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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV
Když kůry stromů
voní deštěm,
a kroky domů
váznou v cestě,
do mlhové krinolíny
rozplývá se mlčky chlad.
To skořicové oči zimy
přivítaly listopad…

OBČASNÍK 5/2014
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PETROVSKÝ KOTLÍK
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dovolte nám Vás opět pozdravit prostřednictvím tohoto listopadového zpravodaje. Chtěli
bychom Vám poděkovat za Vaši podporu a důvěru při proběhlých volbách do zastupitelstva
obce. Jsme rádi, že jste nám umožnili pokračovat v započatých projektech. Budeme rádi za
Vaše nápady, náměty, připomínky, abychom společně posouvali naši obec směrem kupředu.
V současné době probíhají dvě významné a náročné stavby, a to přístavba školy – společenské centrum a přístav u Baťova kanálu. Jsme si vědomi toho, že ať už samotné práce na stavbách nebo s nimi související, jsou pro Vás obtěžující. Proto Vás znovu prosíme
o trpělivost a toleranci. Pevně věříme, že výsledek nám bude odměnou.
V měsíci říjnu jsme provedli rekonstrukci sociálního zařízení na hřbitově, a to i díky tomu,
že jsme získali toalety ze stavebních úprav části školy. Obecní zaměstnanci pracovali také
na dokončení sběrného dvora a terénních úpravách podél zrekonstruované komunikace
směrem na Sudoměřice. V tomto měsíci začnou pracovat na výkopových pracích na prodloužení vodovodní a kanalizační přípojky směrem k přístavu na BK.
Tento víkend budeme vzpomínat na své blízké, kteří již tady s námi nejsou. Dušičky jsou
dnem, kdy se rozzáří spousta svíček a lidé se snad v jejich svitu alespoň na chvilku zastaví
a uvědomí si, že život je tak strašně krátký… .
Přejeme všem krásné a pohodové podzimní dny.
Starostka a místostarosta

Výsledky komunálních voleb
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Na ustavujícím zasedání dne 6. listopadu v 18 hodin si zastupitelé ze svého
středu zvolí starostu, místostarostu, výbory a předsedy výborů.

Usnesení č. 711 - 724
z jednání č. 45/2014 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 29. 5. 2014
711.
712.
713.
714.
715.
716.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2014.
ZO bere na vědomí informace ředitelky školy k novému školnímu roku 2014/2015.
ZO schvaluje Výjimku 14 žáků na třídu Základní školy Petrov.
ZO schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ.
ZO schvaluje Rozhodnutí zadavatele dle § 76 odst. 6) ZVZ (vyloučení uchazeče
z účasti v zadávacím řízení). Vyloučeni byli uchazeči: Hrušecká stavební spol. s r.o. a
Stavební firma PLUS s.r.o.
717. ZO schvaluje Rozhodnutí zadavatele dle § 81 ZVZ, kde byl vybrán uchazeč MSO
Servis spol. s r.o., IČ 49971379, se sídlem Kyjov, s nabídkovou cenou ve výši 13 196
900,- Kč bez DPH vybrán jako nejvýhodnější.
718. ZO schvaluje Výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku „Technický dozor a koordinátor BOZP přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov“, kterou se stala nabídka uchazeče Ing. Antonína Studénky, Veselí nad Moravou
s cenou 179 000,- Kč včetně DPH.
719. ZO schvaluje Příkazní smlouvu Ing. Antonína Studénky, kde předmětem smlouvy je
komplexní zajištění technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci investiční akce a koordinátora BOZP v průběhu realizace níže uvedené stavby
„Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části základní školy Petrov“, včetně
všech činností nezbytných pro řádnou realizaci projektu v rozsahu specifikovaném
prováděcí projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami. Úplata za výkon dle
této smlouvy je 179 000,- Kč s DPH.
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720. ZO schvaluje Spolufinancování sociálních služeb na Hodonínsku obcí Petrov v roce
2015 částkou 5 999,- Kč.
721. ZO neschvaluje Koupi pozemků v oblasti „Růžené“ od Marie Venclové.
722. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na časopis Bílé Karpaty.
723. ZO neschvaluje Smlouvu o spolupráci s Hotelem Panon Hodonín.
724. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.

Usnesení č. 725 - 734
z jednání č. 46/2014 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 17. 7. 2014
725. ZO schvaluje Program jednání.
726. ZO schvaluje Smlouvu o dílo – č. zhotovitele 17214 na akci „Přístavba víceúčelového
sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov“. Zahájení stavby je 22.9.2014 a
ukončení stavby je 30.11.2015. Cena díla je celkem s DPH 15 968 249,- Kč.
727. ZO schvaluje Smlouvu č. 14187714 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
728. ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy č. 14187714 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního Prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
(Projekt Sběrný dvůr Petrov)
729. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č.026651/14/OKH.
(Pořízení hasičského dodávkového automobilu)
730. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2014.
731. ZO schvaluje Pronájem obecní místnosti v budově mateřské školy č.p. 129 o velikosti
74,6 m2, a to 1 hodinu za 100,- Kč pro účely cvičení pro veřejnost.
732. ZO neschvaluje Návrh změny územního plánu, a to na pozemku p.č. 1288/12 v k.ú.
Petrov u Hodonína z plochy doprava, dopravní zařízení – přístav a zařízení pro vodní
dopravu na plochu bydlení, o kterou žádá Marie Myslivečková. Obec Petrov chce
lokalitu zachovat stále pro účely, které jsou uvedeny v územním plánu. Dále uvedené
místo není vhodné pro výstavbu dalšího rodinného domu z důvodu těsné blízkosti
Baťova kanálu a také zde nejsou vhodné podmínky pro výstavbu infrastruktury.
733. ZO schvaluje Uspořádání akce 4. Chmelobraní 2015 v sobotu 18.8.2015 v areálu Plží
v Petrově organizací Petrov žije, o.s.
734. ZO bere na vědomí informace starostky a místostarosty o probíhajících pracích v obci
a stavu obecních zaměstnanců.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Loučení s létem, vítání podzimu…
A je to tady! Léto končí a o vládu se hlásí podzim.
Děti spolu s rodiči se k nám přidali a společně trošku podzimní dekorace tvořili.
Zdařili se dráčci malí pod vedením paní učitelek Marie Březovské, Jany Světlíkové a Markéty Hýžové učitelek Mateřské školy. Pak děti pospíchaly podzimní paletky z přírodnin
vytvořit pod vedením paní asistentky Lenky Budišové a slečny učitelky Romany Staňkové.
Na konci cesty „loučení s létem“ čekalo na děti rozloučení s letním sluncem, kterému jsme
uvázali hřejivé paprsky podzimu za spolupráce paní učitelek Jarmily Flašarové a Jitky Vyoralové.
Celou akci osvěžilo občerstvení, které nám připravily paní kuchařky Martina Sečkařová,
Michaela Macháčková a Simona Křížová ve školní kuchyni. O pitný režim, v podobě ovocného punče se postarala vedoucí školní jídelny Jana Eisová.
Naši podzimní akci navštívila také paní starostka Eva Mlýnková, která nahlédla do centra
podzimního tvoření a viděla naše děti při tvoření.
Závěr akce provázela částečně i nervozita, poněvadž jsme všichni shlédli přehlídku dýní
v podobě různých postav, které ztvárnili naši šikulové se svými rodiči a čekali jsme na jejich vyhodnocení. V hlasovací soutěži „O nej.. dýni roku 2014“ bylo hned několik adeptů
na vítězství. Světe div se, jak celé klání dopadlo!
Na 1. místě se umístila dýně Karolíny a Tadeáše Konečných. Místo 2. obsadila dýně Nely
Hudečkové a na 3. místě se umístila nebo snad usadila dýně Mikuláše Macháčka.
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Tak takto vypadá
vítězná dýně Tadeáše
a Karolíny Konečných
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Druhou příčku
tentokrát obsadil
Ferda Nely Hudečkové

A tady nás straší dýně
Mikuláše Macháčka.
Ta obsadila třetí místo.

Věřím, že se dětem, ale samozřejmě i Vám rodičům, dílničky líbily a setkáme se společně
na další akci „Pochod Broučků Petrovem“.
Za kolektiv pracovníků školy a školky

Mgr. Renata Svobodová
Ředitelka školy
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Už to letí, už to sviští…
Je podzim a s ním spojené pouštění draků. Ale,
kde k tomu draku přijít?
Naše děti to vědí, v letošním školním roce začaly
mnohé z nich navštěvovat
kroužek Tvořilka pod vedením paní učitelky Jitky
Vyoralové. Jejich první
úspěch byla stavba papírového draka a následně
zkouška jeho letových
schopností. Ve středu
15. 10. se nad Petrovem
vznášeli draci a dráčci, ale
nemuseli jsme se obávat
žádného nebezpečí, byli
jen papíroví.
No, že by chtěl letět…?
Vzlet se zdařil!
Děti si vyzkoušely,
jak s takovým drakem
zacházet, aby jim vzlétl k oblakům. V jejich
tvářích byla znát pýcha
a uspokojení, když jejich
drak vzlétl k oblakům. Samozřejmě byla to trošku
námaha, museli vyvinout
i nemalou rychlost a tím
rozproudit krev ve svém
těle a něco pro sebe udělat. Za jejich úsilí a výdrž
při konstrukci a posléze i
pouštění jejich papírového kamaráda si zaslouží
Ale ten náš určitě poletí, už je připraven…
velkou pochvalu.
Také paní učitelce patří dík
za krásný nápad jeho realizaci a velkou dávku trpělivosti. Věřme, že v příštím roce budeme
moci uspořádat i dračí závody, poněvadž zdárné konstruktéry již v našich řadách máme.
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Ten náš to zvládl, hurá, teď je králem petrovského nebe…

My to za okamžik taky vyzkoušíme a k oblakům poletíme! Nevěříte…?
Všem, kteří zdárně řídí draka či dračici přejeme do dalších leteckých let hodně úspěchů.
Za kolektiv pedagogů a zaměstnanců školy a školy Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Návštěva divadelního představení JŮ a HELE – veselá pouť
Ani v letošním školním roce nechceme zapomínat na zpestření pobytu dětí v mateřské škole
v podobě kulturních akcí.
Začali jsme hned 1. října představením JŮ a HELE na kulturním domě Strážničan. V den
přestavení nám počasí zrovna nepřálo, od rána pršelo. Ale nám to náladu nepokazilo, všichni jsme oblékli pláštěnky a vydali se na autobus místní dopravy. Na kulturním domě na nás
už čekali herci z loutkoherecké skupiny Loudadlo spolupracující s Českou televizí Praha, na
pořadech „Hřiště 7“, „Studio kamarád“.
Už samotný název nás zavedl tam, kam děti rády chodí a to do světa hudby, kolotočů, říše
cizokrajných zvířat, za obyvateli strašidelných hradů, zkrátka do míst zábavy a legrace.
Střídaly se komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže. Jedné soutěže se zúčastnila i
Natálka Cíchová a dostala odměnu v podobě omalovánky a balonku. Ale i ostatní děti se
aktivně zapojovaly do děje.
Zajímavostí představení byly černo – divadelní scény, loutky v nadživotní velikosti a samozřejmě nechyběli ani naši dobří kamarádi JŮ a HELE.
Myslím, že se všechny děti dobře bavily, což bylo znát na jejich tvářičkách a z bouřlivého
potlesku v průběhu představení.

Skřítek Kubík opět mezi dětmi
Podzim už je tady a proto k nám opět zavítal skřítek Kubík, aby nám přiblížil podzimní
přírodu. Každodenně vedeme děti k pěknému vztahu k přírodě a to nejen v běžném režimu
mateřské školy. Spolupracujeme se sdružením Lidé Země, které připravuje programy pro
předškoláky.
Paní Svatava Voldánová přijela s programem „Skřítek Kubík a podzimní radovánky“.
V programu se střídalo povídání, zpívání a pohyb, aby děti dokázaly udržet pozornost. Obsahem byla pohádka s maňásky, jejímž hrdinou je skřítek Kubík, který zažívá společně se
zvířátky různá dobrodružství.
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Skřítek dětem přiblížil, jak vypadá
podzimní příroda.
Společně se prošli
lesem, kde potkali ježka, medvěda,
veverku, které pomohli sbírat šišky a
oříšky. Na obrázcích
ovocných stromů
jmenovali
ovoce,
zopakovali si barvy
a na závěr se básničkou rozloučili s
vlaštovkami.
Marie Březovská
učitelka MŠ

ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovský kotlík
Sobotní dopoledne, kdy jsme se sešli chystat zázemí pro naši akci, nebylo moc příznivé.
Bylo pod mrakem a občas i pršelo. Přesto se všechny organizace pustily do stavění a dekorování svých stánků a doufali jsme, že déšť přejde. Bylo tomu tak, a my jsme mohli
v 15 hodin odstartovat již 7. ročník Petrovského kotlíku. Guláš bylo připraveno uvařit 9
organizací. Po dobu, kdy se vařil guláš, jsme měli možnost shlédnout několik vystoupení,
a to: souboru Petrovjan, fotbalistů, mažoretek, základní a mateřské školy, za rybáře to byly
latinsko-americké tance s tanečníky Filipem a Klárkou, irské tance zatančené tanečníky z
Radějova a na závěr zatančila děvčata z taneční skupiny Arcobaleno ze ZUŠ Strážnice. Před
samotným vydáváním gulášů zatroubil pan Kočiš za myslivce halali. K tanci a poslechu
hrála skupina YAMA.
Guláše hodnotila, tak jako obvykle, odborná porota a také publikum. U poroty zvítězil tým
fotbalistů, druhé místo získali chovatelé a třetí škola. I divákům chutnal nejvíce guláš uvařený fotbalisty, druhou příčku obsadila škola a bronzový byl zvěřinový guláš od myslivců.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zorganizování akce a také na vytvoření skvělé atmosféry!
Eva Mlýnková
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Soutěž o nejhezčí předzahrádku
Soutěž, kterou vyhlásil obecní úřad již na jaře, byla vyhodnocena na Petrovském kotlíku.
Zaměstnanci úřadu nafotili 28 předzahrádek, ze kterých jste Vy vybrali formou hlasování
nejlepších 6, které byly oceněny. Děkujeme všem, kteří se staráte o okolí svých domů a
vytváříte příjemné prostředí naší obce. Také děkujeme sponzorům, kteří nám věnovali ceny.
Jsou to: Květinářství Klíma v Petrově, Zahrádkářské potřeby Jaroslav Michna a Zahradnictví Drahomíra Sochorová ze Strážnice.
Zde jsou oceněné předzahrádky:

Foto předzahrádka 1. místo

Foto předzahrádka 2. místo

Foto předzahrádka 3. místo

Foto předzahrádka 4. místo

Foto předzahrádka 5. místo

Foto předzahrádka 5. místo
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Fotosoutěž „Petrov objektivem domácích a přespolních“
Tato soutěž byla vyhlášena již 3. rokem. Bohužel tentokrát k nám dorazilo
menší počet fotografií. Hlavním cílem
této soutěže bylo získat zajímavé fotografie pro prezentaci naší obce. Fotografie byly vystaveny na Petrovském
kotlíku a účastníci této akce hlasovali
a vybrali 4 nejhezčí fotky, které jsme
ocenili.
1. místo Tamara Mlýnková

2. místo Miroslav Hartman

2. místo Šimon Jan Matyáš

3. místo Petr Horák
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Svatováclavské hody
Na letošní hody nás pozvali v minulém čísle zpravodaje stárka Kristýna Obrtlíková společně se stárkem Martinem Svobodou, kteří také přivedli krojovaný průvod, v sobotu před
svátkem sv. Václava, k obecnímu úřadu a požádali zde o právo pořádat hody. Poté následoval průvod chasy obcí ke stárce a stárkovi. Cestou bylo přichystáno také občerstvení,
a chasa u některých domů zatancovala při muzice, a to buď při CM Strážničan nebo DH
Dolinečka ze Sudoměřic. Díky podpoře přespolních byl i letos krojový průvod bohatý. Cestou do Plží zatancovala chasa ještě pod „májů“ a potom na „kolečku“. I když večer nebylo
moc velké teplo, tak zábava trvala přesto do půlnoci. Děkujeme především členům souboru
Petrovjan za spolupráci s organizací a průběhem letošních hodů, ale velký dík patří také
občanům, kteří vyšli do ulic a tímto podpořili jednu z místních tradic.
Eva Mlýnková

Napsali o nás…
V Petrově začaly stavební stroje hloubit nový přístav
20.10.2014
PRAHA, 17. října 2014 - Dnes byla slavnostně zahájena stavba nového přístavu v Petrově,
který bude sloužit malým člunům a hausbótům putujícím po Baťově kanále. Na dosud
nevyužívaném pozemku vedle plavebního kanálu začaly stroje hloubit přístavní bazén pro
45 lodí. Přístav začne sloužit během plavební sezóny roku 2015 a vyřeší se tak současný
kritický nedostatek stání pro lodě, jež omezuje další rozvoj plavby a podnikání na vodní
cestě. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.
„Jsem rád, že dnes Ředitelství vodních cest ČR plní slib, který jsem před rokem na Baťově
kanále krátce po mém jmenování do funkce ředitele vyslovil. Začíná stavba nového moderního přístavu pro pětačtyřicet lodí, z toho pro dvě velké osobní lodě, který přinese zcela
nové podmínky pro bezpečné kotvení lodí,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír
Fojtů. V přístavu budou moci stát lodě déle než v současnosti, takže turisté pohodlně navštíví obec i okolí. Lodě se budou moci napojit na elektrickou síť, čerpat pitnou vodu a zajištěn
bude také odběr odpadních vod či komunálního odpadu. V přístavu bude také umožněno
bezpečné tankování pohonných hmot a do budoucna se uvažuje o pořízení jeřábu na zvedání lodí z vody. „Bez kvalitní přístavní infrastruktury nefunguje žádná vodní cesta“, dodal.
„Když naši dědové stavěli vodní cestu, měli velmi dobrou ruku, protože ji vedli přímo vedle
domů v obci. Až nyní oceňujeme, že Petrov leží přímo na vodní cestě. Je nám ale líto, že
většina z nich obec nenavštíví a jedou dál. Když obec do územního plánu před lety prostor
pro přístav umísťovala, vypadal jen jako sen. Tento sen se ale dnes začíná opravdu plnit a
my se těšíme na příští rok, kdy zde první lodě zakotví,“ uvedla starostka obce Petrov Eva
Mlýnková.
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Plavba po Baťově kanále se pro
letošní rok uzavírá, přehradí jej
dočasná hrázka a úsek kolem
přístavu bude až do dubna příštího roku vypuštěn. „Do příští
sezóny musíme postavit novou
hráz kolem přístavu a ocelové
konstrukce mol, aby se opět
Baťův kanál napustil a plavba byla v květnu obnovena,“
upřesnil za zhotovitele stavby
Labské stavební a strojní společnosti, s.r.o., Václav Růžička.
Celkové náklady na stavbu dosáhnou 35 milionů korun a jsou
financovány Státním fondem
dopravní infrastruktury. Obec
Petrov zajistí vybudování parkoviště a příjezdu k přístavu.
Přístavní infrastruktura má vliv
na cestovní ruch celého Baťova
kanálu, který se v posledních
letech stal velmi vyhledávanou
turistickou lokalitou. V letošní
plavební sezóně ho navštívilo
75 tisíc turistů. V minulosti byla
zejména v rámci investic Ředitelství vodních cest ČR vybudována souvislá síť veřejných
přístavišť na celé vodní cestě.
Další růst využívání vodní cesty nyní naráží na nedostatečnou
kapacitu pro stání lodí. Stavba zároveň zvýší bezpečnost
plavebního provozu, kterou v
současnosti ohrožují lodě kotvící podél břehu kanálu, které
mohou zapříčinit vznik kolizí s
proplouvajícími plavidly.
Klíčové pro další rozvoj plavby
na Baťově kanále je jeho prodloužení se sever i na jih. „Napojení na Hodonín vyžaduje
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poklepání základního kamene,

slavnostní zahájení stavby

ukončení plavební sezóny
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postavit plavební komoru Rohatec a rozšířit 800 m starého kanálu. Na tyto stavby bylo letos
v září vydáno územní rozhodnutí“, uvedl Lubomír Fojtů. „Územní rozhodnutí na plavební
komoru Bělov, která zpřístupní Kroměříž, je zatím závislé na vydání výjimek z ochrany
chráněných druhů živočichů,“ dodal.
„Zahájení stavby přístavu je krásný dárek k 80. výročí zahájení stavby Baťova kanálu, který
jsme oslavili 13. října.“ těší Vojtěcha Bártka, ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův
kanál.
Ředitelství vodních cest ČR připravuje do budoucna výstavbu i dalších přístavů, jako např.
Napajedla - Pahrbek, ale jejich příprava je zatím na samém počátku.
Účel projektu
Účelem stavby je vybudovat plnohodnotný rekreační přístav, který bude součástí veřejné
základní sítě přístavů na Baťově kanále a bude zajišťovat následující veřejné služby:
- dlouhodobé (týdny, měsíce) a střednědobého (0,5 - 2 dny) stání osobních lodí *) a malých plavidel **),
- krátkodobé stání malých plavidel (max. 10 - 15 minut),
- bezpečný nástup a výstup veřejnosti z malých plavidel,
- zajištění servisních služeb (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii a
pitnou vodu, odběr fekálních a nádních vod, odběr komunálního odpadu),
- zajištění funkce ochranného a zimního přístavu.
*) osobní lodě - lodě koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě výletní)
**) soukromé lodě a lodě pronajaté v půjčovnách (kajutové lodě pro vícedenní výlety, motorové čluny, veslice, kánoe, atd.)
Přístav nebude sloužit k nástupu a výstupu osob z plavidel koncesované vnitrozemské vodní dopravy (lodě výletní). K tomuto účelu je určeno stávající přístaviště, které je vzdáleno
cca 120 m od lokality záměru.
Dispozice přístavu bude umožňovat:
- 2 stání návrhových plavidel (20 x 5 m),
- 1 servisní stání pro návrhové plavidlo (20 x 5 m),
- 20 stání velkých rekreačních plavidel (8 x 3 m),
- 22 stání malých rekreačních plavidel (5 x 2,5 m).
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
TJ SOKOL PETROV
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Tabulky soutěží družstev Sokola Petrov ke dni 20. 10. 2014
III.B třída - muži
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Kozojídky
Vlkoš
Javorník
Žádovice
Lipov
Petrov
FK Suchov
Hr. Lhota B
Žeravice
Domanín
Radějov
Mor. Písek
Ježov
Vnorovy B

Záp
11
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
9
7
7
7
6
5
6
3
2
3
2
2
2
2

0
1
1
1
1
2
4
0
4
5
1
3
3
2
2

1
4
4
3
3
2
5
4
4
7
6
6
7
7

Skóre
28 : 12
37 : 16
27 : 17
27 : 17
22 : 19
23 : 15
22 : 22
12 : 18
16 : 19
12 : 22
17 : 29
15 : 29
17 : 28
14 : 26

Body
28
22
22
22
20
19
18
13
11
10
9
9
8
8

Prav
( 16)
( 4)
( 4)
( 7)
( 5)
( -2)
( 0)
( -5)
( -7)
( -8)
( -6)
( -6)
(-10)
( -7)

Skóre
40 : 8
44 : 8
33 : 13
27 : 6
39 : 17
32 : 23
26 : 18
15 : 44
22 : 31
25 : 46
9 : 66
11 : 43

Body
24
21
21
20
19
16
14
12
7
6
4
3

Prav
( 12)
( 6)
( 6)
( 5)
( 4)
( 1)
( 5)
( -3)
(-11)
( -3)
(-11)
(-15)

Okresní přebor - dorost
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
D. Bojanovice
Žarošice
Lipov
Vacenovice
Dambořice
FKM Morava
Milotice
Petrov
KEN Veselí
Lužice
Mor. Písek
Svatobořice

Záp
9
9
9
9
10
11
9
10
9
9
10
10

+
8
7
7
6
6
5
4
4
2
2
1
1

0
0
0
0
2
1
1
2
0
1
0
1
0

1
2
2
1
3
5
3
6
6
7
8
9
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Okresní přebor- starší žáci sk. B (7+1)
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Vnorovy
KEN Veselí
Lipov
Blatnice
Kněždub
Hr. Lhota
Žeravice
Sudoměřice
Petrov
Radějov

Záp
9
8
8
8
9
7
8
8
9
8

+
8
7
6
6
4
3
3
1
0
0

0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1

0
1
1
2
4
3
5
7
8
7

Skóre
50 : 10
39 : 4
69 : 11
49 : 16
50 : 27
33 : 20
27 : 38
3 : 130
7 : 39
5 : 37

Body
25
21
19
18
13
10
9
3
1
1

Prav
( 13)
( 6)
( 4)
( 6)
( 1)
( 4)
( -3)
( -6)
(-14)
(-14)

A-mužstvu ještě během podzimu zbývá odehrát utkání v Žeravicích (26. 10.), Javorníku
(sobota 1.11. od 14 hod. – změna) a Moravském Písku (9.11. – náhradní termín za zrušené
kolo kvůli nepřízni počasí). Dorostu zbývá odehrát poslední utkání ve Svatobořicích. Žáci
již odehráli všechna svá utkání podzimní části sezóny 2014/2015.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň. Držte prosím palce, aby se podařilo získat do konce
podzimní části sezóny maximální počet bodů.
Ing. Ladislav Krůtil ml.
jednatel

Sbor dobrovolných hasičů
Podzimní soutěžení
Třetí podzimní sobotu vyrazili dobrovolníci do jedné hodonínské školy,v níž se konal první
ročník soutěže TFA ( Nejtvrdší hasič přežije ) pro mladé hasiče. Tato soutěž vychází z úkonů a činností, se kterými se setkávají hasiči při zásahu, např. roztažení hadic, překonávání
překážky ( bariéry), manipulace se žebříkem a výstup se zátěží do patra budovy.
Disciplíny byly přizpůsobeny kategorii starších dětí. Petrov reprezentovali 4 dobrovolníci
a to Ivana Vojtková, Katka Fiurášková, Martin Zelinka Richard Vrablic. Zdárně se poprali
se všemi překážkami a hlavně zjistili, že být hasičem u zásahu je fyzicky i psychicky náročné a ověřili si také, co sami dokáží a zda by v náročném úkolu obstáli. Nejlepšího výsledku
z našeho týmu dosáhla Katka Fiurášková, která získala v soutěži 3. místo ve své věkové
kategorii.
Obstáli všichni, už jen proto, že měli odvahu si takto náročnou soutěž vyzkoušet a všem
jim blahopřeji za předvedené výkony a dosažené výsledky.
O tři týdny později se družstva mladších i starších žáků a jedna dorostenka zúčastnili podzimního setkání hry Plamen Závodu požární všestrannosti. Vyrazili jsme do Žarošic a trochu zaskočeni deštěm a chladným počasím jsme se směle pustili do soutěžení. A naše snaha
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se vyplatila. Mladší žáci získali 9. místo v celkovém hodnocení, starší žáci 17. místo a v
kategorii dorostenky jednotlivkyň hájila barvy Petrova Markéta Mikulková a s přehledem
svoji kategorii vyhrála. Blahopřeje a držíme palce do jarního kola.
Mgr. Jana Trojancová
vedoucí

Veronika Mišková zazářila v JAPONSKU
Petrovská rodačka Veronika Mišková se poslední srpnový víkend (30. - 31. 8) zúčastnila
další soutěže ze série karate 1 Premier league, tentokráte až v dalekém Japonsku. Turnaj se
konal přímo na ostrově, kde samotné karate vzniklo; na Okinawě.
Pro Veroniku to byl první velký turnaj následující po letní přípravě, kde se mělo ukázat, zda
se příprava opravdu povedla. Což se také zanedlouho ukázalo.
Veronika nastoupila v kategorii kata ženy, ve které startovalo přes dalších 40 závodnic,
včetně 9 Japonek, několika Vietnamek, a dalších výborných asijských závodnic. V 1. kole
narazila na závodnici z Kanady, kterou převálcovala vysoko 5:0. V dalším kole ji čekala
Vietnamská závodnice; tu porazila těsně 3:2.
Ve 3. kole se střetla s dvojnásobnou mistryní světa, současnou japonskou jedničkou Kyuo
Shimizu. Té bohužel opět podlehla 5:0 (prohrála s ní na MS juniorů v loňském roce a na
Univerzitním MS letos v červnu).
Nicméně cesta Veroniky na turnaji ještě neskončila,
nýbrž postoupila do tzv. repasáže (opravná kola). Tam
nejprve zdolala v poměru 5:0 závodnici z Hongkongu.
Poté ale těsně 2:3 prohrála s další závodnicí z Japonska (Saiwada Masami, 2x mistryně světa v kategorii
kata team ženy), obsadila konečné 7. místo, a stala se
tak nejlepší neasiatkou v této kategorii.
Ihned po příletu z Japonska čekala Veroniku další
cesta; nyní na Mistrovství Evropy v karate Goju ryu,
které se konalo nadcházející víkend 5. – 7. 9. v německém Heilbronnu. Tam nastoupila naše reprezentantka v dvou kategoriích; kata individuál ženy a kata s Kyuo Shimizu po karate 1 preteam ženy.
mier league v Japonsku
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V individuální kategorii po vyhrané eliminaci (úvodní kola) se střetla ve finále s domácí
závodnicí Franziskou Kurzovou. Po precizně předvedené sestavě se rozhodčí přiklonili na
stranu Petrovjanky Veroniky Miškové, jež vítězstvím získala titul Mistryně Evropy v karate goju ryu.
Následující den nastoupila s reprezentačními kolegyněmi (Kopečná Veronika a Židková
Kateřina) v kategorii kata teamy. Ty bohužel nebyly natolik úspěšné jako v individuální
kategorii, a ve finále s německým teamem (Kurz, Kurz, Kurz – 3 sestry) prohrály, a odešly
s titulem více-mistryně Evropy kata teamů.
Další velký turnaj Veroniku čeká již první listopadový týden (5. -9.11) v německých Brémách,
a to Mistrovství světa seniorů. Příští rok v březnu zase Mistrovství Evropy seniorů, a pokud se
podaří, a bude vybrána do top 6 nejlepších evropských závodnic, tak se jí otevřou dveře také
v květnu na 1. Evropské hry v Ázerbajdžánu.
Nicméně pro nominaci na všechny zmíněné
mistrovství je nutné, aby se Veronika zúčastňovala mnoha jiných evropských soutěží, které
nepodléhají finančním dotacím reprezentace.
stupně vítězů kata individuál ženy na ME
Proto má-li někdo zájem sponzorovat naši
goju ryu v Německu
úspěšnou rodačku a pomoci jí při cestě za svým
snem (soutěžit na Evropských hrách), neváhejte ji kontaktovat na e-mailu : Miskovaveronika@email.cz

Informace od Policie ČR
Obec Petrov je jednou z 13 obcí, které od 1.1.2013 spadají do územní působnosti Obvodního oddělení Policie České republiky Strážnice. V roce 2013 došlo na teritoriu těchto obcí
k 263 trestným činům a z toho 244 bylo šetřeno policisty OOP ČR Strážnice. Naší činností
byl v 62,3% těchto trestných činů zjištěn pachatel. Dále jsme v tomto roce prošetřovali
1018 přestupků, které nám byly občany oznámeny, nebo jsme vlastní činností zjistili. Za
letošní rok tato statistická čísla budou obdobná.
K bezpečnostní situaci v Petrově mohu uvést, že v období od 1.1.2013 do 22.10.2013 jsme
zde šetřili 10 trestných činů, kdy 6 mělo násilný charakter a 4 majetkový a dále 23 přestupků, z nichž 4 směřovaly proti majetku. Za stejné období roku 2014 došlo k poklesu přestupků na 15, ale co nás netěší, k nárůstu trestných činů na 18. Jednalo se zejména o trestné činy
proti majetku v počtu 13 případů, ze kterých jsme v 8 případech zjistili pachatele.
Reagujeme na tento jev zvýšenou četnostní policistů ve Vaší obci, ale přestože policisté vykonávají hlídkovou činnost nepřetržitě po dobu celého roku, nemohou být v daný okamžik
na každém jednotlivém místě, kde si Vy občané necháte svůj řádně nezabezpečený majetek,
a bránit jeho odcizení či poškození. Proto uvítáme zvýšení Vaší odpovědnosti za ochranu
svého majetku.
Co pro to můžete udělat? Stačí málo, jde zejména o dodržování základních pravidel jednání a návyků, jako například uzavření všech oken a uzamčení dveří i při krátkém opuštění
objektu, neupozorňujte na vaši nepřítomnost a cennosti, nehovořte o těchto skutečnostech.
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Také je vhodné mít dobré vztahy se sousedy, se kterými si pak vzájemně můžete hlídat svůj
objekt a pohyb osob a vozů kolem něho. Všímejte si podezřelých osob, vozidel v blízkosti
obydlí a informace o nich předávejte neprodleně Policii na linku 158 nebo e-mailem: hoo.
straznice.podatelna@pcr.cz, kde rádi uvítáme jakýkoliv konkrétní podnět. Udržujte přehledný prostor před daným objektem a jeho dobré osvětlení. Dbejte na to, aby vzrostlý
porost nezakrýval značnou část objektu a neposkytoval tak zloději možnost pracovat ve
skrytu. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v
pořádku. Do domu vpusťte jen osoby známé a důvěryhodné. Mějte se na pozoru před lidmi,
kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby, prodej různého zboží či možnosti slušného zisku (v Petrově jsou obecně závaznou vyhláškou tyto služby zakázány).
Mohou to být tipaři.
K mnoha případům by však nemuselo vůbec dojít, pokud by si občané sami svůj majetek
řádně chránili.
Na tato jednoduchá bezpečnostní opatření by každý odpovědný vlastník měl co nejdříve
navázat rozhodnutím o technickém zabezpečení, aby si majetek chránil. Ve Vaší obci jsme
letos díky technickým zařízením, které si dva z Vás nainstalovali a jejich výsledky nám
poskytli, objasnili dvě krádeže v rodinných domech. V jednom případě byl pachatelem
bezdomovec z Hodonína a ve druhém se jednalo o občana Slovenské republiky. Bez těchto
informací bychom v těchto případech asi pachatele těžko zjistili. I na těchto případech je
zřejmé, že většina pachatelů trestné činnosti v současnosti migruje a tím nám naši práci
hodně ztěžuje.
Také představitelům obce Petrov není lhostejná bezpečnost ve Vaší obci. Musím říci, že
jako jedni z mála obecních představitelů vyslyšeli naše doporučení a činí první kroky k
tomu, aby místa, kde dochází a nebo je předpoklad, že by mohlo docházet k páchání trestné
činnosti, byla osazena a nepřetržitě monitorována kamerovým systémem. Pouze toto je jediná možnost jak zajistit nepřetržité monitorování daného místa, ovšem za dodržení všech
zákonných ustanovení k zamezení zneužití takto získaných informací. Takto zabezpečené
prostory pachatele mnohdy od jeho protiprávního jednání odradí, a pokud ne, jde mnohdy
o jedinou informaci vedoucí k ustanovení pachatele.
Závěrem musím uvést, že strážnicko na mapě kriminality se nachází na 495. místě a patří
v České republice mezi lokality s vysokou mírou bezpečnosti a nejbezpečnější místo na
hodonínsku (1). To nás však nenechává v klidu a nemělo by i Vás a společným úsilím zcela
jistě dojde ke zlepšení stávajícího stavu.
(1) (zdroj: http://www.mapakriminality.cz/ )
npor. Ing. Bc. Miroslav Šimek
vedoucí oddělení

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že jsou splatné poplatky za 2. pololetí
letošního roku, tyto můžete uhradit buď na obecním úřadě
nebo převodem na účet 11027671/0100.
Ty, kteří nemají zaplacené stále 1. pololetí žádáme, aby tak neprodleně učinili!
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Zasaď si svůj strom
Hnutí DUHA Bílé Karpaty, ve spolupráci s obcí Petrov,
zve občany všech věkových kategorií
na akci v rámci svého programu:

Pro krajinu – srdcem, stromem, rukama.
Našim cílem je spojit postupně alejí stromů obec Petrov
s památnou lípou u Tatarské cesty.
Přijďte i vy na jeden den zažít krajinu jinak. Zasaďte strom k Tatarské cestě a pomozte
nám vrátit alespoň trochu té přírodní rozmanitosti. Důležité je také pomocí výsadby
zeleně do travnatých pásů omezit co nejvíce negativní vliv vodní a větrné eroze na
půdu.

Akce se koná v sobotu 8. 11. 2014 od 10:00 hodin
(do vysazení všech stromů), kterých je v této první etapě 30.
Sraz účastníků je u komunitní kompostárny v Petrově.
A co vás čeká? Drobné občerstvení, výsadba ovocných stromků místních krajových
odrůd a povídání o sázení stromů, jejich řezu a údržbě. Více než 20 dobrovolníků
Hnutí DUHA z různých koutů naší vlasti, kteří nám budou pomáhat, si s Vámi rádo
promluví o problematice ochrany přírody a krajiny v ČR. S sebou si vezměte pracovní
oblečení, obuv a dobrou náladu.
za Hnutí DUHA Bílé Karpaty Pavel Dekař
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a společnosti
Reda. Akce se koná díky podpoře Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty.
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci listopad:
Marie Haraštová
Jan Kuja
Marie Kujová
Anna Sasínová
Josef Janeček
Jaroslav Martinek
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Marie Jančová
Veronika Tomšejová
František Hartmann
Jana Tesařová
Olga Slezáková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Termíny svozu odpadů:
LISTOPAD - PROSINEC
POPELNICE : 10.11., 24.11., 8.12., 22.12. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 14.11., 12.12. pátek

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Jak jsme Vás již několikrát informovali, naše obec realizovala projekt „Sběrný dvůr Petrov“, na který jsme získali dotaci ve výši 90% ze Státního fondu životního prostředí ČR.
V letošním roce jsme zrušili velkoobjemový sběr za pomoci firmy TESPRA Hodonín a
zkusíme tento sběr uspořádat svépomocí našimi zaměstnanci.
Ve dnech 19. a 20. listopadu v době od 8.00 do 17.00 hodin můžete velkoobjemový a
nebezpečný odpad odevzdat na nově vzniklém sběrném dvoře do označených kontejnerů.
Obec bude následně řešit, komu tento odpad odevzdá tak, aby byly náklady za uložení co
nejnižší.
Jelikož je tento systém sběru odpadu pro nás nový, prosíme Vás o ohleduplnost a trpělivost,
a doufáme, že při dalším sběru již vychytáme možné nedostatky.
Starostka a místostarosta
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VETERINÁRNÍ ORDINACE
^dZE/
Dsƌ͘:ĂŶĂĢŚĂůŽǀĄ
TĞů͗͘731 069 563
ĚƌĞƐĂ͗EĄŵĢƐƚşϭϳ͘>ŝƐƚŽƉĂĚƵϭϱϰϱ͕^ƚƌĄǎŶŝĐĞ;ǌĚƌĂǀŽƚŶşƐƚƎĞĚŝƐŬŽͿ

ĂŵĢƎĞŶş͗ƉƐŝ͕ŬŽēŬǇ͕ĚƌŽďŶşƐĂǀĐŝ͕ƉƚĄĐŝ͕ ƉůĂǌŝ͕ ŵĂůşƉƎĞǎǀǉŬĂǀĐŝ
^ůƵǎďǇ͗
x Poradenství
x <ůŝŶŝĐŬĠǀǇƓĞƚƎĞŶş͕diagnostika a terapie
x sĂŬĐŝŶĂĐĞƉƐƽ͕ŬŽēĞŬ͕ ĨƌĞƚĞŬ͕ŬŽŶş
x sĂŬĐŝŶĂĐĞŚŽůƵďƽ͕ŬƌĄůşŬƽ͕ĚƌƽďĞǎĞ
x sǇƓĞƚƎĞŶşƚƌƵƐƵŶĂƉƎşƚŽŵŶŽƐƚƉĂƌĂǌŝƚƽ
x sǇƓĞƚƎĞŶşŬƌǀĞ͕ĐǇƚŽůŽŐŝĐŬĠǀǇƓĞƚƎĞŶş
x hůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĨŝĐŬĠǀǇƓĞƚƎĞŶş
x <ĂƐƚƌĂĐĞŬŽēĞŬ͕ŬŽĐŽƵƌƽ͕ĨĞŶ͕ƉƐƽ͕ĚƌŽďŶǉĐŚƐĂǀĐƽ
x KĚƐƚƌĂŶĢŶşŶĄĚŽƌƽ͕ŽƉĞƌĂĐĞŵĢŬŬǉĐŚƚŬĄŶş
x KƓĞƚƎĞŶşǌƵďƽǌƵďŶşŵƵůƚƌĂǌǀƵŬĞŵ͕ĞǆƚƌĂŬĐĞǌƵďƽ

KƌĚŝŶĂēŶşŚŽĚŝŶǇ͗
WŽϵ͗ϬϬ– ϭϭ͗ϬϬϭϰ͗ϬϬ– ϭϴ͗ϬϬ
jƚϭϰ͗ϬϬ– ϭϴ͗ϬϬ
^ƚϵ͗ϬϬ– ϭϭ͗ϬϬ
ƚϭϰ͗ϬϬ – ϭϴ͗ϬϬ
WĄϵ͗ϬϬ– ϭϭ͗ϬϬϭϰ͗ϬϬ– ϭϴ͗ϬϬ
^Žϵ͗ϬϬ– ϭϭ͗ϬϬ

DŝŵŽŽƌĚŝŶĂēŶşŚŽĚŝŶǇĂƉŽĚŽŵůƵǀĢǀǉũĞǌĚŬ ƉĂĐŝĞŶƚƽŵ
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou až 40 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

ZIMA SE BLÍŽÍ

Připravte na ni svou
střechu
SNÍH NA STŘECHÁCH
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEM
V nabídce protisněhové zábrany
pro všechny typy krytin

Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

STŘECHA LAST MINUTE

Potřebujete zakrýt před
zimou dřevo?
Zakrývací plachty,
trapézové plechy,
bitumenová krytina
Onduline za výhodné ceny

Váš poradce: Bc. Simon Hradil, mobil: 725 675 660
OBCHODNÍ CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
Průmyslová 1394, 686 01 Uherské Hradiště, tel: 572 552 004
ředitel obchodního centra Petr Lebánek, mobil: 737 266 167
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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PETROVSKÝ KOTLÍK

S VAT O V Á C L AV S K É H O D Y
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