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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 4/2016
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50,- Kč

V programu - vstupy organizací, mažoretky, taneční skupina
ARCOBALLENO, latinsko-americké tance, soutěže.
K tanci a poslechu zahraje skupina Jama
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
užíváme si posledních prázdninových letních dnů. Letní měsíce byly opět bohaté na kulturní akce a věříme, že většina z vás si nějaký program v petrovských Plžích nebo na Baťově
kanále vybrala. Pro naše nejmladší ještě chystáme tento pátek Loučení s prázdninami. Týden poté v sobotu 3.září proběhne na „kolečku“ Petrovský kotlík, na který se všichni určitě
už těšíte. Letošní Petrovské svatováclavské hody se uskuteční v sobotu 24.září a slavnostní
hodová mše svatá bude sloužena na svátek sv. Václava ve středu 28. Září. Po této mši chasa
vrátí právo na obecní úřad. Na všechny nadcházející akce vás všechny samozřejmě srdečně
zveme a těšíme se na příjemné setkání.
Co se týká prací v obci, tak obecní zaměstnanci se dvěma pracovníky na VPP neustále během prázdnin prováděli sečení zelených ploch a pracovali na údržbě obecního majetku. Od
měsíce září bychom měli získat další 3 posily z úřadu práce.
Děkujeme vám všem, kteří pomáháte se sečením a údržbou zelených ploch kolem svých
domů.
Přejeme vám hezké prožití zbytku léta
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 279 - 305 z jednání č. 20/2016 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 26.5.2016
279. ZO schvaluje Program jednání.
280. ZO schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Petrov za rok 2015 ve výši 175 362,51 Kč do Rezervního fondu.
281. ZO schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkové organizace za rok 2015.
282. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Petrov za rok 2015.
283. ZO schvaluje Hospodářský výsledek obce Petrov za rok 2015 ve výši 5 017 827,91Kč.
284. ZO schvaluje Převedení HV obce Petrov za rok 2015 z účtu 4310300 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 4320000 Nerozdělený HV minulých let.
285. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Petrov za rok 2015 s výhradou a přijetí systémového nápravného opatření.
286. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.
287. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
036841/16/OKŘ.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční
podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu Petrovské
svatováclavské hody ve výši 13 200,- Kč. Celkové náklady projektu činí 25 000,- Kč.
Poskytovaná dotace představuje 52,8 %.
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288. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
036697/16/OKH. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční
podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na „Dovybavení zásahové jednotky ochrannými a osobními pomůckami“. Dotace je poskytována ve výši 20 000,- Kč.
Představuje maximálně 70% skutečných výdajů na realizaci akce. 30% nákladů bude
financováno z vlastních zdrojů.
289. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330038610/001.
290. ZO schvaluje Prodej části obecních pozemků p.č. 865/1 a 1296/1 (cca 299 m2) v k.ú.
Petrov u Hodonína manželům Janě a Milanu Janečkovi, Petrov 418.
291. ZO schvaluje Kupní smlouvu manželé Jana a Milan Janečkovi, Petrov 418. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 865/4 o vým.295 m2, který vznikl Geometrickým plánem oddělením z pozemku p.č. 865/1v k.ú. Petrov u Hodonína a pozemek
p.č.1296/6 o výměře 4 m2 , který vznikl taktéž oddělením, a to z pozemku p.č. 1296/1.
Kupní cena za 1m2 byla stanovena na 50,- Kč. Celková kupní cena tudíž činí 14 950,Kč. Kupující rovněž zaplatí poplatky za vyhotovení kupní smlouvy, geometrického
plánu, daň z nabytí nemovitých věcí a vkladové řízení do KN.
292. ZO schvaluje Kupní smlouvu Cigánková Marie. Předmětem je koupě pozemků p.č.
2031/5 o výměře 123 m2 druh pozemku ostatní plocha a p.č. 1440/3 o výměře 63 m2 v
k.ú. Petrov u Hodonína, které vlastní paní Marie Cigánková, Sudoměřice 171. Kupní
cena činí 50,- Kč za 1m2. Celková kupní smlouva činí tudíž 9300,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a návrhem na vkladové řízení do KN hradí kupující. Daň
z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.
293. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_84421. Předmětem je udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru OSA a děl
literárních z repertoáru DILIA formou živého nedivadelního provedení. Smlouva se
týká 9 pořádaných kulturních akcí v letech 2013 až 2015. Výše odměny je 10 846,- Kč.
294. ZO schvaluje Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2016_99344. Předmětem je udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru OSA a děl
literárních z repertoáru DILIA formou živého nedivadelního provedení. Smlouva se
týká 2 pořádaných kulturních akcí /diskotéka/ v letech 2013 a 2014. Výše odměny je
1648,- Kč.
295. ZO schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. HOA-VF-31/2016.
296. ZO schvaluje Pořízení zabezpečovacích technologií CCTV do lokality Baťova kanálu
firmou Ivo Bačík. Celková cena činí 56 844,59 Kč včetně DPH.
297. ZO schvaluje Nominaci starostky Evy Mlýnkové na Řádnou valnou hromadu VaK
Hodonín, a.s., která se uskuteční dne 9.6.2016 v Kyjově.
298. ZO schvaluje Vydání souhlasného stanoviska Obce Petrov s umístěním sdružené kanalizační přípojky na části obecního pozemku p.č. 739/1 v k.ú. Petrov u Hodonína dle
předloženého záměru (manželé Boškovi, Ing. Kateřina Lončíková a Michal Svačina,
Marie Myslivečková), a to za podmínky dodání dokumentace skutečného provedení
přípojek každého stavebníka po realizaci této stavby. Na základě této dokumentace
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bude vyhotovena Smlouva o zřízení věcného břemene, ve které bude stanovena výše
poplatku ve výši v místě a čase obvyklém. Povrch obecního pozemku bude po dokončení stavby uveden do původního stavu, a to do 1 měsíce od dokončení stavby.
299. ZO ukládá Starostce, aby oslovila pana Jiřího Tomčalu o koupi pozemku p.č. 6 v k.ú.
Petrov u Hodonína, a to za cenu 100,- Kč za 1m2.
300. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1300/1 (cca 9 m2) v k.ú.
Petrov u Hodonína.
301. ZO schvaluje Umístění reklamního poutače firmy NaPlachtnici na sloup veřejného
osvětlení. Velikost poutače bude 0,6 x 1m.
302. ZO neschvaluje Finanční podporu pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s. Klub Radost.
303. ZO ukládá Ing. Ladislavu Krůtilovi a Marku Janíkovi, aby vyzvali pana Rostislava
Svobodu, aby přišel na příští jednání ZO ohledně dojednání stavu pozemků na farmě.
304. ZO neschvaluje Zřízení posezení na části obecního pozemku před Hernou, a to hlavně
z důvodu, že je zde napojení vedlejší komunikace na hlavní a posezení by bránilo
řidičům ve výhledu.
305. ZO schvaluje Umístění plynové přípojky k nemovitosti č.p. 206 dle předloženého návrhu Pavlem Kubalou na část obecních pozemků 523/1 a 584 v k.ú. Petrov u Hodonína. Jakmile bude zpracován projekt, bude uzavřena smlouva o výstavbě. Stavba bude
povolena za podmínek, že budou povrchy pozemků uvedeny neprodleně po ukončení
stavby do původního stavu za dohledu pracovníků obce a bude uzavřena Smlouva o
zřízení věcného břemene a zaplacena úplata za věcné břemeno v místě a čase obvyklá.
Vzalo na vědomí:
ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2016.
ZO bere na vědomí Nabídku spolupráce s Organizačně správním institutem, o.p.s. Brno.

Usnesení č. 306 - 319 z jednání č. 21/2016 Zastupitelstva obce
Petrov konaného dne 29.6.2016
306. ZO schvaluje Program jednání.
307. ZO schvaluje, aby starostka zajistila zaměření pozemků v areálu farmy dle navrženého
stavu. Náklady na vyhotovení geometrického plánu budou hrazeny ½ Obec Petrov a
½ Rostislav Svoboda.
308. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016.
309. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030030239/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
310. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330038468/004. Před-
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mětem smlouvy jsou části obecních pozemků p.č. 759/1, 806/1, 882/1 a 1290/8 v k.ú.
Petrov u Hodonína, na kterých oprávněný vybuduje stavbu „Petrov rozšíření kNN,
lokalita U Proudu“. Jednorázová náhrada na zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši 10 400,- Kč. Rozsah věcného břemene vymezuje Geometrický plán č. 742180a/2016.
311. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č.: SML_00636/16.
312. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Petrov u
Hodonína o výměře 12 m2 panu Martinu Krůtilovi. Pan Krůtil zde umístí dřevěný domek na prodej občerstvení. Cena za pronájem činí 40,- Kč za 1 m2/rok. Tudíž celkový
roční nájem bude činit 480,- Kč. Pronájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou dva měsíce.
313. ZO schvaluje Přijetí daru ZŠ a MŠ Petrov, příspěvkovou organizací ve výši 10 768,Kč od firmy TESPRA Hodonín za sběr papíru.
314. ZO schvaluje Vyřazení nepotřebného majetku v hodnotě 95 100,- Kč z evidence ZŠ a
MŠ Petrov, příspěvkové organizace.
315. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1299 o výměře 16 m2.
316. ZO schvaluje Umístění reklamy pana Jana Šimečka na sloup veřejného osvětlení před
domem č.p. 431. Velikost reklamního zařízení 0,6 x 1 m. Cena pronájmu za 1m2 a rok
je 600,- Kč.
317. ZO schvaluje Uložení elektrického kabelu ke studni pana Lukáše Jocha, Petrov 261 na
část obecního pozemku p.č. 1073 v k.ú. Petrov u Hodonína dle přiloženého situačního
nákresu. Kabel bude uložen v ocelové chráničce prům. 100 mm v hloubce 1 m. Po
ukončení prací bude pozemek uveden neprodleně do původního stavu.
318. ZO schvaluje Umístění rodinného domu pana Ing. Marka Zezuly, Skalica, na pozemky
p.č. 623/1 a 624 v k.ú. Petrov u Hodonína dle přiloženého nákresu v katastrální mapě.
319. Pronájem kolečka firmě FRK Tours s.r.o. dne 15.7.2017 za účelem uspořádání koncertu dechové hudby.
Vzalo na vědomí:
ZO bere na vědomí Návrh smlouvy o zřízení práva stavby Miroslav Svoboda a ukládá starostce, aby předložila projektovou dokumentaci pana Svobody do příštího jednání ZO.
ZO bere na vědomí informace starostky o vývoji projektu „Zlepšení systému povodňové
služby a preventivní protipovodňové ochrany DSO BK – Obec Petrov“
ZO bere na vědomí informace předsedkyně finančního výboru Karly Hlúpikové z kontroly, která proběhla dne 29.6.2016. Byly kontrolovány účetní doklady za období 1.1.
– 31.5.2016. Při kontrole nebyly shledány chyby ani nedostatky.
ZO bere na vědomí Žádost pana Richarda Koštuříka o odkoupení části obecního pozemku
p.č. 2030 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO bere na vědomí informaci od společnosti Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
o ocenění stavby „Rekreační přístav Petrov – Baťův kanál“ v soutěži stavba roku 2015
„Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě“.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok 2016/2017
Léto se s námi pomaličku loučí, prázdniny se blíží ke svému konci a dětem se krátí čas
dovádění, výletů, koupání a odpočívání.
Nový školní rok zahájíme společně ve čtvrtek 1. září 2016 v tělocvičně školy v 8 hodin.
V tento den bude slavnostní zahájení školního roku ukončeno v 8,30 hodin. V pátek 2. září
2016 bude výuka probíhat od 8 do 11,30 hodin pro žáky 2. až 5. ročníku. Naši prvňáčci budou ve škole od 8 do 10 hodin. Poté bude zajištěn provoz školní družiny od 10 do 16 hodin.
Školní družina bude v letošním školním roce v provozu ráno od 6,30 do 7,45 hodin a
odpoledne od 11,40 do 16 hodin.
Vzhledem k vyššímu zájmu o provoz ranní ŠD a umístění dětí v ŠD budeme upravovat výši
platby za pobyt ve školní družině následovně:
•
Ranní i odpolední pobyt v ŠD … 250,- Kč měsíčně
•
Pouze odpolední pobyt v ŠD … 200,- Kč měsíčně
V průběhu školního roku 2016/2017 nás čeká pestrý program. Přijde za námi kouzelník,
podíváme se do vesmíru ke hvězdám, navštívíme dopravní hřiště nebo pojedeme na kluziště. Samozřejmě, že nás čeká plavecký výcvik, výtvarné, matematické soutěže, divadelní a
hudební představení. Věřím, že si každé dítě najde akci, na kterou se bude těšit.
Provoz mateřské školy bude zahájen 1. září 2016 v 6,30 hod. Mateřská škola bude otevřena od 6,30 do 16 hodin.
V úterý 30. srpna 2016 v 16 hodin
v jídelně školy proběhne schůzka rodičů dětí mateřské školy.
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

ZE ŽIVOTA OBCE
Cirkus LeGrando
V podvečer 6. července nás navštívil Cirkus LeGrando se svým
představením Commedie de Legrace. Svým vystoupením nám
zpestřili sváteční den a zúčastněným se dle potlesku jejich výkon
líbil.
Eva Mlýnková

8

strana

4/2016

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Český svaz chovatelů
První polovina chovatelské sezóny 2016
Pro letošní rok jsme si do plánu práce zařadili úkol zvýšit aktivitu ve výstavní činnosti s
cílem získat nové členy do naší ZO. Naplánovali jsme si dvě výstavky, a to by bez generální
opravy inventáře nebylo možné.
Díky tomu, že nám pan Milan Janeček umožnil v jeho hale už od února opravovat voliéry,
jsme získali časový náskok. Odpracovali jsme nad 150 brigádnických hodin,za materiál
jsme utratili 12 000 Kč.Za pomocí dotací obecního úřadu jsme tuto akci finančně zvládli.
V únoru jsme uspořádali malou výstavku a besedu pro děti mateřské školy. Ukázalo se, že
ve většině rodin v Petrově mají nějaká zvířata a dětem se moc líbí. O přestávce přišly i děti
základní školy a během přednášky měly o chov zvířat velký zájem. Jen aby jim to vydrželo.
Dne 13.8.2016 jsme uspořádali místní výstavu drobného zvířectva v areálu Plže. Počasí
nám přálo a tak návštěvnost byla celkem dobrá a lidem se výstava líbila.Byly vystaveny
zvířata od králíků,drůbeže a holubů až po exotické ptactvo.Vzhledem k tomu, že byly vystaveny zvířata jen od petrovských chovatelů
podařilo se nám sestavit široký sortiment, za
což je třeba poděkovat všem vystavujícím.
Další akcí, která nás čeká je „Petrovský kotlík“, kde budeme obhajovat první místo ve
kvalitě guláše z minulého roku. Věřím, že i
přes změnu hodnocení v letošním roce uspějeme.
Největší akcí roku bude výstava papoušků a
drobného exotického ptactva, kterou plánujeme prvního až druhého října ve společenském
centru v Petrově.
Vystaveno bude na padesát druhů papoušků a
drobných exotů a doufáme, že Petrovjané nás
účastí na této akci podpoří. Je to po dlouhé
době větší výstava a bude se na co dívat.
V neposlední řadě je naše činnost zaměřena
na výstavy. Budeme vystavovat v Hodoníně,
Hroznové Lhotě, ve Strážnici a Kněždubě a
doufáme, že budou naše zvířata dobře hodnocena.
Jak vidíte je naše činnost bohatá a nabízí řadu možností využití volného času, zejména pro
mládež. Je to možnost odpočinout si od vysedávání u počítačů a internetu a věnovat se téhle
ušlechtilé zábavě.
ZO ČSCH Petrov
Oselka Jan
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Sbor dobrovolných hasičů
Léto je v poslední třetině, dětem se krátí čas prázdnin a někteří se ještě těší na pozdější letní
dovolenou. První červencový víkend jsme uspořádali hasičskou soutěž Memoriál Zdeňka
Stránského. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev mužů a 8 družstev žen. V mužské kategorii se nejlépe prezentovalo družstvo Čeložnic, které zvládlo svůj požární útok v krásném
čase 17:47. Naše soutěžní družstvo předvedlo slušný výkon 18:92. To nám přineslo pěkné
6. místo. V kategorii žen se družstvu Petrova bohužel dobře nevedlo a skončilo s neplatným
pokusem na poslední příčce. Naopak se útok vydařil ženám z Hovoran, které s časem 18:79
ženskou část soutěže vyhrály a získaly Pohár starostky obce.
Po hasičské soutěži následovala hasičská noc v Plžích, na které nám hrála strážnická skupina Fo3. Slibně rozběhnutou zábavu nám překazil déšť, avšak ani ten neodradil publikum,
které s námi zůstalo do pozdních nočních hodin.
Aktuálně se pilně připravujeme na petrovské gulášové klání. Těšíme se na krásnou atmosféru, která soutěž provází a věříme, že Vám náš guláš zachutná.
Krásný zbytek léta Vám přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru.

Prázdniny se překulily do poslední čtvrtiny a my jsme, dá se říci, už tradičně vyrazili na hasičské soustředění na Sokolku. Tady jsme trénovali uzly a střelbu, topografické značky, ale
také poznávali přírodu. My jsme sbírali bobříky. Ne ty skutečné, živé, ale bobříky po vzoru
Jaroslava Foglara. Asi nejsnadnější pro nás bylo získání bobříka sportovce. My všichni jsme
totiž sportovci. Nejtěžším pro mnohé z nás byl bobřík odvahy – no není to zase tak jednoduché vyrazit do tmy a nevědět, co nás na cestě čeká. Ovšem nakonec jsme byli odvážní a
získali jsme všichni bobříka odvahy. Dalšími byli bobřík orientace, hasič, ekolog a paměti.
Velmi zajímavým a zvláštním byl pro nás bobřík cestovatel. Ve středu 18. srpna jsme se
vydali na cesty. V Hodoníně jsme nastoupili do rychlíku a jeli na sever Moravy do Ostravy.
V Ostravě ve dnech 18. – 21.8. probíhalo. Mistrovství světa v požárním sportu dorostu a
dospělých. Jeli jsme fandit našim reprezentantům a reprezentantkám v disciplíně výstup na
cvičnou věž. Bylo velmi zajímavé sledovat lidské veverky, jak šplhají pomocí žebříku do 4.
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patra. Čekání na soutěž jsme
si zpestřili návštěvou centrální stanice profesionálních
hasičů v Ostravě Výškovicích. Tady jsme si prohlédli a
občas i vyzkoušeli hasičskou
techniku. Při prohlížení jsme
se potkali s ruskou delegací v čele s ministrem vnitra
a společně jsme se vyfotili,
prohodili pár slov a pokračovali v prohlídce stanice.
Velmi atraktivní pro nás byl
záchranářský vrtulník, který
jsme si důkladně prohlédli.
Zbytek soustředění jsme věnovali hrám a přípravě na
podzimní soutěžení. V sobotu 15. října nás čeká podzimní setkání hry Plamen –
branný závod.
Mgr. Jana Trojancová
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Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do nového soutěžního ročníku 2016/2017 vstoupilo A-mužstvo zahájením přípravy na začátku července. Vedením A-mužstva byli po odchodu p. Rudolfa Buzaye pověřeni Dušan
Javornický a Ladislav Krůtil. Hráčský kádr nebyl dotčen výraznými změnami. Jedinou výjimkou byl odchod Davida Hlaváče do dorostu FK Hodonín, kde bude hrát Moravskoslezskou ligu dorostu.
V neděli 17. 7. 2016
se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Petrově
pohárový turnaj mužů
v kopané konaný k 85.
výročí založení oddílu fotbalu a 95. výročí založení Sokola v
Petrově. Účastnila se
mužstva Jiskra Strážnice, Sokol Radějov, SK
Sudoměřice a Sokol
Petrov. V semifinále
domácí oddíl porazil
mužstvo vítěze okresního přeboru Jiskra
Strážnice výsledkem
3:3 (5:4 na penalty),
kdy se za domácí oddíl
blýskl hattrickem kapitán Zdeněk Macháček.
Ve finálovém utkání
však domácí mužstvo
podlehlo rivalovi z
Radějova výsledkem
1:1 (2:4 na penalty).
Jediným střelcem Sokola Petrov byl Tomáš
Lončík. Turnaj se po
všech stránkách vydařil, dostavilo se téměř
300 diváků, kterým se
zápasy musely líbit.
Mezi utkáními se ještě představila v přímém souboji také mužstva mladších přípravek ze
Strážnice a z Petrova.

12
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Posledním přípravným utkáním před zahájením mistrovské sezóny bylo přátelské utkání s
mužstvem Kozojídek na domácím pažitu, kterému petrovský oddíl podlehl 3:8.
Nový ročník zahájilo A-mužstvo domácím vítězstvím 4:3 nad Suchovem (branky domácích: Hlaváč David, Benovič Ján, Faltýnek Josef, Mikéska Pavel). Utkání mělo velmi
dramatický průběh. Vítězná branka domácího oddílu byla vstřelena po drtivém tlaku až
v poslední minutě utkání. Ve druhém kole zavítalo mužstvo Petrova na hřiště Tvarožné
Lhoty, kde zvítězilo nad domácím mužstvem 6:0 (branky Sokola Petrov: Šantavý Pavel 3x,
Benovič Ján 2x, Hartman Zbyněk). Po dvou kolech se tak nachází mužstvo Sokola Petrov
v čele tabulky III.C třídy.
Do soutěžního ročníku 2016/2017 bylo přihlášeno mužstvo mladší přípravky, které bude
hrát okresní soutěž. První utkání odehraje mužstvo mladší přípravky na hřišti Čejkovic v
neděli 4. 9. 2016.
V sobotu 9. 7. 2016 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Petrov v areálu vinných sklepů
Plže rockovou zábavu „Noc sportovců“, na které se hudebně představila skupina Artemis.
Všem účastníkům této kulturní akce děkujeme za podporu.
Na podzim letošního roku nás čeká ještě účast na akci Petrovský kotlík.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a budeme se těšit na podporu v nové sezóně 2016/2017.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel

UPOZORNĚNÍ
Charitní poradna Hodonín
„Hned když jsem poprvé uviděla ve dveřích pana H., věděla jsem, že prožívá ve svém životě
aktuálně nesmírně nelehké chvíle. Dovídám se, že má právě dva roky po rozvodu, potíže
v práci, konflikty s bývalou ženou a hlavně obrovskou starost o dospívající dceru. Ta se
v důsledku šikany ve škole zhroutila, pokusila o sebevraždu a skončila hospitalizovaná v
psychiatrické léčebně. Situace sama o sobě pro otce nesmírně tíživá, znásobená o naprosto
přerušený kontakt s dcerou. „Co mám dělat? Dceři vzali v nemocnici mobil, sestra na oddělení mi ji odmítla dát k telefonu a prý si mám zavolat za 5 týdnů, prý mě k ní nepustí ani
na návštěvu… co mám dělat? Potřebuju ji aspoň slyšet… Hned podle hlasu poznám jak na
tom je. Tak co mám dělat?“ říká zoufalý otec. Co mám klientovi nyní říci, jak jej uklidnit,
pomoci mu? Situace není právě lehká a je třeba ji řešit rychle. S kolegyní vše podrobně
konzultujeme. Kontaktujeme další odborníky, konzultujeme s nimi situaci, komunikujeme
opakovaně s klientem, s primářem oddělení s cílem umožnit otci tak důležitý kontakt s jeho
dcerou. A nyní po dvou týdnech sedím v kanceláři a hovoříme spolu po telefonu. Klient je
spokojený, klidný, s dcerou již hovořil a dokonce ji již byl navštívit. Za tři týdny se dcera
vrací domů…“
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Posláním Charitní poradny Hodonín je poskytovat lidem, kteří se na nás obrátí v nepříznivé
životní situaci, nebo jsou takovou situací ohrožení, sociální poradenství tak, aby se byli
schopni orientovat v sociálních a právních systémech a mohli rozvíjet své schopnosti, které
jim pomohou samostatně nebo s podporou pracovníka jejich nepříznivou sociální situaci
zmírnit nebo vyřešit. Našim klientům můžeme pomoci v oblasti sociálních dávek a služeb, dluhového poradenství, zdravotní péče, mezilidských vztahů a mnoha dalších. Naše
služba je poskytována zdarma a našimi hlavními zásadami jsou diskrétnost, nestrannost a
spolupráce. Nalézt nás můžete na ulici Wilsonova v Hodoníně v budově vedle vlakového
nádraží. Pro objednání či poradenství můžete využít tel. 972 633 578, 731 425 497 či nás
kontaktovat na mail: poradna@hodonin.charita.cz.
Nemějte strach vyhledat pomoc v tíživé situaci a obraťte se na nás. Na svou starost nemusíte
být sami!
„To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“
Matka Tereza
Bc. Lucie Robková – vedoucí služby, sociální pracovník
Eliška Štefanová, DiS. – sociální pracovník

Obecní knihovna Petrov oznamuje,
že v rámci Týdne knihoven se ve středu 5. října 2016 v 18 hod.
v Kulturně společenském centru uskuteční

BESEDA SE SPISOVATELKOU
Naďou Horákovou.
Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ – ŘÍJEN
POPELNICE : 12.9., 26.9., 10.10., 24.10. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 9.9., 14.10. pátek

14
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
Září:

7.9. Marie Salčáková
8.9. Jan Svoboda
10.9. Marie Opavská
11.9. František Obrtlík
21.9. Alžběta Svobodová
25.9. Alžběta Bačíková

Říjen:

13.10. Anna Bučková
15.10. Marie Komínková
15.10. Alžběta Zůbková
17.10. Helena Šebestová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Josef Podrazil
Jiří Doležal
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:
Emilly Anna Marková
Petr Botek
Lukáš Mikéska

17:00

17:00

16:30

16:30

7.8.

14.8.

21.8.

28.8.

16:00

15:30

15:30

11.9.

18.9.

25.9.

čas

13:30
10:00
13:00

Sokol Petrov – Louka

Moravský Písek - Sokol Petrov

Sokol Petrov – Hroznová Lhota B

15:00

9.10.
13:00

12:30

Sokol Petrov – Velká n. Veličkou B
VOLNO

14:00

Nová Lhota - Sokol Petrov

14:30

					

13:30

---

6.11.		

10:00

---		

(hřiště Boršice u Blatnice)

Suchov - Sokol Petrov

30.10.		

			

23.10.

					

16.10.		

15:00

2.10.

					

15:00

10:00

Sokol Petrov - Radějov

(sobota 27.8.)		

Hrubá Vrbka - Sokol Petrov

Sokol Petrov – KEN Veselí		

Tvarožná Lhota - Sokol Petrov		

Sokol Petrov – Suchov		

III. třída – sk. C - Muži

28.9.			

16:00

4.9.

			

čas

datum

(sobota 5.11.)

KEN Veselí - Sokol Petrov

VOLNO

Bzenec - Sokol Petrov

(sobota 15.10.)

Blatnice - Sokol Petrov

Sokol Petrov – FK Hodonín

Starý Poddvorov - Sokol Petrov

(středa 28.9.)

Sokol Petrov – Vnorovy

Sokol Petrov - Kyjov

Rohatec - Sokol Petrov

Sokol Petrov - Lužice

Čejkovice - Sokol Petrov

---

---

---

---

Mladší přípravka – OS sk. B
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Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro podzimní část sezóny 2015/2016
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ZO ČZS PETROV
VÁS ZVE NA

VÝSTAVU
PAPOUŠKŮ
A DROBNÉHO EXOTICKÉHO PTACTVA

1. - 2. 10. 2016
SPOLEČENSKÉ
CENTRUM
PETROV

Otevřeno:
Sobota 10 - 18.00 hod.
Neděle 8 - 17.00 hod.
Vstupné 20,-Kč
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Vánoční koncert PETROVJAN

CIMBÁLOVÝ FESTIVAL

19

Příjemné prožití petrovských hodů při pohárku dobrého vína
vám přejí stárka Anastázie Špírková a stárek Josef Šťastný.

10.30 slavnostní hodová mše svatá v kostele sv. Václava

Středa 28. září

následuje hodová zábava, hraje DH Svárovanka

18.00 vystoupení souboru Petrovjan v kulturním a společenském centru

16.30 krojovaný průvod obcí

16.00 žádání o hodové právo před
obecním úřadem

15.30 sraz u základní školy

Sobota 24. září

16.30 stavění máje v areálu Plže

Pátek 23.září
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