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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dny babího léta, trnkobraní, vinobraní jsou už za námi. Čekají nás podzimní dny, pochmurné počasí a s nimi možná i ponurá nálada. Nenechme se těmito náladami ovlivnit a snažme
se chovat podle slov Jana Twardowskeho:
„Spěchejme milovat lidi,                                      
Protože odcházejí“!                                               
Až budeme na konci, nebudeme trpět tím,
co jsme špatného udělali,
pokud jsme toho litovali,
ale tím, že jsme mohli milovat a nemilovali,
že jsme mohli pomoct a nepomohli,
že jsme mohli zavolat a nezavolali,
že jsme se mohli usmát a neusmáli,
že jsme mohli podržet za ruku a nepodrželi...
Krásné podzimní dny přejí

Starostka a místostarosta

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 25.10. – 26.10.2013 v obci Petrov
Okrsky
    Voliči     Vydané   Volební       Odevzdané          Platné     % platných     
celkem zpr. v % v seznamu  obálky   účast v %      obálky           hlasy
hlasů
1
číslo
1
2
3
4
5
6
9
10

1 100,00 1 117

651

58,28

Strana				
název			
Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR

651

651

Platné hlasy
celkem v %
165
18
21
33
3
33
2
3

25,34
2,76
3,22
5,06
0,46
5,06
0,30
0,46

100,00
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11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic. str. sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)
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103
1
6
55
0
120
77
0
9
2

15,82
0,15
0,92
8,44
0,00
18,43
11,82
0,00
1,38
0,30

Usnesení č. 513 - 526 z jednání č. 35/2013
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 29.8.2013
513. Program jednání.
514. ZO bere na vědomí informace ředitele školy Mgr. Martina Fialy ohledně provozu ZŠ
a MŠ v novém školním roce.
515. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2013.
516. ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
(Projekt „Školní ovocná stezka“)
517. ZO schvaluje Nařízení obce Petrov č. 2/2013, kterým se vydává tržní řád.
518. ZO neschvaluje Smlouvu o spolupráci OSI, o.p.s.                     
519. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK č. 20641/13/OKH.
(dotace pro zásahovou jednotku SDH ve výši 70 000,- Kč)
520. ZO schvaluje Smlouvu 1030010645/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E.ON.
521. ZO schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 51018/1/2013.         
522. ZO neschvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/Petrov u Hodonína/
P481,  P505/09/13/N.
523. ZO pověřuje místostarostu, aby oslovil firmu Žerotín, a.s. Strážnice, zda je schopna
nabídnout obci dodávku levnějších pohonných hmot.
524. ZO neschvaluje Prezentaci obce v příručce Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co všechno se může stát o prázdninách.
525. ZO schvaluje Podání inzerátu se záměrem prodeje obecní budovy č.p. 405 do regionálního tisku.
526. ZO pověřuje starostku, aby jednala s Policií ČR, odborem dopravy o možnosti lepšího
označení (zviditelnění) přechodu pro chodce před budovou základní školy.
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Usnesení č. 527 - 535z jednání č. 36/2013
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 30.9.2013
527. ZO schvaluje Program jednání.
528. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2013.
529. ZO schvaluje Kupní smlouvu Žerotín, a.s.
530. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke kupní smlouvě na PHM na rok 2013.
(sleva 0,60 Kč na 1 l PHM)
531. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č. 1030015716/001.
532. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č. 1030015716/001.
533. ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok
2013. (nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky)
534. ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na pozici „Účetní obce Petrov“.
(ze 12 uchazečů byl vybrán pan Lukáš Pánik)
535. ZO bere na vědomí informace místostarosty k probíhajícím pracím na základní škole
a v obci.

Vzpomínka na tragickou událost na řece Moravě
Začátkem listopadu vzpomínáme na blízké zesnulé a já bych se chtěl v souvislosti s tímto
památným dnem vrátit k tragické události, která se stala před půl rokem a hluboce otřásla
občany našeho regionu.
     Dne 1. května 2013 v 19.30 hod. bylo na linku 112 telefonicky oznámeno , že se pohřešují dva kamarádi -  dospělí muži a nezletilá holčička, kteří se společně vydali v uvedený
den sjet řeku Moravu v úseku Bzenec Přívoz – Rohatec a bylo důvodné podezření, že se tyto
osoby mohly utopit. Jednalo se o občany obce Petrov a Sudoměřice.
     Bezprostředně po oznámení o pohřešování těchto osob bylo prováděno propátrávání
terénu kolem řeky Moravy, zjišťováni případní svědci události a byly prováděny prověrky
z okruhu příbuzných a známých pohřešovaných osob.
     Ve 22.39 hod. dne 1.5.2013 byl nalezen příslušníky Hasičského záchranného sboru Jmk
částečně potopený člun pohřešovaných osob poblíž bzenecké pískovny a asi jeden kilometr
od nálezu člunu byla nalezena dětská plovací vestička.
      Dne 2.5.2013 byla od ranních hodin ze strany vedení Územního odboru Hodonín,
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje zorganizována největší pátrací akce našeho regionu za posledních 3O let. Okamžitě byl navázán nepřetržitý kontakt s rodinami
pohřešovaných, které byly průběžně informovány o úkonech, které záchranné složky připravovaly či prováděly, o pomoc jsme požádali zástupce celorepublikových, ale zejména
místních médií. Občané byli požádáni o spolupráci prostřednictvím obecních úřadů Petrov,
Sudoměřice a Strážnice.
     Do akce bylo postupně zapojeno 150 profesionálních a dobrovolných záchranářů, ale i
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dobrovolných občanů z obcí Petrov, Sudoměřice, Strážnice a Radějov. Jednalo se například
o příslušníky policie České republiky z okresu Hodonín, příslušníky Hasičského záchranného sboru z Hodonína a Veselí nad Moravou, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Petrov,
Strážnice a Radějov, členy Moravského rybářského a mysliveckého svazu,  potápěče policie České republiky z Brna a Frýdku-Místku, příslušníky Speciální pořádkové jednotky
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Leteckou službu policie České republiky, psovody Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a pracovníky Povodí Moravy, s.p.
     Propátráváno bylo nejenom samotné koryto řeky Moravy, ale i členitý terén a rostlinný
porost po obou březích, abychom vyloučili to, že se některá z pohřešovaných osob dostala
z vody ven.
Ještě téhož dne byl v 16.50 hod. nasazen  do akce vrtulník Letecké služby Policie ČR, jehož
osádka propátrávala pomocí termovize úsek Moravy od Bzence Přívozu až po Lanžhot na
okrese Břeclav. Pátrání však nepřineslo nic nového.
     Počasí se začalo postupně zhoršovat a díky dešti se zvedl průtok řeky Moravy na 90 až
100 kubických metrů za sekundu. Přes nepřízeň počasí bylo v akci nepřetržitě pokračováno, policejní a hasičské čluny byly v denní době neustále na hladině, na moravním mostu u
Rohatce byla nepřetržitá hlídka policistů určená k monitorování hladiny řeky.
     V následujících sedmi dnech byl propátrán úsek Moravy na okrese Břeclav a díky technickým opatřením pracovníků Povodí Moravy bylo provedeno zastavení vnorovského jezu
a intenzivně prováděno propátrávání místa předpokládaného utonutí osob prostřednictvím
policejních potápěčů. Průtok řeky Moravy byl však natolik silný, že neumožnil potápěčům
úplné zanoření. Potápěči museli být jištěni pomocí lan a k propátrávání dna Moravy využili
i sonarů.
O pomoc při pátrání byly požádány policejní sbory Slovenské republiky, Rakouska a Maďarska.
    Na základě předcházejících zkušeností z pátrání po utonulých osobách a odborných rad
z Ústavu soudního lékařství v Praze byl maximální počet záchranářů nasazen do akce dne
9. května 2013, protože podle teploty vody byl předpoklad, že by utonulá těla mohla řeka
Morava tento den vydat, což se také naplnilo. Povodí Moravy nám snížilo hladinu průtoku
na vnorovském jezu a záchranáři propátrávali řeku ve směru od Bzence Přívozu na Petrov
a ve směru od Hodonína na Petrov.
     Dne 9.5.2013 byl v 10.30 hod. nalezen radějovskými hasiči pohřešovaný MK, v 16.00
hod. téhož dne byla nalezena policisty pohřešovaná holčička VB a dne 10.5.2013 byl v
06.3O hod. nalezen policisty pohřešovaný ZB. Těla byla nalezena po proudu od místa tragédie v různých vzdálenostech od sebe, místa nálezů byla ohledána a těla byla převezena
k identifikaci.
     Akce byla mimořádně náročná pro všechny zasahující jak fyzicky, tak i psychicky.
Všichni záchranáři pracovali pod obrovským časovým tlakem, nepřízní počasí, zvídavostí
médií a zejména pod tlakem vlastní zodpovědnosti vůči rodinám, které přišly během okamžiku o své nejbližší a prožívaly největší bolest ve svém životě.
      Vzpomeňme prosím společně v těchto dnech na ty, jimž řeka Morava vzala život…….
                                                                                               plk. Ing. Petr Flašar
                                                                            vedoucí územního odboru Hodonín KŘP Jmk
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Státní svátek –
Den vzniku samostatného československého státu ( 1918)
Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného Československa.
Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými
smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému.
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o
vytvoření a podobě samostatného československého státu.
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil
jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž
lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na večer téhož dne vydal Národní
výbor první zákon, „zákon o zřízení samostatného státu československého“ a poté bylo ještě
zveřejněno provolání Národního výboru „Lide českoslovenký. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ...“. Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný,
Vavro Šrobár a František Soukup - později zvaní „Muži 28. října“.
29. října jednal Národní výbor s rakousko-uherským místodržitelem Juliem Coudenhovem
o převzetí moci. 30. říjen byl závěrečným dnem pražského převratu. Rakouské vojenské
velitelství kapitulovalo před Národním výborem, protože maďarští a rumunští vojáci odmítli bojovat. Na Slovensku byla přijata Martinská deklarace, na základě které se Slovensko
připojilo k českým zemím.
29. února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavu, která formálně prohlásila Československo za demokratickou republiku, v jejímž čele stojí prezident. Zákonodárnou moc
vykonávalo Národní shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny a ze senátu.
Dějiny Československa
První československý odboj     
(1914–1918)
Vznik Československa
(28. říjen 1918 )
První republika    
(1918–1938)
Druhá republika   
(1938–1939)
Druhý odboj         
(1939–1945)
Československá třetí republika   
(1945–1948)
Komunistický režim v Československu  (1948–1989)
Sametová revoluce                                   (1989–1992)
Zánik Československa                      31. prosinec 1992
Česká republika
(od 1.1. 1993)

                                                                                                               Mgr. Jana Trojancová
                                                                                                                           kronikářka

8 strana							

5/2013

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na kole i po chodníku bezpečně!
Křižovatky, značky, pravidla silničního provozu. Takové bylo pondělí 23. září 2013 pro
žáky třetího až pátého ročníku, kteří podstoupili pětihodinovou teoretickou výuku dopravní výchovy. Pod vedením proškoleného lektora z DDM Veselí nad Moravou se postupně
seznámili s chováním chodce i cyklisty v silničním provozu, s přípravou kola před jízdou a
se zákonitostmi na silnici a v křižovatce. Dopravní výchova v rámci školního vzdělávacího
plánu od letošního roku významně posílila jak svým obsahem, tak přirozeně časovou dotací, která je jí v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí věnována.
I z tohoto důvodu jsme na teoretickou výuku navázali o tři týdny později praktickou částí. Všichni společně jsme se vypravili na nové dopravní hřiště do Veselí nad Moravou.
Zde pod dohledem pedagogů volného času a současně lektorů dopravní výhovy proběhla
(pro děti jistě zábavnější) část výuky. Děti,
které již měly za sebou teorii, strávily na
hřišti 5 hodin, čímž splnily povinnou časovou dotaci věnovanou dopravní výchově
během školního roku. Žáci 1. a 2. ročníku absolvovali 2 hodiny teorie a 2 hodiny
praktické jízdy. Protože se nám akce velmi
osvědčila a máme velký zájem na tom, aby
naši žáci byli zodpovědnými účastníky
silničního provozu, plánujeme výjezd na
stejné dopravní hřiště i v jarních měsících.

Základní školu už zdobí nová fasáda
Po deseti týdnech se naše základní škola dočkala nové fasády. Již během první poloviny
roku byl proveden energetický audit budovy, vypracován projekt a o hlavních prázdninách
byla zateplena půda objektu. V druhé polovině srpna pak následně bylo zahájeno zateplení
pláště budovy, nově zbudovány některé části střechy. Protože původní školní budova je
více než 100 let stará a protože jsme chtěli zachovat původní ráz objektu, byly ozdobné
fasádní prvky vyrobeny na míru tak, aby ráz budovy zůstal zachován. Zateplení základní
školy bylo realizováno v rámci projektu Zelená úsporám s využitím dotace cca. 1,5 mil. Kč.
Spojení pohybu a poznávání
V říjnu letošního roku byla dokončena Ovocná stezka MŠ Petrov. Ta byla vybudována
z dotačního Programu rozvoje venkova SZIF v rámci MAS Strážnicko. Práce na stezce
probíhaly od června 2013. Hlavním cílem bylo poskytnout dětem z mateřské i základní
školy, ale i místním rodinám s dětmi naučný okruh, který by motivoval přirozenou formou
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děti k pohybu a současně jim umožnil pobývat v příjemném prostředí plném ovocných
stromů. Jako relaxační prostor zde pro menší děti vznikla dráha pro odrážedla v délce 40
metrů. Celková délka vybudované stezky je cca 0,5 km a tvoří okruh zahrada MŠ – sirný
pramen – obecní náves – MŠ. V rámci projektu byla v areálu mateřské školy zbudována
venkovní učebna, která může případně sloužit i jako výstavní plocha pro ovocnářské výstavy a přednášky, ale i na další akce pro veřejnost. Díky pobytu v příjemném prostředí pod
korunami stromů u dětí velmi přirozenou formou budujeme enviromentální cítění a vztah k
přírodě. Naší snahou bylo nejen zachovat a šířit tradiční krajové odrůdy ovocných stromů,
ale také rozvinout povědomí dětí a veřejnosti o tradičním a pestrém zpracování plodů těchto
vyšlechtěných dřevin. Vysazením dvacítky ovocných stromů a keřů v okolí mateřské školy
jsme tak nejen zastínili herní plochu, ale také přispěli do genofondu Slovácka. Díky tomu
se děti denně nesetkají pouze s tradiční jabloní, hrušní a durancií, ale zhlédnou v celé své
kráse také méně rozšířený jeřáb oskeruše, mišpuli, dřín, břek či kdouli. Každý návštěvník
půlkilometrové stezky se díky pěti
informačním panelům dozví, co lze
z ovocných plodů vyrobit za pochoutky a jaké účinky ten či onen
plod má na lidský organizmus. Jelikož se v těsné blízkosti naší mateřské školy nachází sirný pramen,
zdůraznili jsme význam vody pro
člověka a přírodu. Rádi bychom
touto cestou poděkovali také všem
zastupitelům Obce Petrov za zakoupení odrážedel pro děti, které
věnovali mateřské škole. Přejeme
vám příjemnou procházku po naší nové ovocné stezce!

Žáci nahlédli po pokličku tradičních řemesel v ČR
Žáci základní školy se v pátek 25. října 2013 zúčastnili výstavy „Skromné umění – Tradiční řemesla v ČR“ Akce se konala ve výstavních prostorách zámku ve Strážnici u příležitosti 10. výročí vyhlášení Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.
Výstava byla pojata zcela inovativním způsobem, kdy se snažila představit řemeslné výrobky „…v jejich přirozených polohách tak, jak byly nejběžněji vnímány. V polohách, kontextech a situacích, které vystihují podstatu těchto předmětů…“  Záměrem autorů výstavy
nebylo běžné „uzavření“ exponátů do vitrín, ale naopak snaha vyvolat mezi návštěvníky a
exponáty interakci a nabídnout bezprostřední kontakt s nimi. Naši žáci se výstavy zúčastnili v rámci vzdělávacích programů pro školy. Prvňáci a druháci podstoupili 60timinutový
program O Bílé paní. Tento průvodcem doprovázený program byl zaměřen na kontaktní seznámení se s předmětem jako takovým pomocí různých smyslů – čichu, sluchu, hmatu, zra-
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ku. Aby žáci mohli vstoupit do další
komnaty strážnického zámku, museli
nejprve splnit úkol v jedné komnatě. Společným aspektem všech úkolů byla především hra. Starší žáci se
pak ve stejný den zúčastnili programu
Šifra mistra Tradicia. Který byl koncipován jako hra s pracovními listy,
pomocí nichž hledali žáci „indicie“ k
sestavení výsledné tajenky – šifry mistra Tradicia. Tímto způsobem u nich
byl rozvíjen jednak smysl pro detail,
jednak analytické myšlení.

Škola se zapojí do sběru starého papíru
Protože je naši dlouhodobou snahou rozvíjet u žáků enviromentální myšlení, snažíme se
v různé podobě zapojovat do výuky jak v
základní, tak i v mateřské škole pestré ekologické aktivity. Žáci se učí chránit přírodu
nejen teoreticky např. v přírodovědě a vlastivědě, ale i prakticky – dlouhodobě třídíme
odpad v celé naší organizaci, od třídy až po
školní jídelnu, pravidelně na Den Země zbavujeme Petrov odpadků. Až doposud probíhal v Petrově sběr papíru, který zajišťovala
Obec. Jelikož jsme nyní dostali nabídku od
společnosti TESPRA Hodonín, která je výhodná jak pro naši školu, tak i pro zřizovatele
naší organizace, rozhodli jsme se uspořádat soutěž ve sběru starého papíru a lepenky. Tento
sběr proběhne ve středu 27. listopadu od 7:00 hodin u bočního vchodu do základní
školy. Sem bude přistaven kontejner, do kterého po zvážení budou zvlášť vhazována lepenka, zvlášť ostatní papír (časopisy, noviny, letáky, kancelářský papír…). Oboje prosím odevzdávejte svázané. Každému žákovi ZŠ a dítěti MŠ bude zaznamenána skutečná celková
váha přineseného papíru. Stejný sběr proběhne také v jarních měsících, bude však doplněn
o sběr nebezpečného odpadu a do soutěže se započtou dětem i takto přinesené kilogramy.
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Po sečtení výsledků bude vyhlášena nejúspěšnější třída (v přepočtu na 1 dítě) a nejúspěšnější jednotlivec, který obdrží věcnou odměnu. Finanční výtěžek z akce bude použit na
školní výlet pro děti ZŠ i MŠ v květnu 2014, proto neváhejte a třiďte odpad! 
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

Pozorování stromu po celý rok
Příroda, to je stálý zdroj inspirace. Při práci s dětmi nás učaroval strom. Dá se o něm neustále vyprávět v každém ročním období.
A to nejlépe u něho. Na jaře poslouchat
bzučící včelky, poletující motýlky, švitořící
ptáčky hledající si místo pro svá hnízda. V
létě šumění jasně zeleného listí, na podzim
pozorovat dozrávající ovoce, v zimě na něm
sledovat sněhové vločky a dívat se na haštěřivé vrány.
A protože je podzim, měsíc říjen, který jsme
nazvali měsícem ovocné vůně, nechali jsme
se inspirovat jeho hojností. Kreslili jsme a
malovali jablíčka, nalepovali výstřižky barevných plodů na bílý papír, poznávali druhy a vůně různých druhů zrajícího ovoce.
Obrázky jablek, hrušek, švestek a hroznového vína jsme doplňovali motivy oříšků
a šípků. Hotovými pracemi jsme vyzdobili
šatny a třídy.
A pomalu se blíží další podzimní měsíc,
listopad, měsíc padajícího listí. A v tomto
období opět využijeme strom jako inspiraci
ke své práci a to jeho krásně zbarvené listí.
                                           Marie Březovská  
                                                            učitelka MŠ  
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Petrov má Mistryni SVĚTA!
V polovině září se v Jihoafrickém městě Stellenbosch (cca 50 km od Capského města) konalo mistrovství světa v
karate Goju ryu.   Tohoto mistrovství
se zúčastnila i naše petrovská rodačka
Veronika Mišková, a to hned ve dvou
kategoriích. V kata (sestavy) ženy, a v
kata teamu ženy.V první kategorii (kata
ženy) nastoupilo celkem 17 závodnic.
Veronika v prvním kole narazila na
soupeřku z JAR Coetze, kterou porazila hladce 5:0. V druhém kole však
narazila na pozdější vítězku, závodnici
ze Singapuru Esther TAN, které podlehla těsně 3:0, což ji posunulo pouze
do bojů o 3. místo. Tam na ni čekala
závodnice z Německa Erika Ginger,
která však pro Veroniku nebyla překážkou, tak si po výhře 5:0 odvezla z Jihoafrické republiky bronzovou medaili z
individuální kategorie.V kategorii kata
teamy, nastupovala spolu s kolegyněmi
Veronikou Ištvánkovou (Hodonín), a Miroslavou Vašekovou (Brno). Ač neměli mnoho času
se secvičit (při cvičení kata teamu cvičí 3 závodníci současně, stejnou katu, a musí cvičit
jako jeden. V boji o medaile pak také předvést bojovou aplikaci dané kata) prokázali své
znalosti a kvality. Eliminační kola proběhli systémem každý s každým, kdy české závodnice nejprve podlehli německému teamu 4:1, posléze porazily jihoafrický tým 5:0. Byly
tak 2. Nejlepší v eliminaci, a postoupily do finále s německým teamem. Ve finále předvedli
bojovnější projev, a reálnější bunkai (aplikace) a tak si zaslouženě odvezli zlaté medaile,
a stali se mistryněmi světa. Veronika si tak z mistrovství světa v karate GOJU RYU V
jihoafrické republice odvezla zlatou a bronzovou medaili. Další medaile ji však snad brzo
čekají. 5. Listopadu odjíždí na Mistrovství světa mládeže, do španělské Guadalajary, kde
má naposledy možnost bojovat o Titul mistryně světa v kategorii do 21 let.
Obec Petrov děkuje Verči za reprezentaci a přeje hodně sil a dalších úspěchů v dalších
bojích!
                                                                                                 Eva Mlýnková
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu Petrovských svatováclavských hodů, především krojované chase!
Dále děkujeme všem občanům, kteří se starali o okolí svých domů, pomáhali nám
se sečením trávy a s hrabáním listí.
  Starostka a místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Obecní živnostenský úřad v Hodoníně upozorňuje podnikatele, že novelou živnostenského zákona byl zařazen prodej kvasného a konzumního lihu a lihovin do koncesované živnosti. Podnikatelé, kteří prodávají uvedený sortiment zboží, mají od 17.10.2013
půlroční lhůtu, aby zdarma o koncesovanou živnost na živnostenském úřadě požádali,
neboť po této době již nebude možné prodávat lihoviny, kvasný a konzumní líh v rámci
jiných živností, jako tomu bylo doposud. Uvedené se týká všech podnikatelů, kteří provozují podnikatelská zařízení, kde jsou lihoviny či kvasný nebo konzumní líh nabízeny,
tedy např. obchody, restaurace, bary, diskotéky, občerstvení, čerpací stanice, pálenice,
apod. Žádáme tyto podnikatele, aby se po 17.10.2013 obraceli na živnostenský úřad.
Více informací najdete také na webových stránkách obce.
Dále obecní živnostenský úřad v Hodoníně upozorňuje všechny občany, aby byli obezřetní při uzavírání jakýchkoliv spotřebitelských smluv s podomními či pochůzkovými prodejci, a aby pokud možno nenavštěvovali předváděcí akce podmíněné výletem,
obědem, dárkem, apod. Ve většině případů se jedná o obchodníky, kteří se nebojí spotřebitele donutit k uzavření spotřebitelské smlouvy různými nekalými či agresivními
obchodními praktikami a spotřebitel tak mnohdy koupí zboží, které ani nepotřebuje,
je značně předražené a nekvalitní. V případě jakýchkoliv problémů s uplatňováním
spotřebitelských práv je možné využít také nový systém pomoci spotřebitelům tzv.
„Spotřebitelský ombudsman“, který najdete na každém živnostenském úřadě. Více informací získáte na webových stránkách obce.
Obecní úřad v Petrově upozorňuje občany, že jsou splatné poplatky za domovní odpad
za 2. čtvrtletí tohoto roku. Tyto můžete zaplatit hotově na úřadě nebo převodem z BÚ.
Dále upozorňujeme majitele hrobových míst, jejichž stávající smlouvy jsou uzavřeny
do 31.12.2013, že tímto dnem končí nájem hrobového místa. Proto je žádáme, aby se
dostavili na obecní úřad k podpisu nových smluv.
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ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovský kotlík
První zářijovou sobotu jsme se měli možnost pobavit na 6. ročníku Petrovského kotlíku, kde vařilo 10 mužstev guláš. Celkovým vítězem tohoto klání se stali fotbalisté.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru na petrovském „kolečku“.

Ahoj Léto!
Ve středu 25. září jsme se rozloučili s létem na akci, kterou uspořádala základní a mateřská škola na školní a školkové zahradě. Tato byla spojena s oficiálním otevřením
zrekonstruované školky, kterou si mohli občané prohlédnout.  Pro děti byly připraveny
úkoly, za které získávaly odměnu. Součástí akce byla také rodinná soutěž o nejhezčí
dýni. Vítězem se stala rodina Stanislavova a Majerčákova, druhou příčku obsadila rodina Konečná a bronz získala rodina Pivoňkova. Závěrem jsme si opekli špekáček a
poseděli u táboráku. Počasí nám přálo, dokonce občas vykouklo i sluníčko:-).     
                                                                                                                  Eva Mlýnková

Petrovské svatováclavské hody
Děkuji   paní starostce EVĚ MLÝNKOVÉ a OBECNÍMU ÚŘADU, kteří nás opět
podpořili při pořádání letošních krojovaných hodů. Bez jejich finanční podpory,zajištění máje u Městského úřadu Strážnice a připravení  „KOLEČKA“ v Plžích, by se
hody nemohly konat.Také nám letos výborně zajistili místními HASIČI   bezpečný
průchod obcí po hlavní cestě.Moc jim za to děkuji.
Dík také patří samozřejmě celé hodové krojované chase, letošní stárce Evičce Krůtilové a jelikož letos odmítli dva petrovští chlapci převzít úlohu stárka, tak bych chtěla
moc poděkovat Silviánovi Motičákovi - kamarádovi Evičky, který se ustrojil do petrovského kroje a velmi rád nám vypomohl. I když jsme zrušili návštěvu chasy  do
domu stárků, tak přece jenom ten stárek se stárkou do čela průvodu patří. Také jsem
moc ráda, že se v našich krojích objevují stále nové tváře a doufám, že jim to nadšení
dlouho vydrží.
VŠEM MOC DĚKUJI
                                                                                                                OPAVSKÁ
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Sbor dobrovolných hasičů Petrov
Pro soutěžní družstvo z Petrova letos byla souzena číslovka třináct. Letošní sezónu tvořilo
celkem třináct soutěží. Za celý půl rok se nám podařilo nasbírat třináct bodů. V žebříčku
ligy jsme se umístili, hádejte, na kterém místě? Ano, na šťastné třináctce. Zúčastnili jsme se
VHT, Vacenovické hasické tour, kde jsme byli na průběžném 13. místě. A v sobotu 19. října
jsme startovali ve Vacenovicích na soutěži – Poháru republiky a skončili jsme, jak jinak než
na třináctém místě. A aby toho nebylo málo, zamyslete se, jaký je rok?
Zásahovou jednotku zaměstnala koncem srpna hořící propanbutanová láhev v Petrově, naštěstí se nikomu nic nestalo, láhev se nám podařilo v čas uhasit. V sobotu 21. září jsme
vyjížděli k havárii bioplynové stanice v Kozojídkách, kde jsme strávili bezmála 16 hodin
přečerpáváním uniklé kejdy. V pátek 25. října jsme se zúčastnili taktického cvičení v Hodoníně, kde došlo tentokrát cvičně k zahoření firmy, byl vyhlášen požární poplach prvního
stupně a následně poplach druhého stupně, a to jsme vyjížděli již i my.
Tomáš Sklenák

Družstva mladých hasičů
Letošní soutěžní rok hájila barvy  Petrova dvě družstva – mladší a starší žáci – a také dva
dorostenci jednotlivci.
Děti se zúčastnily celkem 10 pohárových
soutěží Velké ceny okresu Hodonín a hry
Plamen. V celkovém vyhodnocení Velké
ceny se mladší žáci umístili na 15. místě a
starší žáci na celkovém 13. místě.
Soutěžní sezónu 2013 jsme zakončili  předposlední týden prázdnin ve Velké nad Veličkou na prázdninovém soustředění. Soustředili jsme se na dovednosti jako jsou uzly,
první pomoc, topografie, ale také jsme běhali, hráli různé hry, poznávali okolí a samozřejmě
jsme opékali špekáčky a poslední večer jsme se krásně báli na stezce odvahy.  Celé soustředění jsme si pochutnávali na dobrotách, které připravovaly mamky Mirka Hudečková a Simona Komoňová a taky velká sestra Aneta Bunžová. A že jim to šlo výborně!  Nic nezbylo!
  A to, co jsme se naučili a někteří si zopakovali, jsme využili v sobotu 14.10.2013 v Závodě
požárnické všestrannosti. Soutěžilo se v okolí Radějova a i přes docela mokrou trať jsme
závod  zvládli a mladší se umístili na 16. místě a starší žáci na 9. místě. Braňák se běžel i
v kategorii dorostu.  Za Petrov soutěžila v kategorii jednotlivkyň Markéta Mikulková. Ve
své kategorii získala hezké 2. místo v celkovém pořadí. Malým, velkým i dorostence  patří
blahopřání za dosažené výsledky.
Mgr. Jana Trojancová
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci listopad:
  2.11. Marie Jančová
  3.11. Marie Haraštová
13.11. František Hartman
16.11. Jan Kuja
18.11. Marie Kujová
18.11. Anna Sasínová
27.11. Jaroslav Martinek
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Olívie Skalická
Monika Klásková
Natálie Lípová
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať je rodičovská starost korunována v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.

Opustuli nás:
Josef Adamec
Karel Suchánek
Marie Koštuříková

Termíny svozu odpadů:

LISTOPAD - PROSINEC
POPELNICE : 11.11., 25.11.,9.12., 23.12   pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.11., 13.12 pátek
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Nová prodejna ve Strážnici

BARVY LAKY
-

Kompletní sortiment barev
Laky, lepidla, tmely, ředidla
Míchání interiérových a fasádních barev
Malířské potřeby
Odborný přístup

Těšíme se na Vaši návštěvu
Náměstí Svobody 506
Strážnice
Tel: 603 157 261
Odp. ved. Strachotová Iva

POZVÁNKA NA LISTOPADOVÉ A PROSINCOVÉ AKCE
27. listopadu Vánoce přicházejí…
besídka a dílny pro děti a rodiče v budově základní školy
7. prosince Čertovské dostaveníčko
před obecním úřadem v 17.00 hod.
10. prosince Adventní koncert ZUŠ Strážnice
v kostele sv. Václava v 18.30 hod.
15. prosince Adventní koncert
Pěveckého sboru Gymnázia Orlová
v kostele sv. Václava v 17.00 hod.
24. prosince Zpívání u vánočního stromu
před kostelem sv. Václava ve 13.00 hod.
27. prosince Vánoční koncert Varmužova CM ze Svatobořic – Mistřína
v kostele sv. Václava
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Ahoj léto

Uspávání broučků

kot l í k
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