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PETROVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 5/2021
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MIKULÁŠ V KLUBÍČKU, ŠKOLCE A ŠKOLE
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme před námi nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, a ještě pár posledních dnů tohoto
roku.
Vánoce jsou dobou, kdy se všichni vracíme domů ke své rodině, vychutnáváme si výborné
jídlo a cukroví, a děti se těší na to, co jim Ježíšek přinese pod stromeček. Je to čas, kdy by
měli mít lidé k sobě aspoň na pár chvil v roce opravdu blíž.
Vážení občané, přejeme vám všem krásné a pohodové svátky vánoční, prožité ve zdraví,
klidu, míru a rodinné pohodě…letošní Vánoce jsou opět trochu jiné, zkusme toho využít,
zklidněme se a naučme se vážit toho, co máme…
„Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den.“
Helen Steiner Rice
								

S úctou
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 582 - 592 ze zasedání č. 35 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 18.10.2021
582. ZO schvaluje Program jednání.
583. ZO schvaluje Poskytnutí daru ve výši 1900,- Kč spolku Centrum pro rodinu a sociální
péči Hodonín, z.s. na spolufinancování části provozu Dobrovolnického centra Dobromysl Hodonín, které v letošním roce významným dílem zajišťovalo mimo jiné chod
očkovacího centra v Hodoníně a které k očkování využívali i občané naší obce.
584. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021. Viz. příloha č. 1/ZO35
585. ZO schvaluje Pacht části obecního pozemku p.č. 1376/1 (200 m2) v k.ú. Petrov
u Hodonína.
586. ZO schvaluje Dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy uzavřené dne 1. března 2019 Konečný
Jaroslav.
587. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Swietelsky stavební s.r.o, Hodonín na zakázku „PETROV – cyklostezka na Sudoměřice“ s nabídkovou cenou 799 163,26 Kč
bez DPH, 966 987,54 Kč včetně DPH.
588. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Swietelsky stavební s.r.o. Předmětem plnění smlouvy
jsou stavební práce. Jedná se o vybudování cyklostezky v jihovýchodním okraji v k.ú.
Petrov. Cyklostezka je situována podél silnice III/4264 mezi obcemi Sudoměřice a
Petrov. Celková délka řešeného úseku je 178,75 m. Šířka cyklostezky je v celé délce
3,0 m s živičným povrchem. Po obou krajích jsou navrženy krajnice tl. 100 mm, šířky 0,25 m ze štěrkodrti. Celková cena díle je bez DPH 799 163,26 Kč, včetně DPH
966 987,54 Kč. Termín plnění díla je březen – červen 2022.
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589. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330062341/001-MDP
Martinek. Předmětem smlouvy je část obecního pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. Petrov
u Hodonína. Společnost EG.D, a.s. (oprávněná) je vlastníkem a provozovatelem stavby „Petrov,rozš.kNN,Martínek K-1401/4,91,92“. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1600,- Kč.
590. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.sml. 8800097894_1/VB GasNet,
s.r.o.
591. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Petrov č. 5/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Místní poplatek bude činit 540,- Kč za
kalendářní rok.
592. ZO schvaluje Nabídku obce Petrov paní Mgr. Miroslavě Zouharové k nabídce prodeji
jedné poloviny pozemků p.č. 1401/25, 1401/26 – 100,- Kč za m2 a 1415/2, 1417/4 –
200,- Kč za m2 v k.ú. Petrov u Hodonína. A pověřuje starostku, aby cenovou nabídku
předložila paní Mgr. Miroslavě Zouharové.

Usnesení č. 593 - 606 ze zasedání č. 36 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 22.11.2021
593. ZO schvaluje Program jednání.
594. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021. Viz. příloha č. 1/ZO36.
595. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy PP projekt Hodonín s.r.o., Radějov na
zakázku „Dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor „Petrov -Vesnická památková rezervace Plže – dopravní a vodohospodářské stavby“ s nabídkovou cenou
725 180,- Kč bez DPH, 877 468,- Kč včetně DPH.
596. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru „Vesnická památková rezervace Petrov – Plže dopravní a vodohospodářské stavby“ PP Projekt Hodonín, s.r.o.
597. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy H.arch projekt s.r.o, Hodonín na zakázku Dokumentace pro provádění stavby, architektonický návrh a vybavení a autorský
dozor „Vesnická památková rezervace Plže – pozemní stavby“ s nabídkovou cenou
908 600,- Kč bez DPH, 1 099 406,- Kč včetně DPH.
598. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru „Vesnická památková rezervace Petrov – Plže pozemní stavby“ H.arch
projekt, s.r.o..
599. ZO schvaluje Záměr výpůjčky části obecních pozemků p.č. 1303 a 1305/8 v k.ú. Petrov u Hodonína.
600. ZO schvaluje Záměr výpůjčky části obecního pozemku p.č. 1303 v k.ú. Petrov u Hodonína za účelem umístění informační tabule na cyklotrase podél Baťova kanálu.
601. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Topolanská Lenka. Předmětem této smlouvy je poskytnout objednateli dotační poradenství a vypracovat žádost o poskytnutí příspěvku na re-
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alizaci akce, včetně kompletace všech požadovaných příloh Státním fondem dopravní
infrastruktury, pro projekt s názvem “Petrov – rekonstrukce chodníků ul. Rybáře a ul.
U školky“.
602. ZO schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
603. ZO schvaluje Memorandum o spolupráci na projekte „Revitalizácia lokalít Hájek a
Mestská búda (Skalica) a Vesnická památková rezervace Petrov - Plže (Petrov)“
604. ZO schvaluje Záměr směny obecních pozemků p.č.: 1441/5 (část o vým. 1165 m2),
1441/6 (část o vým. 1208 m2), 1441/7 (část 133 m2), 1441/8 (část o vým. 49 m2),
1442/1 (vým. 59 m2) a 1442/2 (vým. 64 m2) za pozemky p.č.: 1945 (vým. 12 m2), 1944
(10 m2), 2031/15 (169 m2), 1440/13 (104 m2) a 1441/1 (část o vým. 2 384 m2) vše
v k.ú. Petrov u Hodonína, které vlastní TJ Sokol Petrov.
605. ZO schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 315 o vým. 33 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
606. ZO schvaluje Nabídkovou cenu 30,- Kč za 1 m2 ke koupi pozemků p.č. 2146/33, orná
půda o výměře 3384 m2 a p.č. 2091/25, ostatní plocha (silnice) o výměře 35 m2 v k.ú.
Petrov u Hodonína od paní Heleny Jurčíkové ze Sudoměřic.
ZO bere na vědomí
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace na rok 2022.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov na roky 2023 – 2024.
Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2022.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrov na roky 2023 – 2024.
Návrh studie objektu SO 901 Návštěvnické centrum Plže, který zpracovala společnost
H. arch projekt, s.r.o. Hodonín.
Žádost společnosti NaPlachetnici s.r.o. o pronájem části obecního pozemku p.č. 1307
v k.ú. Petrov u Hodonína o vým cca 8 x 3,5 m. Na tomto pozemku chce postavit
mobilní kontejner, který bude sloužit jako půjčovna kol a koloběžek a tím podpořit
ekologickou formu cestovního ruchu.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Středa

22.12.2021

7.30 – 17.00

Čtvrtek

23.12.2021

zavřeno

24.12 – 27.12.2021

zavřeno

28.12.2021

8.00 – 12.00

29.12. – 31.12.2021

zavřeno

3.1.2022

7.30 – 17.00

Ve dnech
Úterý
Ve dnech
Pondělí

6

strana

4/2021

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že už nesbíráme na obecním úřadu plastová víčka, a to proto, že
neznáme žádnou rodinu s nemocným dítětem, která by měla o ně zájem.
Děkujeme za pochopení.

Eva Mlýnková, starostka

DUCHOVNÍ SLOVO – VÁNOCE 2021
Drazí bratři a sestry! Drazí Petrovjané!
Je ještě čas adventu. Přesto už slyšíme venku i doma veselý hlas koled. Za chvíli budeme
radostně zpívat „Narodil se Kristus Pán veselme se“. Budeme prožívat Vánoce - ty krásné,
rodinné svátky. Jediné ve svém druhu.
Kdo je to Dítě, které se nám narodilo, to, které přináší takovou radost všem lidem na světě?
My křesťané věříme, že je to Ježíš - Syn Boží – pravý Bůh a pravý Člověk. Je nazýván
Kníže pokoje. Právě ten pokoj přináší nám všem bez ohledu, jaké názory zastáváme. Chtěli bychom touto cestou popřát všem obyvatelům Petrova, tohoto pokoje a radosti v srdci
každého z Vás. Ať Dítě Ježíš, které se narodilo v betlémské, ubohé stáji, přinese do vašich
rodin právě ten pokoj, lásku a radost na ten zvláštní, vánočný čas a celý blížící se nový rok.
o. Robert, o. Dawid a o. Lukáš - piaristé ze Strážnice

Tříkrálová sbírka
Termín Tříkrálové sbírky v naší obci je v sobotu 8.1. 2022,
kdy bude skupinka před obchodem Jednoty Coop a bude možné
na tomto místě přispět do zapečetěné pokladničky.
Dále od 6. 1. 2022 do 16. 1. 2022 budou
umístěny pokladničky na obecním úřadě a také v kostele sv. Václava.
O všech našich dalších přípravách Tříkrálové sbírky Vás budeme
průběžně informovat na našich webových stránkách prostřednictvím
koordinátora Tříkrálové sbírky, kterým je paní Ing. Jurasová. Můžete
ji také kontaktovat s Vašimi dotazy na telefonu 737 054 064.
Marie Štípská, ředitelka
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Hudebně pohybový program
V úterý 16. 11. 2021 nás navštívil pan Vojkůvka se svým hudebně pohybovým programem. Za doprovodu písniček děti pohybově ztvárnily různá zvířátka jako například husu,
psa, kočku, hada a další. Společně s panem Vojkůvkou jsme si zazpívali písničku „Krávy,
krávy“. Na závěr měly děti možnost zapojit i mimické svaly při napodobování loupežníka.
kolektiv MŠ

Strašidelný den
V pátek 19. 11. 2021 se naše školka proměnila ve strašidelný dům. Děti se proměnily
v upíry, čarodějnice nebo třeba v ducha. Třída Včeliček se během strašidelného dne vydala
na strastiplnou cestu začarovaným pavoučím lesem, kde děti plnily úkoly, aby se jim les
otevřel a ony mohly na strašidelný bál. V lese neohroženě zdolaly lepivou pavučinu, aby
zachránily děti zakleté v duchy, ze všech sil se snažily odfouknout pavouky z cesty, zahrály
si na bezruké stavitele a v neposlední řadě se proměnily v mumie. Na závěr děti vyrobily
netopírky, které so odnesly domů, jako vzpomínku na strašidelné dopoledne ve školce.
V Motýlkách na děti čekal dopis, ve kterém je strašidýlko Bosora žádal o pomoc. Bosora
se svými kamarády nesměli na strašidelný bál, protože letos neudělali žádný dobrý skutek.
Kvůli rychle blížícímu se bálu byly děti rozděleny do dvou skupinek. Každá skupinka měla
svůj plán cesty. Děti obešly každého strašidelného kamaráda, kterému pomohly udělat dobrý skutek. Na seznamu byl například netopírek Pírko, kterému děti pomohly nakrmit upírky,
další byla čarodějnice Glorinda, která neměla dost much pro svého pavouka Strašpytla nebo
třeba Meluzína, která rozfoukala tetě Luně sbírku talířků. Odměnou byl pro děti jejich strašidelný balónek, který si mohly nafouknout a ozdobit. Nakonec děti čekal strašidelný bál,
kde si obě dvě skupinky zatančily.
kolektiv MŠ
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Mikuláš ve školce
V pátek 3. 12. 2021 zavítal do naší mateřské školy Mikuláš i s andělíčkem a čertem. Mikuláš měl ve své kouzelné knize na každého chválu, ale i nějaké ty hříchy. Děti s napětím
čekaly až je Mikuláš vyvolá. Poté se musel každý postavit, aby na něj Mikuláš dobře viděl.
Některým zlobivcům ukápla i slzička a se zatajeným dechem sledovali čerta. Všichni slíbili,
že už budou hodní a každý si s čertem podal ruku. Andělíček bránil zlobivce a rozdával
zaslouženou nadílku. Nakonec se ukázalo, že si nadílku zasloužili všichni. Na rozloučenou
děti společně zazpívaly a zarecitovaly.
kolektiv MŠ

4/2021

Poděkování rodičům
Vánoce jsou tady a s nimi i příchod Ježíška.
Za celou mateřskou školu bychom chtěli
poděkovat všem, kteří přispěli na zakoupení
dárků pro děti. Také bychom chtěli poděkovat za Vaši spolupráci a ohleduplnost.
Krásné a pohodové svátky.
kolektiv MŠ

Pohodáček
V prvních třech měsících jsme se zaměřili
na správný úchop tužky a na hlásky A, E,
I, M, B, P, D a z tvarů na kruh a čtverec.
Skupinky se od sebe liší náročností, proto
je program v každé skupince jiný. Jednu
hodinu jsme si zpestřili experimentem, kdy
jsme tvořili mořské korály pod vodou. Celý
experiment děti doprovázely slovem a dechovým cvičením.
Sabina Janků

strana

9

10

strana

4/2021

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dopravní výchova
Po delším čase se letos v září setkali žáci 3. a 4. ročníku se strážníky městské policie Hodonín. Jejich setkání bylo teoretické, kde si zopakovali a zároveň se dozvěděli mnoho informací spojených s dopravní výchovou v jejich životě. Toto dopolední setkání bylo zakončeno vypracováním testů, ve kterých byli velmi úspěšnými mladší žáci. V celkovém
hodnocení dosáhli vyššího počtu bodů než jejich starší spolužáci. Při této příležitosti jsme
naplánovali termín pro praktické setkání jízdy zručnosti na mobilním dopravním hřišti v
Hodoníně u ZŠ Vančurova.
A nadešel 10. listopad a my jsme se společně žáci 3. a 4. ročníku s paní asistentkou vydali
autobusovou linkou do Hodonína. Cesta nám uběhla velmi příjemně a v klidu. Vystoupili
jsme u nemocnice a pěšky jsme došli na dopravní hřiště. Už tam na nás čekali strážníci
MP Hodonín, měli připravené značení, jízdní kola. Dětem se prostor hřiště líbil, a i přesto,
že bylo chladno, děti si dvouhodinovku jízdy na kole pod dohledem strážníků velice užili.
Na závěr absolvovali malý test jízdy zručnosti. Po zvládnutí přezkoušení jsme se společně
domluvili na jarní pokračování, na které se všichni moc těšíme.
Abychom mohli odjed do Petrova slíbeným vlakem, museli jsme projít celým městem. Čas
před odjezdem jsme strávili návštěvou řetězce Kaufland, kde si mohly děti koupit něco
k mlsání. I zpáteční cesta vlakem byla velmi příjemná. Nyní se již můžeme těšit na jarní
setkání, při kterém žáci 4. ročníku získají PRŮKAZ CYKLISTY.
Renata Svobodová, ředitelka
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Slavnost slabikáře – 23. 11. 2021
Prvňáčci se už naučili devět písmen, čtou slabiky,
jednoduchá slova i kratičké věty. Zvládli úkoly ze
Živé abecedy, rozloučili se s ní a o dnešním dnu věděli, že bude sváteční. Přijde se na ně podívat paní
starostka i paní ředitelka, budou plnit různé úkoly,
aby se dostali až do obecní knihovny, kde jim bude
předána první školní knížka – SLABIKÁŘ.
Děti své znalosti předvedly ve třídě, na chodbě,
schodišti, v tělocvičně. Vše svědomitě plnily a moc
se těšily do knihovny, kde na ně čekala paní knihovnice Anna Kořínková.
V krásném prostředí knihovny byly některé děti
poprvé. Zde došlo ke slavnostnímu předání Slabikáře, drobných dárečků a poučení. Také si podepsaly svůj SLIB ČTENÁŘE. Byl to skutečně sváteční
den, který jsme si všichni moc hezky užili.
Jarmila Flašarová, učitelka
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Projektový den Vánoce - Christmas
24. listopadu, tedy těsně před adventem, k nám opět zavítala sympatická paní Jill Samers,
rodilá mluvčí z Chicaga.
Už jsme se těšili na to, co si pro nás připravila tentokrát. Tématem byly totiž Vánoce –
Christmas, na které se už všichni moc těšíme.
Děti byly opět rozděleny na mladší (druháky a třeťáky) a starší (čtvrťáky a páťáky). Celý
projekt se nesl v duchu Vánoc a vánočních zvyků nejen u nás, ale i ve světě. Poslechli jsme
si vánoční písně typické pro anglicky mluvící země, zahráli jsme si hry s vánoční tématikou, naučili jsme se nová slovíčka.
S paní Jill jsme se rozloučili těsně před obědem s tím, že už se moc těšíme na další setkání,
které bude v lednu 2022.
Jitka Vyoralová, učitelka

Výchovný koncert
Každým rokem do naší školy a školky zavítá se svým programem Mgr. Břetislav Vojkůvka
se svou partnerkou, která jej doprovází na elektrické piano. Letošní setkání bylo na téma
Advent. Pan Vojkůvka měl připravený interaktivní hudebně pohybový program, kterým
nám všem zpříjemnil dopolední čas. Děti si společně s panem Vojkůvkou zazpívali, doprovázeli jej hrou na tělo, byli vtaženi i do tanečních variací na hrané písničky. Jistě i v příštím
školním roce se s panem Vojkůvkou rádi setkáme.
Renata Svobodová, ředitelka

Adventní tvoření ve škole
Zapálením první svíčky na adventním věnci začíná období, které je pro všechny tak nějak
kouzelné. Letos tento den připadl na 28. listopadu. Advent je doba radostného očekávání,
a to zvláště pro děti, které se již na začátku prosince nemohou dočkat, až přijde Ježíšek a
s ním vánoční svátky. Lidé si svátečně zdobí svá obydlí a nejinak tomu je i v naší škole.
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Prvňáčci si s paní učitelkou Flašarovou vytvořili krásných 24 andělíčků z papíru, kteří symbolizují 24 dní do Vánoc. Z papírových sáčků dotvořili čerty, kteří zdobí naše schodiště.
Když v pátek 3. prosince na naši školu zavítal Mikuláš s čertem a andělem, museli se zde
cítit jako doma 😊. Starší žáci s paní učitelkou Šťastnou vyrobili velké závěsné vánoční
dekorace a krásné zasněžené chaloupky. V pracovních činnostech u paní učitelky Staňkové
tvořili ti nejmenší mikulášské pytlíčky plné „papírových dobrot“ a starší žáci stříhali z látek
svíce na adventní věnce. Myslím si, že když se projdete naší školou, dýchne na vás ta pravá
sváteční atmosféra.
							

za kolektiv ZŠ
Romana Staňková, učitelka
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Mikuláš, anděl a čert ve škole
Píše se pátek 3. prosince 2021 a před školou se ozývají divné zvuky – cinkání, brblání.
Řeknete si, co se děje? Ale ve škole jsme věděli, co to je. Na návštěvu do školy přicházejí
Mikuláš, anděl a čert. Mikuláš si nese Knihu hříšníků, ve které jsou zapsány skutky našich
dětí za celý rok. Ve třídách bylo ticho, děti s očekáváním hleděly ke dveřím na ten okamžik,
kdy se otevřou dveře a objeví se v nich návštěva. Dočkali se. Vyslechli si, která jména se
objevila v Knize hříšníků, zarecitovali básničku, zazpívali písničku a společně si pořídili
fotečku a dostali drobné balíčky. Letos byl i čert velmi hodný, nikoho nechtěl brát s sebou.
Děti se s návštěvou nakonec rozloučily a pokračovaly ve své školní práci.
Mikuláši, anděli a čerte rádi Vás ve škole uvidíme zase za rok.
Renata Svobodová, ředitelka

Poděkování
Milí rodiče, prarodiče, příznivci školy a školky,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za projevenou přízeň v tomto složitém období. V letošním roce jsme neměli
tolik příležitostí k setkání se, proto volím tuto cestu.
Poděkovat bych chtěla manželům Janu a Marii Březovským za darování nádherného vánočního stromu k mateřské škole, rodičům Nikol Klímové, kteří nám do školy
poskytli vánoční stromeček či spíše strom, dále panu Pavlu
Sasínovi za spolupráci při organizaci drobných aktivit pro
děti. Nesmím zapomenout na Textil Škodák, kteří nám do
školy přivezli množství látek pro tvoření v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. Poděkování putuje do
závodu FRUTA Podivín za sponzorský dar v podobě skle-
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niček určených k dekoračním účelům.
Samozřejmě, že poděkování patří Vám všem za podporu a spolupráci v tomto roce. Poděkování putuje všem kolegyním a kolegovi ve škole i školce, také velké poděkování paní
kuchařkám, paní uklízečkám, paní ekonomce za celoroční práci a obětavost. Za spolupráci
děkuji také paní starostce, panu místostarostovi a všem zaměstnancům obce.
Na závěr bych Vám všem… ráda popřála klidné, pohodové prožití svátků vánočních a
mnoho dobrého v roce 2022.
Renata Svobodová, ředitelka

ZE ŽIVOTA OBCE
Vánoční výzdoba
I v letošním roce jsme se
snažili vyzdobit naši obec,
abychom se při procházkách
a projíždění obcí cítili příjemněji a vánočně naladěni.
Pořídili jsme nové osvětlení
na obecní vánoční strom a
nové svítící anděly. Podle
vašich reakcí jste s výzdobou spokojeni, a to nám dělá
radost…😊.
Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Ani jsme se nenadáli a máme tady opět prosinec a za dveřmi Vánoce a Nový rok. A již druhý rok po sobě s nepříjemnými omezeními. Takže jsme Vám bohužel nemohli nabídnout
čaj a svařák při Čertovském dostaveníčku. A ještě větší bohužel, velký otazník visí nad
Hasičským plesem. Plánujeme jej na 22. ledna, ale zatím ples nemůžeme s jistotou potvrdit.
Současná omezení akcí totiž neumožňují uspořádat za smysluplných podmínek. Pokud by
to situace umožnila, určitě rádi ples uspořádáme a dáme vám co nejdříve vědět.
Jednu akci jsme ovšem v listopadu zvládli, a to sběr kovového odpadu. Děkujeme všem, co
odpad poskytli a přispěli tak místním hasičům.
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Na závěr tohoto příspěvku bych Vám rád za celý petrovský sbor dobrovolných hasičů popřál krásné prožití vánočních svátků a do roku 2022 štěstí, a hlavně pevné zdraví.
							
							

Petr Zezula
starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
K 12. prosinci se v letošním roce uskutečnilo celkem 27 výjezdů. Z toho bylo 16 požárů, 9
technických zásahů, 1 taktické cvičení a 1 planý poplach. 2 události se odehrály v katastru
obce Petrov. Od vydání posledního zpravodaje jsme vyjížděli jenom jednou.
Dne 21. listopadu v 17:34 hod. nám byl ohlášen požár rodinného domu v Rohatci – Soboňkách. Naštěstí po příjezdu na místo události se z požáru vyklubalo jen nenahlášené pálení
klestí. Proto bychom chtěli všechny poprosit. Pokud máte v úmyslu na zahradě pálit klestí,
nahlaste jej bezplatně HZS ČR použitím formuláře na paleni.izscr.cz/paleni. V případě ohlášení požáru ve vaší blízkosti tak budete nejprve kontaktováni přímo operačním střediskem
HZS ČR, ještě před vysláním jednotek požární ochrany. Tehdy nás naštěstí ve stejnou dobu
nikde jinde zapotřebí nebylo, ale příště tomu tak nemusí být.
Tímto bych vám chtěl za celou zásahovou jednotku popřát krásné a klidné prožití Vánočních svátků, štědrou a bohatou nadílku od Ježíška, šťastný nový rok, ale především po
zbytek tohoto roku a v roce 2022 co nejméně mimořádných událostí, při kterých byste
potřebovali naši pomoc.
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 na 5. místě s počtem 17 bodů.
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Mužstvo starších žáků se po podzimu nachází na 3. místě okresní soutěže s počtem 10 bodů.
Věřme, že obě naše mužstva budou v rámci jarní části sezóny 2021/2022 podávat kvalitní
výkony přinášející bodový zisk.
A-mužstvo zahájí přípravu po Novém roce, a to zimní přípravou venku a v tělocvičně ve
Strážnici.
Přípravná utkání A-mužstva v zimní přestávce 2021/2022:
datum čas
27.2. 16:00
6.3.
14:00

utkání
Bude upřesněno
Petrov - Vracov

				
13.3.
?
Ostrožská Lhota - Petrov
				
20.3. 14:00
Petrov – Ratíškovice B

poznámka
UT Strážnice
UT Strážnice
UT Strážnice (ve 12:00 hod.) 		
nebo Ostrožská Lhota (čas 		
i místo budou upřesněny)
mistrovské utkání

Před zahájením jarní části mistrovské sezóny 2021/2022 nás ještě čekají tyto události:
- 15. 1. 2022 od 16:00 hod. – výroční volební valná hromada TJ Sokol Petrov v Kulturním společenském centru v Petrově. Všechny členy TJ Sokol Petrov tímto zveme
na výroční volební valnou hromadu.
- 5. 2. 2022 – Ples sportovců 2022 – aktuálně bohužel nemůžeme potvrdit, zda se ples
sportovců v tomto termínu uskuteční. Vše se bude odvíjet od stavu protiepidemických
opatření vlády ČR na počátku roku 2022. Podrobnější informace budou uveřejněny na
plakátech
Všem fanouškům děkujeme za projevenou důvěru v roce 2021 a do nového roku 2022 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Ladislav Krůtil ml., jednatel

Petrov žije
Milý spoluobčané,
jménem Petrov žije bych Vám chtěla poděkovat, že jste na naší akci Chmelobraní 2021 přispěli do pokladničky na Nadační fond dětské onkologie Krtek. Vybralo se 4 954,-kč a tyto
peníze ihned putovali potřebným.
Touto cestou přejeme klidné svátky vánoční, spoustu zdraví, štěstí a lásky, veselý Nový rok
2022 a budeme se na Vás těšit v příštím roce!
Za organizaci Petrov žije
Veronika Štýblová
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Soubor Petrovjan
PŘÁNÍ PF 2022
Rok s rokem se sešel zase,
Vánoce jsou nadohled.
S nadhledem v tom zimním čase,
otočte se lehce zpět.
Za to, co se podařilo,
poděkujte upřímně.
A tím, co se nezdařilo,
netrapte se! Věřte mně.
Ať už byl rok 21 jaký chtěl.
I když nepřinesl, co člověk chtěl.
Proto poslyšte naše přání,
a řiďte se jim bez váhání.

Ať dvojka v příštím roce,
rozzáří Vaše srdce.
Važte si přátel, a dobrých lidí,
než odejdou, a zjistíte, jak moc Vám chybí.
Buďte ohleduplní a milí,
radost dělejte i jiným.
Lásku si hýčkejte, zdraví si važte,
v práci i vinici hodně se snažte.
Ať máte v srdci radost a klid,
ať máte koho rádi mít.
Ať zlost a nesvár zmizí,
ať k sobě nejsme jako cizí.
Ať má člověk člověka rád,
aby ten další rok za to stál.
Vám ze srdce přeje Soubor Petrovjan

Z činnosti Mysliveckého spolku Dolina Petrov
Konec roku se pomalu blíží a tím končí pro myslivce i lovecká sezóna. I když s drobnou
zvěří to v honitbě není „nijak valné“, myslivci se i tak sešli na společný hon. Ten v důsledku
uvedených problémů s drobnou zvěří nebyl moc úspěšný.
V zimě se musí myslivci postarat, aby zvěř nestrádala dostatkem krmiva. Dokud jsou zelené louky, zvěř má svou přirozenou potravu. Když napadne sníh nebo všechno zamrzne,
musí se zásobovat senem, jadrným krmivem, popřípadě krmivem doplněným o různé vitamíny, minerály a léčebné prostředky. Nekontrolované množství pečiva je zase pro zvěř

4/2021

strana

19

špatnou potravou a způsobuje zvěři značné
trávící potíže. Chov a péče o zvěř není jen
v zimním období, ale je to celoroční práce
myslivců.
Do toho příštího roku přejeme lovcům hodně
loveckých úspěchů. A asi si všichni přejeme,
aby se nám svět vrátil do normálního života.
Michaela Grúberová

POZDRAV OD SENÁTORKY
Rok 2021 byl pro nás všechny velmi těžký. Opět jsme se potýkali s projevy sucha, přívalovým deštěm a přibyl další přírodní
jev - tornádo. To naše území zasáhlo a značně poznamenalo.
Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do pomoci s odklízením
škod způsobených tornádem.
Stále nás velmi trápí COVID-19. Všichni s ním bojujeme, jak
je jen v našich silách. Děkuji všem a zejména zdravotníkům,
kteří pomáhají zvládat tuto pandemii.
Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a do nového roku
přeji co nejméně problémů, mnoho úspěchů, úsměvů a především hodně zdraví!

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodině Podrazilové (Vladimír a Lenka) za darování vánočního stromu, který
zdobí prostranství před kostelem. Dále děkujeme panu Zbyňku Klímovi za darování větví
na výzdobu truhlíků. Panu Janu Svobodovi patří poděkování za slámové balíky.
Děkujeme všem občanům, kteří vánočně nazdobili své domy a předzahrádky, díky vám
všem jsou procházky obcí o moc příjemnější.
Děkujeme paní asistence Ireně Šťastné, která vyrobila s dětmi drobné dárečky pro naše seniory. I když jsme neuspořádali setkání se seniory, doručili jsme jim dárečky do poštovních
schránek.
Starostka a místostarosta
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Společenská kronika
Jubilanti v měsícíci prosinec:
1.12. František Podrazil
4.12. Jan Koštuřík
11.12. Anna Poláčková
19.12. Mikuláš Prokipčák
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:							
Jakub Suchomel

Opustili nás:						
Anna Březovská
Josef Gavlík
Marie Brydláková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
PROSINEC – LEDEN - ÚNOR
POPELNICE : 27.12., 10.1., 24.1., 7.2., 21.2. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 14.1., 11.2. pátek

Provozní doba sběrného dvoru o svátcích
Středa 22.12.2021 a 29.12.2021 – otevřeno 14 – 17 hodin
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PETROV POD SNĚHEM
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