1/2022

strana

1

PETROVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 1/2022

2

strana

1/2022
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou první dva měsíce letošního roku 2022.
Pojďme si společně ještě zrekapitulovat uplynulý rok. Z pohledu hospodaření jsme na
tom takto: na běžném účtu měla obec finanční prostředky na začátku roku 2021 ve výši
1 258 173,- Kč, na spořícím účtu 22 116 039,- Kč na účtu ČNB 3 053,- Kč. Úvěr ve výši
3 222 742,- Kč (místní komunikace). Stav finančních prostředků a úvěrů ke dni 31.12.2021
byl následující: běžný účet 795 019,96,- Kč, spořící účet 27 272 615,41,- Kč, účet u ČNB
5 601,27,- Kč, úvěr na místní komunikace 2 311 038,39,- Kč.
I když jsme v loňském roce zrealizovali velké projekty, jako byly nová počítačová učebna
v budově ZŠ, nový sběrný dvůr, cyklotrasa Strážnice – Petrov, výměna osvětlení v budově
MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ, projektová dokumentace pro stavební
povolení na projekt „Petrov – památková rezervace Plže“, zakoupení sekačky na trávu a
přístřešku na komunální techniku, podařilo se nám uspořit částku ve výši téměř 4,7 mil. Kč
a splatit úvěr ve výši 911 704,- Kč. Díky těmto uspořeným prostředkům můžeme připravovat a realizovat další projekty, které zvýší kvalitu života v naší obci.
V současné době probíhá instalace kamerového systému na novém sběrném dvoře. Obecní
zaměstnanci provádí údržbu a opravy na obecním majetku. Proběhla výmalba celé přístavby budovy mateřské školy a tepelná izolace půdy. Připravujeme žádosti na dotace na
Jihomoravský kraj na dovybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů a na další
stupeň projektové dokumentace na projekt „Petrov – Památková rezervace Plže“.
Chystáme také fašaňk, na který vás všechny srdečně zveme…😊.
Přejeme Vám hezké pohodové dny
Starostka a místostarosta

Připravované projekty:
Cyklostezka Petrov - Sudoměřice

Letošní první investiční akcí bude stavba cyklostezky Petrov – Sudoměřice, kterou bude
realizovat firma Swietelsky, s.r.o. Hodonín během měsíců března až června. Rozpočet
stavby na katastru obce Petrov je 966 988,- Kč včetně DPH. Současně s námi bude obec
Sudoměřice realizovat stavbu na jejich katastru. Věříme, že díky tomuto projektu bude
pohyb chodců a cyklistů mezi našimi sousedními obcemi komfortnější. Na realizaci akce
obdrží obec Petrov dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši
712 400,- Kč. Dotaci jsme podávali prostřednictvím MAS Strážnicko.
Eva Mlýnková, starostka
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VO Petrov, přechody pro chodce
Tento projekt bude obec realizovat z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího osvětlení
přechodů, a to u prodejny Zeta, u obecního úřadu, u školy a u pivotéky Pod Ořechem. Díky
rekonstrukci a výstavby nové části veřejného osvětlení přechodů dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci.
Stavbu veřejného osvětlení bude realizovat firma TELKAR elektro, s.r.o. Vnorovy během
měsíců březen až červen letošního roku. Rozpočet akce je 726 327,- Kč a bude financován
z vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce.
Eva Mlýnková, starostka

Petrov – Rekonstrukce chodníků
V měsíci květnu započne firma Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se stavbou „PETROV Rekonstrukce chodníků podél sil. I/55 směr Strážnice“ (ulice Bobálov). V rámci této stavby
vznikne nové místo pro přecházení přes silnici I/55 v délce 7 m a šířky 3 m mezi domy č.p.
144 a 165. Rozpočet této stavby je 4 799 411,- Kč. Z této částky obdrží obec dotaci ve výši
85 % ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek dofinancuje z vlastního rozpočtu.
V současné době máme podanou žádost na SFDI na další projekt „PETROV – Rekonstrukce chodníků ul. Rybáře a ul. U školky“, u kterého jsou celkové předpokládané náklady ve
výši 11 144 441,- Kč. Pokud bychom byli s tímto projektem úspěšní, tak bychom mohli
začít s realizací na jaře příštího roku.
Zároveň jsme zadali vypracovat projektovou dokumentaci na třetí etapu rekonstrukce chodníků v obci, která zahrnuje chodníky podél I/55 směrem na Hodonín a podél komunikace
III/4264 směrem na Sudoměřice.
Eva Mlýnková, starostka

Propojovací chodník na p.č. 112/2
Jedná se o stavbu propojovacího chodníku v délce 40 m a zpevněné plochy pro obratiště
osobních automobilů. Jde o propojení ulice Rybáře II (slepá ulice) a ulice „Lázeňská“.
Předpokládané náklady na projekt jsou cca 300 000,- Kč. Obec tuto stavbu bude realizovat
z vlastního rozpočtu.
Eva Mlýnková, starostka
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Petrov – Vesnická památková rezervace Plže
Prvotním impulsem pro zahájení tohoto projektu byl havarijní stav elektroinstalace v areálu.
Dalším byl požadavek na zavedení vodovodního řádu do jednotlivých sklepů. Tento bohužel neprošel přes Památkový ústav Brno a Ministerstvo kultury, tak jsme museli přistoupit
na variantu vybudování pěti veřejně přístupných odběrných sloupků na vodu v jednotlivých
uličkách. Žhavým tématem Plží je také parkování automobilů a samotný vjezd do areálu.
Před motorestem bude ponecháno pět parkovacích míst pro jejich hosty. Pro návštěvníky areálu bude vybudováno velké parkoviště (cca 45 míst) s parkovacím automatem
u fotbalového hřiště za motorestem. Při
vjezdu do areálu bude pomocí zajížděcích
sloupků umožněn vjezd pouze vlastníkům
sklepů, kteří získají k tomuto oprávnění.
Součástí projektu je návštěvnické centrum,
které bude umístěno místo stávajících nepoužívaných kurtů. V této budově se nachází
místo pro prezentaci obce, místních vinařů a
tradičních regionálních výrobků, další nové
sociální zařízení a zázemí pro účinkující a
potřeby obce. Hlavní částí realizovaného
projektu je především vybudování již zmíněných nových elektrorozvodů a veřejného
osvětlení. Dále nových rozvodů pitné vody
k odběrným místům a zřízení nové splaškové kanalizace k sociálním zařízením.
Všechny komunikace budou opatřeny novým povrchem, který bude tvořit převážně
kamenný štět nebo kamenný mlat. Součástí
těchto komunikací je nová dešťová kanalizace. Rovněž prostor kolem „kolečka“ dozná významných změn. Kromě nových povrchů zde vyroste krásné atraktivní pódium
pro účinkující a vznikne místo pro umístění
nového sociálního zařízení. Areál obohatí
nové informační tabule, lavky a odpadkové
koše. Proběhne revitalizace zeleně s doplněním nových stromů.
Součástí projektu je i oplocení fotbalového
hřiště, které bylo podnětem našich fotbalistů.
Snažíme se o vytvoření prostředí areálu,
které bude odpovídat standardům dnešní
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doby. Místním vinařům a majitelům sklepů chceme vytvořit důstojné prezentační prostředí,
které může podpořit jejich další rozvoj.
Projekt je velmi ambiciózní, ale samozřejmě i finančně náročný. Pro jeho realizaci předpokládáme získání převážné části finančních prostředků formou dotací a podpor. Jedním
z hlavních zdrojů by měl být dotační program IROP (regionální podpora) a Interreg (přeshraniční spolupráce). Již v této části přípravy realizace nám pomáhá Jihomoravský kraj a
spolupodílí se významně na financování projektových dokumentací.
Starostka a místostarosta

V pondělí 7. února podepsaly Obec Petrov a Město Skalica Memorandum o spolupráci na
projektu „Revitalizace lokalit Hájek a Mestská Buda (Skalica) a Vesnická památková rezervace Plže (Petrov) na radnici ve Skalici. Vedení obcí se dohodlo na dlouhodobé spolupráci
zaměřené na vybudování společného projektu cestovního ruchu, který bude mít nadregionální význam. Spočívá v revitalizaci turisticky atraktivních lokalit a objektů spojených
s vinařstvím a v rozvoji společných aktivit v oblasti vinařské turistiky.

Eva Mlýnková, starostka obce

Územní plán obce
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 22 stavebního zákona se koná dne
16. března 2022 (ve středu) od 16:00 hod. v Kulturním společenském centru v Petrově.
Eva Mlýnková, starostka
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Usnesení č. 607 - 626 ze zasedání č. 37 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 10.12.2021
607. ZO schvaluje Program jednání.
608. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021. Viz. příloha č. 1/ZO37.
609. ZO schvaluje ZO schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Petrov na rok 2022.
610. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov na roky 2023 – 2024.
611. ZO schvaluje Rozpočet obce Petrov na rok 2022.
612. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrov na roky 2023 – 2024.
613. ZO schvaluje Vyřazení majetku v hodnotě 110 761,75 Kč z evidence obce Petrov. Viz.
Příloha č. 2/ZO37.
614. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. na zakázku „PETROV – Rekonstrukce chodníků podél sil. I/55 směr Strážnice“ s nabídkovou cenou 3 966 455,- Kč bez DPH, 4 799 410,55 Kč včetně DPH.
615. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Předmětem plnění
smlouvy jsou stavební práce. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků nacházejících se po obou stranách sil. I/55 směrem na Strážnici ve východní části obce Petrov.
Doba realizace je 04 – 07/2021. Cena díla je 3 966 455,- Kč bez DPH, 4 799 410,55
Kč včetně DPH.
616. ZO schvaluje Směnu obecních pozemků parcela č. 1441/6 ostatní plocha o výměře
2373 m2, parcela č. 1441/7 ostatní plocha o výměře 182 m2, parcela č. 1442/1 jiná
plocha o výměře 59 m2 a parcela č. 1442/2 jiná plocha o výměře 64 m2 za pozemky ve
vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Petrov a to pozemek parcela č. 1945 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 12 m2, parcela č. 1944 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
10 m2, parcela č. 2031/15 ostatní plocha o výměře 169 m2, parcela č. 1440/13 ostatní
plocha o výměře 104 m2 a parcela č. 1441/12 ostatní plocha o výměře 2384 m2 vše
v k.ú. Petrov u Hodonína.
617. ZO schvaluje Směnnou smlouvu TJ Sokol Petrov. Předmětem smlouvy je, že Obec
Petrov směňuje pozemek parcela č. 1441/6 ostatní plocha o výměře 2373 m2, parcela
č. 1441/7 ostatní plocha o výměře 182 m2, parcela č. 1442/1 jiná plocha o výměře
59 m2 a parcela č. 1442/2 jiná plocha o výměře 64 m2 za pozemky ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Petrov a to pozemek parcela č. 1945 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 12 m2, parcela č. 1944 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, parcela
č. 2031/15 ostatní plocha o výměře 169 m2, parcela č. 1440/13 ostatní plocha o výměře
104 m2 a parcela č. 1441/12 ostatní plocha o výměře 2384 m2 vše v k.ú. Petrov u Hodonína. Žádný z účastníků této smlouvy nemá právo na výplatu vypořádacího podílu,
neboť smluvní strany se dohodly o tom, že cena směňovaných pozemků obou stran je
stejná.
618. ZO schvaluje Záměr výpůjčky části obecních pozemků p.č. 1303 a 1305/8 v k.ú. Petrov u Hodonína – dle přílohy žádosti.
619. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemku Baťův kanál – cykloturistické značky.
Předmětem je bezplatné užívání části pozemků p.č. 1305/8 a p.č. 1303 v k.ú. Petrov
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(viz Příloha č. 1) za účelem umístění nových cykloturistických značek označující cyklotrasu podél Baťova kanálu a vypůjčitel tyto části pozemků takto od půjčitele do
takového užívání přebírá. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou.
620. ZO schvaluje Výpůjčku části obecního pozemku p.č. 1303 v k.ú. Petrov u Hodonína
za účelem umístění informační tabule na cyklotrase podél Baťova kanálu – dle přílohy
žádosti.
621. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemku Obce pro Baťův kanál – informační tabule. Předmětem je bezplatné užívání části obecního pozemku p.č. 1303 v k.ú. Petrov
u Hodonína za účelem umístění informační tabule na cyklotrase podél Baťova kanálu.
622. ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 315 v k.ú. Petrov u Hodonína o vým. 33 m2 v k.ú.
Petrov u Hodonína manželům Marcele a Josefu Obrtlíkovým za kupní cenu 50,- Kč za
1 m2. Celková kupní cena činí 1650,- Kč. Kupující uhradí náklady za návrh na vklad
do KN a vyhotovení kupní smlouvy.
623. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1307 v k.ú. Petrov u Hodonína o vým. 28 m2 k umístění mobilního kontejneru pro půjčovnu kol a koloběžek.
624. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 18.2.2016 MAS strážnicko,
z.s. Předmětem dodatku je prodloužení zápůjčky ve výši 100 000,- Kč do 31.12.2022.
625. ZO schvaluje Návrh geometrického plánu č. 922-102/2021, který vyhotovil Bc. Petr
Kočvara, MBA (předmětem je plynovodní přípojka k novému domu) paní Simony
Komoňové.
626. ZO neschvaluje Finanční příspěvek na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního
národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka.
Vzalo na vědomí:
-Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrov, okres Hodonín za rok 2021, a to,
že pří dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
-Informace starostky ohledně výsledku posouzení záměru bezbariérové trasy č. 18/2022
obce Petrov, a to, že úřad doporučil záměr bezbariérové trasy obce Petrov k financování.
Jedná se o rekonstrukci chodníků v ulici Rybáře a U Školky. Nyní je potřeba vyřídit stavební povolení na projekt a požádat o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.

Usnesení č. 627 - 639 ze zasedání č. 38 Zastupitelstva
obce Petrov konaného dne 14.1.2022
627. ZO schvaluje Program jednání.
628. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022. Viz. příloha č. 1/ZO38.
629. ZO schvaluje Odpisový plán Obce Petrov na rok 2022. Roční odpisy budou činit
2 980 061,25 Kč. Pokud dojde během roku k pořízení nebo vyřazení investičního majetku, bude odpisový plán upraven. Účetní odpisový plán viz. příloha č. 3/ZO38.
630. Pronájem části pozemku p.č. 1307 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 28 m2 za účelem
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umístění půjčovny kol a koloběžek společnosti NaPlachetnici s.r.o. Olomouc.
631. ZO schvaluje Kupní smlouvu Jurčíková Helena. Předmětem smlouvy je koupě pozemků p.č. 2091/25 ostatní plocha o výměře 35 m2 a p.č. 2146/33 orná půda o výměře
3384 m2 od paní Heleny Jurčíkové, Sudoměřice, za ujednanou kupní cenu 102 570,Kč. Sjednaná kupní cena bude uhrazena na účet prodávající do 5-ti dnů ode dne, kdy
kupující obdrží sdělení katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva dle
této smlouvy. Správní poplatek za návrh do KN a náklady s prodejem dle této kupní
smlouvy hradí kupující.
632. ZO schvaluje Architektonickou studii č. 1/2022 „Vesnická památková rezervace Petrov – Plže – návštěvnické centrum – interiéry“, kterou vypracovala společnost H. arch
projekt, s.r.o. Hodonín.
633. ZO schvaluje Koupi pozemku p.č. 1377 ostatní plocha v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 648 m2 za nabízenou kupní cenu ve výši 38 000,- Kč bez DPH od Správy
železnic, státní organizace.
634. ZO schvaluje Zpracování zadání veřejné zakázky „Komplexní pojištění obce Petrov a
jejích organizací“ včetně administrace firmou ZAFIN group s.r.o. Brno za cenu 5000,Kč bez DPH.
635. ZO schvaluje Vypracování zadání a administraci veřejné zakázky na projekt „VO Petrov, přechody pro chodce“ panem Ing. Janem Miškeříkem.
636. ZO schvaluje Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 113 – p.č. 1/1
(cca 60 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
637. ZO schvaluje Záměr pronájmu části (23 m2) obecní budovy č.p. 113 – místnosti (bývalý masérský salón) na pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
638. ZO schvaluje Vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Petrov z důvodu nefunkčnosti z jejich evidence ve výši 51 863,- Kč.
639. ZO schvaluje Čerpání investičního fondu Základní škola a Mateřská škola Petrov,
okres Hodonín, příspěvková organizace ve výši 55 963,- Kč na pořízení nové myčky
na nádobí.
ZO vzalo na vědomí:
- Změnu schváleného rozpočtu na rok 2022. Kvůli účinnosti nové vyhlášky o rozpočtové
skladbě č. 412/2021 Sb., je potřeba opravit schválený rozpočet. Při provedení opravy nejde
o změnu rozpočtu, ale o změnu čísla položky rozpočtové skladby. Mění se číslo položky, ale
objem peněžních prostředků na nich se nemění. Změna schváleného rozpočtu na rok 2022
viz. příloha č. 2/ZO38.
- Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu Obec Petrov, který vypracoval spolek
Voda Lidé Krajina, z.s.
- Plán prací na rok 2022, kterým se budou řídit zaměstnanci údržby obce.
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NĚCO ZE STATISTIKY OBCE
Ke dni 31. prosince 2021 měla naše obec 1 346 obyvatel (1 310 + 36 cizinců). V následující
tabulce uvádíme změny ve složení obyvatelstva v letech 2011 – 2021.
Změny
Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí
Stěhování
v obci

2011
19
28
8
6
22

2012
28
20
12
14
16

2013
31
15
9
20
10

2014
29
23
12
22
22

2015
21
27
16
14
8

2016
27
22
17
17
13

2017
27
30
14
12
18

2018
14
39
11
6
10

2019
32
23
15
13
8

Statistika rozložení obyvatel
Dospělí - ženy
41%

Děti
17%
Dospělí - muži
Dospělí - ženy
Děti

Dospělí - muži
42%

Věkové rozložení dětí
7 - 15 let
47%

15 - 18 let
17%
do 7 let
7 - 15 let
15 - 18 let

do 7 let
36%

2020
34
24
15
10
3

2021
43
27
13
24
3
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Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

ROZPOČET OBCE PETROV NA ROK 2022
Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

PŘÍJMY
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

org1

org2 Název
Bez paragrafu

Kč

Z toho

23 713 500,00

1111

Příjem z daně z příjmů fyzických osob

2 500 000,00

1112

Příjem z daně z příjmů fyzických osob

100 000,00

1113

Příjem z daně z příjmů fyzických osob

1121

Příjem z daně z příjmů právnických

400 000,00
3 500 000,00

1122

Příjem z daně z příjmů právnických

1211

Příjem z daně z přidané hodnoty

1334

Příjem z odvodů za odnětí půdy ze

10 000,00

1341

Příjem z poplatku ze psů

25 000,00

1342

Příjem z poplatku z pobytu

1343

Příjem z poplatku za užívání veřejného

1345

Příjem z poplatku za obecní systém

1349

Příjem ze zrušených místních poplatků

1361

Příjem ze správních poplatků

1381

Příjem z daně z hazardních her s

1385

Příjem z dílčí daně z technických her

450 000,00

1511

Příjem z daně z nemovitých věcí

800 000,00

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze

309 500,00

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

4213

Investiční přijaté transfery ze státních

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze

2144

Ostatní služby

400 000,00
9 500 000,00

5 000,00
3 000,00
660 500,00
3 500,00
25 000,00
50 000,00

60 000,00
4 200 000,00
712 000,00
60 000,00

3314

Činnosti knihovnické

3 000,00

3341

Rozhlas a televize

5 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích

1 000,00

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.

3613

Nebytové hospodářství

80 000,00

3632

Pohřebnictví

20 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde

70 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních

1 000,00

30 000,00
120 000,00
20 000,00
20 000,00
24 143 500,00

PŘÍJMY celkem:

VÝDAJE
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

org1

org2 Název

2144

Ostatní služby

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních

Kč

Z toho

2 300 000,00
50 000,00
7 300 000,00

2292

Dopravní obslužnost veřejnými

134 500,00

2310

Pitná voda

100 000,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

30 000,00
1 800 000,00
80 000,00
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3341

Rozhlas a televize

80 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích

80 000,00

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.

350 000,00

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

20 000,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

50 000,00

3511

Všeobecná ambulantní péče

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3636

Územní rozvoj

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

150 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

900 000,00

50 000,00

10 000,00
1 500 000,00
50 000,00
674 300,00
4 500 000,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

400 000,00

3725

Využívání a zneškodňování

250 000,00

3726

Využívání a zneškodňování ostatních

200 000,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100 000,00

4351

Osobní asistence,pečovat.služba a

153 200,00

5213

Krizová opatření

100 000,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

2 000 000,00

6171

Činnost místní správy

2 000 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

170 000,00
400 000,00

6399

Ostatní finanční operace

6402

Finanční vypořádání

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

120 000,00

72 000,00

1 500,00
30 000,00
26 205 500,00

VÝDAJE celkem:

FINANCOVÁNÍ
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

org1

8XXX

org2 Název
FINANCOVÁNÍ

Kč

Z toho

2 062 000,00
2 062 000,00

FINANCOVÁNÍ celkem:

Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Financování

24 143 500,00
26 205 500,00
2 062 000,00

Poznámka
Vyvěšeno: 23.11.2021
Sňato:
17.12.2021

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve stejném termínu i rozsahu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.
Do listinné podoby dokumentu je možno nahlédnout v úřední hodiny v kanceláři OÚ v Petrově, Petrov 113.
Schváleno usnesením číslo: 611
Dne: 10.12.2021

Sportovní den
Počet záznamů: 69

Hurá, sláva, zimní sportovaní je tady! I když nám počasí moc nepřálo a ve školce jsme si
sníh moc neužili, nenechali jsme se odradit a vyrazili si zasportovat. Třída motýlků se vybavila a vyšla si zasportovat ven. Vzali jsme s sebou míče, kužely, kruhy i chůdy a užili si
dopoledne na hřišti v Plžích. Na závěr byly dětem uděleny medaile, které si samy upekly.
2/2
Třída Včelek také zažehla oheň zimních olympijských her, děti si v tělocvičně vyzkoušely
jízdu na snowboardu, biatlon, skákání po ledových krách a na školním hřišti si zkusily také

1/2022
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hokej. Některé děti si vyzkoušely i hokejovou výstroj a zjistily, že hrát hokej, je opravdu
dřina. Všichni sportovci na závěr dostali zaslouženou medaili i bouřlivý potlesk diváků.
kolektiv MŠ

Karneval MŠ
Ve čtvrtek 3. února se v naší mateřské škole konalo karnevalové veselí. Děti i paní učitelky
se proměnily v pohádkové bytosti a jiné krásné masky. Ráno v každé třídě proběhla promenáda masek a poté jsme se všichni společně přemístili do tělocvičny ZŠ a sálu, kde na nás
čekaly soutěže. Jako první byly děti rozděleny do pěti skupin, aby si co nejvíce disciplíny
užily. Děti musely například zvládnou skákací trasu, přejit s balančním kloboukem na
hlavě, přejít po laně, trefit se mincí do sklenice plné vody nebo dofouknout balónek do cíle.
Nakonec na nás čekal taneční sál, kde jsme si zatančili a zahráli židličkovou.
kolektiv MŠ

Dopoledne s fotbalistou
Ve čtvrtek 10. 2. 2022 nás do školky přijel navštívit fotbalový trenér Tomáš Kuchař, který
si pro děti z mateřské školy nachystal trénink. Děti byly rozděleny do tří skupin a každá
skupinka měla svůj trénink přizpůsobený své věkové kategorii. Jako první se děti rozehřály

14
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u honiček a různých překážkových drah, poté se protáhly a mohly kopat do míče. Na závěr
pan trenér nachystal dětem silový úkol, a to přetahování lana. Děti dopoledne s fotbalistou
moc bavilo a těší se až nás pan trenér zase někdy navštíví.
kolektiv MŠ

1/2022
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hodnocení 1. pololetí školního roku 2021/2022

Dne 31. ledna 2022 bylo ukončeno první pololetí školního roku rozdáváním výpisu vysvědčení za půlroční práci ve škole. S vyznamenáním prospělo 47 žáků, s prospěchem prospěl
nebo prospěla, ukončili pololetí 4 žáci. Z důvodu výchovných opatření byla udělena 1 důtka
ředitelky školy a několik napomenutí třídního učitele. Taktéž byly uděleny pochvaly třídního učitele za příkladnou práci a aktivitu.
V průběhu celého pololetí jsme poskytovali žákům možnost doučování z předmětů matematika a český jazyk. Jednalo se o doplňování a upevňování učiva z předešlého školního
roku a dorovnávání nesrovnalostí v učivu z důvodu distanční výuky.
V rámci školních aktivit jsme pro děti MŠ a žáky ZŠ zorganizovali odpolední setkání Ahoj,
léto…, dopolední projektové dny - Jablíčkový den, Halloweenské dopoledne, Slavnost slabikáře, Tonda Obal -eko dopolední aktivity a další drobné činnosti.
I pro následující pololetí školního roku si pro Vás připravujeme několik akcí, které pevně
doufáme, že budeme moci uskutečnit.
Nejbližší z nich bude Setkání rodičů na téma: Vývoj řeči u dětí, následovat bude volné pokračování na téma Řečové vady u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tato setkání
se uskuteční v měsíci březnu s Mgr. Kratochvílovou, klinickou logopedkou.
Můžete se také těšit na Velikonoční tržiště, kde opět budou drobné velikonoční ozdoby a
dekorace vyrobené našimi dětmi.
V měsíci dubnu, přesně od 4. dubna 2022, nám začne dlouho očekávaný plavecký výcvik
na krytém bazéně v Hodoníně.
V úterý 5. dubna 2022 se ve škole sejdeme u zápisu do 1. ročníku. K zápisu do 1. ročníku již
na naší škole proběhla odpolední akce věnovaná školní zralosti a rodičům byly poskytnuty
informace ke konání zápisu.
Na tento měsíc také zamýšlíme uspořádat další setkání s rodiči na téma Zdraví našich dětí
s dětským lékařem.
V květnu se uskuteční nedělní akce Den matek, na který si pro Vás připravíme program
věnovaný maminkám, babičkám, tetám. Začátek května bude věnovaný dalšímu zápisu, a
to do mateřské školy. Termín je stanoven na 3. května 2022.
Jistě nezapomeneme na oslavu Dne dětí a můžeme se těšit na další akce. Ale to bych Vám
prozradila všechno a nezbylo by nic, na co bychom se mohli těšit.
Renata Svobodová, ředitelka školy

My favourite food – moje oblíbené jídlo - projektový den AJ

V úterý 27. ledna už jsme netrpělivě očekávali paní Jill Samers, rodilou mluvčí z Chicaga.
Tentokrát už potřetí a tento školní rok naposledy. Byli jsme ale překvapeni, protože do naší
školy zavítala jiná sympatická rodilá mluvčí, paní Charlotte Tim.
Tématem projektového dne bylo tentokrát jídlo. Aktivity, které si pro nás paní Charlie při-
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pravila, se točily kolem jídla. Povídali jsme si o zdravém a méně zdravém jídle, o tom, co
nám chutná a co ne, co je naším oblíbeným jídlem a co je méně oblíbené. Rozdělovali jsme
potraviny podle různých hledisek. Naučili jsme se spoustu nových anglických slovíček a
frázi.
Asi nejvíc všechny bavila hra, kdy jsme hádali různé potraviny, jen podle chuti, protože
všichni museli ochutnávat se zavřenýma očima. Na závěr si děti vytvořily jídelní lístek, do
kterého si každý zařadil svá oblíbená jídla.
I tentokrát uběhlo dopoledne velmi rychle. Všichni se určitě těší, že i příští rok si podobné
projektové dny zopakujeme.
Jitka Vyoralová, učitelka

Hurááá!!! Jupíí!!! Karnevááál!!!

Letošní karneval v naší škole měl moc hezké datum. Konal se 2. 2. 2022.
Už od samotného rána jsme na chodbách školy potkávali nevšední bytosti. Čaroděje, mořskou pannu, princezny, vojáky, piráty, srnečku, broučky, samuraje, kovboje, rysa ostrovida,
kostlivce, Spider-Mana, Harryho Pottera, kočičky, bílou paní, fotbalistu, kuchaře, sněhuláka Olafa, včelku a spoustu jiných masek.
V nádherně vyzdobené sále kulturního centra a v tělocvičně se konalo dostaveníčko masek
a následoval tanec s úvodní hrou na rozehřátí. Po promenádě se všichni maskovaní představili ostatním a opět si zatančili a zahráli zábavné společenské hry.
Po krátké přestávce čekalo na děti několik stanovišť, kde mohly vyzkoušet své dovednosti,
zručnost a trpělivost.
Na závěr krásného karnevalového dopoledne se losovalo. Losovalo se z bohaté tomboly, za
kterou velmi děkujeme Vám, rodičům, kteří jste do tomboly přispěli. Tombola byla hezkou
tečkou za letošním velice milým a příjemným karnevalovým bálem, kde panovala skvělá
nálada, jak se ke karnevalu hodí.
DÍKY ZA PŘÍPRAVU KOSTÝMŮ, DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY DO TOMBOLY.
Jarmila Flašarová, učitelka

Zdravotní procházka
Dne 3. února 2022 jsme podnikli zdravotní
procházku se žákyněmi a žáky čtvrtého
a pátého ročníku základní školy. Náš okruh
vedl přes Kosečkovu cestu směrem do centra Strážnice a poté zpět do Petrova podél
Baťova kanálu. Počasí nám vyšlo naprosto
dokonale, sluníčka jsme si užili na pár dní
dopředu. Naše výprava zvládla krásných 8 a
půl kilometru
a všechny děti se šťastně vrátily domů ke
svým rodičům.
							

Dalibor Zeman, učitel

1/2022

Školní tvoření

Pomalu bude končit zima, a tak plno obrázků se zimní tématikou, jako teplé čepice a brusle, sundáváme z
nástěnek a věnujeme se krajině, například modrobílé
variaci od druháků a třeťáků, která zdobí šatnu školy.
Hrníčky na čaj, které vytvořili naši nejmladší žáčci,
jsme vyměnili za větev plnou soviček, které vyplétali
do osnovy žáci čtvrté a páté třídy. Tvoření noční oblohy s měsícem a hvězdami z alobalu vyzdobila zase
třídu. Druháci a třeťáci vyráběli kočičku, a aby si procvičili jemnou motoriku, ozdobili ji barevnými papírovými proužky. Pracovalo se i na přípravě atmosféry
na karneval, a tak máme i klauny pro veselou náladu.
Pomalu začínají přípravy na Valentýna, kreslí se srdíčka a vyrábějí se zápichy a girlandy. Nejstarší děti
pracují také ve skupinkách na společném díle, a tak se
podařilo čtvrté a páté třídě vytvořit čtyři skoro metrové
koníky z kartonu, které děti barevně pomalovaly. Nejvíce pracujeme z papíru, kartonů, zbytků látek, přírodnin, vlny. Malujeme a kreslíme různými technikami,
od práce s tužkou, pastelkami až po zapouštění barev,
kombinujeme více technik dohromady. Pro větší kreativitu používáme citrón a sůl. Děti nejvíce baví práce
na výrobcích, které si pak můžou odnést domů.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům, že některé
materiály pomáhají dětem nachystat, jako třeba nějakou skleničku, vajíčko, větvičku, přírodniny. Nesmíme
také opomenout dárce zbytků látek – textil Škodák.
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Na závěr přeji, aby se nám
v tvoření i nadále dařilo a
hlavně, aby to děti bavilo.
Blíží se Velikonoce, svátky jara, a tak bude příležitost si něco krásné vytvořit
pro radost.
Irena Šťastná, asistentka

„Tonda Obal“
Na začátku nového kalendářního roku k nám do školy zavítal „Tonda Obal“ s ekologickým
programem. Tento vzdělávací program se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Žáci se hravou formou dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co
se z něj dále vyrábí. Zhlédli zajímavá videa o spalovnách odpadu a měli možnost podívat
se na vzorky recyklovaných materiálů. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by si děti
měly osvojit již v útlém věku. Jak ve škole, tak v rodinném prostředí, je potřeba děti vést ke
třídění odpadu a šetrnému chování k životnímu prostředí. Naše planeta si to jistě zaslouží.
									
Romana Staňková, učitelka

Ze života školní družiny

Nový kalendářní rok 2022 jsme ve školní družině zahájili již tradičně prací, které říkáme
„korálkování“. Děvčata i chlapce bavilo skládání zažehlovacích korálků do šablon různých
tvarů. Procvičili si tak svoji zručnost a trpělivost. Letošní zima zatím nepřeje radovánkám
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na sněhu, tak využíváme k pohybovým aktivitám tělocvičnu. Každý rok před pololetními
prázdninami se koná karneval. I my ve školní družině jsme již celý týden vyráběli klauny
a řetězy na výzdobu. Po skončení školního karnevalu jsme si udělali i náš, družinový minikarneval. Nejdříve jsme začali malou módní přehlídkou s představením každé masky. V tělocvičně pak probíhala malá diskotéka, hry s padákem a různými netradičními pomůckami.
Podle úsměvů dětí bylo zřejmé, že se celý karnevalový den vydařil.
Jitka Běťáková, vychovatelka

ZE ŽIVOTA OBCE
Výročí 610 let od první písemné zmínky o Petrově
V letošním roce si připomínáme 610 let od první zmínky o naší obci.
Zakladatelem obce byl Petr z Kravař, majitel strážnického panství v letech 1389-1434.
Pravděpodobně v letech 1391-1400 založil Petrov. Název obce pochází od jména Petr a
znamená Petrův statek. Z roku 1412 pochází první písemná zmínka o Petrově, kterou byla
Petrovu udělena tzv. odúmrť, tj. poručenství majetku. Už roku 1417 stanovil strážnický pán
na celém panství horenské právo, které obsahovalo přísné předpisy pro opatrování vinohradů a pro prodej vína.
Naší obci přejeme do dalších let, aby byla kvalitním zázemím pro občany a návštěvníky
obce a zároveň kvetla do krásy.
Eva Mlýnková, starostka
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Den učitelů
V pondělí 28. února mají svůj svátek všichni
učitelé. K jejich svátku jim přejeme především pevné zdraví, spoustu energie a optimismu. Zároveň také spolupracující děti a
chápající rodiče.
Děkujeme za spolupráci!
Starostka a místostarosta

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů
Plesová sezóna opět nevyšla, nicméně zůstáváme optimisté. Zdá se, že další akce by se už
mohly uskutečnit. A tak je plánujeme a chystáme se na ně. Nejdříve se zúčastníme Fašaňku,
kde doprovodíme basu na poslední cestě.
Na jaře určitě zkontrolujeme, kolik Vám ještě zbylo kovových zbytečností a uděláme sběr
kovového odpadu.
V květnu chystáme oslavy krásného 111. výročí vzniku SDH Petrov. V rámci nich uspořádáme ukázku hasičské techniky. V pravý čas Vám dáme vědět, kdy za námi můžete dorazit.
Dále na neděli 22. května chystáme dětskou soutěž, Memoriál Josefa Javornického. Děti
už se moc těší, že budou moci ukázat své dovednosti před domácím publikem. Soutěž bude
jako obvykle v areálu koupaliště a to od 13 hodin. Věříme, že děti přijdete ve velkém počtu
podpořit.
Pěkný konec zimy Vám za celý sbor petrovských hasičů přeje,
Petr Zezula, starosta sboru

Z činnosti zásahové jednotky
Od začátku roku ještě neuplynuly ani dva měsíce, a přesto to počasí venku začíná připomínat jarní období. A to se bohužel odráží i na naší činnosti. Ač většinou zimní měsíce pro
nás znamenají klidnější období přerušené občasnou technickou pomocí ve formě spadlého
stromu přes komunikaci, letošní rok se zatím nese ve znamení požárů. Ke dni 16. února byla
naše jednotka vyslána k celkem 5 požárům.
První a pro nás zároveň i nejsmutnější událostí byl 22. ledna v 15:50 hod. požár přístavku
rodinného domu ve Strážnici, který si vyžádal jednu oběť. Již v době našeho příjezdu na
místo události byla požárem zasažena velká část tzv. výměnku, v které podle prvotních
informací dlouhodobě přebýval majitel domu. Celý zásah byl prováděn v dýchací technice
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a na likvidaci požáru bylo použito celkem 6 vodních proudů. Události se zúčastnilo celkem
7 jednotek požární ochrany s celkem 16 vozidly. Přítomny byly i obě naše auta a 7 hasičů.
U této události byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu.
Jen o dva dny později, tj. 24. ledna ve 20:34
jsme byli vysláni na další požár rodinného
domu v obci Tvarožná Lhota. Po příjezdu
na místo mimořádné události naštěstí bylo
zjištěno, že se jedná pouze o požár dřeva
v kotelně, na jehož likvidaci stačil 1 vodní
proud. Zásahu se zúčastnili obě naše výjezdová vozidla a 10 hasičů.
5. února ve 12:01 nás od oběda vyrušila SMS
z krajského operačního a informačního střediska oznamující požár trávy a náletových
dřevin v Rohatci – Soboňky. Bohužel kvůli
technickým problémům jsme nebyli schopni
výjezdu s naší technikou. Naštěstí se jednalo
o menší požár, který byl zlikvidován ostatními jednotkami požární ochrany pomocí lafetové proudnice a za použití zádových vaků.
Podruhé jsme byli během téhož dne povoláni v 15:08 na požár lesa v Rohatci – Kolonii. Při prvotním průzkumu bylo zjištěno,
že se jedná o požár s vícero ohnisky. Ihned
byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu
a na místo vyjela další technika. Celkem se
na místě události sešlo 11 jednotek požární
ochrany. Jednotlivá ohniska byla rozdělena
mezi zasahující jednotky. Naše jednotka
byla přidělena k JSDH Rohatec a HZS ze
stanice Hodonín a jedno z ohnisek jsme zlikvidovali pomocí 7 vodních proudů…
Bezprostředně po uhašení předchozího požáru jsme z místa události byli vysláni na
nový požár lesa v okolí Rohatce, tentokrát
u rybníků Soboňky. Na uhašení požáru jsme
nasadili 2 C proudy. Obou předchozích událostí se zúčastnila naše cisterna a 6 hasičů.
Pevně doufáme, že další příležitosti, při
kterých nás budete moct potkat, budou již
veselejšího rázu. Jako je například tradiční
fašankový průvod obcí.
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Na závěr je mi mou milou povinností Vám oznámit, že loňská činnost naší zásahové jednotky neunikla pohledu vyšších orgánů. Hned z kraje letošního roku 12 členů naší jednotky
slavnostně převzalo z rukou okresního starosty OSH Hodonín pana Miroslava Kuchaře a
velitele 8. okrsku pana Petra Buzíka medaili Za obětavou pomoc při odstraňování následků
tornáda. Prostřednictvím naší paní starostky k nám také dorazil Pamětní list za mimořádné
pracovní nasazení a významnou pomoc při zvládání krizové situace zapříčiněné extrémní
bouří s tornádem od hejtmana Jihomoravského kraje pana Ing. Jana Grolicha a Poděkování
za rychlou a efektivní pomoc při povodni v Dolních Bojanovicích od vedení obce Dolní
Bojanovice.
Hoši, děkujeme!
Za zásahovou jednotku
František Salčák, velitel družstva JSDH

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po dvouměsíčním odpočinku zahájilo A-mužstvo zimní přípravu na jarní část sezóny
2021/2022. Tréninky probíhají 3x týdně (středa a pátek - trénink venku, sobota – tělocvična
ve Strážnici) Přípravné zápasy A-mužstva jsou následující:
datum čas
utkání
poznámka
27.2.
16:00 Petrov - Popudinské Močidlany (SK) UT Strážnice
6.3.
14:00 Petrov - Vracov
UT Strážnice
UT Strážnice (1200 hod.) 		
13.3.
12:00 Ostrožská Lhota - Petrov
			
nebo Ostrožská Lhota (1400 hod.)
			
- podle terénu
20.3.
14:00 Petrov – Ratíškovice B
mistrovské utkání
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První mistrovské utkání odehraje A-mužstvo na domácím hřišti s mužstvem Ratíškovice B
v neděli 20. 3. 2022 od 14:00 hod.
Mužstvo starších žáků rovněž zahájilo tréninkovou přípravu na jarní část sezóny, která bude
v případě starších žáku zahájena až v neděli 2. 4. 2022. Rozpis utkání mužstva starších žáků
bude ještě upřesněn.
I nadále probíhají v tělocvičně ZŠ Petrov a také v tělocvičně ZŠ Strážnice („čápovka“) pod
vedením p. Libora Šantavého tréninky minipřípravky (děti ve věku 4 – 8 let). Účast dětí je
opravdu hojná. Věříme, že se nám do budoucna podaří vychovat nadějné fotbalisty, kteří
budou pokračovat v petrovské fotbalové tradici.
V neděli 15.1.2022 proběhla v Kulturním centru v Petrově výroční volební valná hromada
Tělocvičné jednoty Sokol Petrov.
Ples sportovců 2022 byl z důvodu nepřiznivé epidemiologické situace zrušen.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v jarní části sezóny
2021/2022.
Ladislav Krůtil ml. – jednatel

Kroužek stolního tenisu
Zdravím příznivce stolního tenisu i ostatní, dne 20.11.2021 se konal již 4. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise 4 členných družstev. Turnaje se zúčastnili hráči z Moravy
a Slovenska, z různých měst a obcí, celkem se zúčastnilo 9 družstev. Turnaj se měl uskutečnit již v roce 2020, ale díky situaci jaká byla a je, se nám podařilo turnaj konečně uskutečnit. Turnaj dopadl skvěle, protože domácímu mužstvu se konečně dařilo, skončilo na 2
místě ve složení: Benovič Ján st., Benovič Martin, Švehla Staňa, Špírek René
Výsledky turnaje: 1. místo BA pinčes klub 2
2. místo Petrovjané
3. místo Amatéri z Bachovej
Chceme poděkovat Obecnímu úřadu, Základní a Mateřské škole za to, že se tato akce
mohla uskutečnit v prostorách tělocvičny a
Kulturně Společenského Centra Petrov. Poděkování patří také sponzorům: Pivotéka
Michal Staňěk, vinařství Klásek,vinařství
Tomanovský.
A na závěr, kdo by se chtěl podívat na fotky, výsledky a kde jsou turnaje, najdete je
na stránkách www.stolnotenisovyturnaj.eu
Ján Benovič

24

strana

1/2022

Soubor Petrovjan
Na Vánoce, na Vánoce na ty hody...
I když jsme měli na podzim trochu
obavy, přeci jen jsme se na Štědrý
den po roční pauze opět sešli u kostela na tradičním zpívání u vánočního stromu. Kolemjdoucí si mohli
zase jednou užít tu jedinečnou atmosféru koled s cimbálovou muzikou.
Joška Šťastný ml. se již tradičně
chopil primu a spolu s Radimem
Mikéskou, Dominikem Vajčnerem,
Vojtou Šťastným a poslední záchranou Víťou Bučkem nám zpříjemnili
sváteční poledne. Děkujeme 😘.
Soubor Petrovjan se nezalekl hrozby covidové a od října poctivě trénoval koledy na Štědrý
den. Další 2 akce, kde jsme měli původně vystoupit, byly zrušeny.
O to víc nás těšilo, že můžeme kolemjdoucí potěšit svým koledováním alespoň na již zmíněný Štědrý den u stromečku před
kostelem. Bylo krásné sledovat, kolik se Vás sešlo. 😊
A protože se dlouho nic nedělo, vyrazili jsme i na Štěpána koledovat po
známých a rodinách.
Za doprovodu harmoniky Vítě Hořáka a kontry Tomáše Grabce jsme
prošli dědinu z jednoho konca na
druhý. A že bylo veselo. 🙂😉
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Konečně jsme zase jednou
mohli vytáhnout kroje a
potěšit pocestných.
Ještě jsme stihli silvestrovský výšlap i oslavy a
už se rok překulil. I když
byla jeho první půle spíše pochmurná a nejistá, tu
druhou jsme si užili dvojnásob.
V lednu nám byla vymalována krojovna, a tak
bychom chtěli poděkovat
vedení obce za zkrášlení
prostředí pro naše zkoušky.
Teď už budeme jen doufat,
že ten nový rok už bude ve znamení zábavy a krásných akcí stejně tak jako to bývalo dřív.
Nevím jak vy, ale my už se těšíme na Fašaňk 😉😃.
Klidné zimní dny a spoustu zdraví v nich Vám za Soubor Petrovjan přeje
Ivana Klásková, vedoucí

Český zahrádkářský svaz
Po období relativního zimního klidu se vinaři vrátili zpět do vinohradů a jarním střihem
révy zahájili práce ve vinicích. Čeká je každoroční koloběh péče o vinohrad.
ZO ČZS v Petrově a ostatní družební organizace se v letošním roce vrací zpět k pořádání
tradičních vinařských akcí.
Doufáme, že se vše vrátí zpět do běžného života a budeme se setkávat tak, jak bylo zvykem
v dobách minulých.
V současné době máme jen některé informace od družebních organizací, nic méně bychom
vás chtěli informovat o již známých termínech konání vinařských akcí a společných setkání.
Nejbližší akcí bude Výroční členská schůze ZO ČZS v Petrově, která se bude konat 5.
března od 17 hod
V Motorestu Plže. Tímto zveme všechny členy na společné setkání a besedu u našich vín.
V následujícím období se budou konat tyto tradiční akce:
ZO ČZS Strážnice
Výstava vín
9. 4. 2022
degustace vín a hodnocení proběhne
3.4.2022
ZO ČZS Petrov
Výstava vín
7.5.2022
degustace vín a hodnocení proběhne
29.4. 2022
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ZO ČZS Sudoměřice
ZO ČZS Petrov

Družební výstava vín
degustace vín a hodnocení proběhne
Den vinařů

28.5. 2022
15.5.2022
6.8. 2022

Toto jsou nám dostupné termíny a informace o konání vinařských akcí.
Pevně doufáme, že se nám v letošním roce podaří vše navrátit zpět do normálu.
Přejeme všem pevné zdraví, pohodové dny a těšíme se na setkání s vámi.
Za výbor ZO ČZS
Petr Horák

Petrov žije
Valentýnský jarmark
Sluníčko, zrána lehce přimrzlo. Takto začal Valentýnský jarmark v sobotu 12. 2. 2022. Po
dvouleté pauze se mohli návštěvníci v areálu Plží setkat s přáteli u svařeného vína či jiného lahodného moku. K tomu ochutnat různé druhy sýrů, zákusků a dalších dobrot, které
nabízeli samotní výrobci.
Mnozí z účastníků vyrazili na zabijačku – ovar,
polévku, jelita, jitrnice a
oškvarky. Kromě dobrého
jídla a pití si mohli účastníci také koupit koření,
sirupy, domácí hořčici a
další pochutiny nebo řemeslné výrobky. Sluníčko
vydrželo do pozdního odpoledne, stejně tak mnozí
návštěvníci jarmarku.
Za Petrov žije
Jana Trojancová
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Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
S celkovým uvolňováním ve společnosti jsme po dvou letech mohli znovu svolat Výroční schůzi, která je pro nás
slavnostním ukončením a zhodnocením myslivecké sezóny
a současně přípravou na další období. Při této příležitosti jsme mezi sebou přivítali naše čestné členy pány Josefa
Koštuříka a Františka Laštovicu, myslivce, kteří se přes padesát let věnovali rozvoji a činnosti mysliveckého spolku v
Petrově a za to jim plným právem patří náš obdiv a poděkování. Současně jsme do svých řad přijali i tři nové členy
z našich hostů. Z důvodu snižujících se stavů zvěře jsme v
končící sezóně upustili od lovu drobné zvěře. Ukazuje se,
že tento trend je nejen u lovné zvěře, ale probíhá i u jiných
druhů – ptáků, obojživelníků, hmyzu. Na základě tohoto
vývoje zemědělci zmenšují osevní plochy jednou plodinou
a zakládají úhory jak dočasné, tak trvalé.
Pro zvěř je životně důležité, aby tyto neobdělané plochy zůstaly zachovány, kde
v době kladení mláďat a hnízdění našla
svůj klid a nebyla ničím rušena. Apelujeme i na vaši zodpovědnost, abyste to respektovali a nerušili v tomto období zvěř.
V nejbližší době nás čeká v únoru ještě sčítání zvěře, v březnu sběr železa a
v dubnu plánujeme podpořit celostátní
akci „Ukliďme Česko“ svou účastí.
Myslivosti zdar
Robert Prokipčák, předseda

Základní organizace chovatelů
Pro naši základní organizaci byl rok 2021 z hlediska společenské činnosti neúspěšný.
Z důvodu proticovidových opatření jsme nezvolávali členské schůze a nemohli jsme organizovat plánované akce jako výstavu zvířectva v Plžích, přednášku pro děti ve škole, a
hlavně výstavu papoušků ve společenském centru. Já si myslím, že protipandemická opatření oslabila činnost všech dobrovolných organizací a bude dlouho trvat, než se podaří
vnitroorganizační aktivitu oživit.
Jedinou akcí roku 2021 byla naše účast na akci obecního úřadu "Kotlík". Naše družstvo
ve složení Oselka Jan, Režňák Milan, Tománek Václav, Režňák Marek, Ospalík Radek a
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Svoboda Martin důstojně reprezentovalo naši ZO. Do programu jsme přispěli soutěží "Papoušci", kterou připravil Oselka Jan a Radek Ospalík. I do dalších soutěží jsme se zapojili
a přispěli tak k úspěchu celé akce.V průběhu roku jsme se starali o svá zvířata a podařilo
se nám odchovat řadu mláďat. Zejména odchovy králíků, holubů, drůbeže a exotického
ptactva odpovídaly dlouhodobému průměru. Problém byl ve výstavní činnosti, protože se
výstavy neorganizovaly. Výjimkou byla mezinárodní výstava v Hodoníně, kterou jsme našimi zvířaty obsadili.
Na výroční schůzi, kterou jsme odložili na pozdější dobu probereme klady a nedostatky
minulého roku a sestavíme plán práce na další období.
Začíná nový rok 2022. Připravujeme chovná zvířata na novou sezonu a doufáme, že bude
úspěšnější a že chovatelé v Petrově budou nadále aktivní složkou společenského života
v obci.
Za ZO ČSCH-Petrov
Oselka Jan

Sportovní klub Grafobal Petrov oslavil 35 let úspěšné činnosti
Možná, že spousta spoluobčanů Petrova
ani netuší, že ve světě horských kol působí úspěšně již hodně dlouho závodní team
managera a trenéra Zdeňka Floriána, který
začínal s cyklotrialem, ale později se vhrnul
na atraktivní sjezdové závody na horských
kolech.
Nejlepšími jezdci jsou dlouhodobě Vlastik
a Petr Hynčicovi ze sousedních Sudoměřic,
kteří dnes závodí ve veteránské kategorii na
enduro kolech a stále na domácích tratích
sbírají medaile. Vlastik v týmu působí i jako
mechanik a předává své zkušenosti začínajícím jezdcům.
Základem týmu ale jsou především mladí
a nadějní junioři, o které se Zdeněk Florián
celoročně stará a zajišťuje starty nejen na
domácích závodech Českého poháru, ale i
na světové poháry a Mistrovství světa.
V posledních třech letech vybojovali jeho
jezdci několik mistrovských titulů. Nejlepším je v současné době Ondra Kolečík, který pochází od Holešova a na společné tréninky vyjíždí převážně na Hostýn, nebo do Koutů
nad Desnou.
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V letošní sezoně mají v plánu již v březnu
taky tréninkový tábor ve francouzských
Lurdách, kde bude taky úvodní závod světového poháru.
Následně se přesuneme do Chorvatska na
evropský pohár a v letě pak Rakousko, Švýcarsko, Andora a na závěr mistrovství světa
v italském Val di Sole.
Kromě toho SK Grafobal Petrov organizuje
i Český pohár a M-ČR ve sjezdu, které letos zavítá téměř do všech velkých bikeparků
v ČR.
Odstartujeme první víkend v květnu na
Bílé, pak Rokytnice nad Jizerou, Kouty nad
Desnou, Velké Karlovice, Ještěd, Špindlerův
Mlýn a na závěr Dolní Morava. Největším
problémem minulých sezon byla pandemická situace, kdy nám covid znepříjemňoval
cestování a pořádání mezinárodních závodů.
Tak doufejme, že letos to bude již v pohodě
a že do týmové sbírky přidáme opět nějaký titul, nebo medaili a že budeme ve světě dělat
dobrou reklamu České republice i našemu Petrovu.
Zdeněk Florián
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Výsledky tříkrálového koledování 2022
Obec
Strážnice
Petrov
Radějov
Rohatec
Sudoměřice
Online kasička
CELKEM

míst
26
6
2
4
12
---50

Vybráno v Kč
140 007
31 137
15 304
45 811
50 141
11 100
293 500

Ostatní měny
0
+ 50 € (= 1 221 Kč)
0
0
+ 7,5 € (= 183 Kč)
0
+ 57,5 € (= 1 404 Kč)

Celkem v Kč
140 007
32 358
15 304
45 811
50 324
11 100
294 904

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jste nám pomáhali s úklidem sněhu.
Děkujeme paní učitelce Sabině Janků z mateřské školy za to, že nám namalovala krásné
obrázky v místnosti, kde se schází MC Klubíčko a děti na kroužky. Svým dílem vytvořila
moc příjemné prostředí pro naše děti.
Starostka a místostarosta
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících leden, únor a březen:
Leden
23.1. František Blata
23.1. Věra Tománková
25.1. Marie Krůtilová
31.1. Marie Koštuříková

Únor
9.2. Anna Doležalová
9.2. Vilém Pražák
17.2. Ludmila Svobodová

Březen
1.3. Věra Haraštová
8.3. Marie Peťová
13.3. Anna Hartmannová
16.3. Božena Ryšavá
17.3. Růžena Šarová
21.3. Petr Kotásek
21.3. Marie Sklenáková
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Damián Zubek
Štěpán Velísek
Anastazie Svačinová

Opustili nás:
Jan Kuja
Marie Tomšejová
Miroslav Zezula
Ján Poláček
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OKAMŽITÝ TISK FOTEK
NEJEN Z TELEFONU
VŠE VE VYSOKÉ KVALITĚ
SA M OOBSLUŽNÝ FOTOKIOSEK
TISK Z TELEFONU
KABELY PRO ANDROID, APPLE,
WINDOWS 8
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET
COMPACT FLASH SD, MICRO SD,
USB PORT

PROFESIONÁLNÍ FOTOTISKÁRNA
TISK NEJEN FORMÁTů
10x15, 15x20, A5, A4, ALE I
PANORAMATICKÝCH FOTOGRAFIÍ

TISKÁRNA SUKUPOVI
SMETANOVA 1666, 696 62 STRÁŽNICE
e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
otevírací doba: Po - pá 700 - 1500

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ:
ÚNOR – BŘEZEN - DUBEN
POPELNICE : 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. pondělí 19.4. úterý
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 11.2., 11.3., 8.4. pátek
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ANDREA VISAGE
KOSMETIKA,
PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
LASH LIFTING,
MAKE -UP & HAIR
WWW.ANDY-VISAGE.CZ
dle objednávek ÚT a ČT od 14-18hod.
Petrov 543, 696 65
+420733537636
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KARNEVAL MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Vydává obec Petrov, náklad 435 ks. Uzávěrka 21.2. 2022

Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

