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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
jsou za námi prázdniny, nastoupili jsme do plného pracovního procesu, děti, pedagogové a zaměstnanci školy zahájili nový školní rok 2021/2022. Pevně věříme, že
bude fungovat běžný režim provozu s minimálními proticovidovými opatřeními.
Přejeme jim hodně síly a energie v tomto školním roce.
My všichni jsme měli možnost se potkat na spoustě kulturních a společenských
akcích. Některé nás ještě čekají. Tuto sobotu jste všichni srdečně zváni na Petrovský kotlík a poslední zářijový víkend na Petrovské svatováclavské hody. Budeme
se těšit, že se zúčastní co nejvíce krojovaných a večer se potkáme také na hodové
zábavě v kulturním a společenském centru.
V letních měsících se nám podařila dokončit stavba sběrného dvora. Na tuto stavbu
musíme ještě vyřídit kolaudaci a provozní plán. Předpokládáme, že nový sběrný
dvůr začneme využívat začátkem příštího roku. V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že jsme požádali o dotaci na projekt „Výměna osvětlení a modernizace
učeben v ZŠ Petrov“. Bohužel tuto dotaci jsme nezískali a pokusíme se žádat v
příštím roce znovu.
V minulých dnech jsme obdrželi informace, že nám bude přidělena dotace z IROPu
na realizace projektu „Petrov – cyklostezka na Sudoměřice“, kde je předpokládaný
rozpočet projektu cca 1 100 000,- Kč a dotace ve výši 712 000,- Kč. Dále také dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Petrov – rekonstrukce
chodníků ul. Bobálov podél I/55 – směr Strážnice“. Na tuto akci je předpokládaný
rozpočet 5 600 000,- Kč, dotace ve výši 4 214 198,- Kč. Konečné realizační ceny
těchto projektů vzejdou z výběrových řízení. Obě tyto stavby plánujeme realizovat
v jarních měsících příštího roku.
V minulých dnech byla obnovena výstavba cyklotrasy podél Baťova kanálu směrem na Strážnici. V letošním roce, druhé polovině září, plánujeme ještě zrealizovat
stavbu „Petrov, u sirného pramene -vodovod“. Dále pokračujeme na přípravných
projekčních pracích na akci „Petrov – památková rezervace Plže“ a „Petrov – Rekonstrukce chodníků ul. Rybáře a ul. U Školky“.
Přejeme vám všem klidné a pohodové podzimní dny!
Starostka a místostarosta

4

strana

3/2021

Realizované projekty:
Výměna osvětlení v budově MŠ
Z důvodu úspory elektrické energie a zkvalitnění osvětlení jsme přistoupili k výměně
zastaralých svítidel v budově mateřské školy za moderní LED systém. Výměnu prováděla firma Telkar elektro, s.r.o. Vnorovy.
Celá akce stála 145 000,- Kč.

Nové záhony, „bosonohý chodník“ a přístupový chodník na zahradě
MŠ
Tyto stavby realizovali obecní zaměstnanci, za což jim patří poděkování. Věříme, že budou
dobře sloužit.

Nový sběrný dvůr
Stavbu nového sběrného dvoru realizovala firma MSO servis spol. s r.o. Kyjov. Náklady
na stavbu činily 3 850 000,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace činí 1 465 385,- Kč.
Zbývající finanční prostředky hradila obec z vlastního rozpočtu.
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Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ
Během prázdninových měsíců jsme zrekonstruovali také sociální zařízení v budově
základní školy. Část prací prováděli obecní
zaměstnanci, zednické a obkladačské práce
zhotovili pan Vladimír Kotásek a Petr Bačík
a vodo – topo firma Jiří Telesz.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 510 - 535 ze zasedání č. 31 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 9.6.2021
510. ZO schvaluje Program jednání.
511. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Marie Hanáková, Veselí nad Moravou
na zakázku „Petrov, u sirného pramene – vodovod“ technologií řízeného vrtání s nabídkovou cenou 673 735,16 Kč bez DPH, 815 219,54 Kč včetně DPH.
512. ZO schvaluje Smlouvu o dílo, název stavby: Petrov, u sirného pramene – vodovod,
Ing. Marie Hanáková. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební práce. Jedná se o vybudování nového vodovodního řádu 2-1-1 z PE 110 v celkové délce 352,9m. Vodovod
je navržen jako zaokruhování, napojení na stávající vodovod je navrženo mechanickými spojkami. Realizace bude provedena zčásti v otevřeném výkopu a zčásti bezvýkopově, technologií řízeného vrtání. Místem realizace stavby jsou pozemky p.č. 40, 41,
44, 45, 50 a 759/1 v k.ú. Petrov u Hodonína. Lhůta pro dokončení stavby je nejpozději
do 10/2021. Doba výstavby je max. 1 měsíc. Celková cena díla bez DPH činí 673
735,16 Kč, včetně DPH 815 219,54 Kč.
513. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace z Rozpočtu obce Petrov na demolici a
výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 177 v k.ú. Petrov u Hodonína panu Tomáši
Hartmannovi ve výši 100 000,- Kč.
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514. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Rozpočtu obce Petrov
Hartman Tomáš. Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z Rozpočtu
obce Petrov ve výši 100 000,- Kč příjemci panu Tomáši Hartmannovi na demolici a
výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 177 v k.ú. Petrov u Hodonína.
515. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021. Viz. příloha č. 1/ZO31.
516. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrov za rok 2020.
517. ZO schvaluje Výsledek hospodaření obce Petrov za rok 2020 ve výši 8 490 236,90 Kč.
518. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2020 bez výhrad.
519. ZO schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvková organizace za rok 2020.
520. ZO schvaluje Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace za rok
2020 ve výši 53 523,73 Kč.
521. ZO schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 53 523,73 Kč
převedením do Rezervního fondu.
522. ZO schvaluje Čerpání fondů ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace, a to: Investičního fondu na nákup elektrické varné pánve ve výši 108 634,- Kč a Rezervního fondu
na nákup nerezového dvojdřezu ve výši 10 709,- Kč a na nákup knih pro předškoláky
ve výši 1 360,- Kč.
523. ZO schvaluje Revokaci usnesení č. 479 ze dne 29.4.2021 z důvodu změny projektové
dokumentace a změny obecních pozemků, kterých se věcné břemeno týká.
524. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001040019762/001-PUTT o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. Předmětem smlouvy jsou obecní pozemky p.č. 1151, 1189, 1440/1,
1441/10, 1441/9, 1943, 1973/1, 2029, 2031/1 v k.ú. Petrov u Hodonína, na kterých
bude společnost EG.D, a.s. realizovat stavbu s názvem „Petrov,obnova kNN,Plže“.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 7 700,- Kč.
525. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na projekční práce ze dne 8.4.2021 H.arch
projekt s.r.o. Předmětem tohoto dodatku je doplnění smlouvy o stavení objekt SO 902
Pódium se zastřešením. Celková cena díla se zvyšuje o částku 41 310,- Kč. Cena celkem za dílo činí 521 310,- Kč bez DPH, včetně DPH 630 785,- Kč.
526. ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 1954/2 v k.ú. Petrov u Hodonína o vým. 26 m2 panu
Ing. Petru Zezulovi.
527. ZO schvaluje Kupní smlouvu Ing. Zezula Petr. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 1954/2 v k.ú. Petrov u Hodonína ostatní plocha o výměře 26 m2 za ujednanou
kupní cenu 2 600,- Kč panu Ing. Petru Zezulovi. Kupující uhradí poplatek za návrh
vkladu vlastnického práva do KN.
528. ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 1898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2
v k.ú. Petrov u Hodonína panu Davidu Motyčkovi. Stavba není ve vlastnictví prodávajícího a není předmětem prodeje.
529. ZO schvaluje Kupní smlouvu Motyčka David. Předmětem smlouvy je pozemek p.č.
1898 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 24 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Na uvedeném pozemku se nachází stavba bez čp/eč zaps. Na LV č. 11000 pro neznámého vlastníka. Tato stavba není ve vlastnictví prodávajícího a není předmětem prodeje. Kupní
cena činí 2 400,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem a správní poplatek
za návrh vkladu vlastnického práva do KN.
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530. ZO schvaluje Směnu obecních pozemků p.č. 237, 238 a část pozemku p.č. 316/1 v k.ú.
Petrov u Hodonína za část pozemku p.č. 1460/55 v k.ú. Petrov u Hodonína s panem
Ing. Petrem Kláskem.
531. ZO schvaluje Cenovou nabídku na rekonstrukci osvětlení v budově mateřské školy od
společnosti TELKAR elektro s.r.o. ve výši 107 140,66 Kč včetně DPH.
532. ZO schvaluje Zadávací dokumentace na akci „Výměna osvětlení a modernizace učeben v ZŠ Petrov“. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, budou osloveny tři
firmy. Na akci bylo požádáno o dotaci z programu Ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Zadávací dokumentaci zpracoval Ing. Jan Miškeřík. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 961 tis. Kč bez DPH. Předpokládaná realizace zakázky je červenec až listopad 2021. Zakázka se bude realizovat jen v případě obdržení dotačních prostředků.
533. ZO schvaluje Navržené připomínky k Návrhu územního plánu obce Petrov viz. příloha
č. 2/ZO31 a pověřuje starostku, aby tyto připomínky zaslala na adresu pořizovatele
ÚP, tj. Městský úřad Hodonín, územní plánování.
534. ZO schvaluje Pověření starostky a místostarosty, aby jednali se zástupci TJ Sokol
Petrov ohledně směny pozemků a aby TJ Sokol Petrov svolal valnou hromadu a řešil
směnu pozemků se svými nadřízenými orgány.
535. ZO schvaluje Vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1329/107
a koupi části tohoto pozemku od manželů Staňkových za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2.
Vzalo na vědomí:
Informace starostky ohledně souhlasů vlastníků dotčených pozemků v rámci stavby „Petrov-vesnická památková rezervace Plže pro účely územního řízení.

Usnesení č. 536 - 556 ze zasedání č. 32 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 22.7.2021
536. ZO schvaluje Program jednání.
537. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Petrov souboru Petrovjan ve výši 15 000,- Kč. Dotace bude využita na pořádání hodů, kotlík, hudbu, zpívání u vánočního stromu a obnovu krojové výbavy.
538. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Petrov souboru Petrovjan.
539. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Petrov Českému svazu
chovatelů Petrov na ve výši 3 000,- Kč. Dotace bude využita na pořádání výstavy
papoušků.
540. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Petrov Českému svazu chovatelů Petrov ve výši 3 000,- Kč.
541. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Petrov Sboru dobrovolných hasičů ve výši 15 000,- Kč.
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542. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Petrov ve
výši 15 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Petrov.
543. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Petrov Mysliveckému
sdružení Dolina Petrov ve výši 10 000,- kč.
544. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Petrov ve
výši 10 000,- Kč Mysliveckému sdružení Petrov.
545. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK071217/21/OKH na projekt „Dovybavení zásahové jednotky obce Petrov“ ve
výši 43 000,- Kč.
546. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK072204/21/OKH na projektu „Projektová dokumentace na projekt Revitalizace
vesnické památkové rezervace Plže“ ve výši 350 000,- Kč.
547. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Územní plán Petrov“ ve výši 200 000,- Kč.
548. ZO schvaluje Poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizace na spolufinancování digitálního ultrazvukového přístroje.
549. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021. Viz. příloha č. 1/ZO32.
550. ZO schvaluje Kupní smlouvu Gavlík Ladislav. Předmětem smlouvy je koupě pozemku
p.č. 1981 ostatní plocha o vým. 41 m2 od pana Ladislava Gavlíka za ujednanou kupní
cenu 12 300,- Kč. Správní poplatek za návrh na vklad do KN hradí kupující.
551. ZO schvaluje Směnnou smlouvu Ing. Klásek Petr. Předmětem této směnné smlouvy
je směna pozemků p.č. 237, p.č. 238 a p.č. 316/4 za pozemky p.č. 1460/132 a p.č.
1460/133 vše v k.ú. Petrov u Hodonína.
Na základě této směnné smlouvy se Obec Petrov stává vlastníkem pozemků
p.č. 1460/132 o vým. 81 m2 a p.č. 1460/133 o vým. 28 m2 a Ing. Petr Klásek, r.č.
760820/4318, vlastníkem pozemků p.č. 237 o vým. 24 m2, p.č. 238 o vým 27 m2 a p.č.
316/4 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Petrov u Hodonína. Směna se provádí bez doplatku,
protože se cena směňovaných nemovitostí činí 5 050,- Kč.
552. ZO schvaluje Kupní smlouvu manželé Ing. Marie a Jan Staňkovi. Předmětem smlouvy
je koupě pozemku p.č. 1329/180 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 136 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 1329/107 v k.ú. Petrov u Hodonína dle GP č.
907-204/2021, který vyhotovila společnost GEPROSTAV geodézie, s.r.o., Hodonín,
ve vlastnictví manželů Ing. Marie a Jana Staňkových. Kupní cena činí 50,- Kč za m2.
Celková kupní cena je 6 800,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a
návrhem do KN hradí kupující.
553. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013C21/24
„Petrov, průmyslová zóna prodloužení vodovodu“ – Česká republika – Státní pozemkový úřad. Na pozemku má být realizována stavba „Petrov, průmyslová zóna prodloužení vodovodu“. Předpokládaný maximální rozsah věcného břemene činí 125 m2.
Přesný rozsah zatížení bude dokumentován geometrickým plánem, který bude zhotoven na náklady investora.
554. ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu ŘSD ČR - „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 1440/14 a 2033 v k.ú. Pe-
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trov u Hodonína, na kterých má být realizována stavba „Petrov – Vesnická památková
rezervace Plže“ na pozemku parc. č.1440/14 a 2033 v k. ú Petrov u Hodonína (dále jen
dotčená nemovitost) stavební objekty SO.101 komunikace a zpevněné plochy, SO.302
kanalizace splašková.
555. ZO pověřuje Starostku, aby zadala vypracovat zadání dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace – stupeň prováděcí dokumentace a autorský
dozor na akci „Petrov – vesnická památková rezervace Plže“.
556. ZO neschvaluje Poskytnutí finanční podpory spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s. na pořádání letošních slavností.
ZO vzalo na vědomí:
Informace starostky ohledně výsledku výběrového řízení a následného zrušení výběrového
řízení na akci „Výměna osvětlení a modernizace učeben v ZŠ Petrov“, a to z důvodu neobdržení dotace z dotační výzvy č. 8 k podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy
komunální infrastruktury, které byly vyhlášeny pro rok 2021 Ministerstvem financí.
Informace starostky ohledně vývoje zpracování projektové dokumentace a stavu souhlasu
se stavbou na cizím pozemku v rámci projektu „Petrov – vesnická památková rezervace
Plže“.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Honba za letním sluncem
Na začátku prázdnin hrozilo, že letní slunce zanikne. Jedinou možnou záchranou podle
prastarých pověstí, bylo získat „Sluneční amulet“ a tím zachránit celé prázdniny. V pondělí
5. 7. 2021 započala výprava za záchranu letního slunce a sedm dní. Šaman je velice přísný,
proto se děti musely pořádně zamaskovat, aby vypadaly jako skuteční indiáni. Prvním úkolem tedy bylo, vyrobit si doma kostým indiána. Celou výpravu děti doprovázela indiánka
Čoči, která dětem napovídala, kde se ukrývají indicie, které děti dovedly ke „Slunečnímu
amuletu“. Tato výprava byla však velice nebezpečná, indiáni museli projít údolím ticha,
kde se ukrýval bizon nebo uniknout zlým šakalům. „Sluneční amulet“ spatřili jen ti nej-
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zdatnější indiáni. I když je Šaman přísný, dokáže ocenit statečnost, a proto si pro odvážné
jedince nachystal odměny. Ale nebylo to jen tak! Pro odměny si musely děti přijít a uklonit
se samotnému Šamanovi. Děkujeme za spolupráci organizaci Petrov žije.
kolektiv MŠ

Pasování prvňáčků
V úterý 26. 6. 2021 čekal na naše předškoláky poslední krůček k cestě do školy. Předškoláky pasoval Ivan Urbánek, jako první si však ověřil, jestli jsou všichni připraveni stát se školáky. Děti tuto zkoušku zvládly skvěle, takže si už pyšně říkají školáci. Děti si poté mohly
s rodiči opéct špekáčky
a užít si nové hřiště za
doprovodu rytmické
hudby.
kolektiv MŠ
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Prázdniny ve školce
Prázdniny jsme si s dětmi užili naplno. Nejraději jsme čas trávili venku v přírodě nebo na
školní zahradě. Děti vyrobily domečky pro berušky, které jsme společně pověsili kolem
školky. Jeden den s námi ve školce strávila fenka Sanny, které jsme ukázali přístav a kousek
Petrova. Poslední den se u nás ve školce zvýšil počet školních skřítků. Tyto skřítky je těžké
spatřit, protože jsou velice rychlí, opatrní a mají schopnost se ukrýt v jakémkoli prostředí.
Že se u nás ve školce skřítci zabydleli, jsme poznali tak, že nám rozházeli boty, udělali nepořádek ve skříňkách a na koberci, nachystali nám překážkové dráhy a různé úkoly. Skřítků
jsme se zbavili tak, že jsme našli jejich poztrácené čepičky a nechali jsme je na parapetu,
kde si je skřítci vyzvedli a za odměnu dětem nechali balíček dobrot.
Na srpen jsme si pro děti nachystaly Prázdninovou výzvu, kde mají děti za úkol například
stanovat, udělat s maminkou palačinky nebo namalovat putovní kamínek. Za spolupráci
děkujeme organizaci Petrov žije.
kolektiv MŠ
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pasování předškoláků a loučení s páťáky
Konec školního roku 2020/2021 byl opět ve znamení vítání a zároveň loučení. Z těch nejstarších předškoláků se stali nejmladší školáci – naši prvňáci. Také jsme se loučili s našimi nejstaršími žáky – páťáky. Celou akcí nás provázel král Karel IV. pan Ivan Urbánek.
Předškoláci i páťáci si připravili krátká vystoupení, kterými doplnili pasování. Po skončení
pasování se všechny děti a žáci vyfotili a spustila se volná zábava. Všichni měli možnost
opéct si špekáček, zatančit si na malé diskotéce, pohrát si se svými kamarády. Na závěr
bych ráda všem dětem popřála hodně úspěchů, hezkých zážitků, a hlavně zdraví v tom
nastávajícím školním roce 2021/2022.
Renata Svobodová, ředitelka
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Pracovní dění v průběhu prázdnin
Již od počátku kalendářního roku se
v budově školy ozývaly zvuky vrtaček,
kladiv a dalšího nářadí. Ano, začalo budování zbrusu nové počítačové učebny. Díky
některým omezením spojeným s Covid 19
se práce a dokončení učebny trošku zpozdilo, ale nakonec máme velmi pěknou
moderní učebnu. Už se všichni těšíme,
až ji společně budeme moci používat. Ale
psala jsem o dění v průběhu prázdnin, tak
tedy k tomuto období. Událo se mnoho
změn, drobných i větších. Za zmínku stojí
přebudování sociálního zařízení v přízemí
naší školy, které čeká na dokončení a bude
možné také využívat. Na zahradě mateřské školy byl obnoven a upraven přístupový chodník za budovu školky, dále tam na
přání paní učitelek vznikl tzv. bosonohý
chodník. Děti z mateřské školy se mohou
těšit také využívání nových zvýšených záhonů, ve kterých si budou zkoušet vlastní
pěstování kytiček, bylinek nebo možná i drobné zeleniny. No, však uvidíme, jak se jim
tyto aktivity budou v příští zahrádkářské sezoně dařit. V budově mateřské školy bylo
vyměněno osvětlení a v provozu školní jídelny došlo k výměně již dosluhujících zařízení
varné pánve a dřezů k mytí velkého nádobí. V prostorách školní jídelny muselo být rekonstruováno sociální zázemí – sprchy, které způsobovaly problémy s vlhnoucí zdí. Samozřejmě, že se dělo i spousta drobných oprav a údržby nutné k provozu celého zařízení.
Poděkování patří všem, kteří se na těchto opravách podíleli a samozřejmě i vedení obce
za vstřícný přístup.
Všem ještě jednou velké díky a příjemné užívání.
Renata Svobodová, ředitelka
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
ZŠ Petrov
Rozdělení tříd
1. ročník – Mgr. Jarmila FLAŠAROVÁ, třídní učitelka
2. ročník – Mgr. Jitka VYORALOVÁ, třídní učitelka
3. a 4. ročník – Mgr. Renata SVOBODOVÁ, ředitelka školy,
třídní učitelka
5. ročník – Mgr. Romana STAŇKOVÁ, třídní učitelka
Bc. Dalibor ZEMAN – učitel
Irena ŠŤASTNÁ – učitelka, asistentka pedagoga

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021/2022
Od 2. 9. 2021 od 6:30 do 7:45 hodin
11:45 – 16:30 hodin
Jitka BĚŤÁKOVÁ, vychovatelka ŠD

Provozní zaměstnanci:
Maria PIVOŇKOVÁ, úklid
Jana EISOVÁ, ekonomka,
vedoucí školní jídelny
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ZE ŽIVOTA OBCE
Kočovné divadýlko v Plžích
První prázdninový den k nám na dolní náměstíčko v Plžích připutovalo Dětské kočovné divadýlko Kyjov a zahrálo
nám pohádkové operky Kocour v botách,
O princezně Solimánské a Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Dle reakcí dětí, ale i dospělých soudíme, že se představení moc líbilo.
Děkujeme spolku Petrov žije za uspořádání
této akce.
Eva Mlýnková, starostka

Vítání občánků
V letošním roce jsme po více než dvouleté pauze přivítali nové občánky do života naší
obce. Za tak dlouhou dobu se nám narodilo 31 dětí. Někteří si pro své dárečky už přišli
sami. Mezi vítanými dětmi jsme měli letos dvoje dvojčátka. Program na toto hezké odpoledne připravily děti ze základní školy s paní učitelkou Jarmilou Flašarovou, za což jim patří
velký dík!
Mezi Petrovjany byly přivítány tyto děti:
Srholec Adam, Studnička Filip, Balátová Lucie, Balát Michal, Coufalová Sofie, Hartmannová Adina, Samohýl Matyáš, Zríni Karolína, Hynková Sofie, Pávek Dominik, Valentová
Elen, TomčaLA Vilém, Klásková Veronika, Macháčková Beáta, Šachingerová Valerie, Macešková Julia, Mikulicová Amálie, Holiš Martin, Tomšejová
Emma, Pavlíček Matyáš, Šňupíková Valentýna, Macháčková Ema, Macháček Matouš, Macalíková Jana, Vichorcová Ema, Švrček Michal, Macháček Jakub, Holišová Viktorie, Kočvara Štěpán, Marková Sofie Gita a Marada Sebastian.
Eva Mlýnková, starostka
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Folklórní festival Senioři
Letos jsme tento festival pořádali už po dvacáté, a to především díky paní Táni Pálenské
a panu Jiřímu Tománkovi, kterým jsme také při zahájení festivalu poděkovali malým dárečkem. I letošní jubilejní ročník provázela příjemná atmosféra v prostředí areálu vinných
sklepů. Během sobotního odpoledne vystoupily soubory z Čech a Slovenska. Večer následovala volná zábava s cimbálovou muzikou Jožky Šťastného.
Eva Mlýnková, starostka
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Dechovkový festival
Druhá srpnová sobota patřila přehlídce
dechových hudeb, kterou moderoval pan
Kamil Barták. Festival zahájila dechová
kapela ZUŠ Veselí nad Movarou. Dále v
programu zahrály dechové hudby Miločanka, Skaličané a Túfaranka. Děkujeme panu
Františku Kotkovi za uspořádání již 11.
ročníku tohoto festivalu.
Eva Mlýnková, starostka

Loučení s prázdninami
Poslední prázdninový pátek patřil našim nejmenším, kteří se ve společnosti kouzelníka Jirky Hadaše mohli pobavit, zakouzlit si a zatancovat v přístavu na Baťově kanále. Děkujeme
panu Michalu Kalmanovi a Miroslavu Svobodovi za svezení dětí na lodích. Bohužel skákací hrad jsme museli kvůli nestálosti počasí odvolat. Věříme, že i tak si to děti užily...:-).
Eva Mlýnková, starostka
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Rok se s rokem sešel. Prázdniny máme za sebou. Začíná babí léto. A chystáme se na Kotlík.
Už ani nevím, kolíkátý to bude ročník. Ale opět se na něj těšíme. S kamarády z Hrádku pro
Vás uvaříme ten nejlepší guláš, co umíme. Opět máme připravenou dovednostní soutěž pro
pobavení sebe i publika.
Když se ještě podívám zpět na končící léto, tak bylo z části krásně slunečné, ale také příroda
ukázala svou silnou a stinnou stránku. Jak a kde všude naše jednotka zasahovala se dočtete
v článku o činnosti zásahové jednotky. Já jen doufám, že podobné katastrofy jako postihly
jižní Moravu letos, se nestanou běžnou součástí našich životů.
A co nás čeká mimo zmíněného Kotlíku? Hned další víkend po Kotlíku 11. září chystáme
soutěž v běhu 60 a 100 metrů s překážkami, která se bude konat na hřišti TJ Sokol. Budeme
rádi, když přijdete závodníky podpořit. Taky bych rád petrovským fotbalistům poděkoval,
že nás na hřiště opět po roce pustí.
Dále určitě uděláme na podzim sběr kovového odpadu. Kdy přesně Vás budeme za včas
informovat.
						
Za celý sbor přeji pěkný konec léta,
							
Petr Zezula, starosta sboru

Léto mladých hasičů
Letošní léto bylo ve znamení vzdělávání, a to formou hry a poznávání. Malí i větší hasiči
se zúčastnili dvou vzdělávacích akcí. První byl Letní kemp ve formě příměstského tábora.
V průběhu týdne jsme si připomněli zábavnou formou matematiku v podobě obrázkových
logických her, oprášili základní znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva a připomněli důležitá telefonní čísla a také něco málo z dopravní výchovy. Tvořili jsme náramky, lapače snů
a na památku jsme si namalovali hrneček. Hráli jsme spoustu her. Ve středu jsme vyrazili
za poznáním historie na prohlídku milotického zámku a v rámci prohlídky jsme se promě-
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nili v dámy a pány období baroka. Poslední
den kempu jsme navštívili paní starostku
a ta nás seznámila s historií obce, ale také
s tím, jak obec v současné době funguje.
Odpoledne za námi přijela Terezka z Domu
přírody Moravského krasu. Dozvěděli jsme
se mnoho ze života živočišné říše. Největší
úspěch zaznamenal spiderkacher – pomůcka
na „odlov“ brouků a všech šesti až osminohých zástupců živočišné říše. Závěr kempu
patřil bojovce na téma Indiáni.

Druhou vzdělávací akcí letošního léta byly pobytové
Vzdělávací dny. Vyrazili jsme do kempu babí hora
u Hluku, kde jsme společně s kamarády z Blatnice
strávili týden poznávání, her a výletu. Během Vzdělávacích dnů jsme přidali znalosti o IZS, zdravovědě,
vyzkoušeli jsme si resuscitaci a také se seznámili s
fungováním
AED.
Prověřili jsme znalosti o třídění odpadů a s
tím související ochraně přírody. Teoretické
znalosti o recyklaci
jsme si ověřili v praxi při návštěvě KOVOZOO ve Starém
Městě.
Také sem za námi přijela Terezka z Domu přírody a ukázala nám odlitky stop
zvířat, která žijí vedle nás – mědvěd, rys, jezevec, kočka,
pes… Zjistili jsme, jak funguje potravní řetězec a opět při-
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šlo i na naše oblíbené spiderkachery a „lov“
hmyzu a brouků. Ani tentokrát se vzdělávací dny neobešli bez táboráků a „vidláčků“
– špekáčků opékaných na vidlích.
Bylo to moc fajn a odnesli jsme si spoustu
znalostí a vědomostí. Akce proběhly za podpory MŠMT ČR.
Jana Trojancová, vedoucí

Z činnosti zásahové jednotky
Od posledního čísla zpravodaje uplynuly sotva dva měsíce, a přesto se toho tolik událo…
V pondělí 21. června v 19:38 hodin byla naše jednotka povolána k odstranění nebezpečných
stavů v ulici Rybáře v Petrově. Jednalo se o jiskřící elektrické vedení na přípojce objektu
k síti. Na místo události byl povolán servisní technik E.ON. My jsme byli mezitím z místa
události odvoláni operačním a informačním střediskem HZS JmK na výpomoc při čerpání
sklepů pod rodinnými domy v obci Dolní Bojanovice. Po průtrži mračen zde tehdy bylo
evidováno 46 mimořádných událostí, u kterých do pozdních nočních hodin zasahovalo 20
jednotek požární ochrany.
Ve čtvrtek 24. června v 20:04 hodin jsme byli vysláni na požár odpadu v obci Lužice. Myslím, že nikdo z nás nedokáže dostatečně popsat své pocity, když jsme do Lužic přijeli a
poprvé na vlastní oči viděli následky, které po sobě zanechalo tornádo. Domy bez střech a
oken, místy jen holé zdi, auta poházené a pomačkané jako plechovky, jiskřící baterie v nich,
všude přítomný zápach unikajícího plynu,… Jedna věc byla sledovat to všechno v televizi
a druhá zase být pár minut po tom na místě události. Během toho osudného večera jsme se
podíleli na záchraně zraněných a evakuaci všech obyvatel v obci Lužice. V průběhu času
byla zpřístupněna komunikace do obce Mikulčice, kde jsme již za tmy (a následující den)
pokračovali v záchraně zraněných, ve vyhledávání pohřešovaných a ve zprůjezdňování komunikace v celé obci.
Kromě toho jsme byli ještě v sobotu 26. června ve 2:34 hodin vysláni k požáru domu ve
Strážnici. Požár byl naštěstí menšího rozsahu a my jsme tak byli již po cestě odvoláni zpět
na základnu, abychom o pár hodin později mohli opět zamířit zpět do Mikulčic.
Ještě ten stejný den jsme se po cestě na odklízení následků po tornádu dostali k dopravní
nehodě na křižovatce u Pánova. V době našeho příjezdu byla jedna zraněná osoba již v péči
ZZS, událost si přebrala jednotka HZS Hodonín a my tak mohli pokračovat směr Mikulčice.
Zde s několika dobrovolníky jsme uklidili střechu a přilehlý pozemek MŠ a ve spolupráci
s HZS ČR vyrobili novou provizorní ochranu proti dešti.
V obci Mikulčice jsme strávili ještě řadu dalších dní, kdy jsme se postupně z vyklízení jednotlivých ulic dostali až k tesařským pracím na střechách jednotlivých objektů.
Velmi rád bych na tomto místě poděkoval všem členům naší jednotky, kteří se této mimořádné události nevídaných rozměrů se mnou účastnili a ukázali tak, že mají srdce na
správném místě. Jmenovitě se jedná o Radima Holiše, Michala Holiše, Patrika Javornické-
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ho, Petra Kršu, Martina Krůtila, Kamila Prchlého, Zdeňka Tokoše, Petra Zezulu, Martina
Zelinku, Vladislava Březovského a Pavla Sasína. Kluci, děkuju vám. Jak praví hasičské
motto: Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci. Poděkování patří také Hynku Faltýnkovi, který se
s námi několikrát vydal pomáhat a odvážel nám sutiny na svém valníku.
Během toho jsme si také ještě 29. června nenechali ujít požár lesa u Rohatce - Kolonie.
Vzhledem k rozsahu a horší přístupnosti, byl zde vyhlášen II. stupeň požárního poplachu.
Na místě se sešlo celkem 9 jednotek s 15 kusy techniky.
Posledním naším výjezdem byl 16. srpna požár lesní hrabanky v Rohatci - místní části Soboňky o rozloze cca 100x50 metrů.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
V sobotu 10. 7. 2021 se na fotbalovém hřišti v Petrově uskutečnily oslavy při příležitosti 90.
výročí fotbalu v Petrově a 100. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Petrov. O úvodní přátelské fotbalové utkání se postarala mužstva žáků Sokola Petrov a Jiskry Strážnice.
Následně bylo odehráno 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. Hosté z Mutěnic nakonec porazili domácí oddíl Sokola Petrov v poměru
0:3. Fotbalová utkání byla doplněna doprovodným programem, o který se postarali svým
vystoupením cvičenci Sokola Podivín a Sokola Velké Bílovice se skladbou „Princezna re-
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publiky“, mažoretky Sokola Dubňany a minipřípravka Sokola Petrov. Od 20:00 hod. pak
k poslechu a tanci hrála na kolečku v Plžích rocková skupina Artemis. Program oslav se
zdárně vydařil, za což jsem vděčni hlavně nádhernému počasí a skvělé divácké kulise.
Během července probíhala tréninková příprava A-mužstva na nový soutěžní ročník
2021/2022. A-mužstvo odehrálo tato přátelská utkání:
- 17.7.
Petrov – Velké Meziříčí „C“
6:7
- 24.7.
Nedašov „B“ – Petrov		
2:7
- 1.8.
Kněždub – Petrov		
6:1
Hráčský kádr byl doplněn jedním hráčem – Vojtěch Hartman (přestup z mužstva Slovan
Bzenec). A-mužstvo naopak opustil brankář Miroslav Čermák.
Nový ročník 2021/2022 v Okresním přeboru nezahájilo A-mužstvo moc dobře, kdy ve 3
dosud odehraných utkáních Sokol Petrov získal pouze 2 body.
Petrov – Dambořice		
1:1 (branka Petrova: Janeček D.)
Dolní Bojanovice – Petrov		
4:0
KEN Veselí n. Mor. – Petrov
2:2 (branky Petrova: Macháček Z., Benovič J.)
Aktuálně se tak nachází A-mužstvo Sokola Petrov s počtem 2 bodů na 12. místě v tabulce
Okresního přeboru OFS Hodonín.
Do soutěžního ročníku 2021/2022 bylo přihlášeno mužstvo starších žáků (utkání v počtu
hráčů 10+1), které bude hrát okresní soutěž. První utkání odehraje mužstvo starších žáků na
domácím hřišti s mužstvem Žarošice v neděli 29.8.2021.
I přes období letních prázdnin probíhaly a dále budou probíhat pod vedením p. Libora Šantavého tréninky minipřípravky na fotbalovém hřišti (děti ve věku 3 – 8 let). Trénink probíhá
vždy v úterý a ve čtvrtek v čase od 17:30 do 18:30 hod. Milí rodiče, pokud by vaše dítě mělo
zájem začít hrát fotbal, neváhejte a přijďte mezi nás. Budeme se na vás těšit!
Na podzim letošního roku nás čeká ještě účast na akci Petrovský kotlík.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v sezóně 2021/2022.
Ladislav Krůtil ml. – jednatel
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Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro podzimní část sezóny 2021/2022
datum

čas

Okresní přebor - Muži

čas

OS – žáci

8.8.

17:00

Sokol Petrov - Dambořice

15.8.

17:00

Dolní Bojanovice - Sokol Petrov

22.8.

16:30

KEN Veselí n. Mor. - Sokol Petrov

29.8.

16:30

Sokol Petrov - Hovorany

13:30

Sokol Petrov - Žarošice

5.9.

10:00

Vlkoš - Sokol Petrov
(sobota 4.9.)

15:00

Sokol Petrov - Čejč/Hovorany

12.9.

16:00

Sokol Petrov – Žarošice

13:45

Mor.Písek/Žeravice - Sokol Petrov
(hřiště Žeravice)

19.9.

16:00

Starý Poddvorov - Sokol Petrov

26.9.

15:30

Sokol Petrov – Hroznová Lhota B

12:30

Sokol Petrov – Milotice

---

13:00

Milotice – Sokol Petrov
(úterý 28.9.)

10:00

Žarošice - Sokol Petrov

28.9.

VOLNO

3.10.

15:00

Kněždub - Sokol Petrov

10.10.

15:00

Sokol Petrov – Bukovany

17.10.

14:30

Žeravice - Sokol Petrov

14:00

Sokol Petrov – Mor.Písek/Žeravice

24.10.

14:30

Sokol Petrov – Lipov

10:30

Čejč/Hovorany – Sokol Petrov
(sobota 23.10., hřiště Čejč)

31.10.

15:00

Ratíškovice B - Sokol Petrov
(sobota 30.10.)

VOLNO

Soubor Petrovjan
Konečně zase tancujeme!!!
Po dlouhé pauze jsme se o prázdninách zase dostali do kroje. Popravdě řečeno, už jsme se
nemohli dočkat. A tak jsme si užili nejenou vystoupení samotná, ale i přípravy na ně.
První vystoupení jsme si užili 24.7. na Folklorním festivalu Senioři, který proběhl v Petrově
již po dvacáté. Jako domácí soubor jsme nemohli chybět a festival jsme zahajovali.
A protože vyšlo krásné počasí, měli jsme i krásný víkend. Nejenom vystoupení, ale i generálka na něj se nám vydařila.
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Další vystoupení nás čekalo o měsíc později 21.8., a
to na Zarážání hory na Hotařské bůdě ve vinohradech.
I když v menším počtu, o to příjemněji jsme se pobavili
a u vín strážnických vinařů jsme se pěkně zarazili.:-)
Ale nezahálíme. Kromě příprav pár kulatin už řádně trénujeme na Petrovský Kotlík 4.9. kde se na nás můžete
těšit a možná vás i pobavíme. Ale !! Příjďte v čas. Né až na konec ;-) Vystoupení bude jen
jedno a opakovat se nebude. :-)
A nebojte se, ani po Kotlíku sedět doma nebudeme. Hned začneme s přípravou hodů a všeho co k nim v Petrově patří.
Tož dojdite aj vy přidat ruku k dílu, třeba ve čtvrtek, kdy se pojede pro máju. A nebo v pátek, kdy ju budeme stavjat. A aj kroje vytáhnite na sobotu, nech je vyvětráte, ať se Vám do
nich nepustijů molové. ;-)
Budeme se na Vás těšit spolu se stárky Markétou Úlehlovou a Vojtěchem Šťastným.
Krásné dny Vám za Soubor Petrovjan
přeje Iva Klásková
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ZO ČZS Vinaři Petrov
Tradiční Den vinařů jsme po roční nucené odmlce opět vrátili zpět jako svátek vinařů
v Petrově.
Na přípravu této tradiční vinařské akce jsme měli velmi málo času, jelikož jsme do poslední
chvíle nevěděli, jestli se nezmění podmínky pro konání veřejných akcí s omezením množství účastníků.
Pro návštěvníky Dne vinařů jsme otevřeli 8 sklepů, kde prezentovali svá vína jak profesionální, tak amatérští vinaři z Petrova.
Návštěvníci mohli ochutnat více než 160 vzorků vín.
Od 15 hodin hrála k poslechu a tanci cimbálová muzika Jožky Šťastného, kterou ve večerních hodinách vystřídala rocková kapela JAMA.
I když jsme nepředpokládali vysokou účast, Den vinařů navštívilo téměř 500 milovníků
vína z celé republiky a zahraničí, jak můžete vidět na fotografii slovenské skupiny milovníků vín.
Děkujeme všem, kteří svou účastí přispěli a podpořili Den vinařů v Petrově.
Výbor ZO ČZS Petrov

Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
Přešlo období, kdy proběhla údržba zakrmovacích zařízení. Ideální dobou pro zahájení přikrmování zvěře jsou podzimní měsíce, září a říjen. V tomto čase umožňuje trávící systém
zvěře využít energii z obilovin k proměně na tukové zásoby, které jsou nezbytné pro překonání zimních mesíců.
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Dne 4.7 2021 se konal střelecký závod 2x25 terčů americký trap na střelnici v Tasově. Zde
se na pěkném třetím místě umístnil náš člen David Motyčka.
Dále dne 7.8.2021 proběhlo každoroční střelecké klání mezi mysliveckými spolky Petrova
a Strážnice na střelnici v Bažantnici. Putovní pohár získalo vítězné družstvo střelců z Petrova. Střeleckého přeborníka vyhodnotili mezi svými střelci i myslivci Petrova. Na třetím
místě se umístnil František Javornický, na druhém místě Květoslav Kočvara a přeborníkem
Petrova i celkovým vítězem střeleb se stal Michal Javornický.
Michaela Grúberová
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Petrov žije
Jako každý rok, třetí víkend v srpnu, zavítali do Petrovských Plží zástupci malých a středních pivovarů na Chmelobraní.
Ochutnat jste mohli téměř 100 druhů piv z 23 pivovarů. S hudebním programem jsme
začínali už v pátek, vystoupením kapely Nebe. Sobota se nesla v pohodovém duchu, jako
každý rok, poslechli jste si cimbálovou muziku, zatančili na kapely, nebo se nechali zahrát
od našeho DJ.
Chtěla bych touto cestou poděkovat skvělému týmu brigádníků, všem organizátorům a
účastníkům za skvělý průběh akce a všem těm, kteří přispěli do pokladničky na Nadační
fond dětské onkologie Krtek.
Přejeme všem pohodový zbytek prázdnin.
Za Petrov žije, Veronika Štýblová – předseda
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Petře Vajčnerové Krúpikové a Mariánu Krúpikovi za
to, že obci darovali altán, který budeme
využívat ke svatebním obřadům. Moc si
tohoto vážíme!
Děkujeme panu Ladislavu Hynkovi za
to, že nám věnoval větší množství plechovek ochucených nealko piv, které jsme
rozdělili mezi fotbalisty a obecní zaměstnance.

Eva Mlýnková, starostka

Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9.
října od 8 do 14 hodin v budově Základní školy v Petrově.

Kdo může volit
Voličem je každý občan České republiky, který dosáhl nejpozději druhého dne voleb věku
18 let. Překážkou volby je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu a zbavení občana způsobilosti k právním úkonům. Volební právo mají všichni
občané České republiky, bez ohledu na bydliště. Do Poslanecké sněmovny mohou čeští
občané volit i na zastupitelských úřadech.
Doklady
Volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky. Pokud chce volit mimo své bydliště musí mít i voličský průkaz
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
Září
7.9. Marie Salčáková
10.9. Marie Opavská
13.9. Emilie Březovská
20.9. Jan Zezula
21.9. Alžběta Svobodová
26.9. Anna Blatová

Říjen
11.10. Ján Benovič
15.10. Marie Komínková
17.10. Helena Šebestová
27.10. Anna Samohýlová
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Michael Javornický
Tereza Javornická
Nikol Říhová
Eva Martinková

Opustili nás:
Alžběta Bačíková
Anna Salčáková
Jana Dufková
Zdeňka Šebestová

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE : 6.9., 20.9., 4.10., 18.10. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.9., 8.10. pátek
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Pátek 24. září

16.00 hod. Stavění máje v areálu Plže
Sobota 25. září
15.00 hod. Sraz krojované chasy u ZŠ Petrov
15.30 hod. Žádání o hodové právo před OÚ
16.00 hod. Průvod obcí
20.00 hod. Hodová zábava s DH Svárovanka a CM Jožky
Šťastného
Neděle 26 září
7.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Václava
Úterý 28. září
10.00 hod. Slavnostní hodová mše svatá

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ HODOVÉHO VESELÍ PŘI POHÁRKU DOBRÉHO VÍNA VÁM
PŘEJÍ STÁRKA MARKÉTA ÚLEHLOVÁ A STÁREK VOJTĚCH ŠŤASTNÝ.
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