4/2021

strana

1

PETROVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 4/2021

2

strana

4/2021

PETROVSKÝ KOTLÍK

4/2021

strana

3

OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
začátkem tohoto měsíce jsme uctili památku všech našich zemřelých a prožili, díky krásnému počasí, hezké barevné podzimní dny.
Od minulého čísla zpravodaje jsme měli možnost pobavit se na akcích jako byl kotlík, hody
a divadelní představení. Děkujeme všem, kteří jste byli s námi, a především vám všem,
jež jste se podíleli na organizaci a výborné atmosféře kotlíku a hodů. Jsme vděčni za to, že
jsme se mohli s vámi potkat a po delší době se zase všichni pobavit. Teď se opět nacházíme
v období, kdy je složité kulturní akce zase plánovat a organizovat. V současné době začínáme chystat čertovské dostaveníčko, které je venkovní akcí a soubor Petrovjan zahájil nácvik
koled ke zpívání u stromečku. Setkání se seniory jsme se rozhodli letos neorganizovat,
i když je nám to líto. Máme respekt k seniorům, protože jsou tou nejohroženější skupinou.
Uvidíme, kde se společně potkáme, a to na základě aktuálně platných opatření.
A co se nám podařilo posunout v rozvoji obce? Byla dokončena stavba cyklotrasy na Baťově kanále Strážnice – Petrov. Proběhla realizace stavby vodovodu v ulici „Lázeňská“.
Obecní zaměstnanci upravili většinu „hnízd“ s kontejnery na tříděný odpad a v současné
době zpevňují hráz na Baťově kanále směrem na Sudoměřice.
Proběhlo výběrové řízení na zakázku prováděcí projektová dokumentace „Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“ a „Petrov – Rekonstrukce chodníků ul. Bobálov. Nyní vyřizujeme územní a stavební řízení na projekt „Petrov – Rekonstrukce chodníků „ul. Rybáře
a ul. U Školky“.
Vážení občané, přejeme Vám všem hezké podzimní dny a krásně prožitý přicházející
Advent!
Starostka a místostarosta

Realizované projekty:
Cyklotrasa Strážnice – Petrov
Stavba cyklotrasy podél Baťova kanálu, která je z mlatového
povrchu, byla již dokončena. Rozpočet stavby je cca 7 mil Kč
a byla realizována v rámci projektu z programu přeshraniční
spolupráce Interreg V- A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.Věříme, že nám tato trasa bude dobře sloužit,
ať už k procházkám, k cyklovýletům nebo na dojíždění do zaměstnání.
Eva Mlýnková, starostka
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Zpevněná plocha hráze podél Baťova kanálu na Sudoměřice
V těchto dnech zaměstnanci obce zpevňují část hráze podél Baťova kanálu na Sudoměřice. Tato akce probíhá se souhlasem Povodí Moravy, s.p. V tomto úseku zatím není možné realizovat
řádnou cyklotrasu, tak se snažíme alespoň tímto způsobem vyplnit vyjeté koleje v travnaté ploše a zpříjemnit tak pohyb cyklistům.
Eva Mlýnková, starostka

Vodovod v ulici „Lázeňská“
Během měsíce října realizovala firma Ing.
Marie Hanáková, Veselí nad Moravou vodovodní řád v ulici „Lázeňská“. Rozpočet
projektu činil 815 219,54 Kč a stavba byla
prováděna řízeným protlakem. Tuto akci
hradila obec z vlastních zdrojů.
Eva Mlýnková, starostka

Přístřešek na komunální techniku
na sběrném místě
Do areálu sběrného místa u kolejí jsme
zakoupili nový plechový přístřešek, který
bude sloužit pro parkování obecní komunální techniky.
Eva Mlýnková, starostka
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Usnesení č. 557 - 562 ze zasedání č. 33 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 26.8.2021
557. ZO schvaluje Program jednání.
558. ZO pověřuje Starostku, aby nechala vypracovat zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na projekt „Petrov – rekonstrukce chodníků ul. Bobálov podél I/55 – směr
Strážnice“.
559. ZO pověřuje starostku, aby zajistila realizaci výběrového řízení na zhotovitele projektu „PETROV – cyklostezka na Sudoměřice“ během měsíců září a říjen 2021.
560. Navýšení hodnoty pojištěného souboru obecního majetku z hodnoty 45 mil. Kč na
hodnotu 80 mil. Kč. Výše ročního pojistného se zvýší z částky 91 401,- Kč na částku
124 309,- Kč.
561. Starostku, aby zaslala písemnou výzvu panu Rostislavu Svobodovi ml. na zabezpečení volně pohybující se jeho zvěře po obecních pozemcích a pozemcích k nim přilehlých.
562. Poskytnutí finančního daru paní Františce Uřičářové ve výši 3000,- Kč na vydání
kalendáře „Družičky“ a zakoupení 10-ti kusů kalendářů.
ZO vzalo na vědomí:
- Informace starostky o probíhajících úpravách na projektové dokumentaci pro územní
řízení na projekt „Petrov – vesnická památková rezervace Plže“ a o zadání zpracování
videoprezentace tohoto projektu.
- Informace starostky ohledně projektu „Sběrný dvůr Petrov“. Stavba byla dokončena a
předána. Nyní je potřeba zajistit provozní řád, havarijní plán a kolaudaci.
- Informace starostky a místostarosty o realizaci projektu „PETROV – cyklostezka na Sudoměřice“. Výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činí 712 400,25 Kč. Výběrové
řízení na zhotovitele obec provede během měsíců září a říjen 2021. Stavba cyklostezky se
bude realizovat během měsíců březen až červen 2022.
- Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2020.
- Informace starostky ohledně projektové dokumentace a vývoje projektu „PETROV – Rekonstrukce chodníků „ul. Rybáře a ul. U Školky“. Obec bude žádat Úřad vlády ČR o zařazení tohoto projektu do Národního rozvojového programu mobility, aby mohl následně
žádat o dotační finanční prostředky ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
- Nabídku paní Olgy Svátkové ke spolupráci bezúplatného získání budovy vlakového nádraží v obci.

Usnesení č. 563 - 581 ze zasedání č. 34 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 23.9.2021
563. ZO schvaluje Program jednání.
564. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021. Viz. příloha č. 1/ZO34.
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565. ZO schvaluje Záměr pachtu části obecního pozemku p.č. 1376/1 (200 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
566. ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na projekční práce ze dne 5.5.2020 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2020.
567. ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na projekční práce ze dne 8.4.2021 H.arch
projekt s.r.o.
568. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na projekční práce ze dne 6.4.2021 PP projekt Hodonín s.r.o. Dodatek se týká čl. III. smlouvy - změna termínu zhotovení díla.
Ostatní znění smlouvy zůstávají beze změny.
569. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Ing. Jan Miškeřík. Předmětem díla je zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na zakázky malého rozsahu na
služby: „Dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru „Petrov
– Vesnická památková rezervace Plže“ – dopravní stavby“ a Dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru „Petrov – Vesnická památková rezervace
Plže“ – pozemní stavby“. Cena díla činí 18 000,- Kč.
570. ZO schvaluje Cenovou nabídku společnosti H.arch projekt s.r.o. na zpracování studie
interiéru na budovu Návštěvnického centra Plže. Studie by sloužila jako podklad pro
zpracování projektu pro provedení dodávky interiéru. Nabídková cena za studii činní
82 600,- Kč bez DPH.
571. ZO schvaluje Revokaci usnesení č. 524 ze dne 9.6.2021 z důvodu změny projektové
dokumentace a změny obecních pozemků, kterých se věcné břemeno týká.
572. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-001040019762/001-PUTT. Předmětem smlouvy jsou
obecní pozemky p.č. 1151, 1189, 2029, 1973/1, 2031/1, 1441/10, 1441/9, 1943, 1947,
1440/1, 2032/27 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.
573. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330064157/0014-MDP.
574. ZO schvaluje Servisní smlouvu Ivo Bačík. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro objednatele komplexní údržbu a servis výpočetní techniky, která je
umístěna v sídle objednatele na adrese Petrov č. 113, Petrov, a závazek objednatele za
tyto činnosti poskytovateli uhradit sjednanou paušální odměnu ve výši 2000,- Kč bez
DPH.
575. ZO schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů Ivo Bačík.
576. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Lenka Topolanská. Předmětem smlouvy je na straně
jedné závazek zhotovitele poskytnout objednateli dotační poradenství a vypracovat
žádost o zařazení záměru bezbariérové trasy v obci Petrov do NRPM pro rok 2022,
včetně kompletace všech požadovaných příloh a na straně druhé závazek objednatele
zaplatit zhotoviteli za výše uvedené služby řádně a včas odměnu. Odměna se sjednává
ve výši 18 150,- Kč.
577. ZO schvaluje Smlouva o dílo Ing. Jan Miškeřík. Předmětem díla je zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce, název zakázky: PETROV – cyklostezka na Sudoměřice. Jedná se o veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce. Cena díla činí 10 000,- Kč.
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578. ZO pověřuje Starostku, aby nechala zpracovat zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na zhotovitele projektu „VO Petrov, přechody pro chodce“.
579. ZO schvaluje Změnu rozpočtových ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Petrov na období 1 -12/2021 na závazných ukazatelích č. 551, 511 a 521 – 527 dle přiložené žádosti. Příloha č. 2/ZO34.
580. ZO schvaluje Vyřazení majetku z evidence Základní školy a Mateřské školy Petrov,
okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 65 Petrov 281, který byl zhodnocen jako
nefunkční a nevhodný k případným opravám a dalšímu používání v celkové hodnotě
16 413,- Kč.
581. ZO neschvaluje Poskytnutí daru spolku Naše odpadky ve výši 4 500,- Kč.
ZO vzalo na vědomí:
- Informace starostky ohledně probíhajících stavebních prací na projektu „Petrov – u sirného pramene vodovod“.
- Informace starostky ohledně nabídky členství v Euroregionu Pomoraví.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Beseda v MŠ na téma ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ
Ve čtvrtek 9. 9. 2021 nás ve školce navštívila Pavlína Macháčková, výživový poradce. Paní
Macháčková pomocí poučného příběhu seznámila děti s důležitostí správného jídla, pohybu
a vitamínů. V příběhu vystupoval hlavní hrdina, kterého porazila nemoc. Děti společnými
silami provedly rozbor tohoto příběhu a přišly na důležitost zdravého životního stylu. A jelikož se spousta vitamínu nachází v ovoci a zelenině, tak si děti nakreslily duhu podle barev
svého oblíbeného ovoce a zeleniny. Každý dobře ví, že k životu je důležitý i pohyb, proto si
děti s paní Macháčkovou na koberci rozhýbaly tělíčka a pohybově ztvárnily práci na poli.
Děti beseda velice bavila a my jsme rády, že paní Macháčková dětem přiblížila zábavnou
formou důležitost zdravého stravování a pohybu v životě.
kolektiv MŠ
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Hudební vystoupení MARBO
Dne 15. 9. 2021 přijela za dětmi základní a
mateřské školy hudební skupina MARBO.
Pro děti si připravili bohatý program, který
zahrnoval, jak dětem známe písničky, tak
i několik nových písniček z vlastní tvorby.
Děti si koncert náramně užily a parádně si
zatancovaly.
kolektiv MŠ

Jablíčkový den v MŠ
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se po širém okolí slavil jablíčkový den a ani u nás tomu nebylo jinak. I přes to, že spousta našich kamarádů onemocnělo, jsme si tenhle den náležitě užili. Ve
včelkách se děti naučily novou básničku s pohybem, zatančily si, společně vytvořily ovocný
strom s jablíčky a společnými silami udělaly štrúdl, který jim paní kuchařky upekly. Jako
odměna dne byla pro děti ochutnávka štrúdlu. Na děti ze třídy motýlků čekaly soutěže (hledání stejné barvy jablíčka, počítání jadérek, skládání obrázku), pracovní listy, ale i nelehký
úkol. Děti dostaly ingredience a postup k upečení štrúdlu a jablečné buchty. Děti si s úkolem
poradily jako nic a na konci dne si pochutnaly na výborném dezertu.
kolektiv MŠ

Podzimní výzva a záchrana Viléma
Od 27. 10. do 31. 10. 2021 probíhala po Petrově záchrana podzimního skřítka Viléma.
Skřítek Vilém poztrácel všechny lístky ze svého kabátu a nemohl se vrátit domů. Hledal
je všude, ale nenašel ani jeden lístek. Skřítka zachránily děti, které se vydaly po stopách
podzimních skřítků. Nebylo to jednoduché, protože děti musely plnit úkoly, které jim skřítci
nachystali. Odhodlanost dětí byla neuvěřitelná a skřítek Vilém se díky tomu mohl vrátit
zpátky domů za ostatními skřítky.
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Do konce listopadu běží podzimní výzva. Do výzvy se může zapojit každý, kdo nechce
podzim prolenošit. Děti mají za úkol například vyrobit zvířátko z kaštanů, přeskočit kaluž,
upéct něco dobrého z jablek nebo pouštět draka. Na každého, kdo splní výzvu, čeká sladká
odměna, kterou si může vyzvednout na obecním úřadě v pondělí 29. 11 nebo v úterý 30. 11.
2021 od 8:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za spolupráci organizaci Petrov žije.
kolektiv MŠ

Na co se děti můžou tento rok těšit?
V letošním kalendářním roce se děti můžou těšit na sportovní den s fotbalistou, který se
uskuteční 22. 11. 2021, a na strašidelný den, který se uskuteční 19. 11. 2021. V listopadu nás
ještě čeká hudebně pohybový program, který si pro děti připravil pan Vojkůvka. V zimním
čase se můžou děti těšit na anglický den, ale hlavně děti poctí svou návštěvou Mikuláš a
Ježíšek.
kolektiv MŠ

Pohodáček
Pohodáček je kroužek plný zábavy
doprovázený logopedickou prevencí. V kroužku cvičíme, hrajeme hry,
zpíváme, tvoříme, trénujeme správný úchop tužky, cvičíme dech, ale
hlavně se zaměřujeme na logopedickou prevenci. Kroužek je omezený počtem dětí, proto jsou děti
rozděleny do dvou skupinek. S dětmi se vidíme každé pondělí a úterý
od začátku října 2021.
Sabina Janků
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Loučení s létem
Krásné počasí přilákalo v úterý 14. září hodně rodičů s dětmi
na palouček za přístav na Baťově kanálu.
Pedagogové ZŠ a MŠ Petrov si pro místní i přespolní děti
připravili hravé odpoledne, nazvané "Ahoj léto".
Děti si společně s rodiči mohly poskládat puzzle nebo prověřit
hlavičky při hře "Kolik věcí si zapamatuješ?" Všichni hledali
schované kamínky a taky si mohli z přírodnin vytvořit svého
skřítka, který pak bude chránit zdejší přírodu a zvířátka.
Děti se vydováděly, rodiče popovídali, a tak jsme všichni společně strávili příjemné odpoledne.
Všem rodičům děkujeme, že svým ratolestem pomáhali a
snad se všem odpoledne líbilo.
Irena Šťastná, školní asistentka
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Hudební skupina MARBO v naší škole
Ve středu 15. září velmi příjemně zpestřila dopoledne dětem ze ZŠ i MŠ hudební skupina
MARBO.
MARBO je česká hudební skupina, založená v r. 1996 v Prostějově, která pořádá výchovné koncerty pro děti a mládež.
Její název je odvozen a složen ze dvou jmen
jejích členů: MAR ¬¬¬- (Marcela), BO (Bohdan), přičemž mají velmi široký žánrový repertoár. Věnují se lidovým písním,
rocku, popu, jazzu a také technu.
Děti písničky nejen poslouchaly a zpívaly, ale měly možnost je ztvárnit pohybem,
rytmicky vytleskávat, podupávat, pleskat,
luskat. Také se něco dozvěděly z hudebního názvosloví a dynamiky. Všechny skladby
byly velmi vkusně a profesionálně interpretovány pro danou skupinu dětí.
Skupiny Marbo zároveň nabízí ozvučení špičkovou zvukovou technikou a nasvícení světelnými efekty, což všichni zúčastnění odměnili dlouhým a zaslouženým potleskem.
Koncert byl pro všechny krásným a obohacujícím zážitkem.
Jarmila Flašarová, učitelka

Dopoledne s elektroodpady
Naše škola se každoročně účastní projektu Recyklohraní, v jehož rámci plníme různé ekologické úkoly, zapojujeme se do sběru drobného elektra a vysloužilých baterií, za což sbíráme body. Dne 16. září si žáci páté třídy připravili pro ostatní žáky několik sportovně-ekologických stanovišť. Na eko stanovištích si žáci vyzkoušeli správně roztřídit odpadky, zjistili,
co patří či nepatří na sběrný dvůr, zahráli si naukové pexeso nebo skládali puzzle. Tělo si
protáhli ve sportovních aktivitách jako je skákání v pytlích, hod na cíl či překážková dráha. Nejstarší žáci na škole zase získali nové
vědomosti v oblasti recyklace a zkušenosti s
organizací aktivit pro děti. Po splnění všech
disciplín čekala na žáky malá odměna. Dopoledne bylo zakončeno procházkou k místu, kde se pro občany Petrova připravuje
nový sběrný dvůr. Velké poděkování patří
pedagogickému sboru ZŠ za dopomoc při
organizaci této akce i žákům pátého ročníku
za pečlivou přípravu.
					
Romana Staňková, učitelka
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Family and friens – projektový den AJ
Ve čtvrtek 4. listopadu do naší školy zavítala vzácná návštěva. Celé dopoledne se nám věnovala paní Jill Samers, rodilá mluvčí z Chicaga.
První dvě hodiny pracovala s druhou a třetí třídou. Povídali jsme si především o rodině.
Paní Jill je v České republice teprve rok a neumí téměř vůbec česky. Naši druháci se učí
angličtinu teprve od září, takže se museli hodně snažit, aby všemu, o čem nám paní Jill
povídala porozuměli. Na konci dvouhodinovky si každý namaloval obrázek své rodiny a
pokusil se ho anglicky popsat.
Další dvě hodiny přišli na řadu čtvrťáci a páťáci. Protože ti se už angličtinu učí od druhé
třídy, tak byla domluva trochu snadnější. Celá dvě hodiny jsme si užívali anglické konverzace na téma rodina a kamarádi. Na závěr připravila paní lektorka pro žáky počítačový
program, který spustila na síti v naší nové počítačové učebně. I když to byl program docela
náročný, žáci jej zvládli. Všichni se při plnění úkolů dobře bavili. Dvouhodinovka uběhla
velmi rychle a my už se těšíme na další projektový den v anglickém jazyce, tentokrát na
téma Christmas – tedy Vánoce.
Jitka Vyoralová, učitelka

Pobyt v přírodě „Podzimní stezka“
V pondělí 27. září 2021 jsme celá škola vyrazili na dopolední aktivity nazvané Podzimní
stezka. Naše kroky vedly směrem k ochranné hrázi u řeky Moravy. Cestou jsme si povídali,
sledovali jsme měnící se přírodu a samozřejmě jsme očekávali, co se bude dít. Když jsme
došli k lesíku u ochranné hráze, posilnili jsme se připravenou svačinou, kterou jsme našli v
našich batůžcích. Během této přestávky paní učitelky připravily stezku s podzimními úkoly.
Když se paní učitelky vrátily, rozdělili jsme se do skupin, které postupně odcházely hledat
a plnit úkoly s podzimní tématikou. Všechny odpovědi jsme si značili do připravených
záznamových karet. Nakonec jsme doplnili odpovědi do připravené šifrovací tabulky. Kdo
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správně zapsal odpovědi, získal tajenku: KDYŽ DNE UBÝVÁ, ZIMY PŘIBÝVÁ. Skupiny, které správně a rychle vyluštily tajenku, byly odměněny drobnými odměnami.
Na zpáteční cestu jsme se opět posilnili malou svačinkou a vydali jsme se na zpáteční cestu
se zastávkou u Baťova kanálu, abychom si zahráli na honěnou. Celé dopoledne jsme strávili v přírodě, hřálo nás podzimní sluníčko a příjemná nálada. Už se těšíme na další pobyt
v přírodě.
Žáci ZŠ Petrov

Jablíčkový den
Od roku 2000 se i v České republice slaví Den původních odrůd jablek. Svátek pochází z
Velké Británie a je věnovaný oslavě původních odrůd jablek. U nás patří jablka, jejich původní odrůdy, ke kulturnímu dědictví. Mezi našimi ovocnými stromy je jabloň královnou
ovoce a zaslouží si svou pozornost. Tu věnujeme jablkům i v naší škole již pátým rokem.
Na 21. říjen si připravujeme s kolegy pro naše žáky pestrý dopolední program v hlavní
roli s jablky. Získáváme různé informace
o odrůdách, jejich pěstování, využívání v
našich domácnostech. Děti se také zapojují do přípravy pokrmů z jablek.
V letošním roce jsme kromě známých
odrůd jablek pracovali i s úrodou příbuzného ovoce – kdoulemi. Toto ovoce roste
na naší ovocné stezce v zahradě mateřské
školy. Část úrody jsme posbírali, vyhledali si o nich zajímavé informace, a nakonec
jsme je zpracovali na lahodný kompot.
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V průběhu celého dopoledne mohly děti ochutnávat různé druhy
jablek, vytvářeli voňavá jablíčka.
Vznikly hezké a zajímavé příběhy
jablíček, jednoduché říkanky, ale i
záludné křížovky a šifry.
Renata Svobodová, ředitelka

Ze života školní družiny
V naší školní družině se stále něco děje. Každý den je pro děti připravena činnost, kterou
si mohou vyzkoušet. Samozřejmě jsou více šikovné a odvážné děti, které se vrhnou hned
do práce. Najdou se i takoví jedinci, co nechtějí pracovat a některé je potřeba přemlouvat k
dané aktivitě. Na začátku školního roku jsme už tradičně hledali
poklad. Tato dobrodružná hra v přírodě se všem líbila. Děti musely cestou za pokladem plnit různé úkoly a na závěr je čekala
sladká odměna.
Podzim je ve znamení barev, dýní, strašidel, kaštanů a draků, takže je výzdoba naší školní družiny různorodá. V současné době se
pokoušíme o tkaní koberečků pro panenky a než se nadějeme, je
tady advent a s ním nás čeká spousta vánočního vyrábění. Hlavním cílem je, aby se všem dětem v naší školní družině líbilo.
Jitka Běťáková
Vychovatelka
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Počátek školního roku ve školní jídelně
Ve školní jídelně se ani o prázdninách nezahálelo. Stejně jako každý rok, byly dva letní týdny vyhrazeny údržbě naší kuchyně, která byla v letošním roce o to náročnější, že nás čekala
výměna velké varné pánve, dřezů a osvětlení. Díky preciznímu dodržení nasmlouvaných
termínů od společností, které výměny realizovaly, byly stavební práce dokončeny tak, aby
paní kuchařky zvládly včas vše připravit na 1. září, kdy jsme v prostorách jídelny opět rádi
přivítali naše malé strávníky. Z důvodu změn normativů ve vyhlášce o školním stravování
jsme byli nuceni mírně navýšit cenu stravného pro děti ve školce i ve škole, i přesto jsme
zůstali u nejnižších možných limitů, které tato vyhláška stanovuje. Věříme, že budou naši
strávníci i nadále spokojeni a doufáme, že se budeme setkávat už bez nepříznivých omezení, kterých jsme byli svědky v uplynulém období.
Jana Eisová, vedoucí školní jídelny

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉHO CENTRA
Mateřské centrum Klubíčko znovu otevřeno
Po roční vynucené pauze se maminky s malými dětmi konečně mohly opět začít scházet
v petrovském mateřském centru Klubíčko. Setkání se konají jednou týdně vždy ve středu
dopoledne. Program je určen především nejmenším dětem, které zatím nechodí do školky
a jsou doprovázeny nejčastěji jedním z rodičů. Cílem je, aby se děti seznámily se stejně
starými kamarády, fungováním v kolektivu a skupinovými aktivitami. To vše by jim mělo
později pomoci k hladšímu nástupu do mateřské školy. V Klubíčku proto i letos navazujeme
na léty osvědčený program. Každé setkání zahajujeme společným
pozdravením a pásmem říkanek
doprovázených pohybem. Následně zpíváme za doprovodu kytary
nebo ukulele, děti se s rytmem seznamují za pomoci bicích hudebních nástrojů. Využíváme i prostor
tělocvičny, kde je pro děti v rámci
každé lekce připravena pohybová
aktivita nejčastěji ve formě opičí
dráhy. Mezi nejoblíbenější činnosti patří prolézání textilním tunelem
nebo skupinové hraní si s psychomotorickým padákem. Koordinaci
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ruky a oka děti trénují při další velmi žádané aktivitě, a to praskání bublin z bublifuku. Nezapomínáme ani na procvičování jemné motoriky. Nejčastěji něco navlékáme nebo třídíme,
využíváme ale i didaktické hračky, kterými je zázemí mateřského centra bohatě vybaveno.
Závěrečná část programu pak patří výtvarné činnosti. Děti za pomoci maminek malují a
tvoří dílka spojená s aktuálním ročním obdobím nebo tématem dané lekce. Projekty jsou
vybírány s ohledem na schopnosti dětí, mají za cíl představit jim různé výtvarné techniky a
nadchnout je pro tvoření, které je také velmi důležité pro podporu správného vývoje dítěte.
Nechybí ani tematické lekce. Na konci října si děti užily party v kostýmech, nyní už vyhlížíme Mikuláše a předvánoční čas bohatý na inspiraci na nové básničky, písničky a tvoření.
Budeme moc rádi, když se k nám přidají i další noví kamarádi.
Za kolektiv Klubíčka
Marcela Tomčalová

ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovský kotlík
I letošní první zářijová sobota patřila gulášům. Už od ranních hodin bylo na „kolečku“ v
Plžích rušno. Členové místních organizací, zaměstnanci obce a provozovatelé občerstvení
chystali svá stanoviště. Některé týmy začaly se smažením cibule a vařením již v poledne.
Oficiální zahájení proběhlo ve 14.30 hodin, to se už vůně guláše linula ode všech stánků.
Během programu se soutěžilo v různých soutěžních kláních a soubor Petrovjan obohatil odpoledne svým výjimečným vystoupením. Děkujeme všem organizacím za výborné guláše,
které byly i letos během chvilky vyprodané, také za skvělou zábavu po celou dobu akce.
Večer jsme si zatančili se skupinou PS Band Radka Kláska a k tomu všemu nám přálo nádherné počasí…co víc si přát? 😊
Eva Mlýnková, starostka
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Soutěž „O nejhezčí předzahrádku a okolí domu“
V letošním roce jsme vybrali a ocenili následující předzahrádky:
1.místo – rodina Tomčalova
2.místo – rodina Krůtilova
3.místo – rodina Samohýlova
Děkujeme vám všem, kteří se staráte o okolí svých domů.
Eva Mlýnková, starostka
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Petrovské svatováclavské hody
Letošní svatováclavské hody byly moc zdařilé, a to díky souboru Petrovjan, stárkům, rodinám stárků, krojovaným, muzikantům a všem, co jste se zapojili. Děkujeme také knězům
strážnické farnosti a panu děkanovi hodonínské farnosti za sloužení slavnostní hodové mše
svaté. Všem patří obrovský upřímný dík!
Eva Mlýnková, starostka
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Divadlo Osm žen
Hodonínský divadelní spolek Svatopluk nám
svou detektivní komedií zpříjemnil jeden říjnový sobotní večer. Bylo to o to srdečnější, že
jsme na pódiu mohli spatřit hned dvě místní
herečky, a to Míšu a Magdu Režňákovy. Ženám fandíme a budeme se těšit na jejich další
divadelní vystoupení v našem kulturním centru.
Eva Mlýnková, starostka
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Uspávání broučků
Uspat broučky…to byl úkol pro všechny, kteří jsme
se sešli na pozvání mateřské a základní školy, a že
nás bylo! Sraz jsme měli před školou, následoval
průvod obcí až na louku za přístavem na Baťově
kanále, kde jsme pod pečlivým dohledem hasičů vypustili lampionky štěstí a věříme, že uspali i broučky. Byl to bezvadný podvečer. Děkujeme pedagogickému sboru za uspořádání této akce.
Eva Mlýnková, starostka
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Podzimní radosti a starosti máme pomalu za sebou, vše je sklizeno a téměř i uklizeno. Už
jen stačí zbavit se starého železa! Jak jsem slíbil minule, opět zorganizujeme sběr kovového odpadu, a to v sobotu 20. listopadu. Budeme velmi rádi, když od Vás budeme moci
odpad odvézt. Buď to jej vyzvedneme před Vašim domem, nebo Vám rádi pomůžeme i s
jeho vynesením.
To je nejbližší akce, kterou plánujeme. Nicméně to samozřejmě není akce jediná, kterou
máme v plánu. Další akcí, při které přidáme ruku k dílu je Čertovské dostaveníčko na Mikuláše, kde zajistíme teplé nápoje pro zahřátí těla i duše.
Díváme se ovšem i trochu dále do budoucna, a to až za Nový rok, který je už zase za rohem.
Velmi si přejeme, abychom Vás po roční pauze mohli přivítat na Hasičském plese. I když
nad konáním veřejných akcí se opět mohutně utahují šrouby, přípravy běží a doufáme, že
ples proběhne a v přespříštím zpravodaji budu moci napsat, jak jsme si ples užili!
Nicméně v tom se budeme muset nechat překvapit, co nám život přinese. Co ale můžu už
teď, je popřát za celý sbor krásnou druhou polovinu podzimu, ať se nás všech hlavně drží
zdraví! A nezapomínejme, své zdraví ovlivňujeme z velké části my sami!
								
Krásný podzim,
							
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Během podzimních měsíců, tj. od začátku září se naše databáze zpráv o zásahu rozrostla
o dalších 4 kousky – 2 požáry, 1 technickou pomoc a 1 taktické cvičení.
6. září v 13:20 hod. jsme byli vysláni na pomoc s vyčerpáním lodi, která se o den dříve
potopila v přístavu na Baťově kanále. Tato událost byla naštěstí bez zranění. Jednalo se
o kotvící loď přivázanou k molu a naše jednotka se s pomocí čerpadel snažila pomoci jeřábu v jeho úsilí dostat loď ven z vody.
Jen o tři dny později 9. září v 18:09 hod. jsme pomohli s hašením požáru travnatého porostu
v rohateckém lese. Ačkoliv v době nahlášení mělo požářiště rozlohu přibližně fotbalového
hřiště, samotný požár se téměř již nešířil a my jsme tak především vyhledávali skrytá ohniska.
Další požár nás vytáhl od oběda z našich domovů 22. října ve 12:42 hod. Dle výjezdové
SMS, jež nám každému chodí, se jednalo o požár skladu papíru ve 4. patře v areálu firmy
Candy (bývalá Maryša). Naštěstí k naší velké úlevě po příjezdu na místo události jsme
zjistili, že se jedná jen o další naplánované cvičení ze strany Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje, které nás mělo prověřit. Až na jednotlivá drobná doporučení komise
HZS JmK s uspokojením konstatovala, že si všichni zúčastnění vedli víc než dobře.
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Zatím posledním naším výjezdem byl požár v areálu strážnické pily dne 6. listopadu ve
22:37 hod. Už během příjezdu k areálu firmy byl vidět hustý kouř a všichni jsme už viděli
další probdělou noc. I proto nás o to více překvapil samotný rozsah požáru. Z toho se nakonec vyklubalo jenom zahoření motoru odsavače pilin a sklad se dřevem potřeboval spíše
pořádně vyvětrat než uhasit.
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2021/2022 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov
v rámci okresního přeboru (OP) na 5. místě s počtem 17 bodů. Tabulka OP po podzimní
části je však velmi vyrovnaná, když celkem 9 mužstev je vměstnáno v rozmezí 15 – 17
bodů. Jarní část sezóny tak bude ještě hodně zajímavá.
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Baník Ratíškovice B

13

12

0

1

41:8

36

2

Starý Poddvorov

13

10

1

2

36:14

31

3

FK Vlkoš

13

9

2

2

53:24

29

4

Sokol Kněždub

13

4

5

4

23:24

17

5

Sokol Petrov

13

4

5

4

22:25

17

6

Družba Bukovany

13

5

2

6

22:41

17

7

Dolní Bojanovice

13

5

1

7

28:22

16

8

Sokol Dambořice

13

5

1

7

26:25

16

9

Hr. Lhota B

13

4

4

5

26:33

16

10

SK Žarošice

13

5

1

7

21:29

16

11

KEN Veselí nad M.

13

4

3

6

22:25

15

12

FC Lipov

13

4

3

6

17:21

15

13

Sokol Žeravice

13

2

3

8

16:39

9

14

FK Hovorany

13

1

3

9

10:33

6

Z celkového počtu 13 mistrovských utkání Sokol Petrov ve 4 utkáních zvítězil, 5x remizoval a 4x prohrál.
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Domácí

Hosté

Výsledek

2

Sokol Petrov

Dambořice

1:1

3

Dolní Bojanovice

Sokol Petrov

4:0

4

KEN Veselí nad Moravou

Sokol Petrov

2:2

5

Sokol Petrov

Hovorany

2:0

6

Vlkoš

Sokol Petrov

5:5

7

Sokol Petrov

Žarošice

1:1

8

Starý Poddvorov

Sokol Petrov

1:0

9

Sokol Petrov

Hroznová Lhota B

2:2

10

Kněždub

Sokol Petrov

2:3

11

Sokol Petrov

Bukovany

2:0

12

Žeravice

Sokol Petrov

4:2

13

Sokol Petrov

Lipov

2:1

1

Baník Ratíškovice B

Petrov

2:0

Sezóna se však nachází teprve ve své polovině, přičemž za celý kolektiv fotbalistů Sokola
Petrov si dovolím konstatovat, že v rámci jarní části sezóny uděláme maximum pro to,
abychom se až do konce sezóny nacházeli na bezpečných nesestupových příčkách tabulky.
Nejlepší střelci mužstva: Ján Benovič (6 branek), Tomáš Zlomek (4 branky) a Daniel Janeček (3 branky).
Během zimní přestávky bude třeba stabilizovat hráčský kádr a především doléčit dlouhodobá zranění některých hráčů. Příprava na jarní část sezóny bude zahájena na začátku ledna.
Mužstvo starších žáků se aktuálně nachází na 3. místě okresní soutěže starších žáků s počtem 10 bodů a skórem 20:13. Nejlepší střelci mužstva: Konečný Tadeáš (6 branek), Kubík
David (5 branek), Matyáš Šimon Jan (4 branky). Z podzimní části sezóny zbývá ještě mužstvu starších žáků Petrova odehrát utkání se soupeřem Čejč-Hovorany.
V zimní přestávce nás čekají tyto události:
- Leden - únor 2022 – výroční valná hromada TJ Sokol Petrov (termín bude upřesněn)
- 5. 2. 2022 – Ples sportovců 2022 – podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech
Všem fanouškům děkujeme za přízeň v roce 2021 a budeme se těšit na další podporu, kterou budeme zcela jistě v rámci jarní části sezóny potřebovat.
Ladislav Krůtil ml. – jednatel
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Turnaj žáků o přeborníka ČOS v kopané mladších žáků
V úterý 28. 9. 2021, v den státního svátku sv. Václava, se naši mladší žáci zúčastnili velmi
dobře obsazeného fotbalového turnaje o přeborníka České obce sokolské v Praze-Troji.
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 mužstev z celé České republiky (Praha-Troja, Petrov, Bělčice, Moravany, Náklo, Dobřív, Bedřichov), přičemž se hrálo systémem každý s každým. Našim borcům z Petrova se dařilo velmi dobře, když jsme pouze v jednom zápase remizovali
a ve všech ostatních utkáních jsme zvítězili. V rámci celého turnaje jsme obdrželi pouze
jednu branku a zaslouženě jsme se tak umístili na 1. místě tohoto turnaje. A jako bonus byl
náš brankář Tonda Klásek vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a Tadeáš Konečný byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Od pořadatele turnaje Sokol Troja obdrželi hráči Petrova
za vítězství v turnaji medaile, tři poháry a také věcnou cenu. Vzhledem k tomu, že jsme v
Praze strávili dva dny, našel se mimo fotbalový turnaj také čas na prohlídku některých pražských památek. Výlet do Prahy se nám povedl a myslím, že se všem moc líbil.
Pavel Konečný, vedoucí mužstva
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Soubor Petrovjan
Podzim v Petrovjanu

Letošní září bylo plné sluníčka, které lákalo ke krásným akcím.
Hned první víkend v září jsme si ohromně užili Petrovský Kotlík. Zábava byla opět luxusní a nálada ohromná. Letos jsme si pro diváky připravili nelehkou sestavu černo-bílou,
kterou jsme trénovali víc jak měsíc, abychom ji
přivedli k dokonalosti. Doprovodnou hudbu jsme
zvolili cimbálovou, jakou jinou, když už jsme ten
folklorní kroužek 😉. Dle potlesku jsme usoudili, že se naše snažení vyplatilo a my pobavili
nejenom sebe, ale i diváky. Odměnou nám byly
též pochvaly za výborný guláš. Kotlík podtrhlo i
krásné počasí, a hlavně nenahraditelná atmosféra
této akce.
Další velkou akcí letošního září byly Petrovské
svatováclavské hody. Letos se stárkování ujali
Vojta Šťastný a Markétka Úlehlová. Počasí nám
vyšlo nádherné a hody proběhly v krásném a klidném duchu, za tónu cimbálových i dechovkových.
Chtěla bych tímto za Soubor Petrovjan poděkovat
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nejenom Vojtovi a Markétce, ale především rodičům Úlehlovým a Šťastným, i rodinným
příslušníkům, za to, jak se krásně do příprav hodů zapojili a s námi je prožili. Vzájemná
vstřícnost a podpora jsou při takových akcích nenahraditelné. Děkujeme, díky moc!!! Též
bych chtěla poděkovat obci Petrov, představitelům, zastupitelům a obecním zaměstnancům
za pomoc s organizací, financováním a hladkým průběhem letošních hodů. Moc jsme si
užili nejenom sobotní obchůzku a zábavu, ale i vracení práva se slavnostní hodovou mší.
Krásnější konec září jsme si ani nemohli přát.

Nesmím pominout ani troje úžasné kulatiny, které jsme během měsíce absolvovali v rámci
souboru, a tak už jsme více veřejných akcí ani nestihli. Ale konec srpna, září i začátek října
jsme si užili ohromně.
Zase budeme mít na co vzpomínat 😊.
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Teď už Vám můžu jen prozradit, že se na nás můžete těšit v dalších měsících. O první adventní neděli 28.11. nás můžete přijít podpořit do Skanzenu na pořad Radujme se veselme
se. Kde budeme zpívat koledy. A Protože čas vánoční vybízí ke zpívání koled, tak pokud
Bán Bůh dá a vláda dovolí, budeme se na Vás těšit 24.12. u vánočního stromu před kostelem sv. Václava.
Slunečné, zdravé, a klidné dny Vám za Soubor Petrovjan

přeje Iva Klásková

ZO ČZS Vinaři Petrov
Na svatého Martina 11. listopadu v 11 hodin11 minut připadá ochutnávka prvních vín daného ročníku.
Tato příjemná svatomartinská tradice vznikla v době vlády rakouského císaře Josefa II.
Ani petrovští vinaři a milovníci vína neopomněli tuto tradici a v hojném počtu se tento den
sešli v areálu petrovských Plží.
Vinaři ocenili letošní štědrost vinic a zhodnotili úrodu, která se vyznačovala mimořádnou
kvalitou a cukernatostí hroznů.
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To vše se promítlo do kvality vína a milovníci a přátelé vína se proto mohou těšit na velmi
povedený ročník 2021, který jsme mohli dnes poprvé ochutnat a přiťuknout si skleničkou
mladého vína na zdraví.
Petr Horák, předseda
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CO JE NOVÉHO NA POLI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ?
Rok 2021 byl pro nás v oblasti odpadů mimořádný.
Podařilo se nám vybudovat nový sběrný dvůr, včetně plochy na recyklaci stavební suti. Jeho
provoz čeká na kolaudaci a otevření pro veřejnost předpokládáme od 1.1.2022.
S podmínkami na tomto novém dvoře vás seznámíme koncem roku, co už teď víme je to,
že bude otevřeno dva dny v týdnu.
Zatím platí pravidla pro stávající sběrné místo U kolejí.
Co ale bylo letos jinak, tak je nezvyklé navýšení odpadů, především velkoobjemových.
Doba covidová a více času stráveného doma, vás vedla k většímu úklidu. Tolik sedaček,
televizorů, nábytku a oken jsme za rok ještě neměli. Zároveň s tím v letošním roce proběhlo
navýšení nákladů na uložení a likvidaci všech druhů odpadů, nejvíce směsného komunálního, který svozová společnost ukládá na skládku. Také očekáváme v dohledné době další
úpravu cen vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot a všech energií.
Pořádek ve vašich domovech ale znamenal více nákladů na likvidaci odpadu. Nechceme
jít cestou zpoplatňování jednotlivých druhů a vedení složité evidence. Za to vám chceme
poskytnout i nadále vysoký standard především v ukládání zeleně a dřeva.
Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení Místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství na 540,- na občana a rok, a to od 1.1.2022. Je to tedy zdražení o 60,- Kč
ze současných 480,- Kč. Předpokládáme, že vás nijak zvlášť nezatíží a že i nadále udržíme
naši obec a její okolí v čistotě.
Některé obce poplatky za odpady naopak snižují, nebo dokonce ruší, ale proti tomu zvedají
daň z nemovitostí.
Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a společně se posuneme ve třídění odpadů zase o kus
dál.
Ladislav Krůtil, místostarosta

Aktualizace systému odevzdávání tříděného odpadů v obci Petrov
Sběrné místo:
Sklad u kolejí
Otevřeno každou středu 14 - 17 hodin.

Možnost odevzdat:
Nebezpečný odpad jako barvy, oleje, obaly od barev a olejů, zářivky, akumulátory, baterie.
Lze odevzdat domácí fritovací olej. Ten je třeba mít v uzavřených plastových nádobách,
které se uskladní v plechových sudech.
Veškerá elektronika a spotřebiče, bílá domácí technika.
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Plasty, které nevytřídíte do pytlů při měsíčním sběru.
Kartony a papír, který rovněž nevytřídíte do pytlů.
Kovový odpad
Sklo, včetně oken a dveří
Pneumatiky – předně máte možnost je přenechat v pneuservisech zdarma.
Ostatní směsný odpad jako, polstrovaný nábytek, koberce, vše keramické, včetně zdravotní
keramiky, obklady a dlažby (nepatří do stavební suti).
Stavební suť, při jejím odevzdání zvlášť vytřídíte beton a kamení, zvlášť ostatní cihelnou
suť. Do suti nepatří zemina.
Stavební suť do množství vozík za auto. Suť z demolice staveb neřeší obec Petrov.
Azbest (menší množství) a asfaltová lepenka musí být uložena na paletě a zabezpečená
smršťovací folií, tak aby nedošlo k uvolnění, rozbití a vysypání.

Kompostárna
Otevřeno denně 24 hodin, volný přístup, nově monitorováno kamerovým systémem a budou použity fotopasti.
Možnost uložit do posádů drobnou zeleň, jako trávu, seno, rostlinné zbytky. Nepatří sem
ořez stromů a keřů, vinic a růží, plastové úvazky, pytle apod.
Uložení dřeva, zvlášť haluze a keře, patří sem kukuřičné palice, šlahouny z dýní apod.
Ostatní dřevěný odpad jako desky, trámky, dřevěný nábytek bez polstrování, veškeré dřevo
musí být bez velkého kování, jako zámky, velké panty, kramle apod.
Možnost uložit čistou zeminu bez kamení a zbytků suti.
Na kompostárně není možnost volného ukládání jakékoliv stavební suti a stavebních zbytků.
Nadále budeme jednou měsíčně svážet vytříděné plasty a papír v pytlích od vašich domů.
Velmi vás prosíme neodkládejte NIC co nepatří nebo vám nevleze do kontejnerů u odběrných hnízd po obci.
Rovněž neodkládejte odpad u brány sběrného místa u kolejí, pokud je zde zavřeno.
Děkujeme všem, kteří dodržují tato pravidla pro ukládání odpadů v naší obci a věříme, že
odměnou nám bude čistější, a ještě příjemnější bydlení.
Ladislav Krůtil, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří se starají o okolí svých domů, sečou trávníky před svými
domy a také nám pomohli s hrabáním a úklidem listí.
Starostka a místostarosta

32

strana

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsících listopad:
2.11. Věra Stoklasová
14.11. Marie Martinková
16.11. Jan Kuja
25.11. Josef Janeček
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Tereza Kozumplíková
Eliška Velísková
Martin Veverka
Mikuláš Janeček
Anna Marie Tomanová

Opustili nás:
Stanislav Javornický
Josef Gavlík
Anna Samohýlová
Květoslava Mlýnková

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
LISTOPAD – PROSINEC
POPELNICE : 29.11., 13.12., 27.12. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.12. pátek

4/2021

4/2021

strana

33

34

strana

4/2021

4/2021

strana

HODY

35

36

strana

				

HODY

4/2021

Vydává obec Petrov, náklad 435 ks. Uzávěrka 15.11. 2021
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

