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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,

máme tady měsíc listopad a to nám čím dál více připomíná, že se blíží konec
roku. Celý rok jsme omílali pořád dokola ta stejná dvě slova „přístav“ a „kulturák“.
Obě dvě stavby jsou zdárně za námi. O přístavu jsme vás informovali v minulém
čísle, tak nyní pár vět o stavbě společenského centra.
Projekt jsme začali už v roce 2008, kdy jsme žádali o dotaci z evropských fondů společně s projektem „Náves Petrov – srdce obce“. Bohužel se společenským
centrem jsme neuspěli, ale od myšlenky postavit „kulturák“ jsme nikdy neupustili.
Čekali jsme a doufali, že bude vypsán nějaký jiný vhodný dotační titul a mezitím
šetřili peníze v obecním rozpočtu. Dotační titul vypsán nebyl, i přesto zastupitelstvo rozhodlo, že centrum je v obci potřeba a že jej zrealizujeme z vlastních zdrojů
a částečně z úvěru.
Bylo vypsáno výběrové řízení, při kterém nejvýhodnější nabídku předložila firma MSO servis Kyjov, s.r.o.. Dne 19. září 2014 byla podepsána smlouva a 22. září
bylo předáno staveniště. Součástí projektové dokumentace nebylo zařízení interiéru. Toto realizovala firma INTERDEKOR Horní Těrlicko, na základě nejvýhodnější nabídky. Cena díla činí včetně kompletního vnitřního vybavení 19,5 mil. Kč.
Částku 16,5 mil. Kč jsme uhradili z obecního rozpočtu a na zbývající část ve výši
3 mil. Kč jsme získali výhodný úvěr od Komerční banky. Úvěr je se splatností 5-ti
let a za tuto dobu přeplatíme částku 35 728,- Kč.
Dne 18. září 2015 jsme získali kolaudační souhlas. Takže téměř do roka a do dne
v naší obci vyrostlo nové kulturní a společenské centrum, o kterém jsme snili řadu
let. Pevně věříme, že bude sloužit ke spokojenosti všech Petrovjanů.
V současné době se začínají plnit termíny na plesy, oslavy, svatby a jiné akce.
Podmínky pronájmu jsou uvedeny uvnitř tohoto zpravodaje.
Tímto bychom chtěli vyzvat všechny uživatele společenského centra, aby se
zde na akcích chovali, jako by to byly prostory jejich vlastní, aby nám toto centrum
sloužilo ještě mnoho let.
Ve zdravotním středisku začala ordinovat dne 29. září MUDr. Marie Karasová a
od pondělí 16. listopadu začne ordinovat také MUDr. Jiří Hořák.
Místní knihovna funguje od středy 4. listopadu také v nových prostorech.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům krásné podzimní dny a příjemné chvíle
u otevírání Svatomartinských vín….
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 145 - 152 z jednání č. 11/2015
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 13.8.2015
145. ZO schvaluje Program jednání.
146. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015.
147. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci na zakázku „Úvěr – Přístavba víceúčelového sálu
ZŠ Petrov“. Předmětem je poskytnutí bankovního úvěru ve výši 3 000 000,- Kč na projekt „Přístavba víceúčelového sálu ZŠ Petrov“ se splatností 60 měsíců s pevnou sazbou
% p.a.. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 250 000,- Kč včetně DPH. Nabídky
mohou uchazeči předkládat do 7.9.2015 do 13.00 hodin.
148. ZO schvaluje Výběrovou komisi na veřejnou zakázku „Úvěr – Přístavba víceúčelového sálu ZŠ Petrov“.
149. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-01404/15.
150. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecní budovy (prostory bývalého kadeřnictví
paní Suchánkové) cca 23 m2.
151. ZO schvaluje Výzvu k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou
zakázku „Přístavba víceúčelového sálu a stavební úpravy části Základní školy Petrov
– dodatečné stavební práce“.
152. ZO schvaluje Uhrazení pořizovací ceny urnového místa ve výši 2500,- bez DPH nájemci společně s nájmem.

Usnesení č. 153 - 164 z jednání č. 12/2015
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 17.9.2015
153. ZO schvaluje Program jednání.
154. ZO schvaluje Zapojení se obce Petrov do projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany DSO BK – Obec Petrov, přičemž celkové
náklady projektu činí cca 3 mil. Zároveň spoluúčast na tomto projektu finančními prostředky ve výši cca 880 000,- Kč z obecního rozpočtu.
155. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2015.
156. ZO schvaluje Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Úvěr – Přístavba víceúčelového sálu ZŠ Petrov“ firmu: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07
Praha 1 s nejnižší nabídkovou cenou 35 728,82 Kč.
157. ZO schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99012440902. Předmětem smlouvy je úvěr ve výši
3 000 000,- Kč k účelu: Pro financování zakázky s názvem „Úvěr – Přístavba víceúčelového sálu ZŠ Petrov“.
158. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, č. zhotovitele 17214.
159. ZO schvaluje Pronájem části obecní budovy (prostory bývalého kadeřnictví paní Suchánkové) cca 23 m2 paní Anně Ilčíkové za cenu 750,- Kč měsíčně, el. energii bude
hradit samostatně firmě, která bude dodávat tuto energii. Vodné a stočné bude přeúčtovávat obec Petrov na základě ročního vyúčtování. Starostka uzavře smlouvu
o pronájmu nebytových prostor s paní Annou Ilčíkovou.
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160. ZO schvaluje Záměr pronájmu prostor společenského centra pro zdravotní středisko
o výměře cca 55 m2 pro ordinaci dětského a praktického lékaře.
161. ZO schvaluje Spolufinancování registrované sociální služby zařazené v Okresní minimální síti sociálních služeb okresu Hodonín na rok 2016 uvedené v příloze ve výši
87 112,- Kč.
162. ZO schvaluje Poskytnutí bezúročné půjčky MAS Strážnicko ve výši 100 000,- Kč na
provoz.
163. ZO schvaluje Smlouvu o zápůjčce MAS Strážnicko. Výše půjčky je 100 000,- Kč,
doba splatnosti 5 let od podpisu smlouvy.
164. ZO schvaluje Záměr prodeje částí pozemků ve vlastnictví obce, a to p.č. 1036 – 25 m2
a p.č. 1073 – 3 m2 (dle geometrického plánu). Tyto části pozemků jsou součástí jejich
zahrady.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hody, otvírání kulturního sálu … to byla slova, která nás provázela měsícem září. I škola a
školka žila přípravami, nacvičováním a zkoušením programu, s kterým děti posléze vystoupily u příležitosti otevření kulturního centra v naší obci.
Program byl spojením pohádky O velké řepě, kterou s dětmi z mateřské školy nacvičily již
v minulém školním roce paní učitelky Marie Březovská a Michaela Bačíková a taneční vystoupení žáků paní učitelky Jitky Vyoralové s názvem „Mach a Šebestová“. Samozřejmě,
že jsme museli „oprášit“ i část programu z minulého školního roku „Letem světem hudby a
tance“. K němu byl přidán program krátkých vstupů Večerníčka, který v letošním roce slaví
50. narozeniny. Velkou zásluhu na zdárném průběhu a vybavení kostýmy a rekvizitami
má paní učitelka Jarmila Flašarová. O ozvučení našeho programu se starala slečna učitelka
Romana Staňková.
Tímto bych také ráda poděkovala Vám, rodičům, kteří jste svým dětem pomohli při vytváření kostýmů, paní starostce za zapůjčení dětského autíčka, paní Věře Trnkové za zapůjčení
krásného kočárku a jistě bych mohla pokračovat ve vyjmenovávání dále. Tedy za Vaši pomoc a přízeň děkujeme a věříme, že se setkáme při dalších akcích.
Ráda bych poděkovala i děvčatům ze školní jídelny, které se podílely na přípravách občerstvení. Přichystaly několik druhů pomazánek, kterými dotvářely malé chuťovky, za pomoci
paní učitelek Moniky Úlehlové a Michaely Bačíkové napekly hodové koláčky. Věřím, že
všem občerstvení chutnalo. Pokud by byl někdo, kdo má zájem vyzkoušet jídla naší školní
kuchyně, může se bez problémů přihlásit ke stravování.
Odpolední kroužky ve školním roce 2015/2016
Podobně jako v minulém školním roce jsme i letos v odpoledních hodinách otevřeli kroužky pro žáky naší školy.
Opět se přihlásilo velké množství dětí, které si chtějí vyzkoušet svou zručnost a různé dovednosti spojené s tvořením, pokusy a pohybem.
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V pondělí se schází děti v kroužku paní učitelky Jitky Vyoralové – TVOŘILKA.
Úterý je dnem MALÝCH SPISOVATELŮ vedených paní učitelkou Jarmilou Flašarovou.
Ve středu se škola mění v pokusnou laboratoř a KOUMÁCI se slečnou učitelkou Romanou
Staňkovou se věnují pokusům a tvoření s přírodou.
Ve čtvrtek si děti mohou po hodině náboženství protáhnout tělo při POHYBOVÝCH A
DRAMATICKÝCH HRÁCH v tělocvičně s paní ředitelkou Renatou Svobodovou.
A také ve čtvrtek odpoledne se linou prostorem školní družiny tóny flétniček malých flétnistů pod vedením paní vychovatelky Jitky Běťákové.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
První týdny v mateřské škole
Mateřskou školu navštěvuje 49 dětí
od dvou do šesti let. 13 dětí se připravuje na vstup do základní školy.
Pracujeme podle školního vzdělávacího plánu a třídních vzdělávacích
plánů, které jsou doplňovány kulturními a sportovními akcemi. Úzce
spolupracujeme s obecním úřadem.
Začátek září se nesl v duchu seznamování. Děti se seznamovaly se svými značkami, s novými kamarády ve
třídě a jejich jmény, s pravidly třídy,
s hračkami. Nově příchozí děti jsme
se snažili motivovat, povzbuzovat
a poskytovat jim dostatečný časový
prostor k zapojení do kolektivu a
společných činností. Adaptaci dětem
velmi usnadnil maňásek.
V druhé polovině měsíce se už děti
učily říkadla, písničky a třídu i chodby začínaly zdobit první výtvory.
Předškoláci plnili první úkoly, kterým říkají školácké a tyto úkoly plní
velmi zodpovědně.
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Poslední zářijovou sobotu nejstarší děti spolu s prvňáčky obohatily hodový program v nově
otevřeném kulturním centru divadelním představením „O veliké řepě“.
Hlavní téma pro další období jsme nazvali „Barevný podzim“
S přicházejícím podzimem pozorujeme změny v přírodě. Při vycházkách sledujeme barvy
v přírodě, ovocné stromy s jejich plody, zahrádky s podzimními květinami, práci na poli
a v zahradách, sbíráme kaštany, ořechy, pestrobarevné listy a vše, co nám podzim nabízí.
Po příchodu do třídy zážitky z vycházek děti přenášejí na papír nebo tvoří z přírodního
materiálu. A to hlavně, když je venku deštivé počasí.
Ale samozřejmě nezapomínáme na úkoly, které máme zakotveny v našich plánech.
Koncem října nás navštívila paní Lenka Sasínová se svým
divadelním představením. Zahrála tři loutkové pohádky –
„O kominíčkovi“, „ Sněhurku“ a „Otesánka“.
Další akce, na kterou se připravujeme je Helouvín a s ním
spojený pochod broučků obcí a pouštění balónků štěstí.
Marie Březovská, učitelka MŠ

ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovský kotlík
Letošní osmý ročník byl zase posunut o kousek dopředu, a to hlavně co se týká programu.
Děkujeme všem organizacím za spolupráci, za jejich ochotu, čas a energii, které vynakládají, aby se tato již tradiční skvělá akce mohla uskutečnit. Opravdu díky vám všem naše obec
žije, a my si toho vážíme!
VÝSLEDKY:
Cena poroty:

Cena diváků:

1. Chovatelé
2. Myslivci
3. Včelaři a fotbalisté

1. Fotbalisté
2. Chovatelé
3. Soubor Petrovjan
Eva Mlýnková
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Soutěž o nejhezší předzahrádku a okolí domu
V letošním roce jsme nenechali hlasovat občany, ale rozhodli jsme se ohodnotit hezké předzahrádky, které ještě nebyly oceněny.
Pořadí bylo následující:
1.
místo rodina Peťova
2.
místo rodina Flašarova
3.
místo rodina Kláskova (Rybáře)
4.
místo rodina Úlehlova
5.
místo rodina Petry Vajčnerové
Děkujeme sponzorům za věnované dary. Byli jimi Květinářství aPpneuservis pana Zbyňka
Klímy v Petrově, dále Květinářství Sochorová Strážnice a Zahrádkářské centrum Jaroslava
Michny Strážnice. Další ceny věnovala také Obec Petrov.
Také děkujeme všem občanům, kteří se starají o okolí svých domovů.
Eva Mlýnková

Slavnostní otevření společenského centra, hody sv. Václava
a oslavy 15. výročí kostela
Slavnostní otevření bylo spojeno s hody a s oslavami 15. výročí kostela sv. Václava. Na
podnět paní Aleny Opavské jsme pozvali všechny dosavadní stárky. Převážná většina naše
pozvání přijala, čehož si opravdu moc vážíme. Díky nim byl i krásný průvod a zavzpomínali jsme si na časy, kdy hody v naší obci začínaly.
Předpokládali jsme, že se otevírání zúčastní hodně lidí a tak jsme se snažili program, prostory, občerstvení a hudbu přizpůsobit tak, aby byla většina návštěvníků spokojena. Děkujeme všem stárkům, souboru Petrovjan, paní učitelkám a dětem z MŠ a ZŠ, dětem z Danájku,
klukům Šťastným, Helči a Tamči a všem, kteří se podíleli na programu.
Většinu občerstvení připravovaly kuchařky, paní učitelky a paní Jana Eisová. Také jim patří
velký dík, že nám umožnily objednat si koláčky a kanapky ve školní kuchyni, čímž jsme
ušetřili spoustu peněz. Vinaři zase darovali víno a připravili degustaci.
Poděkování patří také otci Robertovi, který nám nové prostory posvětil. Paní Ivě Kláskové
patří dík za výrobu voniček pro stárky a paní Marii Brydlákové za darovaný materiál.
Oslavy pokračovaly také v pondělí na svátek sv. Václava slavnostní hodovou mší svatou,
kterou ozdobily také krojované páry. Po mši svaté ještě vrátila hodová chasa právo na obecní úřad.
Děkujeme také vám, milí Petrovjané, že jsme společně vytvořili příjemnou atmosféru po
celou dobu hodového veselí.
Starostka a místostarosta
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
V soutěžní ročníku 2015/2016 se A-mužstvo pod vedením p. Rudolfa Buzaye z Holíče nachází po 12. kole s počtem 20 bodů na 5. místě.
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

+
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
3
3
2
1

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

1
3
3
3
4
5
6
6
6
5
5
6
7
10

Skóre
26 : 12
42 : 17
38 : 19
27 : 16
18 : 15
27 : 28
26 : 28
29 : 22
24 : 30
19 : 26
13 : 28
18 : 29
16 : 33
11 : 31

Body
27
25
23
21
20
19
18
16
16
15
13
12
9
4

Prav
( 6)
( 7)
( 5)
( 6)
( -1)
( 4)
( 3)
( -5)
( 1)
( 0)
( -8)
( -9)
(-12)
(-11)

Výsledky utkání vč. střelců Sokola Petrov po 12. kole soutěžního ročníku 2015/2016:
Petrov - Javorník
4:2
(Šantavý P. 2x, Macháček Z., Benovič)
Žeravice – Petrov
3:0
Petrov – Vnorovy
0:0
Mor. Písek – Petrov
1:1
(Matyáš)
Petrov – Vlkoš		
2:0
(Macháček Z. 2x)
Petrov – Suchov		
0:2
Ježov – Petrov		
2:0
Petrov – Rohatec B
2:1
(Šantavý P., Benovič)
Lipov – Petrov		
3:1
(Benovič)
Petrov – Radějov		
2:0
(Hartman, Šantavý P.)
Hr. Lhota B – Petrov
0:1
(Zezula)
Petrov – Domanín
5:1
(Benovič 3x, Hartman, Šantavý P.)
Do konce podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016 ještě zavítá A-mužstvo k utkáním
na hřiště Žádovic a Javorníka.
Mužstvo žáku (okresní soutěž starších žáků 7 + 1) se po podzimní části ročníku 2015/2016
umístilo s počtem 9 bodů na 7. místě.
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Výsledky utkání vč. střelců Sokola Petrov:
Žeravice – Petrov
3:2
(Janeček, Pivoňka)
Petrov – Strážnice
0:10
Veselí n. Mor. B - Petrov
3:1
(Svačina)
KEN Veselí n. Mor. – Petrov
7:0
Petrov – Blatnice
4:9
(Fiurášková 2x, Pivoňka, Kočvara)
Petrov – Kněždub
11:2
(Rybar 6x, Fiurášková 2x, Pivoňka 2x, Svačina)
Petrov – Lipov
5:1
(Rybar 3x, Kuchařič, Podrazil)
Vnorovy – Petrov
2:4
(Rybar, Podrazil, Fiurášková)
Petrov – Hr. Lhota
2:3
(Rybar, Podrazil)
Do konce letošního roku náš čeká ještě realizace investice s názvem „Modernizace vybavenosti sportoviště – pořízení fotbalových střídaček“, na kterou naše organizace získala dotaci
z Jihomoravského kraje.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a za podporu.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel

Sbor dobrovolných hasičů
Podzimní soutěžení
Se začátkem školního roku jsme se s vervou
sobě vlastní vrhli do dalšího trénování, pilování
dovedností a schopností týkajících se hasiččiny.
Své dovednosti zúročili tři z nás, když se zúčastnili
2. ročníku soutěže TFA pro mladé hasiče. Petrov
reprezentovali Katka Fiurášková, Martin Zelinka
a Jirka Svrčina. Katka potvrdila své schopnosti
a v celkovém hodnocení získala 3. místo, čímž
potvrdila svůj loňský výkon.
Po zbytek září jsme všichni poctivě trénovali
na podzimní část soutěže Plamen a to Závod
požárnické všestrannosti. Petrov reprezentovala
dvě družstva a to starší a mladší žáci. Starší žáci
se umístili na 11. místě a mladší žáci obsadili 17. příčku.
V zimním období budeme v tělocvičně školy pilovat uzly, motání hadic a kondičku,
abychom naši „zimní přípravu“ zúročili v jarních soutěžích.
Scházíme se každý pátek v tělocvičně ZŠ od 17 do 18 hodin.
Mgr. Jana Trojancová
vedoucí
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Léto nemilosrdně skončilo a stejně tak skončila hasičská soutěžní sezona. Jako již tradičně
se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěžních klání Grand Prix Hodonín, do jehož kalendáře
patří i soutěž konaná u nás v Petrově. Bohužel, díky pracovnímu vytížení se nám podařilo
startovat jen přibližně na poloviny soutěží. I tak jsme zaznamenali pěkné výsledky jako
např. ve Velké nad Veličkou, kde jsme z účastníků GP Hodonín skončili na druhém místě
(celkově na místě 5.). Ve výsledném pořadí jsme pak v tomto seriálu soutěží obsadili 9.
místo.
Mimo seriál GP jsme se zúčastnili noční
soutěže v Hrubé Vrbce a soutěže v Blatnici pod Sv. Antoníčkem. V první jmenované jsme si připsali úspěch v podobě poháru
za druhé místo. Ve druhé jsme v náročných
podmínkách, kdy byl pro všechna družstva
povinný zásahový oblek, těžká obuv a široké zásahové hadice, dokonce zvítězili a odvezli si pohár pro vítěze.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem
občanům, kteří nám věnovali železný odpad
při sběru, který jsme provedli na začátku října. Tentokráte se nám jej podařilo shromáždit bez mála dvě tuny železného odpadu. Děkujeme Vám za Vaši podporu.
S přáním krásného podzimu,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Obec Petrov má dalšího reprezentanta
Pavel Mikéska nastoupil se lvem na prsou v Rugby league
a obec Petrov, má tak dalšího reprezntanta.
Po roce dřiny a několika ligových zápasech se Pavlovi splnil sen. Kupředu ho hnali Karel Rosek (zakladatel a trenér BLACK ANGELS HODONÍN) a Aleš Fraňo (trenér
Roosters Mikulov) Petr Šedina (kapitan reprezentace). Pavel nastupoval střídavě za oba týmy a díky jeho hernímu
projevu si ho všimnul trenér reprezentace Ladislav Cintler.
Třicetileté levé křídlo dostalo šanci se ukázat na soustředění, kde se sešlo 31 TOP hráčů Rugby league z celé ČR,
ale pozvánku do reprezentace mohlo dostat jen 17. Tři dny
po soustředění přišla Pavlovi zpráva… “GRATULUJI K
DRESU S ČÍSLEM 5.”
A nemožné se stalo skutečností.
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Nováček s číslem #5 nastupuje do zápasu s
obrovskou chutí a na hřišti je to znát.
Po 67 minutách Pavel skóruje, nebo-li pokládá svůj první reprezentační TRY. Díky
svému výkonu na hřišti nezklamal důvěru
trenéra a zajistil si místo v reprezentaci i na
další zápasy.
Romana Šmachová

UPOZORNĚNÍ
Možnost pronájmu prostor společenského centra
Zastupitelstvo obce schválilo podmínky pronájmu prostor a to:
- pořádání svateb a oslav od poledních hodin
cena pro místní občany 3000,- Kč, pro přespolní je cena 4000,- Kč
- pořádání oslav od večerních hodin
cena pro místní občany 2000,- Kč, pro přespolní je cena 3000,- Kč
- pořádání trachty, besedy (cca 1-2 hodiny)
cena pro místní občany 1000,- Kč
V ceně jsou zahrnuty prostory sálu, kuchyně, sociálního zařízení a šaten. Na pronájem bude
sepsána smlouva a zaplacena záloha ve výši 5000,- Kč. Pokud budou prostory odevzdány
uklizené a v pořádku bude rozdíl mezi zálohou a nájmem vrácen.
Tyto ceny jsou nastaveny dle porovnání cen pronájmů v okolních obcích a dle provozu
může dojít k jejich úpravám.
Eva Mlýnková

Nechat volně pobíhat psa se může prodražit, tolerance končí
Stále častějším jevem v naší vesnici je problematika volně pobíhajících psů. Bohužel se
jedná o stále častější jev. Zdá se, že pohár trpělivosti se dostatečně naplnil a nezbývá, něž
potrestat ty, kteří za tuto situaci a více či méně mohou – tedy jejich páničky.
Bylo by nesmyslné čekat na dobu, až se takovýto domácí miláček dostane pod kola automobilu nebo snad se stane ještě něco horšího, než že se pokřiví jen plechy! Proto si připomeneme základní pojmy, fakta, týkající se „pejskaření“ (i když někteří majitelé k této činnosti
mají daleko).
Zákaz volného pobíhání psů nevyplývá přímo ze zákona, ale může jej stanovit obec svou
vyhláškou. Naše obec ji má od roku 2010. Porušení obecně závazné vyhlášky je přestupkem
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proti pořádku v územní samosprávě, řeší ji obec, která vyhlášku vydala a lze za ni uložit
pokutu do 30.000,- Kč. A pozor, porušením je už samotná existence psa bez vodítka, nemusí
se stát nic dalšího!
Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním se nebo třeba zvíře
vypustí nezamčenou brankou třetí osoba, je přestupkem proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, který řeší obec s rozšířenou působností, obec III. typu tzn. MÚ Hodonín. Pokuta za
to, že psa dostatečně nezabezpečíte proti úniku, může činit až 50.000,- Kč.
V obou popsaných případech odpovídá majitel za psem způsobené škody a především – pokud se stane a pes někoho napadne, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti a přestupcem
je vlastník nebo držitel psa. Zase na vysvětlenou – venčí-li zvíře někdo jiný než majitel a
pes někoho napadne, je odpovědný ten, kdo měl psa v té chvíli svěřeného.
Když pes uteče a napadne člověka, je případ posuzován jako ublížení na zdraví z nedbalosti. V přestupkovém řízení vás čeká pokuta 3000,- Kč. Může být ale ohodnocen jako trestný
čin, kdy hrozí až 2 roky vězení.
Pokud pes zaviní dopravní nehodu, prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem, tak majitel zodpovídá za vzniklou škodu a musí počítat s tím, že po něm bude náhrada požadována.
V případě napadení jiného psa musí majitel uhradit náklady léčení, vzniklou škodu.
Pokutu až 10 000 Kč můžete dostat od mysliveckého sdružení, když váš pes, i kdyby byl na
vodítku, vyplaší v lese zvěř.
Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), můžete dostat pokutu až 30 000,- Kč. Jak
tedy dál? Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená s
chovem psa a zajistí tak kvalitní a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného.
Pokud ne, bude s majitelem naloženo dle platných právních předpisů se všemi důsledky.
Realizace odchytu je pro obec finančně poměrně náročná záležitost, stejně tak jako následný
odvoz a umístění do smluvního útulku. Připočteme-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se
o mnohatisícový náklad. Další náklady pak vznikají denně na stravu takto umístěného psa.
Úhrada těchto nákladů však není jediný výdaj majitele. S dalšími výdaji pak majitel může
počítat po zahájení již zmiňovaného přestupkového řízení.

Atletické talenty z regionu vás zvou do svých řad
Atletický klub Hodonín úzce spolupracuje se Základní školou U Červených domků. Díky
tomu mohou děti využívat blízkosti atletického stadionu, kvalitního tréninkového i závodního nářadí a náčiní a zkušených trenérů. Sportovní dovednosti mladých talentů se daří
rozvíjet také díky příspěvkům MND a.s., které klub i školu podporují.
Děti z hodonínského klubu zde trénují ve skupině, jejíž jednotu a týmového ducha posiluje
často i skutečnost, že jsou také spolužáky - společně se učí, společně trénují, společně závodí za jeden tým. Přitom každý může vyniknout ve své disciplíně. Učí se tedy udělat všechno
pro vlastní výhru, ale i týmovou spolupráci.
O výborných podmínkách i zkušenosti trenérů vypovídají nejlépe skvělé výsledky mla-
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dých sportovců. Ti naposledy zazářili na
Mistrovství české republiky mužů a žen do
22 let, které se na stadionu U Červených
domků konalo poslední srpnový víkend.
Filip Sasínek ovládl trať 3000 metrů s překážkami a skvělým časem překonal i jedenáct let starý rekord mistrovství. Bronzovou medaili přidal na pětikilometrové trati
David Kákona.
V dnešní době jsou pohybové aktivity vytlačovány sezením u počítačů a u televize.
Proč raději nenajít dítěti vhodnou volnočasovou aktivitu a udělat tak něco pro
zdraví dítěte? Vyzkoušet to můžete třeba právě v Atletickém klubu v Hodoníně. Trénovat
mohou děti jakéhokoliv věku. Zkuste se podívat na www.akhodonin.com nebo přijměte
pozvání mezi nás a přijďte se denně mezi 14. a 18. hod. podívat, jak probíhají tréninky.
připravila: Andrea Červenková

Strážnice v listopadu přivítá divadelní soubor z Vídně
V neděli 29. 11. v 15:00 se na prknech KD Strážničan představí již potřetí divadelní spolek
Vlastenecká omladina z Vídně se světoznámou muzikálovou komedií My Fair Lady (hranou v češtině). A proč si Vídeňáci vybrali právě Strážnici?
Aktivní člence spolku, strážnické rodačce Janě Bělochové (Kolenc), se podařilo navázat
úzkou spolupráci s FS Demižón Strážnice. Omladina ve Strážnici vystoupila již před třemi
lety s muzikálem Šumař na střeše a loni se podílela na výročním programu Demižónu.
Vlastenecká omladina, která má za cíl udržování české kultury v Rakousku a jejímž heslem
je „Kdos českého původu, lni ku svému národu!“, byla velmi vždy dojatá srdečným přijetím od Strážničanů a ráda se ke svým přátelům do Strážnice vrací.
My Fair Lady si diváka ihned získá lehkým
a inteligentním vtipem, napínavou zápletkou i romantickými momenty, za srdce pak
chytne krásná, podmanivá hudba.
Kromě Jany Kolenc se navíc v jedné z hlavních rolí předvede také další Strážničan,
Vojtěch Berčík.
„Přijďte se na nás podívat a přesvědčit se,
že stejně jako je udržovaná a rozvíjená lidová tradice ve Strážnici, tak kvete i česká kultura ve Vídni. Srdečně Vás všechny
zveme.“
Za Vlasteneckou omladinu: Ing. Anna Vaďurová (předsedkyně spolku, www.omladina.at)
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci listopad:
Listopad:
3.11. Marie Haraštová
14.11. Marie Martinková
16.11. Jan Kuja
18.11. Marie Kujová
18.11. Anna Sasínová
25.11. Josef Janeček
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody
v naší obci.
Opustili nás:
Matylda Kuricová
Josef Florián
Marie Mišková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Narodili se:
Kristýna Mazáčová
Dorota Boťánková
Alexandra Salčáková
Vanesa Urbánková
Adéla Hartmanová
Jiří Rech
František Klásek

Termíny svozu odpadů:
LISTOPAD - PROSINEC
POPELNICE : 9.11., 23.11., 7.12., 21.12. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13.11., 11.12. pátek
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Ve dnech 18. a 19. listopadu v době od 8.00 do 17.00 můžete velkoobjemový a
nebezpečný odpad odevzdat na sběrném dvoře.
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Obecní úřad zve všechny důchodce na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI,
které se uskuteční v pondělí 14. prosince 2015 ve společenském centru.
Začátek je v 18.00 hodin.
Je pro vás připraven zábavný program.

NENECHTE, ABY VÁM PODZIM ZKAZIL POSTAVU!!!!

NENECHTE, ABY VÁM PODZIM ZKAZIL POSTAVU!!!!

To To
vševše
se se
100%tní
přístup
100%tnízárukou
zárukoukvality,
kvality, osobní
osobní přístup
a vedení
celou
dobudosahování
dosahovánívašeho
vašeho stanoveného
stanoveného cíle.
a vedení
popo
celou
dobu
cíle.

Naše
zní ,,výsledky
,,výsledkynebo
nebo
vrácení
peněz“.
Naše motto
motto zní
vrácení
peněz".
Jedná se o kompletní službu, kdy Vás vyzbrojíme informacemi,

á se o kompletní službu, kdy
vyzbrojíme
informacemi,
jak Vás
si dlouhodobě
udržet
kondici. jak si dlouhodobě udrž
kondici.
Do
konce
LISTOPADU
–
analýza
těla ZDARMA
vč. doporučení
once LISTOPADU – analýza stavby tělastavby
ZDARMA
vč. doporučení
jak na výsled
jak
na
výsledné
hodnoty
reagovat,
objednejte
se
na
tel.
722
903
305
Pávková
hodnoty reagovat, objednejte se na tel. 722 903 305 Pávková
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