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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme za sebou krásné barevné podzimní dny, kotlík, hody, výstavu papoušků
a turnaj ve stolním tenise. V měsíci říjnu jsme si připomněli 101. výročí vzniku Československé republiky. Tuto neděli budeme slavit kulaté výročí sametové
revoluce. Vzpomeneme na dřívější časy, které byly tak nepodobné těm našim
současným. Kdy jsme stáli fronty na banány, toaletní papír a cestovat jsme mohli
pouze prstem po mapě. Teď už je to naštěstí jinak, proto si toho važme.
A co se děje v současné době v naší obci? Minulý týden jsme prostřednictvím
firmy Ekosvětlo, s.r.o. podali žádost na dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
na Státní fond životního prostředí. Do konce roku budeme žádat o dotaci na nové
dětské hřiště v mateřské škole do programu Ministerstva pro místní rozvoj. Navštívili jsme hejtmana Jihomoravského kraje pana Bohumila Šimka a představili
mu konečnou verzi studie na rekonstrukci Plží a jednali jsme o možné finanční
podpoře na projektovou dokumentaci z Rozpočtu Jihomoravského kraje. Dozvěděli jsme se také, že cyklostezku Sudoměřice – Petrov nemůžeme realizovat, a
to z důvodu nesouladu projektové dokumentace s územním plánem naší obce
a obce Sudoměřice. V územních plánech jsou v těchto lokalitách územní rezervy
pro obchvaty obcí. Tento týden jsme ve spolupráci s hodonínskými a našimi hasiči pokáceli dvě vzrostlé jedle u kostela, a to kvůli bezpečnosti zdraví a majetku.
Pracovníci obce započali práce s úpravami v obecním sklepě. Pomalu začínáme
s přípravami vánoční výzdoby obce a kulturních akcí, jež proběhnou v měsíci
prosinci a na které Vás všechny srdečně zveme.
Mějte hezké podzimní dny…
Starostka a místostarosta
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Usnesení č. 188 - 192 ze zasedání č. 11
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 29.8.2019
188. ZO schvaluje Program jednání.
189. ZO schvaluje Darovací smlouvu Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizaci. Tento dar bude použit pro zdravotnické účely v rámci veřejné
sbírky „Obměna zdravotnické techniky“.
190. ZO schvaluje Darovací smlouvu Zdislava Veselí z.ú. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč společnosti Zdislava Veselí z.ú. na poskytování sociálních služeb pro občany obce Petrov.
191. ZO schvaluje Odměnu pro kronikářku ve výši 8 000,- Kč za zpracování kronik za
roky 2014 – 2017.
192. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019. Viz. příloha č. 1/ZO11.
ZO vzalo na vědomí:
Informace starostky ohledně zahájení provozu ZŠ a MŠ Petrov a informace členů školské
rady.
Informace starostky ohledně schválené územní studie s názvem „Územní studie veřejných
prostranství Petrov – Vesnická památková rezervace Plže“.
Informace starostky ohledně převodu nebo koupi části pozemku p.č. 1391 v k.ú. Petrov
u Hodonína od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Usnesení č. 193 - 197 ze zasedání č. 12
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.9.2019
193.
194.
195.
196.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019. Viz. příloha č. 1/ZO12.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software ALIS spol. s r.o.
ZO schvaluje Upravený návrh projektové dokumentace na stavbu „Nový sběrný dvůr
Petrov“ dle platného územního plánu obce.
197. ZO pověřuje Starostku, aby do příštího jednání zjistila informace o hracích prvcích
z pryže, jako jsou technické parametry a reference o společnosti, která tyto prvky
vyrábí. Hrací prvky jsou v návrhu dětského hřiště v zahradě mateřské školy.
ZO vzalo na vědomí:
Informace ředitelky Mgr. Renaty Svobodové, týkající se provozu příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Petrov.
Informace starostky ohledně možné výsadby zeleně v ulici Rybáře.
Informace starostky ohledně projektu „Cyklotrasa Strážnice – Petrov“.
(V současné době je vydáno územní rozhodnutí a bude se podávat žádost o dotaci. Dále
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bude probíhat řízení na vydání stavebního povolení. Tato akce probíhá prostřednictvím
DSO Obce pro Baťův kanál).
Informace starostky o tom, že není možné realizovat projekt „Cyklostezka Petrov – Sudoměřice“, a to z důvodu nesouladu projektu se současným územním plánem obce. V části
trasy je v ÚP stavební rezerva pro plánovaný obchvat obce. Tato situace je i v katastrálním
území obce Sudoměřice.
ZO bere na vědomí Informace starostky o možnosti výstavby garáže paní Renaty Martinkové a souhlasí s realizací této stavby.

Sdělení obecního úřadu
Obec přistoupila k navýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na základě dlouhodobých komplikací v oblasti likvidace vytříděných odpadů, nejen
u našich partnerů, kde přetrvávají problémy především s odbytem vytříděných plastů, jsme
přistoupili k důkladnému ekonomickém rozboru hospodaření naší obce v této oblasti. Zastupitelstvo obce Petrov na svém zasedání, které se konalo dne 31.října, schválilo navýšení
poplatku za odpady. Od roku 2013 platí občané stále částku 390,- Kč a po celých sedm let
jsme tento poplatek nenavyšovali, i když obec na shromažďování, sběr, třídění a ukládání
odpadů doplácela ze svého rozpočtu. Objem odpadu se rok od roku navyšuje a obec to stojí
stále více peněz, proto jsme byli donuceni k tomuto kroku. Stejně tak, jak rostou ceny energií, vodného a stočného, tak se od letošního roku zvedne pro naši obec cena za skládkování.
Poplatek v naší obci bude od 1.1.2020 navýšen na cenu 480,- Kč za občana a rok, nebo
jako paušální poplatek za neobydlenou nemovitost/rekreační dům.
Obec se stále snaží zkvalitňovat služby v oblasti nakládání s odpady. V letošním roce jsme
provedli rekonstrukci kompostárny a v současné době připravujeme projekt „Nový sběrný
dvůr Petrov“, který chceme realizovat vedle kompostárny na bývalé farmě. Nové zařízení
by mělo zkvalitnit výběr a třídění odpadů, snažíme se dlouhodobě řešit i sběr a likvidaci
stavebních sutí. I nadále budeme provozovat svoz tříděného odpadu v pytlích a vybírání
velkoobjemového a nebezpečného odpadu na sběrném místě. Rovněž zatím nechceme měnit pravidla ukládání zeleně a dřeva na kompostárně. Přesto musíme na vás výrazně apelovat na dodržování pravidel ukládání. Zelenou hmotu ukládejte do vyznačených posádů,
zelenou hmotou není jakýkoliv ořez ze stromů a keřů, stejně tak šípové růže a šlahouny
z dýní a podobné materiály, které se mohou namotávat na překopávač. Zároveň tam nepatří
plastové pytle a podobné věci, to všechno musíme pracně ručně vybírat. Materiál na drcení
ukládejte zvlášť dřevo a zvlášť ořez ze stromů. Z dřevěných materiálů odstraňte kovové
části, zejména zámky, kování, kramle apod.
Žádáme Vás, abyste zároveň využívali kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny po
obci. Jedná se o kontejnery na textil, elektro, papír, plast a sklo.
Děkujeme všem těm, kteří řádně třídí odpad a zároveň vyzýváme všechny občany, aby jim
třídění nebylo lhostejné!
Za Zastupitelstvo obce Petrov
Eva Mlýnková, starostka
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Loučení s létem aneb listnáčková strašidýlka
Jak se nejlépe rozloučit s létem, než si ve spolupráci rodinných příslušníků vyrobit vlastního listnáčka a přijít si zasoutěžit?
Velká účast nás mile překvapila. Na školkovém hřišti se to hemžilo dětmi, rodiči i listnáčky. Výtvory z různých přírodnin byly originální, všem se moc povedly. Následná výstavka
přitahovala oči všech kolemjdoucích. Pro děti byly také připraveny sportovně-dovednostní
soutěže i něco k přemýšlení. Na závěr si mohl každý vytvořit svého malého lesního skřítka
z listí.
Snad se všem prosluněné zábavné odpoledne líbilo a opět se v tak hojném počtu sejdeme na
některé další akci pořádané ZŠ a MŠ.
						
Irena Šťastná, asistentka ZŠ

Návštěva kouzelníka
Poslední zářijový den nás navštívil pan kouzelník se svou asistentkou. Děti z mateřské
školky se těšily na zajímavá a záhadná kouzla, starší děti ze školy zároveň vedly už před
vystoupením zapálené debaty o tom, který trik se jak provádí. Vypadalo to, že je kouzelník
jen tak něčím neoklame. Ale musím přiznat, že ať jsme se snažili sebevíc přijít všem těm
záhadám na kloub, jak dokázal kouzelník přímo před našima očima vyčarovat živého holu-
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ba nebo králíčka, na to jsme nepřišli.
Kouzelník si také neváhal zvát za své pomocníky na podium děti ze školky a ze školy a
neušetřil této výsady ani některé paní učitelky. Tak jsme se tedy v té tak trochu kouzelnické
roli ocitli i my a mohli jsme se přímo účastnit takových záhad, jako je například zmizení
mincí či dřevěné kuličky, podivuhodných kouzel s provázky, balonky, barevnými šátky,...
A také již zmíněného vykouzlení živého holuba a králíčka, kterého jsme si všichni mohli na
konci představení pohladit.
Panu kouzelníkovi děkujeme, a jestli svým vystoupením inspiroval některé děti k nastudování kouzelnických triků, budeme se těšit i na jejich představení v naší škole nebo školce.
Veronika Smaženková, učitelka ZŠ

Anglické divadlo LAZY GOAT
Tento rok nás pozvalo Divadelní centrum ze Zlína do Strážnického kulturního domu na
anglické divadelní představení „Lazy Goat“ – tedy Líná koza.
V pátek 18. října 2019 ráno jsme museli přijít do školy trochu dříve, abychom stihli autobus
do Strážnice. Žáci třetího až pátého ročníku se už nemohli dočkat, čím nás tentokrát herci
překvapí. Těšili jsme se především na veselé písničky a na netradiční zpracování klasické
pohádky O zlé koze.
Tentokrát se nám vyplatila poctivá příprava, protože v představení zaznělo daleko více anglických slovíček a písničky byly všechny v angličtině.
Herci se opravdu velmi snažili a všichni se dobře bavili. Z divadla jsme odcházeli plni zážitků, které jsme rozebírali celou cestu domů.
Jitka Vyoralová, učitelka ZŠ

JABLÍČKOVÝ DEN
21. říjen „Den původních odrůd jablek“ – v naší škole a školce jsme si připravili pro děti
program, ve kterém se dozvěděly informace o odrůdách jablek, čím jsou jablka pro člověka
důležitá. Ve školce jablka malovali, vybarvovali, ale také ochutnávali a upekli si jablkové
záviny. U nás ve škole byl program trošku náročnější, přece jen jsme už školáci, tak jsme
jablka vážili, porovnávali jejich vzhled, chuť a popisovali je. Také skládali matematické
jablíčkové puzzle, učili se jednoduché krátké říkanky nebo ztvárnili dramaticky písničku „Měla babka“. Nakonec museli školáci
přiložit ruku k dílu a ti, kteří si chtěli smlsnout na jablíčkovém poháru, museli jablka
očistit, nastrouhat a připravit si pohárky na
jejich výrobu. Věřím, že se jim aktivity tohoto dne líbily a něco si z nich také odnesli.
Renata Svobodová, ředitelka ZŠ
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Beseda se spisovatelkou
V úterý 22. října za námi přijela do školy česká spisovatelka a scénáristka Markéta Harasimová, aby děti seznámila se svojí knihou Z deníku kočičky Ťapičky. Své vyprávění
o obsahu knihy a hlavní hrdince Ťapičce střídala s dramatizací příběhů, což se dětem moc
líbilo. Jejich pozornost ještě zvýšilo, když
jim paní spisovatelka po každém hereckém
vstupu dávala kontrolní otázky k tomu, co
slyšely. Na závěr měly děti možnost vidět
skutečnou kočku Ťapičku i její kočičí kamarády na fotografiích. Hodně dětí využilo
možnosti si knížku zakoupit a nechat podepsat autorkou. Beseda i příběhy se jim líbily, a hned o přestávkách si v ní začaly číst
i vybarvovat obrázky.
Nikol Antošová Nedvědická, učitelka ZŠ
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Truhlík a Truhlička
Předposlední říjnové dopoledne zpříjemnilo dětem krásné divadélko. V loňském roce nás
Truhlík s Truhličkou seznámili s popletenou pohádkou o tom, jak se vaří, stoluje, a nakonec
i uklízí. Letos si pro nás skřítci z čarovné truhlice připravili pohádku o
hygieně. Truhlík měl za sebou první školní den. Ze školy se ale vrátil
o dost dříve, a navíc v tváři celý
žlutý. Do toho všeho mu bylo velice zle od žaludku a vůbec nevěděl,
čím by to mohlo být. A tak Truhličce nezbylo nic jiného, než vypátrat, co to Truhlík v té škole dělal.
Skřítci nám tak během představení
s písničkami zopakovali, proč, kdy, kde a jak si správně mýt ruce.
kolektiv MŠ

Canisterapie
Dne 22.10.2019 v tělocvičně ZŠ proběhla Canisterapie pod vedením paní Junaštíkové. Děti
z MŠ si vyzkoušely prolézt tunelem a přeskakovat překážky, nakonec podlézaly pod psem.
Dověděly se, jak správně cvičit psa, jak pes léčí nemocné lidi nebo jak zachraňuje lidi zraněné.
kolektiv MŠ
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ZE ŽIVOTA OBCE
Soutěž o nejhezčí předzahrádku
Sešel se rok s rokem a obec znovu vyhlašovala na Petrovském kotlíku výsledky soutěže
„O nejhezčí předzahrádku a okolí domu“. Mezi tři oceněné předzahrádky byly vybrány:
1.
2.
3.

Místo – manželé Šantaví
Místo – manželé Svobodovi (Babidoly)
Místo – manželé Štýblovi

Oceněným majitelům předzahrádek ještě jednou gratulujeme a děkujeme také všem ostatním, kteří se vzorně staráte o okolí vašich domů.
Eva Mlýnková, starostka
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Petrovský kotlík
Předpověď počasí na tuto akci nebyla v týdnu moc příznivá. Proto jsme už v pátek postavili
stany, nenechali se odradit, a připravili se tak na mokrou variantu, která se naplnila. I přes
deštivé počasí začaly organizace už od rána chystat svá stanoviště, zdobit stánky a svážet
potřebné věci na to, aby mohly zdárně uvařit guláš a zapojit se do programu.

Petrovské svatováclavské hody
Stavěním máje byly zahájeny letošní petrovské hody. Samotné hodování vypuklo slavnostní mší svatou, jejíž celebrantem byl náš farář Lukasz Karpinsky. Po malém hodovém občerstvení před kostelem přešla krojovaná chasa k obecnímu úřadu, aby požádala vedení obce o
hodové právo. Poté následoval průvod obcí a tančení pod „májků“.
Eva Mlýnková, starostka

Projekt „Procvič tělo a paměť v Petrově“
Do dotačního titulu Jihomoravského kraje „Zdravý Jihomoravský kraj“ se naše obec zapojila letos již po třetí, tentokráte
s projektem „Procvič tělo a paměť v Petrově“. Díky dotačním
prostředkům z krajského rozpočtu a spolufinancování z obecního rozpočtu probíhalo bě-
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hem léta a podzimu posilovací cvičení s
Pavlínou Macháčkovou, trenérkou, cvičení
jógy s Rostislavem Mahdalem, lektorem a
také trénování paměti pro seniory se Zdeňkem Glozem, trenérem. Těší nás, že občané
této možnosti využili a zapojili se s radostí
do připraveného projektu.
V příštím roce by chtěla obec v těchto aktivitách pokračovat.
		
Eva Mlýnková, starostka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Český svaz chovatelů
Úspěšná výstava
Základní organizace chovatelů v Petrově uspořádala ve spolupráci s obecním úřadem výstavu papoušků a drobného exotického ptactva. V prostorách společenského centra bylo ve
dnech 2-3.11.2019 vystaveno na 60 druhů exotického ptactva. Výstavnímu výboru ve složení: Oselka Jan, Janeček Milan, Janča Martin a Ospalík Radek se podařilo zajistit sortiment
ptáků vysoké úrovně. Zastoupeni byli papoušci Kakadu, Alexandry, Rosely, Amazoňani
atd.
V soutěži o pohár "vítěz výstavy" návštěvníci odhlasovali toto pořadí: první místo Kakadu
Růžový - chovatel Vavřík Jaroslav, druhé místo Arakinda Zlatý - chovatel Sedláček Miroslav, třetí místo Papoušek Červenokřídlý - chovatel Sedláček Miroslav, čtvrté místo Amáda
Gouldové - chovatel Oselka Jan, páté místo Rosela Penantova - chovatel Janeček Milan.
Výstavu shlédlo 630 dospělých návštěvníků a minimálně stejný počet dětí. Podle jejich
vyjádření se výstava líbila a hodnotili zejména kvalitu vystavených ptáků a prostředí, které podtrhla výzdoba sálu. Rovněž výstavka z historie a činnosti petrovských chovatelů se
setkala se zájmem návštěvníků. K dobré pohodě přispělo občerstvení, které zajistil pan
Michal Staněk.

5/2019

strana

13

Poděkování patří i obecnímu úřadu za poskytnutí sálu, paní starostce za pomoc při propagaci výstavy v rozhlase i okolních obcí, pracovníkům obce za pomoc při přepravě a demontáži
klecí. Na závěr je potřeba poděkovat všem vystavovatelům i členům ZO za aktivní přístup
při zajištění potřebných úkolů, bez kterých by nebylo možné tak úspěšnou akci uskutečnit.
Za výbor ZO ČSCH Petrov
Jan Oselka

Sbor dobrovolných hasičů
Za okny máme krásný podzim a už se pomalu chystáme na předvánoční čas. Co jsme nestihli doma a na zahradách udělat, to už stěží letos nedohoníme. Stejně tak i my hasiči se již
soustředíme spíše na přípravy ukončení roku a pomalu začneme střádat plány na rok další.
Ještě teď na podzim jsme stihli dvě pracovní akce. Během několika denní brigády jsme
zvenku rekonstruovali boudu, kterou máme na koupališti a chceme ji využívat pro uskladnění nářadí pro naše mladé hasiče. Bouda tak dostala novou střechu a opláštění. Ještě nás
čekají další práce uvnitř, takže ani dále zahálet nebudeme.
Taky jsme posbírali od občanů kovový odpad. Opět jsme naplnili čtyři fůry odpadem. Díky
všem, co jej poskytli.
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U obou akcí patří hlavní
dík všem členům, kteří se
do prací zapojili a udělali
si čas. Hlavně to, najít si
čas, není někdy snadné,
protože vše probíhá v jejich volném čase a toho
nebývá nazbyt. O to větší
dík těm, co to zvládli!
Dík patří i obci, která nás
podpořila a pomohla nám
například
zlikvidovat
odpad vzniklý při rekonstrukci boudy, na sběr zapůjčila obecní nákladní auto a poskytla prostory na sběrném dvoře.
Teď Vám již popřeji krásný předvánoční čas a s některými se uvidíme na další akci, kterou
je Čertovské dostaveníčko.
Petr Zezula,
starosta sboru

Podzimní soutěžení
S podzimem nás čekaly dvě soutěže, a to první říjnovou sobotu Závod požárnické všestrannosti. Soutěže se zúčastnila družstva mladších a starších žáků, dorost letos skolila nemoc.
I přes vytrvalý a velmi silný déšť jsme se nevzdali a zdolali trať se šesti zastávkami pro splnění úkolů jako je střelba ze vzduchovky, zdravověda, uzlovaní, znalosti topografie, technických a hasebních prostředků a posledním v řadě bylo šplhání na laně. Nepřízeň počasí si
vybrala malou daň a mladší žáci se umístila na 11. místě a starší žáci na 11. místě . Přežili
všichni bez újmy na zdraví, snad jen letos přivezli domů o trochu bláta víc než jindy. Byli
jste skvělí, jsem na vás pyšná.
Druhou říjnovou sobotu proběhla soutěž TFA mladých hasičů a dorostu v areálu Střední
odborné školy ve Strážnici. Náš sbor v první části soutěže reprezentovali v kategorii mladších a starších žáků ostřílení borci Ondřej Machala a Martin Klásek a nováček František
Javornický. Všichni tři se statečně prali s nástrahami tratě, kde překážky tvoří aktivity,
s nimiž se může hasič setkat u „ostrého“ zásahu, např. záchrana člověka, přenášení břemene, motání hadic a výstup po schodech do 2.patra, ale také se svými fyzickými silami. Boj
vyhráli všichni tři, neboť došli zdárně do cíle. V celkovém hodnocení se umístili: Martin
na 10. místě, Ondřej na 5. místě a Franta při svém prvním startu obsadil 13. místo ve svých
kategoriích.
Ve druhé části soutěže se utkali dorostenci. Naše barvy hájil ostřílený závodník této soutěže
Martin Zelinka. Čekaly ho stejné překážky, ale ve vyšší váhové a délkové kategorii, např.
40kg figurína, výstup do 4 patra. Přestože byl lehce oslaben bacilem, zužitkoval své zkušenosti a pouhých 16 setin sekundy mu chybělo k medailové pozici. Skvělý výkon, smekám.
							
Jana Trojancová, vedoucí
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Tělovýchovná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov
v rámci okresního přeboru na 11. místě s počtem 15 bodů (získali jsme o 1 bod více než
v tuto dobu v loňském soutěžním ročníku 2018/2019).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OP muži
SK Vnorovy A
FK Hodonín B
Dambořice
D. Bojanovice
SK Svatobořice
Bukovany
FC Lipov z.s.
Hr. Lhota B
SK Žarošice
Hovorany
Sokol Petrov
St. Poddvorov
Vlast Ježov
Nenkovice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
9
8
8
8
8
5
5
5
4
5
3
2
0

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

1
3
3
4
4
5
5
5
7
6
8
10
9
12

66:7
31:15
37:29
37:18
32:20
33:29
25:21
25:43
31:27
29:31
27:42
19:36
18:48
14:58

36
28
26
25
25
24
18
18
16
15
15
9
8
1
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Po tragickém vstupu do nové sezóny (5 úvodních zápasů – 0 bodů) se nám nakonec podařilo
odlepit od dna tabulky, kdy po následném hektickém výkonu domácího mužstva především
v závěru podzimu se nakonec podařilo získat uspokojivý počet 15 bodů. Věříme, že v těchto
výkonech budeme pokračovat i v jarní části sezóny.
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Domácí
FC Lipov
Sokol Petrov
Žarošice
Sokol Petrov
Dolní Bojanovice
Sokol Petrov
Svatobořice
Nenkovice
Sokol Petrov
Vnorovy
Sokol Petrov
Hovorany
Sokol Petrov

Hosté
Sokol Petrov
Dambořice
Sokol Petrov
Bukovany
Sokol Petrov
Hroznová Lhota B
Sokol Petrov
Sokol Petrov
Hodonín B
Sokol Petrov
Starý Poddvorov
Sokol Petrov
Ježov

Výsledek
3:1
1:2
5:2
2:4
5:1
6:1
5:0
4:5
0:1
7:0
4:2
2:3
2:1

Z celkového počtu 13 mistrovských utkání Sokol Petrov v 5 utkáních zvítězil a 8x prohrál. Neúspěšné výsledky lze přičítat především neuspokojivé účasti řady hráčů v úvodu
podzimní části sezóny. Sezóna se však nachází teprve v polovině, přičemž za celý kolektiv
fotbalistů Sokola Petrov si dovolím konstatovat, že v rámci jarní části sezóny uděláme maximum pro to, abychom se v rámci tabulky posunuli směrem nahoru na „klidnější příčky“.
Během podzimu nastoupilo k mistrovským utkáním celkem 26 hráčů. Nejlepší střelci mužstva: Pavel Šantavý (14 branek) a Daniel Janeček (7 branek).
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Rád bych tímto vyzdvihnul střeleckou potenci našeho nejzkušenějšího forwarda Pavla Šantavého, který na podzim
celkem 14x rozvlnil brankovou síť soupeře a aktuálně se
tak nachází na 2. příčce statistiky střelců soutěže OP Hodonín. Za zmínku stojí především jeho galapředstavení na domácím hřišti s věčným rivalem z Tasova (Hr. Lhota B), kdy
se Pavlovi v tomto utkání podařilo vstřelit neuvěřitelných
5 branek. Rovněž důležitý byl Pavlův hattrick (3 branky),
kterým Pavel obdaroval mužstvo ze Starého Poddvorova.
Pavlovi gratulujeme a pevně věříme, že jeho střeleckého
úspěchy budou pokračovat i v jarní části sezóny.
Během zimní přestávky bude třeba stabilizovat a případně
i posílit hráčský kádr. Příprava na jarní část sezóny bude
zahájena na začátku ledna.
Mužstvo starší přípravky suverénně vévodí tabulce OS starší přípravky sk. B, kdy po skvělých výkonech v podzimní
části sezóny vyhrál náš oddíl ve všech doposud odehraných 11 utkání. Aktuálně má tedy na
kontě 33 bodů, při skóre 148:38. Nejlepší střelci mužstva: Matyáš Šimon Jan (39 branek),
Konečný Tadeáš (35 branek), Kubík Tibor (25 branek), Blinkal Lukáš (19 branek), Konečný Štěpán (17 branek).

V zimní přestávce nás čekají tyto události:
- Leden - únor 2020 – výroční valná hromada TJ Sokol Petrov (termín bude upřesněn)
- 1. 2. 2019 – Ples sportovců 2020 – podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech
Všem fanouškům děkujeme za přízeň v roce 2019 a budeme se těšit na další podporu, kterou budeme zcela jistě v rámci jarní části sezóny potřebovat.
Ladislav Krůtil ml., jednatel
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Soubor Petrovjan
Letos jsme měli krásné září a v něm spoustu krásných akcí. První z nich již tradičně krásná
petrovská akce Kotlík nám sice propršela, ale to nám nemohlo zabránit v tom, abychom se
dobře bavili. Přípravu i průběh kotlíku jsme si užili opravdu parádně. Dokonce si troufnu
říct, že nám tato příprava dodala potřebný vítr do plachet. Na kotlíku jsme figurovali a taky
vystoupili za jeptišky. Bylo to veselé a sklidili jsme krásná slova nadšení i potlesk. Výborný hovězí guláš vařil Jožka Šťastný a ani nám nevadilo, že se všecek neprodal. Protože na
druhý den chutnal ještě líp. 
Druhý víkend v září patří Strážnickému vinobraní. Každý rok se na něm účastníme nejenom
slavnostního průvodu, ale také vystoupení. Letos jsme vystoupili s tanečním pásmem Aldamáš. Počasí nám přálo, takže i vinobraní bylo krásné.
Víkend s datem 28. září se vždy točí jenom kolem hodů. Připravit růže, přivézt máju, očistit,
nazdobit, postavit. To není jenom tak. Letos jsme bohužel nesehnali žádné ochotné mladé
lidi, kteří by nám udělali stárky, a tak se o toto všechno postaral soubor Petrovjan s nadšením sobě vlastním. Ale nejen ten se staral. Taky se starala paní starostka a všichni zaměstnanci obce. Ať už pomocí s přípravou či domlouváním všeho potřebného. Tímto bych
chtěla moc poděkovat paní starostce za ochotu, pomoc, i trpělivost.
Páteční stavění máje se nám vydařilo. Slibovaný déšť přišel až o půlnoci, takže jsme všechno bezvadně stihli. Strýc Sokol nás zase pěkně podirigoval, a tak se mája pod jeho taktovkou zvedla k nebi bez problémů. Kluci statečně posouvali „racochy“, holky se zase pevně
chopily lan. U táboráku jsme se pak vesele bavili s písničkou na rtu.
Letos vyšel svátek sv. Václava na sobotu, a tak byla mše svatá až po obědě, abychom po ní
mohli vyrazit rovnou žádat o právo. Protože jsme letos stárky neměli, zhostil se této úlohy
Jožka Šťastný. Ten si zopakoval žádání o právo po 31. letech. Paní starostka s panem místostarostou nám právo s úsměvem předali, a vyrazili jsme na obchůzku. Do kroku i tance
nám hrála DH Svárovanka ze Strážnice. Obchůzka skončila pod májů v Plžích, kde jsme si
ještě s chutí zatancovali nejenom petrovské danaje. Pak už jsme se šli vypravit na večerní
zábavu. Zábava s DH Svárovanka byla velmi veselá a tancovalo se skoro do rána. Jen byla
velká škoda, že na ni přišlo tak málo místních občanů. Tak možná příště už žádná zábava
být nemusí, aspoň se ušetří spousta peněz a práce s přípravou. ?
Na nedělní vracení práva přišlo v kroji jen 6 statečných. Ale o to veselejší to bylo. Kór, když
to byla taková pěkná neděle. Hody byly moc příjemné a veselé, a tak to má být.
Když jsem vzpomínala, že jsme měli veselé září, nesmím opomenout ani veselý říjen. Ten
byl ve znamení kulatin naší tanečnice Míši Macháčkové a taky bývalé vedoucí Aleny Opavské. Ještě jednou bych děvčatům chtěla popřát za nás za všechny mooc zdraví, štěstí, osobní
pohody, a ještě spoustu protančených let. Holky, vaše oslavy jsme si opravdu užili, stejně
tak jako všechny před tím :-)
Tohle vzpomínám proto, abyste věděli, že na zkouškách nezahálíme, ale pilně nacvičujeme.
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Za tyto dva měsíce jsme zvládli nacvičit 6 různých choreografií. Můžu Vám jen prozradit,
že s některýma z nich potěšíme naše seniory na jejich prosincovém setkání.
Teď už ale pilně nacvičujeme koledy na Štědrý den.
Pohodový podzim Vám všem za Soubor Petrovjan přeje

Ivana Klásková

REPREZENTACE NAŠÍ OBCE
O Veselský pohár
Podzimní sezóna úspěšně zahájena!
Dne 12.10.2019 se všechny závodnice SKMG Veselí nad Moravou představily na domácím
závodě O veselský pohár. Start to byl vydařený a o tom svědčí i krásná umístění.
1.místo - Juniorky (2004-2006) - Eliška Strachotová, Eliška Peluchová, Tereza Kadubcová,
Tereza Křížová, Anna Černá a Barbora Kozumplíková
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3.místo - NNML A (2010 a ml.) - Denisa Krzystková, Silvie Křížová, Eliška Kovářová, Barbora
Chmelíčková, Barbora Šišperová, Kateřina Matějná
Sportovní klub moderní gymnastiky zastupuje
z Petrova Silvinka Křížová. Další umístěná je
Terezka Křížová, dcera místní paní kuchařky ze
Strážnice. Holčičky jsou velice šikovné a musí
trénovat 3 x týdně 3 hodiny. V současné době trénují tzv. volný program, který je přípravou pro
možnost trénování na reprezentaci ČR. Zde můžu
zmínit, že odchovankyní našeho klubu je Sabina
Zálešáková, která v současné době reprezentuje
ČR v moderní gymnastice /viz. foto s Terezkou
Křížovou/. Pokud by se líbil tento sport malým
holčičkám, klub dělá nábor nových děvčat ve
věku 4-5 let. Přípravka se koná každé pondělí od
16:00 hod.
Podzimní sezóna je však v počátcích a holčičky
čeká dalších 6 závodů, kdy pro Silvinku je vrcholem tzv. Oblastní přebor a Terezku čeká,
pokud uspěje, mistrovství ČR konané v Karlových Varech.
Holkám přejeme hodně úspěchů a hlavně zdraví, aby mohly i nadále reprezentovat klub
SKMG Veselí nad Moravou*.
To vše přejí rodiče a trenérky klubu SKMG Veselí nad Moravou.
						
Ludmila Hybnerová
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30. výročí sametové revoluce – 30 let svobody
– 17.11.1989 – 17.11.2019
Tuto neděli 17.listopadu si připomeneme
30. výročí sametové revoluce. Je to pro nás
nejvýznamnější událost 20. a 21. století.
Važme si nabyté svobody, protože není zadarmo…pomáhejme ji zachovat!
Rok 1989, to nebyl jen listopad a už vůbec
ne, jen 17. listopad. Důležité dějinné události probíhaly po celý rok. V Československu začaly lednovými demonstracemi, které
přerostly v akce pod názvem „Palachův týden“. Probíhaly některé změny, které uvolňovaly režim, současně se však stejný režim snažil bránit všem podstatným změnám. Čím
více se blížil konec roku, tím více se drolil komunistický režim.
Několika větami si připomeňme průběh demonstrace, která se konala 17.listopadu 1989.
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Demonstrace 17. listopadu
V Praze na Albertově začala v 16 hodin řádně ohlášená a kupodivu povolená studentská
manifestace k uctění památky Jana Opletala za účasti zhruba 15 000 vysokoškoláků, po
níž následoval pietní akt na Vyšehradě. Část davu postupovala do centra metropole podél
Vltavy k Národní třídě, kde došlo k surovému zásahu příslušníků Veřejné bezpečnosti a pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti. Brutální zákrok, umocněný fámou o smrti
studenta matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martina Šmída, kterou rozšířila
vrátná na vysokoškolských kolejích v Praze-Troji Drahomíra Dražská, vyvolal všeobecné
pobouření veřejnosti. Rozhořčení přerostlo v následující mohutné protestní akce, které vyústily v pád režimu, jenž se pro svůj mírný průběh nazýval „sametovou“ nebo také „něžnou
revolucí“.
Zdroj: Reflex.cz
Eva Mlýnková, starostka

Pro majitele psů
Každý majitel psa má povinnost ho v kanceláři obecního úřadu nahlásit a platit za něj roční
poplatek. Majitel je za svého psa zodpovědný a jeho povinnost je ho mít při venčení na
vodítku a být schopný jej ovládat. Měl by si také zabezpečit, aby mu volně nepobíhat mimo
domov a neohrožoval jiné psy nebo ostatní občany. Tato skutečnost
se v naší obci stále děje a považujeme to za bezohlednost. Chtěla
bych také připomenout, že by mělo být samozřejmostí sbírání hromádek po svých miláčcích, kteří je dělají na pozemcích někoho jiného,
ať už obce, nebo soukromých majitelů. Jak by se vám líbilo, kdyby
cizí psi znečišťovali vaše vjezdy nebo záhonky?
K 1. lednu 2020 je povinnost mít psa očipovaného. Na základě
novely veterinárního zákona, která byla schválena v roce 2017 je očkování psa proti vzteklině povinné a platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v
době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací.
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Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Za psa bez
označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000,- Kč.
Eva Mlýnková, starostka

Čipování psů v naší obci
V sobotu 23.11.2019 od 14:00 do 16:00 proběhne před obecním úřadem čipování psů.
Cena mikročipu při této akci je 350,-. Jedná se o nejtenčí mikročipy, jsou bez registrace
(není povinná, ale pes není při ztrátě dohledatelný). Lze je registrovat do všech registrů.
Doporučuji www.pet2me.eu (je zdarma) nebo www.narodniregistr.cz nebo www.backhome.cz .
Od 1.1.2020 je očkování psa proti vzteklině platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, tetováním do 3.7.2011).
Vezměte si sebou prosím očkovací průkaz.

Jana Neugebauerová, zvěrolékařka

Vyhodnocení provozu Pošty Partner v naší obci
Uplynul již rok od převodu poštovních služeb v naší obci na projekt
Poštu Partner na soukromou firmu Stanislav Škodák. Provozování poštovních služeb sledujeme, během roku proběhly dvě schůzky se zástupci České pošty, s.p., výsledky byly pozitivní. K dnešnímu dni neevidujeme ani žádné negativní připomínky od občanů. Věříme, že tomu
bude i nadále a občané budou s poskytováním těchto služeb spokojeni.
							

Eva Mlýnková, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří pomáhali v letních měsících se sečením trávy kolem svých nemovitostí a teď na podzim s úklidem listí.
							
Starostka a místostarosta
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci listopad:
2.11. Věra Stoklasová
14.11. Marie Martinková
16.11. Jan Kuja
25.11. Josef Janeček
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Dominik Pávek
Sofie Hynková
Elen Valentová
Veronika Klásková

Opustili nás:
Stanislav Martinek

Termíny svozu odpadů:
LISTOPAD - PROSINEC
POPELNICE : 18.11., 2.12., 16.12., 30.12. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.11., 13.12. pátek
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Takové byly letošní hody…
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Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 11. 11. 2019
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

