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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje nového volebního období 2018 – 2022.
V minulém měsíci proběhly volby do zastupitelstev obcí a Vy jste v nás opět vložili důvěru.
Samozřejmě si toho vážíme a budeme se snažit navázat na započatou práci a Vás voliče
nezklamat. Jsme si vědomi, že je to pro nás velký závazek, ale budeme se snažit jemu dostát.
V minulém měsíci proběhlo dokončení prací na sportovním víceúčelovém hřiště a na úpravách okolí kulturního a společenského centra. Pevně věříme, že těchto prostor budete rádi
využívat. Otevření víceúčelového hřiště proběhne v jarních měsících, a budeme Vás o něm
samozřejmě předem informovat. Toto bude určeno jak pro žáky školy, ale také pro veřejnost.
Máme za sebou také řadu kulturních a společenských akcí, jako např. Petrovský kotlík,
hody, oslavy 10. výročí souboru Petrovjan, 100. výročí Československé republiky anebo
také výstavu papoušků. Všechny akce byly úspěšné a hojně navštěvované. Děkujeme všem
zúčastněným, ale především pořadatelům a všem, kteří pomohli tyto akce zorganizovat.
V současné době probíhá úklid veřejných prostranství obce a úprava hráze podél Baťova
kanálu směrem na Sudoměřice.
Ještě jedenkrát Vám za všechny zvolené zastupitele děkujeme a přejeme hezké a klidné
podzimní dny
S úctou

Eva Mlýnková, starostka
Ladislav Krůtil, místostarosta

Usnesení č. 727 - 738 ze zasedání č. 46
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 26.7. 2018
727. ZO schvaluje Program jednání.
728. ZO schvaluje Vyřazení drobného dlouhodobého investičního majetku Počítač Lynx –
inv.č. 20480 v hodnotě 13 884,- z evidence majetku Základní a Mateřské školy Petrov,
příspěvkové organizace z důvodu jeho poškození.
729. ZO schvaluje Pronájem části obecního pozemku p.č.1299 (15 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína panu Ing. Jiřímu Wagnerovi, IČ 88756131. Délka nájmu bude sjednána na dobu
určitou, a to na dobu od 1.8.2018 do 30.11.2018.
730. ZO schvaluje Nájemní smlouvu Ing. Jiří Wagner. Předmětem pronájmu je část obecního pozemku p.č. 1299 v k.ú. Petrov u Hodonína, a to 15 m2. Délka nájmu je od
1.8.2018 do 30.11.2018. Výše nájemného činí 200,- Kč.
731. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030043379/002.
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732. ZO schvaluje Smlouvu o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů
knihovny při jejich zpracování.
733. ZO schvaluje Směnnou smlouvu s manželi Miladou a Josefem Martinkovými.
734. ZO schvaluje Hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2018_114277
OSA, z.s.
735. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030045443/001.
736. ZO pověřuje starostku, aby i nadále podnikala kroky, které by zabránily převodu poštovních služeb České pošty, s.p. v obci na projekt pošta Partner.
737. ZO schvaluje Vydání souhlasného stanoviska Obce Petrov na stavbu „Petrov, průmyslová zóna – prodloužení vodovodu“ Pan Josef Martinek prostřednictvím firmy
ARTESIA, spol. s r.o. žádá o vydání stanoviska na výše uvedenou stavbu na základě
předložené projektové dokumentace. O této stavbě bylo diskutováno, bylo navrženo,
aby bylo vydáno souhlasné stanovisko, za podmínky, že uvedené dílo bude součástí
veřejného vodovodního řádu, který do své správy převezme společnost Vodovody a
kanalizace Hodonín, a.s.
738. ZO pověřuje Starostku, aby společně s paní Ing. Komínkovou z Odboru rozvoje města
Hodonín zorganizovala pracovní setkání k projednání návrhům studie Plže, které by
se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury, památkové péče, Odboru rozvoje města
Hodonín a vedením obce Petrov, kde by byly konzultovány připomínky a požadavky
na tuto lokalitu.
ZO bere na vědomí
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko, DSO za rok 2017.

Usnesení č. 739 - 745 ze zasedání č. 47
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 30.8. 2018
739. ZO schvaluje Program jednání.
740. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018.
741. ZO pověřuje Starostku, místostarostu a zastupitele Ing. Bc. Miloše Dokoupila, aby
zastupovali obec na jednání s Českou poštou, s.p., členem dozorčí rady ČP a ředitelem
SMO ČR Mgr. Františkem Luklem, MPA a panem Stanislavem Škodákem ohledně
zachování stávajícího provozu služeb České pošty, s.p.
742. ZO pověřuje Starostku, aby jednala s panem Richardem Šrůtkou ze společnosti Žerotín, a.s. ohledně možné směny pozemků.
743. ZO schvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 549 v k.ú. Petrov u Hodonína
o výměře 15 m2.
744. ZO doporučuje Zpracovateli nového Územního plánu obce Petrov, aby pozemek p.č.
1288/12 v k.ú. Petrov u Hodonína zařadil na plochu bydlení.
745. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na obec Prameny.
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ZO bere na vědomí
Informace ředitelky Základní a Mateřské školy Petrov, příspěvkové organizace ohledně
provozu školního roku 2018/2019.
Informace starostky ohledně výstavby víceúčelového hřiště u kulturního a společenského
centra.
Informace místostarosty ohledně zpracovávané studie Plže.

Usnesení č. 746 - 753 ze zasedání č. 48
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 20.9.2018
746. ZO schvaluje Program jednání.
747. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018.
748. ZO schvaluje Prodej obecního pozemku p.č. 549 v k.ú. Petrov u Hodonína o vým.
15 m2 manželům Blance a Pavlu Vojtkovi za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2, což je cena
v místě a čase obvyklá. Celková kupní cena činí 750,- Kč.
749. ZO schvaluje Kupní smlouvu manželé Blanka a Pavel Vojtkovi. Předmětem kupní
smlouvy je obecní pozemek p.č. 549 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 15 m2. Prodejní cena za 1 m2 činí 50,- Kč, což je cena v místě a čase obvyklá. Celková kupní
cena činí 750,- Kč. Náklady spojené s vkladem do KN budou hradit manželé Vojtkovi.
750. ZO schvaluje Pronájem obecního pozemku p.č. 1376/1 v k.ú. Petrov u Hodonína o
vým. 1377 m2 za účelem zahrady panu Jaroslavu Konečnému.
751. ZO schvaluje Pachtovní smlouvu Jaroslav Konečný.
752. ZO schvaluje Natáčení televize RTVS v areálu Plže v rámci produkce dokumentárně-cestopisného seriálu Hranice v srdci, a to bezplatně.
753. ZO schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Petrov. Tento řád bude účinný od
1.1.2019.
ZO bere na vědomí
Informace starostky ohledně Znaleckého posudku č. 215-3 081/18 na aktuální stav lípy,
rostoucí před sklepem č.7 v areálu Plží. Z tohoto posudku vyplývá, že se mají realizovat
pěstební zásahy jako zdravotní řez a lokální redukce za účelem symetrizace koruny a odlehčení destabilizovaných větví, nikoliv kácení.

Usnesení č. 1 - 22 ze Ustavujícího zasedání č.1
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 29.10. 2018
1.
2.
3.

ZO určilo zapisovatelku dnešního zasedání paní Bc. Evu Mlýnkovou, ověřovatele
pana Marka Janíka a Ing. Bc. Miloše Dokoupila.
ZO schvaluje Program jednání ustavujícího zasedání.
ZO schvaluje, aby obec Petrov měla jednoho místostarostu.
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ZO schvaluje, aby starosta vykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva a místostarosta neuvolněného člena zastupitelstva.
ZO schvaluje, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním.
ZO schvaluje do funkce starostky paní Bc. Evu Mlýnkovou.
ZO schvaluje do funkce místostarosty pana Ing. Ladislava Krůtila.
ZO schvaluje Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
ZO schvaluje jako předsedu finančního výboru pana Ing. Petra Zezulu.
ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru pana Marka Janíka.
ZO schvaluje jako člena finančního výboru pana Pavla Vojtka.
ZO schvaluje jako člena finančního výboru pana Ing. Petra Kláska.
ZO schvaluje jako člena kontrolního výboru pana Vladimíra Buchtíka.
ZO schvaluje jako člena kontrolního výboru pana Pavla Sasína.
ZO schvaluje Odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty. Tato odměna náleží místostarostovi od 1.11.2018 a je stanovena na základě Přílohy k nařízení vlády č.
318/2017 Sb..
ZO schvaluje Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva, a to předsedovi výboru nebo komise, členu komise nebo výboru. Odměny jsou před zdaněním.
Odměny se nenačítají, zastupitelům náleží nejvyšší odměna dle zastávané funkce. Tyto
odměny náleží členům zastupitelstva od 1.11.2018 a jsou stanoveny na základě Přílohy
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb..
ZO schvaluje zástupce obce v orgánech a sdružení:
Svaz měst a obcí ČR - Bc. Eva Mlýnková
Sdružení místních samospráv – Bc. Eva Mlýnková
DSO Obce pro Baťův kanál - Bc. Eva Mlýnková
DSO Obce pro Baťův kanál, dozorčí rada- Ing. Ladislav Krůtil
Mikroregion Strážnicko - Bc. Eva Mlýnková
MAS Strážnicko – Ing. Ladislav Krůtil
MAS Strážnicko, dozorčí rada – Bc. Eva Mlýnková
VaK, a.s. Hodonín – Bc. Eva Mlýnková
ZO schvaluje, aby jako zástupci do školské rady byli zvoleni pan Ing. Petr Zezula
a Pavel Vojtek.
ZO schvaluje ustanovení stavební komise a jmenování jejího předsedy pana
Ing. Bc. Miloše Dokoupila.
ZO schvaluje jmenování člena stavební komise pana Richarda Koštuříka.
ZO schvaluje jmenování člena stavební komise pana Vladimíra Kotáska.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2018.

ZO bere na vědomí
Informace místostarosty ohledně probíhajících prací v obci.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Petrov konaných dne
5. – 6.10. 2018

Pozn.: Zvolení členové Zastupitelstva obce Petrov jsou označeni hvězdičkou
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Loučení s létem

DRAK
			
MÍSTO SLUNCE, MÍSTO MRAKŮ
JE DNES NEBE PLNÉ DRAKŮ.
PRVNÍ, DRUHÝ ,TŘETÍ,
MODRÝM NEBEM RADOST LETÍ.
Dne 18.září jsme se loučili s létem. Obsahem společného setkání bylo pouštění draků, stavění domečků pro broučky, aktivity na stanovištích a také
výstava dýní. Počasí i nálada byla výborná, děti se
nemohly dočkat, až právě jejich drak vzlétne.
Draci tentokrát poslouchali a vznášeli se hodně
vysoko. Létali dlouho a dělali všem zúčastněným
radost. Také stavění příbytků pro broučky děti
zaujalo a bavilo. Některým pomáhali rodiče, jiní
stavěli ve skupinkách, někdo sám. Všichni se rádi
pochlubili hotovým dílem. Poté se děti rozpohybovaly na stanovištích, kde plnily připravené úkoly.
Oko potěšily nazdobené dýně a závěrečná odměna
byla zaslouženým ukončením moc příjemného odpoledního setkání na konci léta.
Mgr. Jarmila Flašarová

DÝNĚ
VELKÁ, MALÁ, KULATÁ,
ČASTO BÝVÁ OD BLÁTA.
HLEDÍ NA NÁS Z POLÍČKA,
JE TO DÝNĚ, DÝNĚČKA.
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Cvičení v přírodě
Po rozjezdu nového školního roku jsme připravili pro žáky první až páté třídy cvičení
v přírodě.
Ve čtvrtek 27. 9. na nás čekalo nádherné počasí. Všichni měli dobrou náladu, v batůžkách
velkou svačinu, i něco dobrého na zub. Cíl cesty byl dán jasně - jdeme k řece Moravě. Cestou nám děti vyprávěly různé příhody z prázdnin a my jim zase o tom, jak se mají chovat v
přírodě. V dálce jsme viděli i nějaké to zvířátko. Trošku odpočinku a svačinku jsme si užili
na pláži u řeky. Cesta zpátky utíkala. Všechny děti, okolo nás, pobíhaly s radostí a zahlcovaly nás různými dotazy k přírodě. Na závěr jsme zkontrolovali domečky pro broučky, kluci si zahráli na vojáky. Všem na čerstvém vzduchu vytrávilo, a tak se všichni těšili na oběd.
Shodli jsme se s dětmi, že naše krajina je krásná, a že budou více chodit na procházky do
přírody.
Šťastná Irena

Divadelní představení „ A silly bear“
Už tradičně, každý školní rok, se žáci 3. – 5. ročníku účastní divadelního představení, částečně hraného v anglickém jazyce. Tentokrát jsme byli pozvaní na představení „A silly
bear“– Hloupý medvěd.
V úterý 2. října 2018 jsme tedy vyrazili linkovým autobusem do Strážnice. Lilo jako z konve, ale i žáci, kteří byli po nemoci, si tento kulturní zážitek nechtěli nechat ujít. Sešli jsme
se úplně všichni - 29 dětí. Moc jsme se těšili na veselé písničky provázející představení.
Měli jsme je totiž už dopředu naposlouchané, spolu s některými méně známými slovíčky,
které se v představení používaly.
Přesně v 8. 15 hod. se otevřela imaginární opona a začala veselá pohádka o chytrosti, ale
i o hlouposti, kde samozřejmě moudrost a dobrota zvítězila nad hloupostí a chamtivostí.
Zpátky do školy jsme se vraceli plni dojmů, opět autobusem, a dokonce nám i přestalo
pršet.
Mgr. Jitka Vyoralová
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Ekologický program pro děti
Na naší škole se snažíme žákům přibližovat
ekologickou problematiku a zapojujeme se
do řady programů - jedním z nich byl i vzdělávací program s názvem Tonda – obal, který
proběhl ve všech třídách dne 16. října. Tento
ekologicko-vzdělávací program se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění
a recyklaci odpadu. Problematika třídění a
recyklace odpadu byla žákům objasněna zábavnou formou. Žáci měli možnost podívat
se i na vzorky recyklovaných materiálů. Za
správné řešení úkolů žáci obdrželi malou odměnu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by
měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. V letošním školním roce nás proto čekají
ještě další environmentální programy.
							
Mgr. Romana Staňková

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Již každoročně je datum 31. října spojeno s malým lampiónovým, lampičkovým či lucerničkovým pochodem broučků obcí a je zakončen vypouštěním lampiónů štěstí. I letos jsme
v této akci pokračovali, jen jsme ji obohatili o malou tvořivou chvilku v tělocvičně školy.
Když uspáváme broučky, měli bychom si je také vyrobit a tak se stalo. Z připravených
částí děti malé, větší i ty nejstarší kompletovaly broučky, berušky a vosky. Nakonec jich z
tělocvičny vyletělo velké množství a některé si ustlaly již před kulturním centrem a čekají
na svůj zimní spánek. Po zhotovení broučků jsme se vydali za hlasu hudby lucerničkovým
pochodem za Baťák, kde nás již čekali místní hasiči s čajem a drobnou výpomocí při zapalování lampiónů štěstí. Všem děkujeme za jejich přispění svou účastí, hasičům za zajištění
pitného režimu pro děti, obci za podporu hudební produkcí a malým ohňostrojem, který
nám vypustili na louce za Baťákem.
Mgr. Renata Svobodová
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Vlastivědný projekt – 100 let ČSR
Celá země žije významným výročím České republiky i u nás ve škole tomu nebylo jinak.
Starší žáci v hodinách vlastivědy oslavili sté narozeniny Československé republiky připomínkou významných mezníků naší historie. I když jsou některé události z naší minulosti
pro žáky těžko pochopitelné, zhostili se úkolu velmi odhodlaně. Žáci se rozdělili do 5 skupin, v rámci kterých zpracovávali témata – vznik ČSR, válečná léta, vláda komunismu,
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Sametová revoluce a Česká republika dnes. Několik vyučovacích hodin vyhledávali a třídili
informace, vytvářeli plakáty, které výtvarně dotvářeli. Výstupem bylo představení daného
období svým spolužákům a výstava plakátů. Celý projekt se nám velmi zdařil a věřím, že si
žáci odnesli z hodin podstatné informace o historii naší vlasti.
							
Mgr. Romana Staňková
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ZE ŽIVOTA OBCE
Petrovský kotlík
Letošní 11. ročník této oblíbené akce nám v podvečerních hodinách pokazilo počasí. To
však nic nezměnilo na tom, že tak jako každý rok uvařili místní organizace a sdružení
výborné guláše, předvedli nám moc hezká vystoupení a všichni zúčastnění jsme si to užili.
Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na dobrém průběhu akce, i přes nepřízeň počasí. Budeme doufat, že v příštím roce bude lépe….
Bc. Eva Mlýnková
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Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu
I v letošním roce byla vyhlášena tato soutěž, kterou jsme vyhodnotili na Petrovském kotlíku.
Pořadí soutěže:
1. místo – manželé Lenka a Vladimír Podrazilovi
2. místo – paní Anna Janečková
2. místo – pan Josef Janeček
3. místo – manželé Alena a Richard Koštuříkovi
4. místo – manželé Ivana a Marián Hudečkovi
Děkujeme všem, kteří udržujete své předzahrádky a okolí domů. Velký dík patří také sponzorům
této soutěže, kterými jsou firmy Zahradnictví
Sochorová a Zahrádkářské potřeby Michna ze
Strážnice.
Bc. Eva Mlýnková

Petrovské Svatováclavské hody
Letošní Svatováclavské hody proběhly pod záštitou stárka Františka Salčáka a stárky Natálie Vaňkové. Hody jsme zahájili v pátek dopoledne slavnostní hodovou mší svatou, kde
byl hlavním celebrantem otec P. Jan Turko, který přijal pozvání našeho pana faráře Lukáše. Odpoledne pak postavila chasa májky, tu hlavní již tradičně v Plžích a další dvě před
domy stárků. V sobotu následoval průvod k obecnímu úřadu, kde požádali stárka a stárek o
hodové právo a poté jsme mohli začít oficiálně hodovat. Průvod byl bohatý, za to srdečně
děkujeme všem, kteřé se zapojili v krojích a podpořili tím krásnou tradici. Večer jsme se
sešli na hodové zábavě, kde nám k tanci a poslechu hrála CM Jošky Šťastného a DH Svárovanka, stejně tak, jako i v průvodu. V neděli po mši svaté odevzdali stárci s chasou právo
zpět starostce na obecní úřad.
Velký dík patří souboru Petrovjan, stárce a stárkovi, rodinám stárků za podporu svých dětí
a občerstvení, ale také Vám všem, kteří jste hodové oslavy strávili s námi.
Bc. Eva Mlýnková
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Beseda s Policií ČR
Tato beseda proběhla v základní škole, a to v rámci projektu „Žij zdravě a bezpečně
v Petrově“, který je podpořen v rámci dotačního titulu Zdravý Jihomoravský kraj. Policisté
dětem připomněli, jak se mají chovat při cestě do školy, v silničním provozu, při používání
počítače – hlavně sociálních sítí, při setkání s neznámou podezřelou osobou apod. Dětem
ukázali svou výzbroj a výstroj. Nejvíce děti zaujala policejní čtyřkolka.
Bc. Eva Mlýnková

Oslavy 100. výročí Československé republiky
Oslavy republiky jsme zahájili v podvečer neděle 28.října krátkým připomenutím historie
republiky a položením věnce k pomníku obětem války. Poté jsme nasadili pamětní lípu
republiky a vydali se lampionovým průvodem, který jsme zakončili ohňostrojem. Dále následoval program v kulturním centru, tento jsme zahájili zpěvem československé hymny
pod vedením chlapů z Petrovjanu, za což jim patří velký dík. Zhostili se toho bravurně!
Dále předvedly modely zaměstnankyně ZŠ a MŠ Petrov v rámci módní přehlídky, což bylo
taktéž velmi zdařilé. Děti vystoupily pod vedením paní učitelky Mgr. Jarmily Flašarové s
programem historie 100 let naší republiky. Tento program se těšil velkému ohlasu a jsme
rádi, že si děti mohly touto formou připomenout, co se v minulosti v naší zemi událo.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k důstojné oslavě tohoto výročí.
Bc. Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Soubor Petrovjan
„Když sa rok s rokem sejde…“
…tak jsme nazvali náš pořad ku příležitosti 10 výročí Souboru Petrovjan. A opravdu sa sešel. Už je to bez mála rok, co mne napadlo, že Petrovjan už funguje skoro deset let, a tak by
bylo dobré, to nějak oslavit. Námět jsem měla schovaný už od června, kdy jsem pracovala
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na programu na Strážnické vinobraní a z desetiminutového čísla mi vzešel program hodinový. Stačilo ho jen rozepsat a dotvořit. Když jsem na zkoušce pronesla myšlenku uspořádat
vystoupení k výročí, poslali mne…. Šak vy víte kam. 
Ale nedalo jim to a přistoupili na ten nápad všichni. Rok utekl jako voda a pomalé, pozvolné nacvičování se najednou změnilo na urputný boj s časem. Věřte mi, není pro nás
jednoduché skloubit dohromady zájmy, práci, rodinu, miminka, pole, louky, vinohrady…
Byly momenty, kdy jsem zůstávala po zkoušce sedět na lavičce, a chtělo se mi plakat. „To
bude strašné!!“ létalo mi hlavou. Ale taky mi tam pořád bouchala myšlenka. „Neboj, nebude, oni to dají. Dyď je znáš. Hecnou se, nezklamou tě.“ Bylo to chvilkami dost zdrcující.
Kór když se vám celý „ansábl“ sejde až na generálce, dvě hodiny před vystoupením,  ale
nakonec přišli všichni. Poslední týden byl náročný. Fyzicky, i psychicky. Zkoušky pomalu
každý den, a nejen ty, ale připravit Petrovjánek, nachystat, vyzdobit prostory, připravit rekvizity… na kulturáku jsme prakticky bydleli.
A pak už tady byla. Sobota 27. října. Všechno bylo prakticky připravené. Zbývalo dodělat
jen pár maličkostí. Byla jsem nervózní jen trošku, a hrozně mile mne překvapili všichni
zúčastnění. Všichni přišli v bezvadné náladě, usměvaví, milí, pusinky a dobrá slova rozdávali na počkání. V ten moment jsem věděla, že to zvládneme. A ať už se něco povede
nebo nepovede, bude to jedno. Protože to důležité a krásné bylo v tom zákulisí. Všichni ti
usměvaví lidičkové tady byli kvůli jedné společné věci. A to byl ten moment, kdy jsme byli
jedno velké těleso. Prostě soubor. V ten moment to byl náš Petrovjan – naši přátelé.
Moc jsem si přála, aby se vám, našim divákům náš pořad líbil. Tohle přání se mi splnilo.
Když bylo po všem a všichni povídali, děkovali a chválili, byla jsem šťastná a spokojená.
Všechna ta dřina stála za to. Děkuji vám za všechna ta krásná slova a přání, kterými nás
ještě dnes těšíte.
Plný sál byl pro mne důkazem, že to neděláme jen pro sebe, ale pro to, abychom vás potěšili
a pobavili.
Pro nás to byl milý a kouzelný večer. Až do rána .
Přemýšlela jsem, jak poděkovat. A nenapadlo mne nic jiného, než prostě napsat to, co jsem
říkala na pódiu. (Vy, co jste tam byli, tak jste ten poznámkový list viděli  ). Tady je
v celém svém znění:
Poděkování
V roce 2008 došla Alča Opavská s myšlenků, „že by sa v Petrově mohl založit nejaký ten
krůžek“. A jak řekla, tak udělala.
Ta správná parta lidí se sešla v tu správnou dobu na tom správném místě. Bylo to v červenci
roku 2008. Na první schůzku jich přišla hrstka, byla doba dovolených. Ale na té další už nás
bylo zase o něco víc. A postupem času jsme se přetvořili na zdárnou skupinku nadšenců.
I když už Alenka s námi pět let netancuje, vždycky nás podpoří a pomůže, když potřebujeme. Chci ti za to všechno Ali moc poděkovat! Bez tvé myšlenky a bez tvého popudu
bychom tady dneska nestáli. A neměli bychom co slavit. Takže, Ali, děkujeme, díky moc.
Za těch deset let jsme toho dokázali hodně. Mezi naše stálá vystoupení patří petrovský
kotlík, strážnické vinobraní, naše hody a hlavně zpívání u stromečku na Štědrý den. To

5/2018

strana

17

jsou akce, které jsme ještě ani jednou nevynechali. Během roku se navalují další, které jsou
občasné či nárazové. Ať je to fašaňk, Senioři, strážnické slavnosti, vystoupení pro naše seniory, vinaři v Petrově, či vystoupení v okolních dědinách (Strážnici, Radějově). Byli jsme
už i za hranicemi okresu, v Krumvíři na festivalu a dvakrát v Bratislavě. Dřív jsme mívali
3, 4 akce za rok. V tom loňském roce jsme absolvovali 11 veřejných vystoupení a dalších
13 akcí „jsme si pořádali pro sebe.“ Mezi ně patří slavení kulatin (kam neopomeneme přijít
s písničkou a scénkou) nebo pořádání promítání filmů Obrázků ze Strážnice a s tím spojený
košt kořalek a beseda u cimbálu. A aby těch stávajících nebylo málo, vymýšlíme si i nové,
třeba štěpánské koledování, husa ve sklepě nebo výšlapy a soustředění.
Náplň naše je hojná. S tím vším jde ruku v ruce také obětování spousty volného času,
kterého má dnes každý tak málo. A proto si vážím každé pomoci a každého ochotného
jedince, který si ten čas najde a do našeho společného fondu ho vloží. Čas je totiž to jediné,
co můžete druhému člověku dát a nic za něj nežádat. Nám se tento dar ale vrací dvojnásob,
v podobě radosti naší a úsměvu, který teď vidíme ve Vašich tvářích. A děkuji Vám za vaši
přítomnost i za podporu ze strany našich rodin. Kdyby nebylo tolerantních partnerů a hlídacích babiček, nikdy bychom pro Vás nemohli dnešní večer připravit.
Dnes chci poděkovat paní starostce Evě Mlýnkové. Já si ani jinou starostku nemůžu přát.
Pomáhá nám, jak může, a podporuje naše snažení. Děkuji panu místostarostovi Laďovi
Krůtilovi, který nám pomáhá po technické stránce. Děkuji paní ředitelce Svobodové, za
vstřícnost a pomoc. Zastupitelům a také obecním zaměstnancům. Vy všichni jste nám oporou v našem snažení a my jsme vám za to vděční. Pokusíme se Vás i nadále reprezentovat
a pomáhat při různých obecních akcích.
Děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli zaplatit dnešní večer. Především opět Obci Petrov, a ostatním, kteří nás podpořili finančně i vínem. Vinařstvní Klásek, MARTINEK
CAR.s.r.o., MK SAFETY- Martin Krůtil, Kamenictví Richard Koštuřík, Miloslav Hartman,
Well Test – Zbyněk Kristoň, Vodo – Topo – Plyn Patrik Bartoš, Kadeřnictví Lucie Brandstillerová, Manželé Kláskovi R+H, Textil Hana Špírková, a ochotní vinaři nám přispěli vínem
na raut: Vinařství Tomanovský, Vinařství Svoboda, Víno Martinek.
Děkuji muzikantům, CM Strážničan s primášem Víťou Pálenským, Martinovi Hájkovi,
Lukášovi Pálenskému, Mojmíru Kuncovi, Luboškovi Zlatníkovi a Tomášovi Pánkovi.
Děkuji naší vánoční muzice, a taky našemu dvornímu primáši Pepovi Šťastnému, na kontry
nám hraje Radim Mikéska, na basu Dominik Vajčner. Na harmoniku nás doprovázel Víťa
Hořák. To je prosím člověk, který nás podporuje a pomáhá nám všude, kde může. Už několikrát mi jak se říká, „vytrhl trn z paty“ a já jsem mu za to vděčná. Líbí se mi jeho heslo.
„Potřeby jedince se musí podřídit potřebám kolektivu.“ Tím se řídím jako vedoucí souboru
i já. Dělala jsem to i dřív, ale dnes už to umím pojmenovat. 
Nemalé díky patří i petrovským dětem, které se nechaly zlákat a pod vedením mým a Míši
Macháčkové nacvičily ty krásné tanečky a písničku, které jste viděli. Míši, taky moc děkuji.
Díky i rodičům, že byli ochotní je vodit na zkoušky. Moc mne těší, že děti chtějí pokračovat, tak se s Miškou pokusíme, a něco z nich vydolujeme. 
Ještě jsem s děkováním neskončila, tak prosím ještě chvilku vydržte. Děkuju všem našim
bývalým tanečníkům, jak jim říkám, „externistům,“ kteří byli ochotni přijít a s námi dnešní
večer nacvičit.
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Díky Dáši Benovičové, která se zhostila role moderátorky dnešního večera.
A chci obzvlášť poděkovat, Jožkovi Šťastnému - mojí pravé ruce, technické i taneční podpoře, (na tolik otázek co musel chudák v poslední době odpovědět, byste odpovídat nechtěli
 ). Děkuji Miladce Martinkové, která nám statečně váže šátky na každou akci, Miladko,
děkuju. Děkuji Míši Macháčkové, která mi zdárně pomáhá s vedením Petrovjánku. Ale
děkuji i ostatním. Lence Mlýnkové, Vlaďce Kršové, Martinovi a Adélce Krůtilovým, Ladikovi a Verči Krůtilovým, Jarce Macháčkové, Peťovi a Radkovi Kláskovým, Martinovi
Svobodovi, Míšovi Holišovi, Bobovi Benovičovi, Barči Martinkové, Martině a Peťovi Rosypálkovým, Peťovi Kršovi a Janince Světlíkové, našim hvězdám, Stázce Špírkové, Pepovi
Šťastnému. Taky těm co nás podporují ze zákulisí, kulisákům Milanovi Kršovi a Pepovi
Tomšejovi a taky inspici Marcelce Tomšejové.
Děcka, děkuju, že tu jste a že mňa trpíte. Mám vás ráda!!!
A teď už se s vámi rozloučíme. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu. Snad Vás dnešní
večer potěšil, nebo aspoň pobavil. A budeme se na Vás těšit na Štědrý den při zpívání u
stromečku ;-)
Děkujeme !!!
Za Soubor Petrovjan
Ivana Klásková

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019 se umístilo A-mužstvo Sokola Petrov pod
vedením trenéra p. Emila Josefoviče (Holíč) v rámci okresního přeboru na 10. místě. Po
historickém postupu do okresního přeboru v rámci okresu Hodonín jsme však očekávali
lepší umístění a to minimálně „v klidném středu“ tabulky.
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
KOVO Ždánice
D. Bojanovice
SK Vnorovy A
St. Poddvorov
SK Žarošice
Svatobořice
Ježov
Mikulčice
Nenkovice
Sokol Petrov
Dambořice
FC Lipov
FK Milotice B
Hovorany

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

1
1
2
5
5
6
6
6
8
7
7
7
9
9

Skóre
29:4
30:5
39:10
28:17
21:18
32:21
16:29
19:33
21:27
22:23
18:18
16:30
14:39
12:43

Body
36
32
29
22
20
19
17
15
15
14
14
12
10
6
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Po nadějném vstupu do nové sezóny (2 zápasy – 4 body za remízu v Lipově a vítězství nad
Dambořicemi) bohužel následovala dlouhá šňůra nepovedených utkání a ztracených bodů.
Za zmínku tak stojí až závěr podzimní části sezóny, kdy se nám podařilo zvítězit v utkáních
v Ježově a na domácím hřišti s Hovorany.
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Domácí
FC Lipov
Sokol Petrov
D. Bojanovice
Sokol Petrov
St. Poddvorov
Sokol Petrov
SK Vnorovy A
Sokol Petrov
FK Milotice B
SK Žarošice
Sokol Petrov
Ježov
Sokol Petrov

Hosté
Sokol Petrov
Dambořice
Sokol Petrov
KOVO Ždánice
Sokol Petrov
Mikulčice
Sokol Petrov
Svatobořice
Sokol Petrov
Sokol Petrov
Nenkovice
Sokol Petrov
Hovorany

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

Z celkového počtu 13 mistrovských utkání Sokol Petrov ve 4 utkáních zvítězil, 2x remizoval a 7x prohrál. Neúspěšné výsledky lze přičítat především častým zraněním domácích
borců a poměrně značnému počtu vyloučených hráčů. 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
24 hráčů. Nejlepší střelci mužstva: Daniel Janeček (9 branek), Pavel Šantavý (6 branek) a
Zdeněk Macháček (3 branky).
V jarní části sezóny 2018/2019 dále odehraje A-mužstvo utkání semifinále okresního poháru, a to pravděpodobně na hřišti Tasova (termín, soupeř i místo utkání bude ještě upřesněny).
Během zimní přestávky bude třeba doléčit všechna zranění, rovněž bychom rádi posílili
hráčský kádr. Příprava na jarní část sezóny bude zahájena na začátku ledna.
Mužstvo starší přípravky po svém přestupu z kategorie mladší přípravky do kategorie starší
přípravky opět nezklamalo a ve své první sezóně mezi staršími dětmi se aktuálně po podzimní části sezóny nachází na 4. místě okresní soutěže starší přípravky sk. B s počtem 21
bodů. Z dosavadních 12 odehraných utkání 7x mužstvo zvítězilo a 5x prohrálo s celkovým
skóre 144:72. Nejlepší střelci mužstva: Konečný Tadeáš (54 branek), Matyáš Šimon Jan
(29 branek).
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V zimní přestávce nás čekají tyto události:
- Leden - únor 2019 – výroční valná hromada TJ Sokol Petrov (termín bude upřesněn)
- 2. 2. 2019 – Ples sportovců 2019 – podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech
Všem fanouškům děkujeme za přízeň v roce 2018 a budeme se těšit na další podporu, kterou budeme zcela jistě v rámci jarní části sezóny potřebovat.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel

Sbor dobrovolných hasičů
Letošní podzim je zatím pro petrovské hasiče poklidnější částí roku. To ovšem neznamená,
že bychom se nezapojili do řady akcí v Petrově. Naší hlavní podzimní akcí je sběr železného odpadu. I když si někdy říkáme, že už jsme většinu železa museli z obce odvést, opět
jsme nasbírali tolik železa, že se nám nevešlo do kontejneru. Děkujeme občanům za něj!
Také jsme se účastnili petrovského kotlíku, který se pokusilo zhatit počasí. To se mu ovšem
nepodařilo. Guláš jsme jako i ostatní týmy navařili, a i všechen pestrý program proběhl.
Dále jsme pomáhali při organizaci hodů a s dětmi jsme uspávali broučky. Nevím, jestli se
díky jarnímu počasí, které momentálně venku panuje, uspávání úplně podařilo, ale akce to
byla pěkná.
Nyní nás čeká Čertovské dostaveníčko, kde Vás v naší zbrojnici budeme čekat s douškem
svařáku nebo čaje pro zahřátí. No a pak už se můžeme těšit na Vánoce a oslavy nového
roku. To to zase uteklo.
					
						

Krásný zbytek podzimu Vám přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Mladí hasiči
S končícím létem se chýlilo ke konci i naše letošní soutěžení. Ve slunných dnech podzimních víkendů jsme absolvovali dvě kola soutěže jednotlivců O pohár starosty OSH a soutěže TFA mladých hasičů a dorostenců.
Druhý zářijový víkend jsme se zúčastnili soutěže TFA mladých hasičů a dorostu v Hodoníně. V kategorii starších žáků bojovali v našich barvách Martin Klásek a Patrik Zezula.
Pro Martina to byl už třetí soutěžní pokus a náročnou trať zdolal s umístěním na 13. místě.
Patrik soutěžil v této soutěži poprvé a statečně se popral s nástrahami dráhy a byť skončil na
konci výsledkové listiny dokázal zvítězit sám nad sebou a soutěž absolvovat až do konce.
Skvělá práce pánové!
Během celé soutěžní sezóny jsme s účastnili seriálu soutěží pro jednotlivce O Pohár staros-
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ty OSH, tato soutěž probíhá v disciplínách. Běh na 60 m s překážkami pro starší žáky a Běh
na 100 m s překážkami pro dorost.
Seriál soutěží se skládá ze čtyř kol. Třetí kolo se konalo 15.9.2018 v Petrově za účasti
rekordních 79 soutěžících ve čtyřech kategoriích žáků a šesti kategoriích dorostu. Naši
borci se v konkurenci neztratili a vybojovali medailové pozice: Martin Klásek 3. místo v
kategorii mladší žáci, Martin Zelinka 1. místo v kategorii střední dorost a Zdeněk Tokoš
2. místo v kategorii střední dorost.
V celkovém hodnocení seriálu získal Martin Klásek 13. místo, Martin Zelinka 3.místo a
Zdeněk Tokoš 2. místo. Blahopřeju, výborné výkony!
Posledním soutěžním počinem této sezóny byla účast obou družstev (mladších a starších
žáků) a dorostence jednotlivce na Závodu požárnické všestrannosti v Hodoníně. Obě družstva bojovala se ctí a kvůli drobným chybkám se umístili mladší na 13.místě a starší na
15.místě. Dorostenec Martin Zelinka s přehledem vybojoval 1. místo v celkovém hodnocení.
Jsem na Vás pyšná!
Mgr. Jana Trojancová

ZPV 2018

ZPV 2018, Petrov 15.9.2018

Z činnosti zásahové jednotky
Letní měsíce skončily a s nimi i naše nejvytíženější období letních požárů. Dokazuje to i
fakt, že za poslední necelé 3 měsíce jsme měli pouze 3 výjezdy. Z toho byly 2 plané poplachy a 1 požár. Překvapením pro nás bylo, že jsme v absolutním klidu přečkali i nedávné
podzimní povětrnostní vlivy.
V úterý 11. září nám byl v ranních hodinách ohlášen požár stohu mezi obcí Radějov a
městem Strážnice. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jednalo o nenahlášenou
likvidaci stohu místním JZD. Tentýž den v pozdních večerních hodinách nám byl nahlášen
požár pole řidičem okolo jedoucího vozidla, zhruba ve stejných místech jako ranní požár
stohu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že to co se z dáli jevilo jako požár pole,
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je ve skutečnosti pokračující likvidace daného stohu. V obou případech se tedy jednalo
o planý poplach.
Jediným našim podzimním ostrým výjezdem byl 25. září požár strážnické skládky, který
díky včasnému ohlášení se nám podařilo za necelé 3 hodiny zlikvidovat.
Jako každý rok, i letos se naše jednotka 31. října účastnila ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrov
tradičního Uspávání broučků, kde jsme na louce za Baťovým kanálem osvětlovali prostor
pro pouštění balónků štěstí. Stejně jako děti i členové naší jednotky si tuto akci velmi užili
a již teď se těšíme na další rok.
Při příležitosti oslav 100 let od založení
samostatné Československé republiky bychom si i my dovolili připomenout něco
málo ve stručnosti z historie vzniku jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Petrov.
Naše výjezdová jednotka byla založena 4.
května 1911 jako Sbor dobrovolných hasičů župy Slovácké, pod názvem Dobrovolný hasičský sbor v Petrově-Zvolenově, se
sídlem v Petrově. Od roku 1912 byl sbor
vybaven ruční stříkačkou pro koňský potah.
3. května 1931 shořelo v obci 34 domků,
které chytily od jiskry osobního vlaku na
trati Veselí-Kúty a lidé si ve většině případů
zachránili jenom holé životy. V období 2.
světové války činnost sboru upadá, musely
se zrušit odznaky připomínající Československo, úředním jazykem byla němčina a v
roce 1941 byla činnost zakázána a fungování sboru až do konce války ustává. Po roce
1945 je sbor přejmenován na Místní jednotu
požární ochrany. První auto se podařilo pořídit v roce 1951, což byl na tu dobu velký pokrok. O rok později díky náborovým akcím
byla v rámci okresu Místní hasičská jednota
Petrov nejpočetnější v okrese. V roce 1958
se uskutečnila přestavba zbrojnice, kdy byla
rozebrána stávající stavba a věž a na jejím
místě byla postavena zbrojnice nová. V roce
1967 bylo dáno do provozu nové koupaliště za dráhou, které začalo sloužit i protipožární ochraně. V roce 1978 bylo obměněno
vozidlo požární techniky T 805, známé pod
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přezdívkou Kačena, za novější model A30.
To bylo v průběhu let obměněno za RTHP,
známé pod přezdívkou Mates, které sloužilo až do roku 2008, které vystřídala Liaz
L 101, kterou jsme pokřtili jménem Agáta.
Tato cisterna, jež se účastnila necelých 200
výjezdů, byla v loňském roce vyměněna za
modernější techniku CAS 15-M2Z, která do
té doby sloužila u Hasičského záchranného
sboru na požární stanici v Hodoníně a slouží
nám dodnes. Na počest našeho bývalého velitele jednotky, který se o ni zasloužil, byla
pokřtěna jménem Josef.
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Za zásahovou jednotku
Pavel Sasín, velitel JSDH
Bc. František Salčák, velitel družstva JSDH
Část zás. jednotky

ZO Českého svazu chovatelů
Úspěšná výstava papoušků a drobného exotického ptactva v Petrově
Základní organizace chovatelů v Petrově uspořádala ve dnech 3. – 4. listopadu 2018 ve společenském centru výstavu papoušků.Výstavní výbor ve složení Oselka Jan, Janeček Milan,
Janča Martin a Ospalík Radek zorganizovali výstavu, kde bylo vystaveno na 60 druhů cizokrajních ptáků. Ve spolupráci členů základní organizace a řady chovatelů exotů z Petrova
se podařilo sestavit sortiment ptáků, který není k vidění na žádné výstavě v okolí. V soutěži
o nejpěknějšího papouška vybrali návštěvníci toto pořadí: 1. místo Kakadu bílý chovatel
Janeček Milan, 2.místo Kakadu růžový chovatel Vavřík Jaroslav ze Strážnice, 3.místo Barnard límcový chovatel Sedláček Miroslav z Velké nad Veličkou. Z drobných exotů získali
nejvíce hlasů Amadíny Gouldové chovatel Oselka Jan.
Celkově výstavu navštívilo 458 dospělých návštěvníků a přes 400 dětí. Největší zájem byl
o mluvícího papouška Kakadu bílého, který svým výrazným křikem bavil celou výstavu.
Návštěvníky byla vysoce hodnocena krása vystavených ptáků, celková výzdoba sálu a také
bufet, který zajistil pan Staněk. Z hlediska pořadatelů jsme velmi spokojeni s účastí návštěvníků, velmi dobrou spoluprací s obcí Petrov a jejími pracovníky, kteří nám pomohli
při převozu klecí a dalšího materiálu.
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Závěrem můžeme konstatovat, že výstava přispěla k obohacení kulturního života v obci a
propagaci Petrova v širokém okolí, protože se výstavy, díky dobré propagaci, zúčastnilo
hodně cizích návštěvníků.
Za výbor ZOČSCH-Petrov
Oselka Jan

5/2018
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Sdělení
Zlato pro veselské gymnastky
V sobotu 20. 10. 2018 se ve veselské sportovní hale již tradičně konal mezinárodní závod
O Veselský pohár, který patří moderním gymnastkám soutěžícím ve společných skladbách,
dvojicích a trojicích. Pro Veselanky to byl první závod podzimní sezóny, rozhodně se neztratily a odváží si spoustu cenných kovů.
Kdy 1. místo NNML 2011 získaly sportovkyně pocházející z Petrova, a to Silvinka
Křížová a vnučka paní Poláškové Karolínka Sedláčková spolu s D. Krzystkovou,
K. Míškovou, B. Šišperovou (Trenérky: M.
Buchtelová, P. Bártková).
Holčičkám gratulujeme a přejeme další úspěchy v sezoně.
Bc. Eva Mlýnková

Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením o péči o nezletilé děti
Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1.9.2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém
řízení, konkrétně v řízeních, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku
s nimi. Tato nová praxe je založena na spolupráci více institucí a vkládá důvěru v rodiče,
že jsou schopni se v oblasti rodičovských záležitostí o svých dětech mezi sebou dohodnout.
Cílem tohoto nového opatření je, aby si děti odnášely co nejméně traumat z rozpadu rodiny.
V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče, podávající k soudu návrh na úpravu těchto
záležitostí, aby:
1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba rodiče telefonicky kontaktovat a dohodne s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení doby
trvání řízení, je proto i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí. Všem rodičům za spolupráci
soud předem děkuje.
Rovněž já předem děkuji za spolupráci při otištění tohoto textu.
S pozdravem
Mgr. Roman Smetka
předseda Okresního soudu v Hodoníně
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Služby Kontaktního centra v Petrově
aneb Drogy tu byly, jsou a budou
Kontaktní adiktologické centrum Vážka působí od roku 2000 v Hodoníně a okolních obcích. V rámci terénního programu poskytujeme služby i v Petrově. Jsme tu pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, tedy pro uživatele drog, a pro patologické hráče.
Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s
užíváním návykových látek a aktivizace a motivace uživatelů drog ke změně životního stylu tak, aby při užívání drog škodili co možná nejméně sobě i svému okolí. V případě úsilí o
abstinenci od drog rádi pomůžeme s vyřízením léčby. Rodičům a blízkým osobám uživatelů
drog nabízíme poradenství. Naším cílem je navázat kontakt s uživateli návykových látek,
nabídnout jim své služby, pomoci jim řešit problémy, do kterých se dostávají v souvislosti s
užíváním drog, a předcházet šíření infekčních nemocí přenosných krví. Tím zároveň usilujeme o ochranu společnosti před šířením negativních společenských jevů. Zajišťujeme také
bezpečnou likvidaci použitého injekčního materiálu.
V rámci terénního programu nabízíme výměnu injekčního materiálu (za použité injekční
stříkačky vydáváme čisté), distribuci zdravotního materiálu, díky kterému je aplikace drogy bezpečnější, poradenství a informační servis, testování na infekční nemoci (žloutenky,
HIV) z kapilární krve, krizovou intervenci, asistenční službu a základní zdravotní ošetření.
V budově kontaktního centra v Hodoníně nabízíme navíc hygienický a potravinový servis
a provedení orientačních drogových testů z moči.
V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, ať už s dotazem či se žádostí o službu.
Rádi za vámi přijedeme, zachováváme mlčenlivost, naše služby lze využívat anonymně a
jsou zdarma.
PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí Kontaktního adiktologického centra Vážka
kontakt: k-centrum@hodonin.charita.cz, 731 428 359

Poděkování
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se během roku starali o okolí svých domů,
pomáhali obecním zaměstnancům se sečením trávy a úklidem listí!
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci listopad:
2.11. Věra Stoklasová
3.11. Marie Haraštová
14.11. Marie Martinková
16.11. Jan Kuja
18.11. Marie Kujová
25.11. Josef Janeček
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:
Julie Urbánková
Lukáš Dragoun

Termíny svozu odpadů:
LISTOPAD - PROSINEC
POPELNICE : 19.11., 3.12., 17.12. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 14.12 pátek
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11.12. 2018 v 18 hodin
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O s l avy 1 0 . výročí s ouboru P e t rovj a n
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O s l avy 1 0 0 . výročí Č e s ko s loven s k é republiky

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 13. 11. 2018
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