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PETROVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 2/2021

Přejeme vám krásné prázdniny
a hezké léto…!
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,

máme tady léto a po delší době snad klidnější a pohodovější období. Společně s místními
organizacemi začínáme plánovat kulturní a společenské akce, budeme rádi, když se s vámi
všemi zase potkáme. První akcí bude divadélko pro děti, které pořádáme společně s organizací Petrov žije na dolním náměstíčku v Plžích, poté budou následovat oslavy 90. výročí
fotbalu v Petrově a 100. výročí založení TJ Sokol Petrov. Na neděli 11. července plánujeme
vítání občánků. O dalších akcích se dozvíte v kulturním kalendáři na konci zpravodaje.
Pokračujeme také v investičním rozvoji naší obce. O probíhajících a plánovaných akcích
se dočtete na dalších stránkách.
Vážení spoluobčané, přejeme vám všem krásné letní dny a hezky strávenou dovolenou!
Starostka a místostarosta

Realizované projekty:
Rekonstrukce obecního sklepu
Rekonstrukce vnitřních prostor byla provedena již v minulém roce. V posledních dnech
jsme také dokončili stavební práce na exteriéru sklepu. Byla provedena nová omítka, bílení
fasády, vystavěny nové kamenné zídky a vyzděny komínky. V následujících dnech musíme
dokončit se stavebním úřadem a dotčenými orgány kolaudaci stavby. Rekonstrukce sklepu
byla prováděna z vlastních zdrojů obce.
Eva Mlýnková, starostka
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Počítačová učebna v ZŠ
Počítačová učebna byla již dokončena a věříme, že bude sloužit žákům i pedagogům naší
základní školy. Rozpočet projektu je 1 024 367,- Kč, dotace ve výši 973 148,- Kč. Byly provedeny nové stropy, pořízeno LED osvětlení, opraveny omítky a výmalba. Dále zakoupeno
15 kusů počítačů, interaktivní tabule, stoly, židle a žaluzie.
Eva Mlýnková, starostka

Nový sběrný dvůr
Stavbu nového sběrného dvoru provádí firma MSO servis spol. s r.o., Kyjov. V minulých týdnech pracovníci firmy uložili
podkladové vrstvy komunikací, vyzdili obvodový plot a napojili prostor na kanalizaci.
Dále budou pokračovat s vybetonováním
celé plochy, instalací posuvných bran a veřejného osvětlení, umístěním mobilní buňky
a skladů, a terénními úpravami.
Ladislav Krůtil, místostarosta
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Cyklotrasa Strážnice – Petrov
Investorem akce je DSO Obce pro Baťův kanál. Rozpočet stavby je cca 7 mil. Kč. Stavba je z 90 % spolufinancována v rámci projektu z programu přeshraniční
spolupráce Interreg. Zbylých 10 % je hrazeno z rozpočtů obce Petrov a města Strážnice. Tuto stavbu provádí
firma Swietelsky Hodonín, s.r.o.. V současné době je
zrealizován úsek na strážnickém katastru, a to od Veličky po čistírnu odpadních vod. Výstavba zbývajícího
úseku do petrovského přístavu musela být přerušena s
ohledem na termín, který se vztahuje k ochraně přírody. Tento úsek měl být realizován v měsících březen a
duben. Bohužel deštivé počasí a podmáčená hráz neumožňovali stavební práce provádět. Na zbývajícím
úseku se bude pokračovat v měsících srpen a září. Děkujeme vám všem za pochopení této situace a prosíme
vás o vstřícnost při další výstavbě.
Eva Mlýnková, starostka

PLÁNOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Petrov – vesnická památková rezervace Plže
Tento projekt jsme začali připravovat z důvodu nevyhovujícího stavu rozvodů elektrické energie, ale také špatného stavu komunikací v areálu Plží. Byla vytvořena
studie na revitalizaci celého areálu. Celková revitalizace
je rozdělena na 13 stavebních objektů. Jsou to: komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, vodovod (odběrná místa na vodu v jednotlivých uličkách), kanalizace
splašková, kanalizace dešťová, NN areálové rozvody,
veřejné osvětlení, veřejná zeleň, oplocení, správní budova, pódium se zastřešením, pilíř elektro, ostatní objekty
a mobiliář.
Následně jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení, která stála 1,2 mil. Kč (500
tis. Kč jsme obdrželi dotaci od Jihomoravského kraje).
V současné době potřebujeme získat souhlasy dotčených
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vlastníků pozemků, kterých se stavební objekty týkají, to
znamená, že v jejich pozemku bude umístěn kabel el.
energie, opravena opěrná zídka nebo např. vydlážděn prostor před sklepem. Převážnou většinu souhlasů majitelů
jsme již získali. Abychom mohli požádat o územní souhlas na tuto stavbu, potřebujeme souhlas od všech vlastníků pozemků. Věříme, že i další majitelé nám nebudou
komplikovat další posun v tomto projektu. V minulém
měsíci jsme podepsali smlouvy s projektantem a architekty na další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení. Předpokládáme, že celkové náklady revitalizace
celého areálu se budou pohybovat mezi 60 – 70 mil. Kč.
Pokud se nám na stavbu podaří vyřídit stavební povolení,
chceme požádat o získání finančních prostředků v dotačních výzvách, které budou vypsány během příštího roku.
Stojí před námi obrovská výzva, která bude potřebovat ještě spoustu energie a finančních
prostředků. Aby se nám podařilo současný stav areálu vinných sklepů zmodernizovat je
potřeba, abychom s majiteli všech sklepů táhli za jeden provaz a směřovali ke společnému cíli, jinak se nám projekt nepodaří zrealizovat a areál zůstane ve stavu, jaký je (např.
s nevyhovujícími rozvody elektřiny, které nebudeme moci vyměnit a některé sklepy mohou
zůstat bez elektrické energie).
Zastupitelé obce Petrov

Nový územní plán obce Petrov
Na tomto zásadním dokumentu, bez něhož není další rozvoj obce možný, pracujeme již od
roku 2018, kdy bylo schváleno zastupitelstvem zadání návrhu Územního plánu obce Petrov
(ÚP). Zadavatelem je obec Petrov, zastupitelstvo obce pověří jednoho svého člena jako
odpovědnou osobu, v tomto případě zvolilo místostarostu pana Ladislava Krůtila.
Pořizovatelem nového ÚP je Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (územní plánování). Vlastní tvorbu musí provádět odborná autorizovaná architektonická firma, která vzešla
z výběrového řízení a jde o firmu Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se kterou máme
uzavřen smluvní vztah.
K jejich návrhům jsme předložili podněty zastupitelstva a podněty řady z vás, kteří jste se o
vznik nového ÚP zajímali a svými podněty se do něj rovněž aktivně zapojili.
Na úřední desce jste byli i v minulém měsíci vyzváni k nahlédnutí a seznámení se s tímto
zásadním dokumentem. Nevzniká nijak tajně a každý má možnost se do tohoto procesu
zapojit. O tvorbě nového dokumentu jsme vás seznámili již v dřívější době formou zpravodaje, obecního rozhlasu, úřední desky a na akci Novoroční přípitek. Před konečným schválením proběhne v kulturním a společenském centru veřejné projednání Návrhu územního
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plánu, kterého se může každý občan nebo vlastník pozemků zúčastnit a vznést podnět nebo
připomínku. Až po vypořádání všech připomínek vlastníků a dotčených orgánů bude Zastupitelstvo obce Petrov schvalovat konečný nový platný dokument Územní plán obce Petrov,
který musí mít každá obec zpracován dle nařízení platných předpisů.
Před několika týdny zavítal do schránek některých občanů anonym, který rozeslala organizace „Zachraňte obec Petrov“ - zatím v ilegalitě. V tomto dopise upozorňuje na navržené
změny, které se týkají lokality SBORY, a to, že se mění lokalita BYDLENÍ na koridor
územních rezerv pro bydlení. Píše zde, že se toto děje ve velké tichosti, téměř v utajení a
vybavuje se pisatelům známé rčení „bacha na starostu, dělá z tebe vola“. To, že nic neděláme v utajení jsme vysvětlili v odstavci nahoře.
Naopak se děje to, že někteří vlastníci pozemků v této lokalitě plánují výstavbu nové ulice
bez jednání s vedením obce a spolupráce zastupitelstva obce, což samo o sobě je minimálně podivné. Dokonce v této souvislosti zmiňuje částku až 1000,- za 1m2. Taková cena
za stavební místo v Petrově může skutečně být, ale tam kde jsou dovedeny všechny sítě a
vybudovaná zpevněná komunikace.
K tomuto dopisu si dovolujeme sdělit, že i když je v současném ÚP lokalita vedena jako
BYDLENÍ, není nikde určeno, kdy se tady bude moci stavět a za jakých podmínek. Ze
všech dalších míst určených k zástavbě jde o ten nejvíce komplikovaný prostor, který nemá
odpovídající napojení na zastavěnou část obce, zatím není kudy sem dovést inženýrské sítě.
Rovněž vysoká hladina spodní vody je velkou stavební komplikací.
Proto v novém ÚP navrhlo zastupitelstvo a někteří majitelé pozemků ve svých podnětech
řadu nových míst po celé obci, kde po schválení tohoto dokumentu bude podstatně jednodušší vybudovat inženýrské sítě a připravit tyto lokality k zástavbě rodinnými domy.
Všechny tyto pozemky jsou ve vlastnictví soukromých majitelů.
Jedno z pravidel tvorby ÚP je, že plocha k zástavbě musí být ve stanoveném poměru
k ostatním parametrům, jako je velikost obce, počet obyvatel apod.
Protože jsme některé parametry tvorbou nových stavebních míst překročili, museli jsme tak
rozsah stavebních ploch upravit. Děje se tak možností přesunout některé plochy do územní
rezervy, což znamená, že příslušná plocha je projednána a schválena k dané činnosti podle
ÚP, jenom se možná realizace na této ploše odkládá do další aktualizace ÚP.
Děkujeme za pochopení.

Eva Mlýnková, starostka

Vodovod v ulici „Lázeňská“
V tomto měsíci proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby „Petrov, u sirného pramene
– vodovod“. Vítězem výběrového řízení je firma Ing. Marie Hanáková, Veselí nad Moravou. Stavba bude prováděna řízeným protlakem a bude zrealizována do konce měsíce října
letošního roku. Cena díla činí 815 219,54 Kč.
Ladislav Krůtil, místostarosta
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Projekt „Výměna osvětlení a modernizace učeben
v ZŠ Petrov“
V současné době probíhá výběrové řízení na tuto akci. Předmětem projektu je stavební
obnova všech učeben v budově základní školy. Jedná se o opravu omítek, položení nových
PVC podlah, opravu stropů, instalace nových LED svítidel a výmalbu stěn. Rozpočet této
akce je cca 1 150 000,- Kč. Na tento projekt požádala obec o dotaci z programu Ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí. Bude realizován jen v případě obdržení dotace. Informaci o tom,
zda jsme byli úspěšní, bychom se měli dozvědět během měsíce července. Moc bychom si
přáli, abychom dotaci obdrželi a mohli jsme zmodernizovat prostředí naší základní školy.
Eva Mlýnková, starostka

Usnesení č. 444 - 456 ze zasedání č. 27 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 18.2.2021
444. ZO schvaluje Program jednání.
445. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt
„Dovybavení zásahové jednotky obce Petrov“, kde rozpočet projektu činí 62 000,Kč. Výše požadované dotace je 43 400,- Kč. Rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce.
446. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt
„Územní plán obce Petrov“, kde bude rozpočet projektu 544 500,- Kč, z toho požadovaná dotace 200 000,- Kč. Rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce Petrov.
447. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt
„Generel voda, lidé, krajina obec Petrov“, kde jsou celkové předpokládané výdaje
projektu 50 000,- Kč, z toho požadovaná dotace 30 000,- Kč. Rozdíl bude hrazen
z rozpočtu obce Petrov.
448. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt
„Výměna osvětlení a modernizace učeben v ZŠ Petrov“. Celkové výdaje projektu jsou
511 000,- Kč, požadovaná výše podpory činí 250 000,- Kč. Rozdíl bude financován
z rozpočtu obce Petrov.
449. ZO schvaluje Podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 500 000,- Kč na projekt „Projektová dokumentace na projekt Revitalizace
vesnické památkové rezervace Plže“. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou
cca 1,2 mil. Kč.
450. ZO schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků manželé Simona a Petr Zezulovi. Předmětem smlouvy je část obecního pozemku p.č. 1441/9 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 60 m2 za účelem umístění gastro přívěsu s posezením. Nájemní vztah se sjednává
na dobu určitou, a to od 1.4.2021 do 31.3.2024. Výše nájemného činí 2400,- Kč ročně.
451. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrov č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu.
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452. ZO schvaluje Výpůjčku části obecního pozemku p.č. 760/7 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 1,5 m2 společnosti Zásilkovna s.r.o.
453. ZO schvaluje Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování.
454. ZO schvaluje Dopravní značení Rybáře křižovatka, které vypracovala společnost
TRASIG. Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích se týká umístění dopravního značení Typu B29 – Zákaz stání v okolí křižovatky ve zmiňované ulici.
455. ZO schvaluje Záměr koupě pozemku p.č. 1377 v k.ú. Petrov u Hodonína od Správy
železnic, státní organizace za akceptace technických podmínek, jež jsou uvedeny se
sdělení ze dne 3.2.2021, č.j. S001177/2020-SŽDC-GŘ-031(3). Na základě této akceptace zajistí Správa železnic znalecký posudek a návrh kupní ceny.
456. ZO schvaluje Poskytnutí daru ve výši 5000,- Kč zapsanému ústavu Zdislava Veselí nad
Moravou na provoz organizace v roce 2021.
Vzalo na vědomí:
Nesouhlas pana Pavla Tomšeje a několika obyvatelů ulice „Do Polí“ k záměru SŽD vybudování chráněného železničního přejezdu.

Usnesení č. 457 - 477 ze zasedání č. 28 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 25.3.2021
457. ZO schvaluje Program jednání.
458. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021.
459. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrov č. 2/2021 o místním poplatku
ze psů.
460. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrov č. 3/2021, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
461. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrov č. 4/2021, o místním poplatku
ze vstupného.
462. ZO schvaluje Kupní smlouvu Jiřina Floriánová. Předmětem koupě je pozemek p.č.
2032/29 ostatní plocha o vým. 50 m2 ve vlastnictví paní Jiřiny Floriánové. Ujednaná
kupní cena činí 15 000,- Kč.
463. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2018.
464. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o.
465. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy H. arch projekt s.r.o. Hodonín na zakázku
“Dokumentace pro stavební povolení „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“
– pozemní stavby“ s nabídkovou cenou 480 000,- Kč bez DPH, 580 800,- Kč včetně
DPH.
466. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na projekční práce H. arch projekt s.r.o. Hodonín.
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
a inženýrská činnost za účelem získání stavebního povolení pro stavbu Vesnická pa-

10

467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.

476.

477.

strana

2/2021

mátková rezervace Petrov – Plže – objekty pozemních staveb. Cena celkového díla je
480 000,- Kč bez DPH, 580 800,- Kč včetně DPH.
ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídka firmy PP projekt Hodonín na zakázku “Dokumentace pro stavební povolení „Petrov - Vesnická památková rezervace Plže - dopravní stavby“ s nabídkovou cenou bez DPH 479 500,- Kč, včetně DPH 580 195,- Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na projekční práce PP projekt Hodonín.
ZO schvaluje Záměr výpůjčky budovy „U Labutí“ pro společenskou činnost.
ZO schvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865/3 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petrov ve výši 70 000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Petrov na zabezpečení řádného chodu oddílu na sezónu 2021.
ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na akci „Petrov – vodovod“ z dotačního titulu
Jihomoravského kraje Zvláštní účet pro vodní hospodářství, Podprogram 2. Podpora
v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík, záměr „Petrov – vodovod“.
ZO schvaluje Investiční záměr „Výměna osvětlení a modernizace učeben ZŠ Petrov“.
ZO schvaluje Podání žádosti o dotace na projekt „Výměna osvětlení a modernizace
učeben ZŠ Petrov“ v rámci Výzvy VPS – 228 -3-2021 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a
rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a dle
pravidel této výzvy.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík, projekt „Výměna osvětlení a modernizace učeben ZŠ Petrov“. Předmětem díla je zpracování žádosti o dotaci a podkladů
k rozhodnutí přidělení dotace, zajištění zadávacího řízení, administrace a dotační management v rámci realizace projektu „Rekonstrukce učeben ZŠ Petrov“.
ZO schvaluje Vytvoření tří pracovních míst pro pracovníky na VPP na dobu 6 měsíců.

ZO vzalo na vědomí:
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2021.
Informace ředitelky Mgr. Renaty Svobodové a ukládá jí, aby zajistila více cenových nabídek na pořízení nového zařízení do školní kuchyně.
Informace starostky ohledně představení projektu „Videodokumentace tradičního lidového
oděvu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Informace starostky o realizaci projektu „Cyklotrasa Strážnice – Petrov“.
Návrh zadání nového územního plánu obce.

Usnesení č. 478 - 497 ze zasedání č. 29 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 29.4.2021
478. ZO schvaluje Program jednání.
479. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001040019762/001-PUTT o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Předmětem smlouvy jsou obecní pozemky p.č. 1151, 1189,
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1440/1, 1441/10, 1441/5, 1441/9, 1943, 1947, 1973/1, 2008, 2029, 2031/1, 2032/27,
2032/28 v k.ú. Petrov, na kterých bude realizovat budoucí oprávněná společnost
EG.D, a.s. stavbu „Petrov,obnova kNN,Plže“. Jedná se o síť technického vybavení,
která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 7 700,- Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov TJ Sokol Petrov.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na úhradu nákladů ve výši 70 000,- Kč na
služby spojené s provozem fotbalového oddílu, energie, údržbu fotbalového areálu,
pokračování rekultivace travnatého povrchu, pořízení sportovních zařízení a vybavení, oprava a rozšíření laviček v rámci fotbalového areálu, pořízení nového přístřešku
ke kabinám. Příjemce je oprávněn využít prostředky z poskytnuté dotace v průběhu
kalendářního roku 2021 tj. nejpozději do 31.12.2021.
ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace na zajištění vybraných sociálních služeb
v ORP Hodonín v roce 2021 ve výši 142 844,- Kč Městu Hodonín.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 142 844,- Kč za účelem spolufinancování
sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Hodonín v roce 2021.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. 03PO-000XXX (SB 2021-9) ŘSD ČR. Předmětem smlouvy je stavba „VO Petrov,
přechody pro chodce“, která bude umístěna do silničních pozemků p.č. 1126 a 417
v k.ú. Petrov u Hodonína, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene služebnosti cca 39 bm a 5 kusů, dle projektové dokumentace. Finanční náhrada za zřízení
věcných břemen-služebností bude stanovena na základě znaleckého posudku, který
na své náklady vyhotoví obec Petrov. Obec Petrov se zavazuje do 6 měsíců od ukončení prací zajistit zpracování geometrického plánu a v tomto termínu jej předá ŘDS
ČR, státní příspěvkové organizaci.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021. Viz. Příloha č. 1/ZO29.
ZO schvaluje Záměr směny obecních pozemků p.č. 237 (24 m2), 238 (27 m2) a část
pozemku p.č. 316/1 (50 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína za část pozemku p.č.1460/55
(109 m2) vše v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1898 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO schvaluje Výpůjčku obecní budovy č.p. 405 v k.ú. Petrov u Hodonína spolku MS
Dolina Petrov.
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce MS Dolina Petrov. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 1021 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2, jehož součástí je budova
č.p. 405, stavba občanského vybavení, kterou obec přenechává spolku MS Dolina
Petrov bezplatně do užívání, a to na dobu od 1.5.2021 do 30.4.2023.
ZO schvaluje Zadávací dokumentaci na akci „Petrov, u sirného pramene – vodovod“.
ZO schvaluje Záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1391 v k.ú. Petrov
u Hodonína (dle nového vypracovaného GP, který nechá vypracovat Správa železnic,
státní organizace, a náklady za vypracování uhradí Obec Petrov) ve vlastnictví Správy
železnic do vlastnictví Obce Petrov.
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491. ZO schvaluje Nominaci starostky k zastupování obce Petrov na Řádné valné hromadě
společnosti VaK Hodonín, a.s., která se bude konat v roce 2021.
492. ZO schvaluje Přijetí pracovnice na Dohodu o provedení práce, a to na dobu od
1.6.2021 do 30.9.2021.
493. ZO schvaluje Umístění reklamní tabule na sloup VO u Plží o rozměrech 1 x 0,6 m
oboustranně (žadatel Zezula Petr). A to za cenu 1000,- Kč za 1 m2 a rok.
494. ZO schvaluje Umístění reklamní tabule na část obecního pozemku p.č. 1300/1 v k.ú.
Petrov u Hodonína za poplatek 1 000,- Kč za 1 m2 a rok (žadatel Krůtil Martin).
495. ZO schvaluje Povolení vybudování parkovací plochy na části obecního pozemku p.č.
2085 v k.ú. Petrov u Hodonína o celkové ploše 40 m2 panu Michalu Janíkovi, Petrov
508.
496. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 500,- Kč na provoz Linky
bezpečí, z.s..
497. ZO neschvaluje Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 59 a 60 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO vzalo na vědomí:
Informace starostky ohledně Návrhu územního plánu obce Petrov, který zpracovala firma
Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.
Informace starostky ohledně podmínek možného odkupu budov na pozemku p.č. 1025 a
1024 v k.ú. Petrov u Hodonína.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Petrov, okres Hodonín. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Žádost pana Jana Martinka, Petrov 91 a pana Ladislava Krůtila, Petrov 530 o povolení výsadby okrasných dřevin na obecním pozemku p.č. 882/1 v k.ú. Petrov u Hodonína. Výsadba
na tomto pozemku není vhodná, a to z důvodu, že je v uvedeném pozemku uložen kabel
veřejného osvětlení.

Usnesení č. 498 - 509 ze zasedání č. 30 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 18.5.2021
498. ZO schvaluje Program jednání.
499. ZO schvaluje Zrušení zadávacího řízení na akci „Petrov, u sirného pramene – vodovod“ s technologií položení vodovodního potrubí otevřeným výkopem.
500. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci s technologickým postupem protlaku na akci
„Petrov, u sirného pramene – vodovod“.
501. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001030067003/001-MOEL Martinek. Předmětem
smlouvy je část obecního pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Petrov u Hodonína na kterém
bude oprávněná EG.D, a.s. realizovat stavbu „Petrov,rozš.kNN,Martínek K-14“. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 000,- Kč.
502. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
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dotačního programu: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná
péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021, Smlouva č. JMK071381/21/
ORR. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Generel voda, lidé, krajina Obec
Petrov“ ve výši 30 000,- Kč. Celková předpokládaná výše uznatelných výdajů na
realizaci projektu činí 50 000,- Kč.
ZO schvaluje Zadání vypracování Generelu na opatření proti suchu u spolku Voda
lidé krajina, z.s. za cenu 49 900,- Kč.
ZO schvaluje Prodej části obecního pozemku p.č. 865 (nově vzniklý pozemek dle GP
p.č. 865/5) o výměře 43 m2 paní Ludmile Bederkové, Petrov 431 za celkovou kupní
cenu 2 150,- Kč.
ZO schvaluje Kupní smlouvu Bederková Ludmila. Předmětem smlouvy je pozemek
p.č. 865/5 ostatní plocha o vým. 43 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za ujednanou kupní
cenu 2 150,- Kč. Správní poplatek za návrh vkladu vlastnického práva do KN a náklady spojené s prodejem (vyhotovení kupní smlouvy) hradí kupující.
ZO schvaluje Cenovou nabídku Ing. Jaroslava Bartoníčka na výkon inženýrské činnosti na stavbu „Petrov, u sirného pramene – vodovod“ ve výši 12 342,- Kč včetně
DPH na jeden měsíc trvání stavby. Pokud by byla doba delší, bude se případně násobit
s ohledem na skutečnou délku trvání stavby.
ZO schvaluje Zakoupení elektrické pánve a dvojdřezu do školní kuchyně ZŠ a MŠ
Petrov, příspěvkové organizace za kupní cenu 89 780,- Kč bez DPH za pánev a
8 850,- Kč bez DPH za dvojdřez. V ceně je zahrnuta doprava na místo určení a montáž zařízení.
ZO schvaluje Prominutí jednoho měsíce výpovědní lhůty paní Petře Brlicové
u Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 9.5.2018. Nájem skončí k 30.6.2021.
ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1954/2 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 26 m2.

ZO vzalo na vědomí:
Informace starostky ohledně realizace plánované dálnice D55.
Informace místostarosty ohledně probíhajících prací na projektu „Sběrný dvůr Petrov“.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Den čarodějnic ve školce 2021
Pátek 30. 4. 2021 nás čekal ve školce dopis od čarodějnice Lorandy, kterou pozlobil její
kamarád skřítek Všeplecha. Skřítek Všeplecha schoval po školce Lorandiny věci na večerní
čarodějnický bál, nechal však za sebou stopy, podle kterých děti mohly všechny věci najít.
Aby to děti neměly tak jednoduché, musely plnit úkoly, které jim Všeplecha nachystal –
např. přeletět s Lorandou dráhu, přijít na kloub jeho hádankám, najít mouchy pro Lorandiného pavouka, vysledovat dračí oko z chrlící sopky, namíchat lektvar z vývaru hadích
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ocásků, vody ze slz květové víly, duhových žížal a z listů Trolového stromu. Na závěr děti
zatančily tanec čarodějnic a vyčarovaly si sladkou odměnu, kterou si Loranda schovávala
pod zemí 100 let.
kolektiv MŠ

Den dětí s Malým princem v MŠ
Den dětí, který proběhl v úterý 1. 6. 2021, si děti užily převážně na nové zahradě v mateřské škole. V altánku děti objevily dopis od Malého prince, který dětem představil nejen
sebe, ale i svou planetku, na které objevil krásnou, ale namyšlenou růži, které nestačila
jeho láska. Malý princ požádal děti, aby mu pomohly najít pro růži lásku. První Malý princ
rozdělil děti do pěti skupinek podle barev, poté si děti musely najít mapu své barvičky. Na
mapě byla trasa, kde byly znázorněny planetu. Planet bylo 7 – planeta Krále, planeta Do-
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mýšlivce, Pijanova planeta, Byznysmenova planeta, planeta Lampáře a planeta Zeměpisce.
Na každé planetě čekal na děti dopis, kde jim byla planeta představena a vysvětlený úkol,
který musely na planetě splnit, aby získaly kousek dílku. Pro děti byly nachystané úkoly
jako např. opičí dráha, přenášení hvězd podle tvaru a počítání, skládání obrázků, hádanky s
pantomimou, lovení v černé díře, motání lišky, přelévání vody. Poslední stanoviště bylo na
planetě Malého prince, kde děti poskládaly obrázek z kousků, které získaly na planetách.
Dohromady jsme našli lásku a pomohli tak Malému princovi, který se nám odvděčil sladkou odměnou. Jedna ze sladkých odměn byla Krůtěná zmrzlina, za kterou bychom chtěli
poděkovat Adéle Krůtilové.
kolektiv MŠ

Co nás v MŠ letos ještě čeká?
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 přijede do školky maňáskové divadlo s pohádkou „Krtek a rytíř“.
Pohádka je plná jednoduchých zápletek, u kterých se děti hodně nasmějí. Jde o naučný
příběh o tom, že si nesmí brát cizí věci bez dovolení a když se tak stane, dlouho se to neutají a pobertovi se dostane odplaty. Je zde vyzdvižena dobrá vůle, potřeba sounáležitosti,
šlechetnosti a porozumění.
V úterý 29. 6. 2021 v 16:30
hodin proběhne pasování prvňáčků a rozloučení s dětmi z 5.
třídy ZŠ.
Děti ze školky se můžou v tomto školním roce těšit na velkou
procházku do přírody, kde si
užijeme hromadu zábavy, her a
dobrodružství.
Pro všechny děti bude připravena bojovka po Petrově, kterou se rozloučíme s letošním
školním rokem a zahájíme tak
prázdniny.
kolektiv MŠ
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Anglické divadlo „Egg on the trip“
Každoročně se žáci 3. – 5. ročníku ZŠ těší na anglické divadlo, kterého se pravidelně účastníme v kulturním domě ve Strážnici.
Letos jsme si mysleli, že o něj přijdeme. Naštěstí tomu tak nebylo, protože Divadelní centrum Zlín připravilo on-line verzi několika anglických představení. Z nabízených titulů jsme
si vybrali pohádku „Jak šlo vejce na vandr“, tedy „Egg on the trip“. Bylo to trochu jiné, než
obvykle. Mezi jednotlivými částmi představení byly vkládány úkoly, které žáci plnili. Za
každý splněný úkol získávali body – vajíčka.
Na Den dětí jsme vyhodnotili žáky s největším počtem vajíček. Ti získali pěkné odměny.
Mezi oceněnými žáky byli Michaela Vavříková, Kristýna Zezulová, Elena Sasínová, Albert
Buchtík
						

Jitka Vyoralová, učitelka

Čarodějnická škola
Na pátek 30. dubna se všechny děti těšily do školy. Věděly, že bude veselo, byl totiž den
čarodějnic a čarodějů.
Všichni vyučující vítali své žáky ve třídách stylově. Jak jinak, než v kostýmech. Po zazvonění se třídy plnily malými i většími čarodějnicemi a čaroději. Z některých šel až strach.
Každá třída měla nejprve svůj program. Luštění rébusů, křížovek s danou tématikou, jiní
malovali nebo skládali čarodějnice i s koštětem. Po svačince jsme šli všichni na školní
hřiště, kde se soutěžilo v disciplínách, jako vaření lektvarů, jízda na koloběžce, skládání
obrázků, let na koštěti a další. Všechny děti na závěr dostaly drobnou odměnu, která byla
tečkou za krásným a veselým dnem.
Irena Šťastná, asistentka
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Den dětí
Dne 1. června 2021 uspořádala Základní škola a Mateřská škola Petrov Den dětí pro žákyně
a žáky prvního stupně základní školy. Akce byla uspořádána na školním hřišti a v blízkém
okolí školy za pomoci všech vyučujících. Pro děti bylo nachystáno až deset stanovišť plných dovednostních soutěží a her, kde děti sbíraly body. Na konci Dne dětí byly body sečteny a dalšího dne dostaly všechny děti odměny. Nejlepším žákyním a žákům byly předány
medaile, které vytvořila paní učitelka Irena Šťastná.
Jako učitelský sbor jsme velice rádi, že jsme mohli tuto tradiční školní akci opět uspořádat
a po delším čase si všichni žáci mohli společně užít venku krásné počasí místo sezení v
lavicích.
Dopolední hry a soutěže jsme zakončili procházkou na krůtěnou zmrzlinu, kterou dostali
všichni žáci od manželů Adély a Martina Krůtilových, tímto jim děkujeme za příjemné
osvěžení.
Dalibor Zeman, učitel
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DEN ZEMĚ – 22. dubna
Když má naše Země svátek, tak my slavíme s ní. A to jak? No přece úklidem i výtvarnou
soutěží. Z důvodu pandemické situace se naši žáci v letošním školním roce neúčastnili
hromadného úklidu obce Petrov. Přesto se mohli zapojit do úklidové akce individuálně
nebo se svou rodinou, zaslat nám fotografie z úklidu a získat malou odměnu. Do úklidu
se zapojili žáci ve všech ročnících, za což jim patří velké poděkování. Vítězem výtvarné
soutěže na téma Země – můj domov se v první kategorii (1. až 3. ročník) stal Erik Brožovič.
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Vítězem druhé kategorie (4. – 5. ročník) byl
Albert Buchtík. Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem dětem, které se do soutěže
zapojily děkujeme. Ve školních lavicích si
žáci Den Země připomněli projektovou prací, ve které se zamýšleli nad tím, jak já, jako
jedinec, mohu naší planetě pomoci? Diskutovalo se, vyplňovaly se zajímavé pracovní
listy a na závěr se i tvořilo a malovalo.
Romana Staňková, učitelka

Učíme děti nejen přijímat, ale také děkovat a dávat
Děti z naší školy se přidaly k těm, kteří chtěli poděkovat všem zdravotníkům.
Když jsme si s dětmi vyprávěli o krásném projektu, kdy děti z celé země děkují prostřednictvím svých výtvarných prací právě zdravotníkům, tak se pustily do díla. Jejich přáním bylo,
aby také ony svými obrázky mohly udělat radost a vyjádřit své ,,DĚKUJEME" zejména
zdravotníkům z naší nejbližší nemocnice v Hodoníně.
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Jakou odezvu mělo předání obrázků naší paní ředitelkou panu řediteli Nemocnice TGM Hodonín
Antonínu Tesaříkovi, jsme si mohli přečíst na sociálních sítích.
CITACE:
Děti z Petrova dojemně poděkovaly zdravotníkům
Nemocnice TGM Hodonín. Zapojily se do celostátní výzvy a namalovaly jim obrázky! ♥
Tyto překrásné obrázky se zdravotnickou tématikou nakreslily v rámci výzvy "Děti malují
obrázky zdravotníkům" právě těm našim jako pochvalu za jejich dobrou práci v náročném
covidovém období děti ze Základní školy a Mateřské školy Petrov pod vedením paní ředitelky Mgr. Renaty Svobodové.
Ta je také přivezla spolu se srdečným poděkováním přímo k rukám ředitele NTGM
Ing. Antonína Tesaříka.
Jak tedy vidí děti službu lékařů, sestřiček či záchranářů v boji a péči o lidský život a zdraví
a jak si vůbec dětskýma očima představují chod takového zařízení, které se denně stará
o stovky pacientů z Hodonínska i okolí?
Podívejte se do následující fotogalerie...
Úchvatné obrázky, za kterými je jistě spousta přemýšlení, nápadů, dětské kreativity a hlavně
jejich neutuchající fantazie a bezprostřednosti.
Dětičky a pedagogové, děkujeme velmi pěkně všem, kteří nám v Petrově věnovali svou energii a svůj čas. Zahřálo u srdíčka! ♥👍😘 
Jarmila Flašarová, učitelka
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Zápis do 1. ročníku ZŠ a do mateřské školy
I v letošním školním roce probíhaly zápisy bez účasti dětí a rodičům tzv. vzdálenou formou.
V termínu od 1. do 12. dubna 2021 probíhal zápis do 1. ročníku ZŠ. Zákonní zástupci měli
možnost si vytisknout nutné dokumenty k zápisu z webu školy nebo si je mohli vyzvednout
při individuálních konzultacích v MŠ.
O přijetí do 1. ročníku ZŠ projevilo zájem 14 zákonných zástupců dětí, přijato na základě
předložených dokumentů bylo 13 dětí, 1 dítěti byl na základě žádosti udělen odklad povinné školní docházky.
Poněvadž jsme neměli možnost si s dětmi popovídat při zápisu, zvolili jsme variantu 2 setkání ve škole. O těchto setkáních jsou rodiče informováni emailovou zprávou a letáčkem
v MŠ a na webu školy.
V termínu od 2. do 16. května 2021 měli možnost přihlásit zákonní zástupci své děti k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Tohoto zápisu využilo 10 rodičů a zapsali své dítě. Všechny
děti byly přijaty k 1. září 2021, avšak s nutností odkladu nástupu k termínu dovršení 3 roku
věku. V letošním roce měli o zápis zájem rodiče dětí mladších 3 let, které musíme zohledňovat a v případě, že bychom je přijali v době, kdy ještě nemají 3 roky, musíme snížit počet
stávajících dětí v MŠ. Děti přijaty byly, ale mohou nastoupit až v době blížícího se 3. roku
věku.
Renata Svobodová, ředitelka školy

Školní rok 2020/2021
Píše se červen 2021, čas hodnocení dalšího školního roku. Ten letošní byl opravdu velmi
zvláštní. Nikdo z nás nečekal, jaká opatření nás budou provázet.
V září nastoupilo do mateřské školy 48 dětí ve věku 3 – 6 let. Ve třídě VČELEK pod vedením paní učitelek Bc. Kláry Fučíkové a Sabiny Janků a školní asistentky Ing. Veroniky Krůtilové pracovalo 23 dětí, ve třídě MOTÝLKŮ, která pracovala pod vedením paní učitelek
Sabiny Janků a Terezy Vaňkové docházelo 13 předškoláků a 12 dětí mladších.
V průběhu podzimu a zimy mateřská škola byla v provozu bez přerušení. Ke změně došlo
k 1. březnu 2021, kdy byla nařízením Ministerstva zdravotnictví a MŠMT plošně uzavřena
všechna školská zařízení. V této době pracovaly paní učitelky formou offline a byly zavedeny individuální konzultace budoucím prvňákům a jejich rodičům, kteří mohli být přítomni
na těchto aktivitách. Od konce dubna byl provoz MŠ opět obnoven a všechny děti se mohly vrátit do školky a věnovat se svým každodenním „školkovým“ radovánkám. V MŠ se
konaly různé aktivity, například proběhl Karneval, Divadélko, Čím budu …, Čarodějnice,
Zimní olympiáda, Den dětí a mnoho dalších dílčích aktivit. Za organizaci patří poděkování
kolektivu zaměstnanců mateřské školy.
V měsíci červenci 2021 bude provoz MŠ pro závazně přihlášené děti v pracovních dnech
od 7 do 15 hodin.
Školní rok v základní škole začal také tradičně pro 49 žáků, avšak v polovině října přišla
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první uzávěra školy a přechod na distanční výuku. Zpočátku jsme museli zjistit, jak se s novou podobou výuky sžijeme, poté následovalo období výuky na dálku. Musím konstatovat,
že technika je nevyzpytatelná – jednou to byl slabý signál připojení, jindy zklamal počítač,
protože už není zrovna nejmladší, jindy zase poryvy větru, které způsobily nemalé potíže
s dodávkou elektrické energie, která je bohužel k tomuto typu vzdělávání nezbytná. A tak
jsme statečně na všech stranách bojovali a v polovině listopadu jsme mohli opět nastoupit
do školy. Dlouho jsme si však lavic neužili, píše se 4. leden 2021 a my opět ve 3. – 5. ročníku musíme zůstat u počítače, 1. a 2. ročníky mohly do školy chodit dále, což byla velká pomoc. Žáci 3., 4. a 5. ročníku měli možnost dle rozvrhu individuálních konzultací docházet
do školy, kde si společně s paní učitelkami procvičovali učivo. Podle reakcí dětí, soudím,
že tento způsob výuky se jim velmi zamlouval. Čas běžel dál, situace se vůbec nevyvíjela
příznivě a po jarních prázdninách nás uzavřeli od 1. 3. 2021 všechny ročníky. Tato uzávěra
trvala do druhé poloviny dubna, kdy jsme se mohli vrátit zpět do školy.
Kdo by kdy řekl, že budeme zažívat střídavě klasickou výuku s výukou online a individuálními konzultacemi, ale všechno je prý jednou poprvé. Tak věřme jen, že se tento model
nestane samozřejmostí.
Každoročně v tomto článku hodnotíme školní rok z pohledu vzdělávání, uskutečněných
akcí. Ten letošní však mohu hodnotit takto jen částečně. Distanční vzdělávání bylo pro
nás všechny něčím novým, tudíž až postupně uvidíme, jak se osvědčilo. Uskutečněné akce
mohu hodnotit jen ty, které jsme si připravili a prožili v rámci dní ve škole. Nebylo jich
mnoho, ale několik se jich v našem plánu našlo. Například Čarodějnická škola, Den s pohádkou, Den Země, Den dětí, Pasování a loučení. Za organizaci aktivit patří poděkování
zaměstnancům základní školy.
Na závěr bych Vám všem, dětem, rodičům, prarodičům, přátelům ráda popřála klidné prožití letních dní, hlavně pohodu a relaxaci. Mnoho hezkých zážitků z výletů a dovolených.
A pevně věřím, že se v září opět společně setkáme.
Renata Svobodová, ředitelka školy

Rok ve školní družině
Tento školní rok byl jiný než ostatní roky a tomu se musela přizpůsobit i činnost školní
družiny. Na začátku jsme ještě stihli hledat poklad, ale od poloviny října se musela školní
družina uzavřít z důvodu epidemiologického rizika Covid 19. Vrátili jsme se před Vánoci a
stihli si vyzdobit školní družinu a taky vyrobit pár dárečků pro své nejbližší. V následujícím
období jsme zvládli několik zajímavých činností o kytičkách, o zvířátkách, o bezpečnosti silničního provozu, o knihách a taky o zdravém pohybu v rámci projektu "Poznáváme
hrou". Potom nám zase nastala změna z důvodu pandemie, ale od poloviny dubna už se zase
všichni těšíme do školy. Přestože nás provází různá hygienická opatření, je vidět na dětech,
že jsou rády mezi svými kamarády.
Jitka Vyoralová, školní družina
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ZE ŽIVOTA OBCE
Loučení s otcem Lukášem
V neděli 25. dubna jsme se loučili s otcem
Lukášem, který po 17 letech opustil naši
farnost a přesunul se do polského Krakowa,
metropole piaristického řeholního řádu. Se
zástupci města Strážnice, obce Radějov a
farní rady jsme mu poděkovali za jeho dlouholetou obětavou práci pro naše farnosti a
obce. Zároveň jsme projevili naše přání a naději v jeho brzký návrat a pokračování v jeho
započaté práci a plánech.
Eva Mlýnková, starostka
(foto otec Lukáš 1 – 3)

Mše svatá za petrovské hasiče
Den 4. května je svátek sv.
Floriána, patrona hasičů. Při
této příležitosti byla sloužena mše svatá za všechny
živé a zemřelé hasiče z Petrova. Otec Dawid poděkoval
všem hasičům za jejich nelehkou službu. My se k jeho
díkům také připojujeme.
Jsme vděčni za to, že se stále
najdou obětaví občané, kteří
jsou ochotni vykonávat tuto
činnost pro obec a okolí ve
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svém volném čase. Děkujeme také za práci
s dětmi a mládeží.
Hasiči, přejeme vám všem hodně zdraví,
síly, energie a elánu při vaší nelehké službě.
Vážíme si toho, že vás máme!
Eva Mlýnková, starostka

Návštěva přístavu na Baťově kanále
V sobotu 29. května se otevíral nový přístav na Baťově kanále, a to ve Veselí nad Moravou.
Při této příležitosti byla naplánována plavba pozvaných hostů z našeho petrovského přístavu do toho veselského. U nás jsme měli příležitost přivítat vzácné hosty, např. předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, senátorku Annu Hubáčkovou, radní Jihomoravského
kraje Radomíra Pavlíčka a Jiřího Kasalu, ředitele Ředitelství vodních cest ČR Lubomíra
Fojtů, ředitele Povodí Moravy, s.p. Václava Garguláka, ředitele hodonínské nemocnice Antonína Tesaříka a další senátory, poslance, starosty obcí a hosty z různých koutů naší republiky. Bylo nám ctí je přivítat koláčkem, pohárkem vína, štamprlí slivovice a představit jim
naši obec. Podle jejich reakcí se jim u nás v Petrově moc líbilo.
Slavnostní otevření veselského přístavu bylo také moc příjemné a všichni zúčastnění jsme
ke stavbě vzhlíželi s velkým obdivem. Věříme, že bude sloužit stejně dobře, tak jako přístav
u nás v Petrově.
Eva Mlýnková, starostka
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Trénování paměti
Pondělní podvečer 7. června patřil seniorům, kteří i v nelehkém omezeném coronavirovém
období měli možnost trénovat své mozkové buňky, a to díky svému trenéru panu Zdeňku
Glozovi. Pravidelně dostávali do svých schránek úkoly, které jim prostřednictvím obecního úřadu posílal. Obálky s úkoly roznášely paní Marie Březovská a Taťána Macalíková.
Děkujeme za spolupráci a jsme rádi, že jste svědomitě úkoly plnili. Školní rok zakončili
v přístavu na Baťově kanále, kde jim jejich trenér předal medaile.
Eva Mlýnková, starostka
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První svaté přijímání
Neděle 13. června byla slavnostním dnem pro čtyři děti, které přijaly v kostele sv. Václava
První svaté přijímání. Byli to: Valentina Vašíčková, Šimon Svoboda, Samuel Šantavý a
Ondřej Krůtil.
K přijetí svátosti je vedl a připravil otec Dawid, který vyučuje hodiny náboženství v základní škole. Věříme, že si všichni tyto hezké okamžiky užili a budou na ně dlouho s radostí
vzpomínat.
Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
V minulé článku jsem psal o akcích, které plánujeme, když doba dovolí. No a doba moc nedovolila. Začali jsme s plánem dobře, a to úspěšným sběrem kovového dopadu. Díky tomu,
že byl po delší odmlce, tak jsme měli opravdu hodně práce jej vůbec sesbírat. Jsme za to
samozřejmě rádi a děkujeme všem, kteří jste kovový odpad poskytli.
Pak už to s plněním plánu bylo horší. V podstatě jsme všechny další plány zrušily . Nejdříve padla, díky opatřením, květnová dětská soutěž. Z oslav 110. výročí vzniku petrovského
hasičského sboru jsme se rozhodli udělat výročí 111. Důvodem ročního odkladu byly opět
opatření, která by nám neumožnila udělat oslavy dle našich představ, proto jsme si řekli, že
111 je krásné číslo, uděláme oslavy raději příští rok a naplno! No, a aby toho nebylo málo,
tak nám ze zdravotních důvodů zrušila účast na Hasičské noci hudební skupina, kterou se
nám nepodařilo nahradit, tak bohužel musíme oznámit zrušení i Hasičské noci.
Ve výčtu akcí je více mínusů než plusů, ale tak to někdy je. Nebudeme si zoufat, raději budeme hledět do budoucna s optimismem a budeme se těšit na další akce, kterých se buďto
zúčastníme, nebo je přímo zorganizujeme.
Mějte se krásně a přeji Vám za celý sbor krásné pohodové léto,

Petr Zezula, starosta sboru
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Z činnosti zásahové jednotky
Od 15. března do 15. června se naše jednotka zúčastnila 8 mimořádných událostí. Ve všech
případech se jednalo o požáry.
V sobotu 20. března se naše jednotka spolu s fotbalisty účastnila čištění dna požární nádrže,
přičemž z naší techniky bylo využito dvou "C" proudů. Velké poděkování patří všem zúčastněným hasičům i fotbalistům.
27. března v 17:59 jsme byli vysláni k požáru menší chatky v katastru strážnických vinohradů (nad Hotařskou búdou). Na místě události se sešlo celkem 5 jednotek a na hašení bylo
využito 2 C proudů. Z naší jednotky se požáru zúčastnilo 7 hasičů.
3. dubna v 17:49 hodin jsme byli vysláni operačním a informačním střediskem HZS JmK
k požáru bytu ve Strážnici v ulici Úprkova. Naštěstí se jednalo jenom o zahoření matrace
a povlečení, které byly uhašeny ještě před naším příjezdem. Z naší jednotky se události
zúčastnilo 5 hasičů.
23. dubna ve večerních hodinách (konkrétně ve 21:26 hodin) nám byl oznámen požár
přístřešku rodinného domu v Sudoměřicích. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár šopky a přilehlého okolí. Na likvidaci požáru byly nasazeny celkem 3 útočné proudy
s použitím dýchacích přístrojů. Z naší jednotky se události zúčastnilo 5 hasičů.
12. května ve 20:31 hod. jsme vyjeli k nahlášenému požáru travnatého porostu u obce Rohatec. Naštěstí se jednalo o požár nevelkého rozsahu a na jeho likvidaci postačilo jen pár
minut. Události se zúčastnili 4 naši hasiči.
17. května jsme na upozornění bezpečnostních protipovodňových čidel po celý večer prováděli monitoring Baťova kanálu a Radějovky. Naštěstí meteorologická předpověď nevyšla
a hlášená průtrž mračen relativně brzo opadla. Oba toky se tak v průběhu noci uklidnily,
a i my tak mohli nakonec v klidu spát.
9. června ve 12:02 hodin nám byl oznámen požár lesa v Rohatci - Soboňky. Tato událost
zaměstnala celkem 14 jednotek požární ochrany po dobu více než 7 hodin. Celková plocha
požáru po uhašení činila cca 500x500 metrů. Na hašení byl nasazen i vrtulník. Této události
se zúčastnilo 5 našich hasičů.
10. června nám byly vyhlášeny rovnou dva poplachy. V 16:09 hodin jsme byli vysláni
krajským operačním a informačním střediskem HZS JmK k požáru lesa ve Bzenci - přívoz.
Ten byl naštěstí menšího rozsahu a celková plocha požáru činila cca 50x100 metrů. Zde
hasili 4 naši hasiči. Sotva jsme přijeli domů a trochu si oddechli, byli jsme v zápětí povoláni
k dalšímu požáru. V 18:36 hodin jsme vyjeli k požáru pneumatik v areálu AGRO Vnorovy.
U této události se sešlo celkem 12 jednotek a celkem 6 našich hasičů.
Posledním naším výjezdem byl 13. června v 16:30 hodin požár odpadu v areálu sběrného
dvoru v Rohatci-Kolonii. Průzkumem byl zjištěn planý poplach a my jsme se tak po relativně krátké době mohli vrátit zpět na základnu. Výjezdu se zúčastnilo 5 hasičů.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí byl Výkonný výbor
Fotbalové asociace ČR (FAČR) na svém zasedání dne 4. 5. 2021 nucen schválit ukončení
nedohraného soutěžního ročníku 2020/21.
Do poslední chvíle FAČR bojovala o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát.
Z tohoto důvodu byly neustále vymýšleny nové a nové varianty scénářů tak, aby mohl být
odehrán požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli,
kdy jiné sporty soutěže odpískaly, FAČR stále věřila a bojovala. Výkonný výbor FAČR při
svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové přestávce nebylo možné
realizovat s ohledem na absenci společné přípravy hráčů v klubech restart soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů.
Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2020/2021 byl tedy rozhodným dnem pro takové určení termín 4. 5. 2021. Ustanovení o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník
2020/2021 opět, stejně jako v loňském soutěžím ročníku, nepoužilo.
V soutěžním ročníku 2020/2021 se tak A-mužstvo umístilo v konečném pořadí s počtem 10
bodů na 9. místě. Mužstvo mladších žáků se pak s počtem 12 bodů umístilo na konečném
5. místě.
Aktuálně se tedy již připravujeme na nový soutěžní ročník 2021/2022. Tréninky na fotbalovém hřišti probíhají 2x týdně. Odehráno již máme i několik přípravných utkání.
V neděli 30.5.2021 se na fotbalovém hřišti v Petrově odehrálo přípravné fotbalové utkání s
mužstvem Radějova. Domácí Petrov zvítězil v poměru 2:0, když obě branky Petrova vstřelil útočník Pavel Šantavý. O týden později v neděli 6.6.2021 jsme opět na domácím pažitu
přivítali tentokráte mužstvo z Ostrožské Lhoty (UH), přičemž utkání skončilo smírně 3:3.
Branky Petrova: Kříž Radek 2x, Zezula Přemek. Mužstvo mladších žáků odehrálo přípravná utkání s žáky z Rohatce a ze Strážnice.
Program dalších přípravných utkání před novým soutěžním ročníkem 2021/2022 se aktuálně vytváří. Předpokládaný začátek podzimní části soutěžního ročníku 2021/2022 je plánován na neděli 8. 8. 2021.
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V sobotu 10. 7. 2021 se na fotbalovém hřišti v Petrově uskuteční oslavy při příležitosti 90.
výročí fotbalu v Petrově a 100. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Petrov. Zahájení
oslav bude ve 14:00 hod. O úvodní přátelské fotbalové utkání se postará mužstvo žáků.
Následovat bude exhibiční utkání mužů, kdy pozvání k sehrání utkání s domácím oddílem
mužů přijalo mužstvo FK Mutěnice, ve kterém již řadu let působí petrovský rodák Dalibor
Koštuřík. Fotbalová utkání bychom pak chtěli doplnit doprovodným programem. Od 20:00
hod. bude k poslechu a tanci hrát na kolečku v Plžích rocková skupina Artemis. Občerstvení
bude během celého programu oslav zajištěno. Na oslavy tohoto významného výročí Tělocvičné jednoty Sokol Petrov jste všichni srdečně zváni.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2021/2022.
Ladislav Krůtil ml. - jednatel

Petrov žije, z.s.
Naší organizaci se letos bohužel nepovedlo uspořádat Valentýnský jarmark, ale podařilo se
nám alespoň s velkou pomocí paní učitelek ze školky spoluorganizovat bojovou hru pro děti
z naší obce a zpestřit jim tak dobu, kdy nemohli do školy ani do školky.
Ale i tak nezahálíme a aktivně se připravujeme na letošní 10.Chmelobraní. A protože máme
před sebou jubilejní 10-té výročí našeho festiválku pivních skvostů, rozhodli jsme se, že
bude dvoudenní. K tanci a k poslechu Vás oba dva dny potěší skvělé kapely, výtečné pivo,
či sklenka dobrého vína od našich vinařů a věřím, že i nároční jedlíci si u nás přijdou na své.
1.7.2021 nás v Plžích čeká představení Kočovného divadélka
z Kyjova, které si pro děti připravilo tři pohádky a po představení se s námi ještě zdrží a společně si budeme moci zazpívat a
zatancovat Jsme rádi, že se nám
s nimi po třech letech podařilo
domluvit.
I nadále aktivně spolupracujeme s Nadačním fondem dětské
onkologie Krtek, tak na všech
našich akcích můžete přispět
do pokladničky a vykouzlit tak
úsměv nemocným dětem a věřte, že to za to opravdu stojí.
Za Petrov žije přeji všem
krásné letní dny.
Veronika Štýblová, předseda
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Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
Epidemická situace v zemi umožnila vlnu rozvolnění, kdy se mohly uspořádat i střelecké
soutěže.
Dne 30.5.2021 se taká konala na střelnici Pánov v Hodoníně.
Střelecké soutěže se zúčastnili i někteří myslivci MS Dolina Petrov. Umístnění na „bedně“s
nejlepšími výsledky dosáhl Michal Javornický. V Okresním přeboru v automatické baterii
skončil na 1. místě, v loveckém kole na 2. místě
a v soutěži o Pohár starostů okresu Hodonín na
1. místě. „Gratulujeme“.
V myslivosti je červen měsícem kladení mláďat a dodržování klidu v honitbách. Příroda je
v tomto období plná mláďat, která si zaslouží
naši ochranu a hlavně klid. Děkujeme.
Lovu Zdar
M. Grúberová

Český zahrádkářský svaz
Vážení přátelé a milovníci vína
Po více jak roční odmlce, kdy nám pandemická situace v naší republice neumožnila
společenská setkání, se pozvolna obnovuje kulturní život v Petrovských Plžích.
ZO ČZS vinaři Petrov připravují pro širou veřejnost tradiční setkání milovníků vína.
Zveme Vás dne 7.8.2021 do areálu Petrovských Plžů na DEN VINAŘŮ.
Připravujeme otevření 7 sklepů s možností ochutnávky více než 100 vzorků vín, a to
především od Petrovských vinařů.
K dobré náladě přispěje cimbálová muzika JOŽKY ŠŤASTNÉHO a k večerní zábavě
zahraje skupina JAMA.
Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se na společné setkání u pohárku vína.
ZO ČZS Petrov

2/2021
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Vývoj výstavby dálnice D55
Dne 17. května proběhlo v Hodoníně jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Zlín, zástupci Jihomoravského kraje a starosty ohledně přípravy týkající se plánované výstavby dálnice D55 na území Jihomoravského kraje. Toto jednání inicializovala
paní senátorka Anna Hubáčková. Stavba, která má propojit sever a jih naší republiky, je na
Zlínsku již v plném proudu a začíná se přibližovat k našemu území.
Ředitel ŘSD ČR – Zlín informoval o aktuálním stavu připravenosti této stavby v jednotlivých úsecích. Trasa D55 měří 100 km a je rozdělena do 13 staveb, které jsou v různém
stádiu přípravy. Nejproblematičtější úsek Bzenecká Doubrava je v přípravné fázi. Pevně
doufáme, že skluz v této části stavby bude co nejdříve dořešen, a naše obec se tak vyhne
možnému dopravnímu kolapsu.
Eva Mlýnková, starostka obce

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v období od 21.6.2021 do 14.8.2021 (může být i dříve) probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Radějovku. Z tohoto důvodu
je uzavřena přístupová komunikace pod tímto mostem.
Upozorňujeme, že v dané lokalitě bude po dobu prací zvýšení hluk a prašnost.
Děkujeme za pochopení.
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PRAVIDLA PRO PRONÁJEM OBECNÍHO MAJETKU
Kulturní a společenské centrum – pronajímá se jen místním občanům na základě uzavření
smlouvy a složení kauce ve výši 5 000,- Kč, pokud budou prostory a vybavení odevzdány
v pořádku bez poškození, bude nájemci vrácena částka 1 000,- Kč. Nájemné tudíž činí
4 000,- Kč.
Likusák – pronajímá se místním občanům i přespolním na základě uzavření smlouvy
a zaplacení nájmu 2 000,- Kč místní občan, 2 500,- Kč přespolní nájemce.
Párty stan – 3 x 3 m – pronajímá se místním občanům v rámci obce na rodinné oslavy
nebo na akci na likusáku po zaplacení nájmu 200,- Kč. Montáž a demontáž stanu provádí
nájemce.
Párty stan – 6 x 3 m - pronajímá se místním občanům v rámci obce na rodinné oslavy
nebo na akci na likusáku po zaplacení nájmu 400,- Kč. Montáž a demontáž stanu provádí
nájemce.
Pivní sety – půjčují se místním občanům na rodinné oslavy zdarma.
Nájemné se platí vždy předem v kanceláři obecního úřadu.

2/2021
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme malérečkám Milce Šarové, Míši Macháčkové, Ivě Kláskové, Magdě Šťastné a
Blance Vašíčkové za obnovu ornamentů na kapličce u Plží. Velký dík patří také malérečkám
Anně Obrtlíkové, Marii Opavské, Anně Svobodové, Jiřině Staňkové a Pavle Svobodové,
které se o ornamenty na kapličce staraly doposud.
Starostka a místostarosta

Společenská kronika
Jubilanti v měsících leden, květen, červen, červenec:
Leden (nebyli zveřejněni v minulém čísle)
23.1. František Blata
23.1. Věra Tománková
25.1. Marie Krůtilová
31.1. Marie Koštuříková
Květen
23.5. Ján Poláček
25.5. Anna Samohýlová
27.5. Marie Gajdová
Červen
3.6. Karel Belžík
4.6. Anna Janečková
14.6. Josef Zezula
18.6. Františka Belžíková
20.6. Anna Březovská
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Červenec
24.7. Anna Salčáková
26.7. František Houška
26.7. Anna Vajdíková
Srpen
9.8. Marie Zezulová
10.8. Miroslav Březovský
19.8. Růžena Löfflerová
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Sofie Gita Marková
Sebastian Marada

Opustili nás:
Ludmila Příhodová
Danuše Wicheová
Eugenie Homolová
Alžběta Salčáková
Stanislav Macháček
František Obrtlík
Marie Pukancová
Josef Tomšej

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
ČERVENEC - SRPEN

POPELNICE : 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 9.7., 13.8. pátek

2/2021
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Přístav Rohatec – obec 15:00 hod.

Zahájení prázdnin v přístavu – MIMOŇOVA STEZKA

zábavná akce v přístavu na zahájení letních prázdnin, soutěže pro děti, skákací hrad,
malování na obličej a další doprovodný program, k tanci a poslechu hraje skupina Magic Melody

31. července 2021

Areál Veslařského klubu Hodonín 18:00 hod.

ANNABÁL 2021

letní festival ve stylu 30. let 20. století, módní přehlídka, výuka swingu, retrokavárna,
koktejlový bar a další doprovodný program, hvězdou večera je Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

6. srpna 2021

Přístaviště Strážnice 18:00 hod.

SRPNOVÉ ČERVÁNKY

akce v přístavišti plná hudby: Anna Múčková Habancová a Tomáš Janoška (cover songy),
Huménečko (folk-rock), Big Band ZUŠ Veselí nad Moravou (swing, jazz), pohádka pro děti
v podání Divadla Koráb, plavba na osvětlených lodičkách zdarma

20. srpna 2021

Přístav Strážnice 20:00 hod.

DIVADLO NA VODĚ

divadelní komedie s názvem Totálně šťastní v podání Divadla Meteora

20. srpna 2021

Přístav Výklopník Sudoměřice 20:00 hod.

BAŤÁKFEST 2021

letní festival pod Výklopníkem, vystoupí STN a jeho hosté, DJ Wich a další interpreti

27. srpna 2021

Přístav Petrov 18:00 hod.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

zábavná akce v přístavu na ukončení prázdnin, kouzelnické vystoupení, diskotéka s Jirkou Hadašem
a další doprovodný program

27. srpna 2021

Přístav Veselí nad Moravou 17:00 hod.

NA LETŇÁKU U BAŤÁKU

živá hudba Rango (Pop Rock Tvarožná Lhota) a Nina Rosa (mix jazz, swing, reggae a folk),
od 21:00 hod. letní kino v přístavu - film „U mě dobrý“

11. září 2021

Přístav Výklopník Sudoměřice 14:00 hod.

DÝŇOHRANÍ
Festival se uskuteční v rámci projektu
Kulturní léto na Baťově kanálu 2021
za finanční podpory
Nadace ČEZ, SWIETELSKY stavební s.r.o.,
PSG Construction a.s. a SYTYS.cz s.r.o.

zábavné odpoledne v přístavu, hry pro děti spojené s vyřezáváním dýní,
hudební doprovod akce zajištěn

Změna programu vyhrazena!

vína z Petrova

vína z Petrova

strana

Den vinařů pořádá ZO ČZS Petrov za podpory obce Petrov

Den vinařů pořádá ZO ČZS Petrov za podpory obce Petrov

vínozaplatíte
zaplatíte degustačními
tolary,
ZaZa
víno
degustačními
tolary,
které zakoupíte v pokladně a na označených místech.
které
zakoupíte v pokladně a na označených místech.

Vstupné:
250,- Kč
Vstupné: 250,- Kč
(vstup
dodoareálu,
program,
katalog
(vstup
areálu,doprovodný
doprovodný program,
katalog
vín, vín,
degustační
degustačních
tolarů)
degustačnísklenička
sklenička aa55degustačních
tolarů)

večerní zábava - skupina JAMA

cimbálová muzika Jožky Šťastného,
cimbálová
muzika -Jožky
Šťastného,
večerní zábava
skupina
JAMA

i amatérských vinařů z Petrova.
Společně s víny ochutnáte také regionální speciality

Degustace více než 100 vzorků vín od profesionálních
i amatérských vinařů z Petrova.
Degustacesvíce
100 vzorků
vín regionální
od profesionálních
Společně
vínynež
ochutnáte
také
speciality

Otevřené vinné sklepy od 15.00 do 23.00 hod.

Otevřené vinné sklepy od 15.00 do 23.00 hod.

2/2021
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
OBCE PETROV
NA ROK 2021

1.7. 2021 – Kočovné divadýlko Kyjov
Pořádá: Petrov žije, z.s.
Místo: dolní náměstíčko areál Plže
		 				
10.7. 2021 – Oslavy 90 let fotbalu v Petrově,
Pořádá: TJ Sokol Petrov
hraje skupina ARTEMIS
Místo: areál Pže
24.7.2021 – SENIOŘI folklorní festival
Pořádá: Taťána Pálenská,
Místo: areál Plže
Jiří Tománek a Obec Petrov
7.8.2021 - Den vinařů, hraje skupina JAMA
Pořádá: ČZS Petrov
Místo: areál Plže
14.8.2021 – Festival dechových hudeb
Pořádá: František Kotek
Místo: areál Plže
20. - 21.8.2021 – Chmelobraní
Pořádá: OS Petrov žije, z.s.
Místo: areál Plže
27.8.2021 – Diskotéka na ukončení prázdnin s Jirkou Hadašem 		
Místo: přístav Baťova kanálu
Pořádá: Obec Petrov
a Přístav Petrov
28.8.2021 – Krajem vína – Putování po vinařských stezkách Pořádá: Nadace
Místo: areál Plže
Partnerství Strážnicka		
a Vinaři Strážnicka
4.9.2021 – Petrovský kotlík, hraje skupina PS BAND Pořádá: Obec Petrov
Místo: areál Plže
25.9. 2021 – Hody sv. Václava
Pořádá: Obec Petrov
Místo: náves, obec Petrov, kulturní centrum
a soubor Petrovjan
5.12. 2021 – Čertovské dostaveníčko
Pořádá: Obec Petrov
Místo: náves
Prosinec 2021 – Setkání se seniory
Pořádá: Obec Petrov
24.12.2021 – Zpívání u vánočního stromu
Pořádá: Obec Petrov
Místo: před kostelem sv. Václava
a soubor Petrovjan
				

Vydává obec Petrov, náklad 435 ks. Uzávěrka 21. 6. 2021
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

