme zahájili v pondělí 11. 1. 2021 a heslem „Sportem ku zdraví“ jsme se
řídili celý týden. Den za dnem jsme se seznamovali s různými zimními sporty. Moc dobře
víme, jak se bruslí na ledě, lyžuje nebo jak se udržet na snowbordu. Konec týdne jsme
zakončili olympiádou, kde jsme dětem nachystali program venku – předávání pochodně,
závod na lyžích, závod v bobu, hod na cíl, stavění sněhuláka a dětmi oblíbená koulovačka.
Počasí nám přálo a my jsme si sněhu užili, jak nejvíc jsme mohli. Děti si nejen za celý den,
ale za celý týden vysportovaly medaile a sladkou odměnu.
kolektiv MŠ
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Divadlo ve školce
Když nemůže do školky divadlo, na scénu nastupují učitelky s dětmi. Pátek 5. 2. 2021 jsme
si dopoledne zpříjemnili divadýlkem. S dětmi jsme nejprve prošli bránou do pohádkového
světa, kde na nás čekaly masky k pohádce O veliké řepě. Role jsme si rozdělili a pustili
jsme se do toho. Hraní děti bavilo natolik, že jsme hru zopakovali několikrát a děti se mohly
prostřídat. Na závěr jsme si všichni zatleskali a vrátili se bránou zpátky do reálného světa.
kolektiv MŠ

Karneval ve školce
V pátek 12. 2. 2021 proběhl v mateřské škole karneval. Děti přišly do školky ustrojené
v povedených kostýmech. Ve školce se procházely princezny, indiáni, různá zvířátka, Harry
Potter i s Harmionou, policajt nebo doktorka. Pro děti jsme připravili aktivity na celé dopoledne – přehlídka masek, skládání klauna, překážková dráha nebo slalom na koni. Karnevalové dopoledne jsme zakončili diskotékou – tanec ve dvojicích s nafukovacím balónkem,
podlézt pod lanem, taneček a dlouhý veselý vláček.
kolektiv MŠ
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Mateřská škola v době lockdownu
Od 1. 3. 2021 došlo k uzavření mateřských škol. Našim předškolákům byla nabídnuta možnost docházet do školky a připravovat se na nástup do školy. Děti chodí do školky na půl
hodinky a každá paní učitelka se věnuje jednomu děťátku v jiné třídě. S ostatními dětmi
udržujeme kontakt pomocí dobrovolné distanční výuky. Materiály jsou připravovány tak,
aby kopírovaly rytmus vzdělání v mateřské škole. Děti doma vytvořily zvířátka, která nám
donesly a rozveselily tak chodbu naší školky. Dětem natáčíme videa, podle kterých si děti
můžou s rodiči zacvičit. Vděčné jsme za zpětnou vazbu rodičů, která je v podobě fotky nebo
videa.
kolektiv MŠ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Období zimy ve 2. ročníku
Žáků 2. ročníku se v lednu ještě netýkala distanční výuka, a tak jsme se po Vánocích mohli
v novém roce sejít všichni v naší třídě.

Zima

Zima v místní krajině, sledování počasí a zimní měsíce patří k úvodu každého nového dne.
Pozorování změn v přírodě, porovnávání s jinými ročními obdobími je
součástí našeho každodenního vyprávění.
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Pro rozvoj slovní zásoby a znalostí jsou připomínána přísloví, rčení, lidové zvyky, rituály
a tradice.

Zdraví
V měsíci lednu jsme si hodně vyprávěli o tom, jak pečovat o své zdraví a o základních hygienických návycích. Děti byly upozorněny na základní zásadu, že se o své zdraví musí starat
především každý sám a také na to, jak mají nemocem, ale i úrazům předcházet (otužování,
větrání, mytí, vhodné oblečení, zubní hygiena, ale také opatření, která se týkají současné
pandemie ...) Připomněli jsme si i důležitá telefonní čísla.
K tomuto tématu (vhodné zimní oblečení) si vytvořily děti nádherné návrhy na čepice a
rukavice.
Látky nám darovala paní Škodáková a my jí ještě jednou touto cestou moc děkujeme.

Zvířata v zimě
K období zimy se váže také starost o zvířata a ptáky. Takže hned dalšími tématy byla krmítka, krmelce, smysluplné krmení za mrazu a při sněhové
pokrývce.

Z lidových zvyků a tradic
V novém roce jsme se sešli 4. ledna, a to už jsme si povídali o svátku, který nás čekal hned
6. ledna - Tři králové. Tento svátek jsme porovnali, jak se slavil v minulosti a jak v současnosti. Podívali jsme se na krátkou povídku ,,Jak to bylo na Tři krále“ z cyklu večerníčkových pohádek ,,Chaloupka na vršku“, kde je krásně zpracován odkaz předchozích generací.
Moudrost lidových obyčejů a tradic dokreslují pořekadla, přísloví a lidové písničky. Každé
dítě si v hodině vyrobilo svoji tříkrálovskou čepici a po zbytek vyučování je měly děti na
hlavách. Radost byla veliká!
Další dny v období zimy se vždy neslo v duchu maškarních a karnevalových masek, přípravy na masopust – fašaňk. Letos jsme jen zavzpomínali a vyrobili jsme si veselé klauny
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z papírových kelímků, kteří nám krásně ozdobili třídu.
Jarmila Flašarová, učitelka

Karnevalová online výuka
Po skončení vánočních svátků žáky bohužel nečekal návrat do školních lavic. Nový rok
2021 započal opět distanční výukou, na kterou si už děti pomalu zvykly. Distanční vzdělávání je náročné pro všechny zúčastněné – nejen pro žáky, učitele, ale i pro rodiče žáků. Při
online výuce je těžší udržet pozornost dětí, chybí okamžitá zpětná vazba a výuku komplikují technické potíže. Přesto jsme se rozhodli si vyučování s dětmi zpříjemnit a 5. března
probíhala výuka 3. a 4. ročníku v karnevalových maskách. Do online hodin se tak připojili
princezny, rytíři, čarodějnice, superhrdinové a spousta dalších masek. Výuka probíhala pod
vedením náčelnice Romany Staňkové a hodiny byly zpestřeny kvízy, hádankami, matematickými hady a šálkem dobrého čaje, který si děti do hodin mohly uvařit.
							
Romana Staňková, učitelka

I Indiáni zkouší on- line výuku 
Na pátek 12. 3. 2021 si děti z první třídy měly za úkol připravit indiánskou čelenku. Každý
žák si měl také vymyslet své indiánské jméno. Takže už jsme ve třídě neměli Moničku,
Amálku, Tomáška či Adámka …ale třeba Bílou tlapku, Šedého vlka, Zlomený šíp, Lví
střelkyni a další zajímavá jména.
Motivací pro tento projektový den bylo, že žáci prvního ročníku při výuce matematiky
pracovali s indiánskými motivy. Počítali indiánská týpí, kolik indiáni vystříleli šípů na terč,
počítali také kolik čtverců, trojúhelníků, kruhů a obdélníku zdobí indiánská dýmka míru.
Dále jim k procvičování sčítání a odčítání do deseti sloužily indiánské totemy, čelenky a
jejich ozdoby, indiánský člun apod.
Víme, že současná situace není jednoduchá jak pro dospělé, tak také pro děti, snažme se
tedy aspoň takovýmito drobnostmi tuto situaci zpestřit.
Jitka Vyoralová, učitelka
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Galerie na plotě
Uzavřená škola pro žáky nejprve 3. - 5. ročníku, následně i pro ty nejmladší školáky 1. a 2.
ročníku, zrušené akce, ale ve škole to stále pulzuje.
Abychom se Vám pochlubili, že i v této době jsme aktivní nejen v hlavních předmětech,
připravili jsme pro Vás všechny GALERII NA PLOTĚ.
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První díl této galerie byl věnovaný paní Zimě - ozdoby, krmítka, zimní krajina a další motivy zimy. Ve druhém díle jsme sestavili výstavku na téma Psaní u nejmladších žáků 1., 2. a
3. ročníku. Nyní pro Vás kompletujeme již třetí díl s podtextem Jaro v barvách.
Protože k jaru patří neodmyslitelně Velikonoce, rozhodli jsme se, že vyhlásíme malou velikonoční akci pod názvem PETROVSKÝ VELIKONOČNÍ KRASLICOVNÍK. Pevně věříme, že se nám podaří netradiční kraslicovník vytvořit.
Tímto bych Vám chtěla jménem celého kolektivu ZŠ a MŠ popřát hezké prožití Velikonoc,
mnoho zdraví do následujících měsíců.
Za kolektiv zaměstnanců
Renata Svobodová, ředitelka školy

Online výuka ve škole
Už je to vše dlouho, naposledy 18. prosince jsme se ve škole viděli všichni společně. Čas
letí, všichni jsme z dění kolem nás unaveni, jsme nervózní, nesví a projevuje se to všude.
A jestli si myslíte, že na dětech to není znát, mýlíte se dvojnásob. Spousta z nich už se chce
vidět a setkávat se svými kamarády. Už je to nebaví sedět na hodinách u počítače a poslouchat, co se má dělat, protože jsou na to sami. V tomto okamžiku pomíjím nezištnou spolupráci dospěláků, kteří často svými drobnými radami chtějí svým dětem pomoci. Vůbec si
však neuvědomují, že tím svým dětem nepomáhají, ba naopak jim více škodí. Děti nemají
následně potřebu se ve školních činnostech osamostatňovat, ale naopak jsou pohodlnější,
nevytváří se u nich pocit zodpovědnosti za svou práci.
Máte, co by rodiče pocit, že se na Vás valí hromada úkolů a povinností, ale připusťme si, že
školní práci se mají věnovat Vaše děti. Vy byste měli pouze dohlížet na to, aby děti vstaly a
připravily se na hodiny. V těchto chvílích děti již ztrácejí základní pracovní návyky spojené
se vstáváním, dodržováním časového rozvrhu. Čím dál častěji se setkáváme s nevůlí spolupracovat a být přítomen na hodinách, také s odesíláním a odevzdáváním splněných úkolů.
Uvědomme si, že s návratem k běžnému školnímu režimu bude některým jedincům velmi
těžko – vstávat, oblékat se, snídat, přesunout se do školy, průměrně 4 vyučovací hodiny ve
škole a odpolední činnosti.
Myslíte si, že to zvládnou všechny děti? …
Když v současné době mají problém se připojit na 2- 3 půlhodinové vyučovací jednotky? …
A v čase do 12 hodin si vypracovat úlohy a cvičení, která jim byla zadaná? …
Jistě bychom si mohli pokládat další a další otázky, ale k zamyšlení to stačí.
Snaha a spolupráce nás všech – učitelů, rodičů i dětí by měla být na prvním místě. Proto
bych Vám ráda poděkovala za trpělivost, každodenní úsilí a toleranci, která je v této době
nesmírně důležitá. Poděkování patří také slečně Heleně Javornické, studentce Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého Olomouc, která nám v průběhu měsíce února pomáhala v
individuálních hodinách při práci se žáky 3., 4. a 5. ročníku. My jí přejeme hodně studijních
úspěchů v náročné online výuce.
Renata Svobodová, ředitelka školy
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
V článku z konce loňského roku jsem nám všem přál návrat k normálnímu životu v nepříliš
vzdálené budoucnosti. No zatím se to nepovedlo, spíše naopak. Nicméně i tak hledíme do
budoucna s optimismem a doufáme ve zlepšení situace. I proto plánujeme akce, které bychom mohli uspořádat.
Jako první bychom rádi udělali sběr železného odpadu. Občas mě někdo zastaví a ptá se,
kdy jej provedeme. Měli jsme jej v plánu ještě před Velikonoci, ale to se kvůli omezením
nepodaří. Jakmile to situace dovolí, sběr uděláme.
Na konci května běžně pořádáme petrovskou dětskou soutěž, budeme velmi rádi, když se
s Vámi na ní uvidíme a budeme dětem fandit. Pokud by se nemohla konat v obvyklém termínu, budeme se snažit najít termín náhradní, což platí i pro další plánované akce.
Další velkou akcí, kterou máme v přípravách, jsou oslavy 110. výročí hasičů v Petrově.
Plánovaný termín je 5. června. V rámci oslav bychom rádi uspořádali odpolední hasičskou
ukázku a večerní zábavu v Plžích.
Až se nám rok přehoupne do druhé poloviny, bude na řadě soutěž dospělých družstev
a dorostu. Ta bývá tradičně první červencový víkend.
Takto jsem Vám nastínil naše plány pro první půlrok letošního roku a teď nezbývá než sle-
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dovat vývoj situace ohledně opatření. V případě konáním kterékoliv akce Vám určitě dáme
o ní zavčas vědět.
			
Pěkné Velikonoce a pevné zdraví Vám za celý sbor přeje,
					
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
První 3 měsíce tohoto roku patřily k těm klidnějším. K 16. březnu byla naše jednotka povolána celkem ke 3 mimořádným událostem, a to ke 3 požárům.
Prvním naším letošním zásahem se stal požár v pondělí 11. ledna ve 14:10 hodin. Jednalo
se o požár rozvaděče v kuchyni v areálu Šohaje ve Strážnici. Z toho důvodu sem bylo
v 1. stupni dle požárního poplachového plánu povoláno 5 jednotek. Naštěstí se jednalo
teprve o začínající požár, který byl uhašen ještě před naším příjezdem.
Podruhé se sirény rozezvučely v 18:02 hodin v pátek 26. února. Zde se jednalo o požár trávy
v sadu podél silnice I/55 u Rohatce směrem na Hodonín. Na likvidaci požáru byly nasazeny
2 vodní proudy a této události se účastnily 4 jednotky.
Posledním naším zásahem byl požár travnatého porostu v neděli 14. března v 13:14 hodin
mezi Rohatcem a Soboňkami. Požár o celkovém rozsahu 40 x 50 metrů jsme uhasili pomocí
několika vysokotlakých proudů. Na místě události se potkalo celkem 5 jednotek požární
ochrany.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Přípravu na jarní část sezóny 2020/2021 jsme byli nuceni přizpůsobit restriktivním opatřením Vlády ČR v souvislosti s aktuální pandemickou krizí. Ani to nás však neodradilo od
toho, abychom se alespoň v omezených podmínkách mohli připravovat na restart soutěžních utkání. V případě A-mužstva tedy byly zvoleny alespoň individuální běžecké tréninky
ve venkovních podmínkách. Bohužel nám však chybí kontakt s míčem, který naši hráči
měli oficiálně naposledy 11. 10. 2020 při posledním odehraném soutěžním utkání Petrov Dambořice. Rozvolnění omezení pro trénování alespoň v menších skupinách je však stále
v nedohlednu. Nikdo dnes nedokáže s jistotou konstatovat, kdy se soutěžní sezóna opět
rozběhne či bude znovu předčasně ukončena jako v loňském roce.
V této souvislosti vydala Fotbalová asociace ČR dne 2. 3. 2021 „desatero“ k restartu soutěží:
1. Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.
2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kom-
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penzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do
30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.
6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v
dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany
Vlády ČR dovolí.
8. Pokud jde o kontumaci, pak
- za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
- utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije
koeficient.
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.
Když tedy nyní nemůžeme aktivně skupinově sportovat,
snažíme se alespoň využít tento čas ke „zvelebení“ našeho
sportovního zázemí.
Ke konci roku 2020 byla v kabinách na hřišti Sokola Petrov
dokončena rekonstrukce sprch v šatně hostů, které již byly
ve velmi kritickém stavu.
Na jaře bychom chtěli dokončit realizaci rozšíření míst
k sezení pro diváky o cca 40 nových míst k sezení na fotbalovém hřišti. Zbývá provedení montáže desek pro nové
lavky. Současně je třeba ve spolupráci s petrovskými hasiči
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vyčistit koupaliště tak, abychom opět mohli během roku 2021 zavlažovat fotbalové hřiště.
Rovněž bychom se chtěli věnovat trávě na naší hrací ploše, kdy plánujeme provedení vertikutace (prořež trávníku) případně s následným zapískováním, podsazení trávníku, hnojení
a aplikace postřiku.
V sobotu 20. 3. 2021 se za přísných protiepidemických opatření uskutečnila odložená volební Valná hromada Okresního fotbalového svazu Hodonín. Během valné hromady byla
provedena volba předsedy OFS, členů Výkonného výboru OFS a členů Revizní komise
OFS.
Všichni pevně věříme, že tato nepříjemná epidemická situace brzy skončí a opět se všichni
setkáme na fotbalovém hřišti, abychom si užili nedělní sportovní zážitek.
Ladislav Krůtil ml., jednatel

Soubor Petrovjan
Jaro se pomalu přikrádá do vsi,
pučí už kvítí, strom i keř.
Voláme: „svobodo?! Kde jsi?!“
Už nebaví nás tenhle svět.
Svět bez písní a tanců,
ulice bez lidí.
Z telky jen snůška keců,
to se jen tak nevidí.
Tahle divná doba,
zavřela nás doma.
Kroje už ve skříni žerou nám molové.
Zakázali všechno, ve vládě … (víte kdo.)
Vzpomínáme na doby, kdy jsme byli spolu.
Scházeli se na zkouškách a nepili jen vodu.
Jediné co vzít nám nemohou,
to jsou vzpomínky krásné.
Ty nás drží nad vodou,
to je všem víc než jasné.
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Krom online pití a povídání, v souboru neděje se nic.
Proto vám nemám dnes o Petrovjanu víc co říct.
Jen to, že:
Chybí nám na rtu písnička,
a proto vznikla tato básnička.
Jediné přání máme:
Ať už se zase všichni ve zdraví potkáváme!!!
Ať ožije nejenom ta naše dědina,
ale i celá souborová rodina.
Ať kroje se v dědině a Plžách zas nosijů.
Ať všecky svátky se zase slavijů.
Ať vzduchem zní ty krásné písničky,
co těší cizince, aj naše babičky.
Přejeme Vám hodně sil do dalších „divných“ dní!!!
Soubor Petrovjan
Ivana Klásková, vedoucí

Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
Členům mysliveckého spolku s probouzejícím se jarem pomalu končí pravidelné přikrmování zveře, ale zároveň jim začínají další povinnosti, kterým se musí věnovat.
Krmelce a zásypy, které byly v zimním období plně využity musí očistit a desinfikovat.
V případě potřeby opravit žebříky a posedy, popřípadě vyrobit nové.
V březnu proběhlo sčítání zvěře, na kterém se zjišťovaly kmenové stavy. Pro mysliveckého
hospodáře začíná období příprav podkladů pro vyhodnocení mysliveckého roku, také kompletace trofejí k hodnocení. Pokles stavu zvěře je ovlivněn mnoha faktory.
Proto i návštěvníci přírody by se měli chovat tak, aby nevyplašili samičky bažantích slepic
nebo koroptví sedící na vejcích. Ta by zastydla a bylo by po mláďatech. Na mláďata volně
žijící zvěře by lidé neměli v žádném případě sahat.
Název březen je odvozený podle viditelného stupně březosti zvířat. Proto se při všech činnostech v honitbách snažíme zachovávat především klid.
Michaela Grúberová
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Výzva občanům obce Petrov od předsedy MS Dolina Petrov
Vážení spoluobčané,
konec zimy a první jarní měsíce patří mezi nejkritičtější období pro přežití volně žijící zvěře. Zvěř je po zimních měsících vyčerpaná a na konci svých sil. V prvních jarních měsících
přechází na jinou potravu a také přichází období hnízdění a mláďat. Současně začínají jarní
zemědělské práce, kdy zvěř je více rušena. Jedním z důležitých faktorů pro život zvěře je
vedle potravy i klid.
Proto členové MS Dolina Petrov na Vás apelují, abyste při svých volnočasových venkovních aktivitách vzali v úvahu i potřeby volně žijících živočichů.
Při vycházkách používejte již zaužívané cesty a neprocházejte volnou krajinou, a zvláště
při venčení psů je vždy mějte ve svém dosahu.
Nejde o to někoho omezovat. Zvláště v dnešní době, kdy jsou jiné kulturní, sportovní a
společenské akce značně omezeny nebo přímo zakázány, je důležité chodit ven a relaxovat
v přírodě.
Jde ale o to, aby krajina kolem nás, kterou všichni využíváme, byla i nadále plná života.
MS Dolina Petrov Vám děkuje za Vaši vstřícnost a ohleduplnost.
Robert Prokipčák, předseda

Český svaz chovatelů
Chovatelé v roce 2020
Rok 2020 nebyl pro chovatele základní organizace Petrov příliš úspěšný. Hlavní příčinou
problému bylo počasí a Covid. V jarních měsících v době líhnutí mláďat bylo střídavě
horko, deštivo a v noci chladno, což bylo příčinou úhynu mláďat zejména u exotického
ptactva. Málo komu se podařilo usušit seno bez deště, což mělo vliv na kvalitu sena, jako
krmení pro králíky. Navíc toto počasí vyhovovalo komárům, kteří ve velké míře roznášeli
Mixomatozu. Nepomáhalo ani očkování a úhyny králíků v takové míře dlouho nepamatujeme.
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Covid zvířatům neublížil, ale přinesl problémy chovatelům. Nekonaly se burzy, takže nebylo možné prodat zvířata, nebo zakoupit nová. Rovněž různá speciální krmiva a chovatelské
potřeby bylo problém sehnat. Naštěstí pan Ota Hybner ve své prodejně základní krmiva
zajistil. Nesvolávali jsme členské schůze, ale v krátkém období uvolněných nařízení se nám
podařilo společně oslavit kulatá výročí narozenin našich členů 50, 60 a 70 let. Zúčastnili
jsme se akce "Kotlík". Guláš od Vaška Tománka a Milana Režňáka byl hodnocen velmi
dobře. Do programu jsme přichystali soutěž "Špačci" a soutěžili jsme v dalších částech
programu.
Hlavní dopad Covidu na naši činnost byl v tom, že jsme nemohli uspořádat výstavy, které
jsme měli naplánovány. Chtěli jsme vystavit drobné zvířectvo v létě a velkou výstavu papoušků v listopadu. Bohužel to z důvodu proticovidových nařízení nešlo. Doufáme, že toto
období nečinnosti organizace nebude mít vliv na aktivitu našich členů a v roce 2021 znovu
navážeme na úspěšnou činnost ZOČSCH v rámci kulturního života v obci.
za výbor ZOČSCH-Petrov
Jan Oselka

NEŽÍT NADARMO - Josef Korejz Blatinský

Pavel Foltýn

Do široka otevřeného srdce silně věřícího estéta, kronikáře, malíře a etnografického dokumentaristy Josefa Korejze Blatinského, byla vtěsnaná celá naše tehdejší Československá
vlast. Nejvíce ztvárňoval svou domovinu a lidičky v Orlických horách, ale podle rozsahu
prací vytvořených na Slovácku, byl v šedesátých letech právě tímto koutem země doslova učarován. Souhrou náhod soubor mnoha až nyní objevených maleb a dokumentačních
snímků s překvapivým pozitivním emočním nábojem, utváří nový most do minulosti, pomocí něhož lze kráčet dosud nevídanou cestou našich předků, z nichž mnozí ještě žijí.
Nepromeškejme tuto příležitost. Motto Blatinského „Nežít nadarmo“ je pro nás všechny
výzvou, společným příběhem.
Projekt „Nežít nadarmo“, který spolu s Veličanem panem Luďkem Mikáčem, pamětníky a jejich potomky, vlastivědnými a folklorními nadšenci aktuálně v této nelehké době
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vytváříme, má za cíl udělat radost a zaznamenat neodkladně, co se skutečně prožilo v přítomnosti Josefa Korejze Blatinského. Zpřehlednit, vystavit a publikovat rozsah Blatinského
děl a pomocí moderních technologií usnadnit generační komunikaci s vazbou na minulost,
estetiku, lidovou tvorbu a folklor.

J.K.Blatinský (60léta) Interier domku ve kterém dožil – stav před demolicí a malba
téhož 1957
Josef Korejz - Blatinský (3.5.1909 - 28.5.1989) se narodil v Javornici v milované osadě
Blatiny, po níž převzal svůj malířský pseudonym. Po studiu na rychnovském gymnáziu se
chtěl stát malířem, ale sociální poměry mu v jeho snu bránily. Josef Korejz navštěvoval
kurzy pro samouky u různých malířů. Pocházel z chudé rodiny. Jeho matka, kterou byl vychován jako oddaný a hluboce věřící katolík, pracovala v zemědělství a nikdy neměla více
než chalupu a kousek pole. Hluboká a upřímná víra, kterou však nikdy nestavěl na odiv, jej
provázela celým životem. Obdivovat výtvory lidského umu a přírodu se vydával na dlouhé
poutě pěšky i na kole.
V roce 1946 navštívil J.K.Blatinský slavnosti ve Strážnici a Velehrad. Prožité zážitky vázané na "Malovaný kraj" se mu staly impulzem k opakovanému návratu a rozsáhlému
výtvarnému vyjádření pomocí ilustrací a fotografií. Jeho dokumentační činnost však zabírá Slovácko, Hortňácko, Dolňácko, také Hanou, část Valašska, Chodsko, Blata. Poznal
také Slovensko - Čičmany, Horehroní, Záhorí, Šariš a mnoho dalších koutů s uchovaným
folklorem. Krajina, lidová obydlí, sakrální stavby, křty, svatby, pohřby, poutě, slavnosti,
folklorní osobnosti, prostí lidé i prosté živobytí zachycené na akvarelech a snímcích Josefa
Korejze Blatinského, nejsou v některých případech naprosto výtvarně dokonalé ani technicky brilantní po stránce fotografické, avšak nepopiratelná hodnota jeho rozsáhlého díla
je dokumentační.
Obrazy a obrázky prodával sousedům, přátelům i jiným zájemcům, a tak získával menší
obnosy na cesty po kraji, k nákupu kreslířských a malířských potřeb a knih. Maloval i za
králíka, nocleh a pohoštění. Díla Josefa Korejze Blatinského jsou nyní součástí expozice
Památníku Sedláčkových v Javornici. Zde zdobí i prostory Základní školy, Obecního úřadu
a mnohá obydlí. Řadu děl dnes uchovává Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou, Českoslovanská společnost národopisná, jíž byl členem a dopisovatelem. Spřátelil se snadno s lidmi, jejichž zájem byl tradiční způsob života. Není divu, že byl přijímán jako
očekávaný a vítaný host. Dle vyjádření pamětnice z jeho rodné Blatiny, prastrýček Josef putoval, aby maloval, dokumentoval a prožíval krásy našeho prostého lidu a malebných míst
naší vlasti. Nic jiného vlastně nedělal, to jej pohltilo natolik, že sám sebe zanedbával. Za-
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nechal však neuvěřitelné množství
prací.
Ve starším věku
byl stále víc trápen
starostmi o vlastní přežití. Neměl
nikoho, kdo by se
staral o jeho běžné
denní i dlouhodobější starosti. Po
cestách nepřestával putovat, ale
někdy již používal
autobus i na kratší
vzdálenosti.
Do
konce života ve
svém díle neustal, pracoval vlastně do posledního dne. Skonal náhle v krátké těžké nemoci.
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Petrovskou kapličku a její malérečku paní Martinkovou i ostatní práce maloval a fotografoval Josef Korejz Blatinský v roce 1956. U Martinků dobrosrdečných nositelů lidových
tradic z Petrova, našel nejen inspiraci, ale i zázemí s noclehem, na jeho přání na půdě na
seně. Pamětníky na čtyřech snímcích pod obrázkem Plže, se mi nedaří ztotožnit. Poznáváte
někoho? Udělejme mu radost. Kontaktujte: certifikato@seznam.cz Více o tvorbě potulného
malíře se dozvíte na webu: Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský
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Výsledky tříkrálového koledování 2021
Obec
míst
Strážnice
26
Petrov
6
Radějov
2
Rohatec
4
Sudoměřice
12
Online kasička ---CELKEM
50

Vybráno v Kč
148 579
35 149
12 462
46 855
47 485
14 801
305 331

Ostatní měny
Celkem v Kč
0
148 579
+ 50 € (= 1 282 Kč)
36 431
0
12 462
0
46 855
+ 99 €, 1 Penny (= 2 556 Kč)
50 041
0
14 801
+ 149 €, 1 Penny (= 3 838 Kč)
309 169

Koledování se zúčastnilo celkem 50 vedoucích skupinek a výtěžek z TKS činil celkem
309.169 Kč, po započtení valut (výtěžek byl nižší oproti loňskému roku cca o 185.700 Kč).
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli svým finančním
darem a pomohli tak realizovat přímou pomoc lidem v nepříznivé životní situaci a podpořit
sociální projekty Charity Strážnice. Velice si vážíme Vaší podpory a jsme vděční za to, že
v této těžké době můžeme díky Vám pomáhat potřebným.
Také děkujeme za nezištnou pomoc v průběhu Tříkrálové sbírky všem dobrovolníkům,
kteří přispěli svým úsilím na dobrou věc.
Jen s Vaším přispěním lze sbírku realizovat a pomáhat tak lidem v nouzi.
DĚKUJEME!!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme hasičům, fotbalistům, panu Janu Svobodovi a Kamilu Svobodovi za vyčištění
požární nádrže.

Poděkování patří také fotbalistům a dětem (mladým fotbalistům) za to, že se zapojili do
akce Ukliďme Česko a minulou sobotu uklidili naši obec. Nasbírali přes 20 pytlů odpadků.
Vaší práce si moc vážíme. Mrzí nás, že se stále najdou lidé, kteří rozhazují odpad po svém
okolí, i když jsou všude po obci rozmístěny kontejnery, koše, máme sběrné místo a kompostárnu. Budeme věřit, že se tato situace s odpadem bude v budoucnu zlepšovat.
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Velký dík patří vedoucí školního stravování, paním kuchařkám mateřské a základní školy,
které vaří zaměstnancům a cizím strávníkům i v době lockdownu. Paní uklízečky se vzorně
starají o prostory obou budov. Děkujeme.
Starostka a místostarosta

DEN UČITELŮ
V neděli 28. března byl svátek všech učitelů. I my jsme popřáli všem učitelkám, panu učiteli i duchovnímu učiteli pevné zdraví, optimismus, spolupracující děti a chápající rodiče. Zároveň jsme jim poděkovali za jejich
práci, energii, obětavost, trpělivost, empatie a příklady, které předávají našim dětem. Děkujeme, víme, že to nemáte v této obtížné době jednoduché.
Díky také za výzdobu okolí školy.
Starostka a místostarosta
							

Společenská kronika

Jubilanti v měsících únor, březen a duben:
Únor
9.2. Anna Doležalová
9.2. Vilém Pražák
17.2. Ludmila Svobodová
25.2. Zdeňka Šebestová
Březen
1.3. Věra Haraštová
13.3. Anna Hartmanová
13.3. Květoslava Mlýnková						
16.3. Božena Ryšavá
17.3. Růžena Šarová
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21.3. Marie Sklenáková
21.3. Petr Kotásek						
28.3. Josef Gavlík
Duben
1.4. Marie Koštuříková
1.4. Anna Obrtlíková
5.4. Zdenka Richterová
8.4. František Podrazil
20.4. Josef Zůbek
22.4. František Obrtlík
25.4. Alžběta Březovská
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Ema Vichorcová
Michal Švrček
Jakub Macháček
Viktorie Holoišová
Štěpán Kočvara

Opustili nás:
František Podrazil
Antonín Junek
Martin Martinek
Jozef Kašík

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
DUBEN - KVĚTEN
POPELNICE : 5.4. (Velikonoce), 19.4., 3.5., 17.5., 31.5. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 9.4., 14.5. pátek
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Co je nového v oblasti odpadů?
Především začala výstavba nového sběrného dvoru, jeho dokončení bude za cca 3
měsíce.
Aktuálně jsme na stávajícím sběrném místě u kolejí zajistili odebírání jedlých olejů
z domácností.
Oleje z fritéz a z jiného využití v kuchyni, můžete přinést v jakékoliv PET láhvi
nebo pevně uzavřeném kanystru.
Tyto pak uložíme do přepravních nádob, které si firma odveze k likvidaci. Uložení
je pro vás zdarma.
Stále platí otevírací doba na sběrném místě každou středu od 14 do 17 hodin.
Nově jsme dále rozšířili možnost ukládání kovového odpadu z domácností, jako
plechovky od nápojů a jídel. Tyto zbavené zbytků jídel a nápojů budete moci uložit
do šedého kontejneru, který bude stát u ostatních kontejnerů za prodejnou COOP.
Další bude v přístavu.
Červený kontejner na drobný elektro odpad přesuneme od COOPu ke stávajícím
kontejnerům u mostu přes Radějovku. Důvodem je málo místa za prodejnou.
O postupu výstavby sběrného dvora a organizaci sběru na tomto novém místě vás
budeme informovat příště.
						

Ladislav Krůtil, místostarosta

40

strana

1/2021

Stabilní rychlý internet
pro Petrov
v pevné síti

Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je
dnes možné připojení k internetu
rychlostí až 250 Mb/s.
CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv.
otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a
už v současné chvíli od nich třeba využíváte
řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz si
můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní
nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se
jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou
televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů)
a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných
balíčků, např. s mobilním voláním.

 Stabilita připojení i za špatného

počasí
 Udržení rychlosti a kvality pro

desítky připojených zařízení
najednou
 Internetová TV s možností

zpětného zhlédnutí
a nahrávání
 Sledování videí online bez

sekání a v nejvyšší HD kvalitě
 Možnost změny poskytovatele

bez změny sítě

Vyměňte svého poskytovatele internetu za
lepšího na www.zrychlujemecesko.cz.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku
CETIN 238 461 111 (každý všední den od
8:00 do 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která
je dostupná téměř v každé domácnosti.
Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého
ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě
v jeho původním majetku.

Internetová televize na síti CETIN
– neřešíte přechod televizního
vysílání na DVBT-2!

www.zrychlujemecesko.cz
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Vývoz odpadů v měsících duben – prosinec 2021
Duben
- popelnice: 5.4., 19.4. pondělí
- tříděný odpad: 9.4. pátek
Květen
- popelnice: 3.5., 17.5., 31.5. pondělí
- tříděný odpad: 14.5. pátek
Červen
- popelnice: 14.6., 28.6. pondělí
- tříděný odpad: 11.6. pátek



Červenec
popelnice: 12.7., 26.7. pondělí
tříděný odpad: 9.7. pátek
Srpen
popelnice: 9.8., 23.8. pondělí
tříděný odpad: 13.8. pátek
Září
popelnice: 6.9., 20.9. pondělí
tříděný odpad: 10.9. pátek
Říjen
popelnice: 4.10., 18.10. pondělí
tříděný odpad: 8.10. pátek
Listopad
popelnice: 1.11., 15.11., 29.11. pondělí
tříděný odpad: 12.11. pátek
Prosinec
popelnice: 13.12., 27.12. pondělí
tříděný odpad: 10.12. pátek
Poplatek za domovní odpad za 1. pololetí a za psa je splatný do konce
měsíce května a za 2. pololetí do konce měsíce října. Výše poplatku za
osobu a rok je 480,- Kč.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HLÁŠENÍ PORUCH
Voda
Plyn
Elektrický proud
OBECNÍ INSTITUCE
Obecní úřad
Obecní úřad
Starostka
Místostarosta
Základní a mateřská škola
Mateřská škola
Ředitelka
Ekonomka
Školní kuchyně
Pošta

800 800 825
1239
800 225 577
518 335 620
518 335 079
602 615 157
724 162 289
518 335 622
702 248 841
725 988 451
606 541 854
702 248 779
702 058 752
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Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

3. Zápisní list – po jeho vyplnění škola přidělí žákovi registrační číslo, pod kterým pak bude přijetí nebo odklad zveřejněno na webových
stránkách školy. Rodičům bude registrační číslo oznámeno telefonicky.

2. Žádost o odklad školní docházky

1. Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce

Následující formuláře k vyplnění (lze stáhnout na webových stránkách školy https://www.skola-petrov.com/
v záložce vpravo ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU)

Rodičům dětí bude prostřednictvím pošty doručena obálka s formuláři potřebnými k uskutečnění zápisu žáka do 1. ročníku.

od 1. 4. 2021 do 20. 4. 2021 do 12 hodin

Ředitelka školy v této souvislosti rozhodla o prodloužení doby zápisu

Zápis proběhne z rozhodnutí MŠMT ČR v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
bez osobní přítomnosti dětí.

Vzhledem k současné situaci došlo ke změně podmínek pro zápis žáků do 1. ročníku.

1/2021
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Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín,
příspěvková organizace

1/2021

ZÁPIS
ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DO pro
MATEŘSKÉ
ŠKOLY
školní rok 2021/2022
pro školní rok 2021/2022

Z důvodu šíření nákazy COVID 19 bude zápis
bez účasti
osob,
pouze19s osobním
Z probíhat
důvodu šíření
nákazy
COVID
bude zápis
doručením
všech
do schránky
probíhat
bez potřebných
účasti osob, dokladů
pouze s osobním
ZŠ a MŠvšech
Petrov
v období od
3. do16.
2021.
doručením
potřebných
dokladů
do5.schránky
ZŠ a MŠ Petrov v období od 3. do16. 5. 2021.

Bližší informace a dokumenty naleznete na webových stránkách:
Bližší informace a dokumenty naleznete na webových stránkách:
https://www.skola-petrov.com/zapis-do-ms-2021/

https://www.skola-petrov.com/zapis-do-ms-2021/
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

Kontakty: telefon 725 988 451 – ředitelka školy, 702 248 841 – mateřská škola,
702 248 779 – školní jídelna
e-mail:
reditel@skola-petrov.cz,
skola.skolka.petrov@centrum.cz
Kontakty:
telefon
725 988 451 – ředitelka
školy, 702 248 841 – mateřská škola,
702 248 779 – školní jídelna
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