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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám poslední číslo zpravodaje v tomto volebním období. Chtěli bychom Vám
upřímně poděkovat za projevenou důvěru, podporu, toleranci, trpělivost, spolupráci, ale
zároveň také za výtky, připomínky, nápady, které jste nám během těch čtyř let předávali.
Díky Vám, spoluobčanům, se nám společně podařilo posunout kvalitu žití v naší obci zase
o kousek dál.
V červenci jsme slavnostně otevřeli dětské hřiště a minulý měsíc proběhla kolaudace stavby „Rekonstrukce MK „U Bytovek a Díly“. V těchto dnech probíhá dostavba sportovního
víceúčelového hřiště a okolí kolem kulturního domu. V mateřské škole se dokončuje úklid
po vybudování samostatného vytápění budovy, rekonstrukci sociálního zařízení (nové záchody, umyvadla, baterie a obklady) a kompletní výmalbě celé budovy. Obecní zaměstnanci
pomáhají také s přípravou budovy základní školy.
Tento víkend nás čeká jedna z největších obecních kulturních akcí, a to Petrovský kotlík, na
který vás všechny srdečně zveme. Další společenskou akcí v tomto měsíci bude v přístavu
Baťova kanálu Evropský den spolupráce, kde bude připraven program a vyžití pro celou
rodinu, a poslední víkend se budeme těšit na setkání na Svatováclavských hodech.
Přejeme Vám příjemné dny babího léta, dětem a pedagogům úspěšné vykročení do nového
školního roku
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 694 - 713 ze zasedání č. 44
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 31.5. 2018
694. ZO schvaluje Program jednání.
695. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
(zpracování nového územního plánu)
696. ZO bere na vědomí Smlouvu o poskytování hostingových služeb Alis spol s r.o.
697. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
050415/18/ORR. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční
podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na akci „Pořízení chladicího boxu
na víno“.
698. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
051802/18/OKŘ. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční
podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu „Žij zdravě a
bezpečně v Petrově“.
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699. ZO schvaluje Darovací smlouvu Jihomoravský kraj. Předmětem smlouvy je darování
pozemků p.č. 2091/1 a p.č. 2091/2 v k.ú. Petrov u Hodonína, které vlastní Jihomoravský kraj. Dárce touto smlouvou daruje pozemky, jejichž pořizovací cena převáděných
pozemků činí: p.č. 2091/1 – 3 156 001,- Kč a p.č. 2091/2 – 2 261 998,- Kč.
700. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 067/MCAA/18 Strabag a.s.
(oprava komunikace „Kosečkova“)
701. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048288/001
702. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018. Viz. příloha č. 1 ZO 44/2018.
703. ZO schvaluje Záměr směny obecních pozemků 1393/11 vým. 2 328 m2, p.č. 1393/20
vým. 2651 m2, 2150/45 vým. 559 m2, 1274/83 vým. 1182 m2, p.č. 1466/143 vým.
2 594 m2, p.č. 1450/11 vým. 711 m2 a p.č. 2158/30 o vým. 454 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za pozemek p.č. 517/2 vým. 773 m2 a 517/4 711 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína.
704. ZO schvaluje Poskytnutí daru ve výši 5000,- Kč Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizaci ve prospěch veřejné sbírky s názvem „Obměna zdravotnické techniky.
705. ZO neschvaluje Poskytnutí daru Matici svatoantonínské z.s., Blatnice pod Sv. Antonínkem.
706. ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 500,- Kč na provoz Linky
bezpečí.
707. ZO neschvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 759/1 o vým. 59 m2 paní
Tomanovské. Důvodem je, že v současné době stále není vyjasněna situace, zda nebude obec v budoucnu pozemek potřebovat při realizaci nové výstavby rodinných domů
a inženýrských sítí v dané lokalitě.
708. ZO neschvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 759/1 o vým. 57 m2 paní
Dekařové. Důvodem je, že v současné době stále není vyjasněna situace, zda nebude
obec v budoucnu pozemek potřebovat při realizaci nové výstavby rodinných domů a
inženýrských sítí v dané lokalitě.
709. ZO neschvaluje Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1376/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
710. ZO nedoporučuje umístění stavby RD na tento pozemek, neboť tento záměr není
v souladu s Územním plánem obce Petrov, a tuto lokalitu nepovažuje za vhodnou
k výstavbě rodinného domu.
711. ZO schvaluje Návrh realizace cyklostezky Sudoměřice – Petrov, a to podél komunikace na Sudoměřice. Stezka by skončila u obslužné komunikace pana Miroslava
Svobody. Na stezku bude obec žádat společně s obcí Sudoměřice o dotaci přes MAS
Strážnicko. Tato stezka by sloužila k dopravě do škol a do zaměstnání.
712. ZO schvaluje Záměr směny pozemků s panem Rostislavem Svobodou ml. Pozemky:
p.č. 1413/1 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 137 m2, p.č. 1415/1 zastavěná plocha
a nádvoří o vým. 210 m2, p.č. 1417/5 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 8 m2, p.č.
1403/1 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 149 m2, p.č. 1401/77 ostatní plocha vým.
5170 m2 a p.č. 1401/78 ostatní plocha vým. 27 m2 zapsané na LV pro obec Petrov a
k.ú. Petrov u Hodonína za pozemky:
p.č. 1401/73 ostatní plocha vým. 131 m2, p.č. 1401/74 ostatní plocha vým. 360 m2, p.č.
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1401/75 ostatní plocha vým. 433 m2, p.č. 1401/76 ostatní plocha vým. 675 m2, p.č.
1425/45 ostatní plocha o vým. 42 m2, p.č. 1425/47 ostatní plocha o vým. 41 m2, p.č.
1425/49 ostatní plocha o vým. 50 m2, p.č. 1425/51 ostatní plocha o vým. 58 m2, p.č.
1425/52 ostatní plocha o vým. 30 m2, p.č. 1425/54 ostatní plocha o vým. 30 m2, p.č.
1425/57 ostatní plocha o vým. 61 m2, p.č. 1425/58 ostatní plocha o vým. 75 m2, p.č.
1425/63 ostatní plocha o vým. 74 m2, p.č. 1425/65 ostatní plocha o vým. 81 m2, p.č.
1425/68 ostatní plocha o vým. 62 m2, p.č. 1425/70 ostatní plocha o vým. 60 m2, p.č.
1425/71 ostatní plocha o vým. 62 m2, p.č. 1425/72 ostatní plocha o vým. 47 m2, p.č.
1425/75 ostatní plocha o vým. 42 m2, p.č. 1464/31 ostatní plocha o vým. 140 m2, p.č.
1464/34 ostatní plocha o vým. 165 m2, p.č. 1464/36 ostatní plocha o vým. 140 m2, p.č.
1464/40 ostatní plocha o vým. 295 m2, p.č. 1464/98 ostatní plocha o vým. 139 m2, p.č.
1464/99 ostatní plocha o vým. 157 m2, p.č. 1464/102 ostatní plocha o vým. 127 m2,
p.č. 1464/105 ostatní plocha o vým. 257 m2, p.č. 1464/107 ostatní plocha o vým. 152 m2,
p.č. 1464/109 ostatní plocha o vým. 142 m2, p.č. 1464/112 ostatní plocha o vým.125 m2,
p.č. 1464/114 ostatní plocha o vým. 124 m2, p.č. 1464/123 ostatní plocha o vým. 192 m2,
p.č. 1464/128 ostatní plocha o vým. 265 m2, p.č. 1464/134 ostatní plocha o vým. 116 m2,
p.č. 1464/138 ostatní plocha o vým. 94 m2, p.č. 1464/143 ostatní plocha o vým. 119 m2,
p.č. 1464/147 ostatní plocha o vým. 135 m2, p.č. 1464/151 ostatní plocha o vým. 122 m2,
p.č. 1464/152 ostatní plocha o vým. 70 m2, p.č. 1464/154 ostatní plocha o vým. 58 m2, p.č.
1464/157 ostatní plocha o vým. 248 m2, p.č. 1464/159 ostatní plocha o vým. 137 m2, p.č.
1464/161 ostatní plocha o vým. 114 m2, p.č. 1464/162 ostatní plocha o vým. 128 m2, p.č.
1464/166 ostatní plocha o vým. 112 m2, v p.č. 1464/167 ostatní plocha o vým. 110 m2,
p.č. 1464/171 ostatní plocha o vým. 105 m2, p.č. 1464/175 ostatní plocha o vým. 110 m2,
p.č. 1464/180 ostatní plocha o vým. 67 m2, p.č. 1464/190 ostatní plocha o vým. 113 m2,
p.č. 1464/192 ostatní plocha o vým. 108 m2, p.č. 1464/312 ostatní plocha o vým. 47 m2,
p.č. 1464/316 ostatní plocha o vým. 159 m2, p.č. 1464/340 ostatní plocha o vým. 27 m2,
p.č. 1464/351 ostatní plocha o vým. 86 m2, p.č. 1392/42, p.č. 1392/44, p.č. 1394/11, p.č.
1624/83, p.č. 1624/2, p.č. 1393/60, p.č. 1393/250 v k.ú. Petrov u Hodonína a pozemky
p.č. 6617/116, p.č. 6758/43, p.č. 6838/8 v k.ú. Strážnice na Moravě
713. ZO schvaluje Přijetí jednoho pracovníka (ženy) na úklid a údržbu obce na dohodu
o provedení práce, a to z důvodu, že obec už nemůže žádat o další pracovníky na
VPP přes ÚP a současní zaměstnanci nestíhají udržovat veřejná prostranství a obecní
budovy.
ZO bere na vědomí
Žádost o směnu pozemků společnost Žerotín, a.s. Tato bude řešena na příštích jednáních
ZO.
Žádost o pronájem obecního pozemku p.č. 1376/1 v k.ú. Petrov u Hodonína pana Konečného za účelem pěstování hospodářských plodin. Starostka zjistí od JUDr. Koudelové možnosti pronájmu a lhůty výpovědní doby a od společnosti Žerotín, a.s. obvyklou cenu nájmu.
Informace starostky o neschválení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci do-
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tačního programu „Podpora rozvoje venkova JMK 2018“ na akci „Pořízení samostatného
vytápění budovy mateřské školy v obci Petrov“ s požadovanou částkou 250 000,- Kč.
Navržený postup starostkou obce při finančním vypořádání pozemků na farmě, užívaných
panem Rostislavem Svobodou.
Informace o Územní studii veřejných prostranství Plže z prvního projednání.

Usnesení č. 714 - 726 ze zasedání č. 45
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 28.6. 2018
714. ZO schvaluje Program jednání.
715. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace ve výši 9 763,- Kč z rozpočtu obce Petrov
na dofinancování sociálních služeb v ORP Hodonín.
716. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce
č. SO/2018/140.
717. ZO schvaluje Směnnou smlouvu Rostislav Svoboda.
718. ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551543451 E.ON
Energie, a.s.
719. ZO schvaluje Směnu obecních pozemků p.č.1393/11 vým. 2 328 m2, p.č. 1393/20
vým. 2651 m2, 2150/45 vým. 559 m2, 1274/83 vým. 1182 m2, p.č. 1466/143 vým.
2 594 m2, p.č. 1450/11 vým. 711 m2 a p.č. 2158/30 o vým. 454 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína za pozemky p.č. 517/2 vým. 773 m2 a 517/4 711 m2 manželů Milady a Josefa
Martinkových v k.ú. Petrov u Hodonína.
Zastupitelstvo si je vědomo rozdílu v hodnotě směňovaných nemovitostí a odchylky
od ceny obvyklé, ale po diskusi a ve veřejném zájmu obce a jejích občanů se rozhodlo
získat tyto pozemky do vlastnictví obce bez doplatku rozdílu ceny. Na výše uvedených
pozemcích hodlá vybudovat novou infrastrukturu pro plánovou výstavbu rodinných
domů. S tímto záměrem je počítáno i v Územním plánu obce Petrov.
720. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018. Viz. příloha č. 1 ZO 45/2018.
721. ZO schvaluje Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1299 (15 m2) v k.ú. Petrov
u Hodonína.
722. ZO schvaluje Pro příští volební období 2018 – 2022 složení Zastupitelstva obce Petrov
v počtu 11 členů.
723. ZO nesouhlasí společně s řadou občanů s postupem České pošty, s.p. při převodu
poštovních služeb v obci Petrov (1300 obyvatel a služby pošty doposud hojně využívány) na firmu Škodák v rámci projektu pošta Partner, z důvodu obavy snížení kvality
poštovních služeb v obci a nejistoty provozování poštovních služeb tímto partnerem
v budoucnu. Nesouhlasí s uzavřením smlouvy, aniž by smluvní strany zajímal postoj
vedení obce Petrov k dané situaci.
724. ZO pověřuje starostku, aby společně s členem dozorčí rady České pošty, s.p. a předsedou Svazu měst a obcí ČR panem Mgr. Františkem Luklem, MPA jednala s vedením
České pošty, s.p. v rámci řešení situace při převodu služeb České pošty, s.p. v obci Pet-
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rov na projekt pošta Partner se soukromou firmou, která v obci provozuje provozovnu
pouze 4 měsíce. Členové zastupitelstva obce nepovažují tento podnikatelský subjekt
za adekvátního partnera provozování poštovních služeb a k tomuto názoru dospěli
po prozkoumání historie jeho podnikání za posledních 10 let dle veřejně přístupných
rejstříků (uzavírání několika desítek provozoven, rapidní snížení počtu zaměstnanců,
snížení obratu firmy atd.).
725. ZO schvaluje Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 1376/1 (1377 m2) v k.ú. Petrov
u Hodonína k pěstování zemědělských plodin (za účelem zahrady).
726. ZO pověřuje starostku, aby nechala vypracovat znalecký posudek na výši obvyklého
nájmu na části obecního pozemku p.č. 7589/1 v k.ú. Petrov u Hodonína.
ZO bere na vědomí
Informace starostky a členů zastupitelstva ohledně možné směny obecních pozemků za
pozemky společnosti Žerotín, a.s.
Informace starostky ohledně možné realizace vodovodního řádu v lokalitě bývalé farmy
ZD, které byly předloženy panem Josefem Martinkem.
Informace starostky o neobdržení dotace v rámci dotačního programu Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020.

Výčet významných investičních akcí v letech 2015 – 2018
2015
Výstavba kulturního a společenského centra 19 mil. Kč
Výstavba komunikace a parkoviště v přístavišti Baťova kanálu
2016
Rekonstrukce sociálního zařízení na Baťově kanále – navýšení kapacity
Pořízení pódia do kulturního a společenského centra
2017
Rekonstrukce komunikace „Do vinohradů“
Pořízení cykloboxů do přístavu na Baťově kanále
Pořízení nového obecního rozhlasu a záchranného systému
Rekonstrukce chodníku ul. Hlavní
Rozšíření sociálního zařízení v nádstavbě MŠ a výměna vchodových dveří v budově MŠ
Výstavba dětského hřiště pro nejmenší
Pořízení sekací techniky

8

strana

4/2018

2018
Rekonstrukce chodníku „U Bytovky“
Rekonstrukce komunikace „Kosečkova“
Rekonstrukce komunikace „U Bytovek a Díly“
Výstavba dětského hřiště a okolí kulturního domu
Výstavba sportovního víceúčelového hřiště
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově mateřské školy
Výstavba samostatného vytápění v budově mateřské školy
V tomto volebním období naše obec investovala řádově 31 mil. Kč a obdržela finanční
prostředky z různých dotačních programů, a to ve výši 7 mil. Kč.
(Např. na veřejně prospěšné práce, sociální zařízení na BK, výstavbu dětského a sportovního hřiště, kamerový systém na sběrném místě, rozhlas a záchranný systém nebo pořízení
cykloboxů a stojanů na kola)

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nový školní rok 2018/2019
Neuvěřitelně rychle utekly dny letních prázdnin a opět klepe na dveře škola. Tak jako
každý rok nás čeká mnoho drobných i větších akcí, které budou souviset se svátky a ročními
obdobími, kterými budeme procházet.
V mateřské škole nás letos čeká více změn, týkajících se obsazení pedagogy. Všichni jste jistě postřehli, že paní učitelka Marie Březovská, která svou pedagogickou činnost
věnovala mateřské škole v Petrově, odchází do důchodu. Také její kolegyně paní učitelka
Lenka Macelisová se rozhodla pro odchod do důchodu. Věříme, že se za námi do školky budou vracet. Paní učitelkám přejeme mnoho krásných a pohodových chvil a hodně zdraví do
dalších let. Za naše milé kolegyně byly přijaty řádným výběrovým řízením paní učitelka Martina Mičková a slečna učitelka Bc. Markéta Kolaříková. Na obě naše
nové kolegyně se velmi těšíme a zároveň jim přejeme hodně pracovních úspěchů.
Mateřskou školu bude v letošním školním roce navštěvovat 49 dětí, které budou rozděleny
do dvou tříd:
Třída VČELKY: třídní učitelky Eliška Bačíková, Martina Mičková
Třída MOTÝLCI: třídní učitelky Michaela Bačíková, Bc. Markéta Kolaříková
V průběhu měsíců července a srpna byla ve školce provedena rekonstrukce jedné z koupelen a stavebními úpravami byla zbudována kotelna pro samostatné vytápění budovy.
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V základní škole se opět sejdeme v podobné sestavě jako v předešlých letech. Do 1.
ročníku nastoupí 11 žáků, druhý ročník bude ve složení 15 žáků, 3. ročník bude navštěvovat 8 žáků, 4. ročník se sejde v počtu 9 žáků a do pátého ročníku postoupilo 11 žáků.
Přestože nesplňujeme vyhlášku MŠMT o naplněnosti tříd (chybí nám v průměru na třídu
0,5 žáka) budeme pracovat ve složení:
1. ročník 11 žáků, třídní učitelka Mgr. Jitka Vyoralová
2. ročník 15 žáků, třídní učitelka Mgr. Jarmila Flašarová
3. a 4. ročník 8 + 9 žáků, třídní učitelka Mgr. Renata Svobodová
5. ročník 11 žáků, třídní učitelka Mgr. Romana Staňková a asistentka pedagoga Irena Šťastná
V průběhu letních prázdnin proběhly v budově školy drobné úpravy a opravy a malování
tříd. Věřím, že v průběhu nového školního roku se budeme setkávat při společných akcích,
ale i v běžných dnech s tolerancí, dobrou náladou a úsměvem na tváři.
Ve školní jídelně nás budou i v letošním školním roce svým úsměvem vítat paní kuchařky Michaela Macháčková, Simona Křížová a Jana Grossmannová. Paní Jana Eisová
bude i nadále na pozici vedoucí školní jídelny a ekonomky školy. Za úklid budou zodpovídat paní Ludmila Boťánková a Bronislava Janečková.
Všem zaměstnancům, rodičům, dětem i žákům přeji do dalšího školního roku mnoho úspěchů, pohody, úsměvů, tolerance a samozřejmě i zdraví.
Mgr. Renata Svobodová
ředitelka školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 pro žáky ZŠ
se uskuteční v pondělí 3. září 2018 v 8:30 hodin
v tělocvičně školy.

Provoz MŠ bude zahájen ve školním roce 2018/2019
V pondělí 3. září 2018 od 6:30 do 16:00 hodin.
Školní jídelna bude v provozu od 3. září 2018 pro děti MŠ
a přihlášené cizí strávníky,
pro žáky ZŠ bude jídelna v provozu po řádném přihlášení od 4. září 2018.
Školní družina bude v provozu od 4. září 2018 pro řádně přihlášené žáky vždy
ráno od 6:30 do 7:45 a následně od 11:40 do 16:00 hodin.
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ZE ŽIVOTA OBCE
Slavnostní otevření dětského hřiště
První červencovou neděli jsme se setkali a společně s našimi nejmladšími občany otevřeli
dětské hřiště. Kromě herních prvků na hřišti, čekal na děti obrovský klaun, který jim rozdával výrobky z nafukovacích balonků a děti si mohly také nechat pomalovat obličej nebo si
pořídit tetovačku. Věříme, že hřiště bude dobře sloužit všem našim spoluobčanům a každý
si zde najde nějaké to vyžití, ať už k zábavě nebo odpočinku.
Bc. Eva Mlýnková

Mini festival v přístavu na Baťově kanále
V polovině července jsme uspořádali společně s provozovateli přístavu mini festival
dobrého jídla a pití. Pan Flašar pozval tetičky z Kozojídek, které pekly báleše a ještě
další výrobce. Tito pro nás připravili různé dobroty jako např. fazolovou polévku,
selské brambory, domácí pečené rohlíky,
krajance, bábovky, palačinky nebo domácí
limonády. Návštěvnost této akce byla nad
očekávání pořadatelů velmi vysoká, místní
speciality mizely před očima neskutečnou
rychlostí. Budeme se těšit, že se tato akce
ještě někdy v přístavu zopakuje.
Bc. Eva Mlýnková

Jazzový koncert skupiny BIGBAND
Pátek 17. srpna oživily přístav Baťova kanálu tóny jazzu. Naše pozvání přijala skupina
ZUŠ z Veselí nad Moravou - Bigband. Jejich výkon byl famózní, pořádně to rozbalili a my
návštěvníci jsme si to řádně užili….
Bc. Eva Mlýnková
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Loučení s prázdninami
Letošní loučení s prázdninami nám překazilo počasí. I když jsme se na déšť dlouhou dobu
těšili, tak tento den jsme ho zrovna neočekávali. Nevadí, i přesto návštěvníci přišli a pobavili se. Mohli plout na lodičce, zaskákat si na skákacím hradu, shlédnout čáry kouzelníka
Mavricka nebo si zaskotačit na tóny DJ Simense. Za odměnu děti obdržely od pracovníků
obecního úřadu neonové brýle nebo náramek. Děkujeme panu Mirovi Svobodovi a Michalu
Kalmanovi za plavby na loďkách, panu Zbyňku Klímovi za zapůjčení a dozor u skákacího
hradu a hasičům za dohled nad akcí a pomoc s úklidem.
Bc. Eva Mlýnková

Informace o provozu služeb Česká pošty, s.p. v Petrově
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás začátkem července informovali, Česká pošta, s.p. uzavřela smlouvu s provozovatelem Stanislavem Škodákem, a tento se má stát od 1.10.2018 provozovatelem poštovních služeb v naší obci. Zastupitelstvo obce s tímto krokem stále nesouhlasí a tento postoj
sdělila panu Škodákovi, ministru vnitra panu Janu Hamáčkovi, poštovnímu ombudsmanovi
Ing. Pavlu Bobkovi, panu řediteli ČP Jižní Morava Mgr. Tomáši Křepelovi a Mgr. Františku
Luklovi, MPA členu dozorčí rady České pošty, s.p. a předsedovi Svazu měst a obcí ČR.
Všem jsme sdělili, že vedení obce má velké obavy o kvalitu provozování poštovních služeb
v budoucnu, a to na základě místních šetření v obcích, kde již služby provozuje soukromá
osoba. Zastupitelstvo obce požaduje zachování stávajícího provozu.
Pan ředitel navštívil po obdržení dopisu osobně starostku, ale bohužel sdělil, že Česká pošta, s.p. nespatřuje důvod k nerealizování dohodnutého smluvního vztahu. Sdělil, že bude
provádět vlastní sledování poskytovaných služeb, včetně finančního hospodaření. Předseda
SMO ČR a člen dozorčí rady se snažil prosadit náš nesouhlas na jednáních dozorčí rady ČP
a požadoval dodržení memoranda ČP a SMO ČR, kde je ujednáno, že pokud obec nesouhlasí s převodem poštovních služeb na poštu Partner na obec ani se soukromým partnerem,
neměla by služby převádět.
Bohužel v těchto dnech obdržela obec oznamovací dopis od pana ředitele Křepely, že od
1.10.2018 dojde v naší obci ke změně obsluhy v oblasti poštovních služeb a že tyto služby
bude provozovat smluvní provozovatel Stanislav Škodák na adrese č.p. 238. Z důvodu stěhování provozovny bude pošta Petrov ve dnech 27.9 – 28.9. pro veřejnost uzavřena.
Zároveň v těchto dnech přišel dopis od 1.místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, že vedení České pošty, s.p. v současné době zpracovává revizi projektu pošta Partner a že vedení České pošty, s.p. obdrželo od něho pokyn, aby v průběhu měsíce září tohoto
roku podnik nečinil žádné převody na pošty Partner proti vůli jednotlivých obcí.
Věřte, že vyvíjíme spoustu úsilí na to, aby provoz poštovních služeb v naší obci zůstal zachován v současném stavu.
Děkuji za pochopení

Bc. Eva Mlýnková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Soubor Petrovjan
Na konci května jsme zatancovali v programu na Seniorech pásmo petrovských danajů. Po skončení programu následovalo ještě
předkolo verbířů. Pořádal Jožka Šťastný a
Petrovjan se poprvé od svého založení dočkal též svého reprezentanta. Martin Svoboda nás všechny překvapil svou odvahou a
pěkným cifrováním. I když do dalšího kola
nepostoupil, moc jsme mu fandili a získal si
od nás obdiv a uznání.
Konec června patří každoročně MFF Strážnice. A jak se stalo dobrým zvykem, i sem
se chodíme prezentovat alespoň do průvodu.
Sobotní odpoledne nebylo tak horké jako
v předcházejících letech, a tak pro nás byl
průvod příjemnou procházkou. Tímto bych
chtěla poděkovat všem zúčastněným, a hlavně Víťovi Hořákovi ze Strážnice, který nám
v podobě hudebního doprovodu opět vytrhl
trn z paty.
Dne 4. srpna 2018 jsme uspořádali akci spolu s Obrázkama ze Strážnice, takové „letní
kino v Plžích.“
V loňském roce nás „Obrázci“ požádali o
spolupráci při natáčení dalšího dílu z jejich
série „Putovali hudci“. Tento díl se jmenoval „Nezvedený syn“ a soubor Petrovjan si
v něm zahrál komparz. Krom petrovských
krojů se příběh odehrával v duchu Petrova,
jeho tradice a jmen. Užili jsme si dva natáčecí dny. Nejvíc ten druhý, který následoval
hned po hodách.
Dnes jsme se rozhodli při příležitosti promítání uspořádat také bufet a následnou diskotéku.
Akce se podařila díky ochotným členům souboru Petrovjan a hlavně obci Petrov. Chtěla
bych alespoň takto paní starostce, místostarostovi a obecním zaměstnancům poděkovat.
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Děkujeme, díky moc.
Na akci přišlo 200 platících lidí, což jsme považovali v Petrově za úspěch. Mimo „Syna“
a filmu o filmu mohli diváci shlédnout taky film skupiny Smedoma ze Strání (která poskytovala plátno a projekci) s názvem Chodíval Matůšek. I tato balada byla pěkně ztvárněná,
a zajímavá. Akce dopadla dobře, DJ Dušan Dvořák ze Strážnice dohrál asi o půl 3 ráno.
A ohlasy na tento krásný, teplý večer byly příznivé a milé.
Třeba se nám v příštích letech podaří uspořádat pro Vás zase nějakou prima akci.
Letos na podzim nás čeká ještě pár akcí, na které se teď pilně připravujeme. První už na
začátku září, Petrovský kotlík, pak hned Strážnické vinobraní a po něm hody.
Rádi bychom Vás pozvali na Petrovské svatováclavské hody, které budou letos 28.-30.záží.
Jestli máte kroj a chuť, přijďte mezi nás do průvodu, zatancovat a zazpívat si. Rádi Vás
mezi sebou přivítáme.
Krásný zbytek léta, a ještě hezčí podzim Vám za Soubor Petrovjan přeje
Ivana Klásková

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do nového soutěžního ročníku 2018/2019 vstoupilo A-mužstvo zahájením přípravy na začátku července. Trenérem A-mužstva se stal pan Emil Josefovič z Holíče. Hráčský kádr
byl doplněn dvěma hráči – David Hlaváč (návrat z Mutěnic, aktuálně zraněný) a Stanislav
Vanek (přestup z ŠK Petrova Ves - SR).
A-mužstvo odehrálo tato přípravná utkání: Bukovany – Petrov 3:3, Petrov – Vrádiště 8:0
V neděli 29. 7. 2018 odehrálo A-mužstvo utkání 2. kola okresního poháru na hřišti mužstva
Vacenovice B. Utkání skončilo v základní hrací době remízou 1:1 (branka Sokola Petrov:
Macháček Z.), na penalty pak Petrov zvítězil 3:0 a postoupil do dalšího kola. V dalším kole
okresního poháru zavítá Petrov na hřiště Suchova ve středu 29. 8. 2018 od 17:00 hod.
Nový ročník v soutěži Okresní přebor (po 20 letech) zahájilo A-mužstvo bezbrankovou
remízou 0:0 na hřišti FC Lipov. Hostující Petrov byl po herní stránce jednoznačně lepší,
ovšem až do konce utkání nedokázal překonat domácího gólmana Lipova. Když už se to
podařilo, tak rozhodčí branku neuznal.
Ve 2. kole Petrov přivítal na domácím hřišti oddíl z Dambořic, který již před utkáním avizoval ambice na postup do krajské soutěže. Hostující tým z Dambořic měl od počátku územní
převahu nad domácím Petrovem a tu korunoval vstřelením branky v 10. minutě utkání. Pro
domácí Petrov se tak utkání nevyvíjelo vůbec dobře, a to hrál Petrov od 18. minuty v 10
po vyloučení J. Faltýnka. Domácí tým se ovšem nevzdal a dál bojoval o první vstřelenou
branku v Okresním přeboru. Tu mohl nejprve vsítit T. Zlomek, který po chybě hostující
obrany nastřelil po samostatném úniku tyč branky hostujícího mužstva. Ve 44. minutě po
další hrubé chybě hostující obrany se domácí Petrov dočkal vstřelené branky, kterou vsítil
ve 44. minutě D. Janeček. Ve druhém poločase se Dambořice snažily utkání rozhodnout ve
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svůj prospěch, ovšem svou nedisciplinovaností a po obdržení 2 červených karet dohrávali
Dambořice utkání v 9 hráčích. Toho domácí Petrov využil a vstřelil další 2 branky (S. Vanek
a D. Janeček). Petrov tak poprvé v novém soutěžním ročníku zvítězil v poměru 3:1.
V následujícím kole Petrov zavítal na hřiště Dolních Bojanovic. Po prvním poločase Petrov
držel nadějnou remízu 1:1 (branka Sokola Petrov: Šantavý P.), ovšem ihned na začátku druhého poločasu Petrov obdržel branku na 2:1 a následně byl vyloučen hráč Petrova T. Grabec. Petrov v 10 lidech nedokázal domácímu mužstvu dlouho vzdorovat a nakonec podlehl
domácímu oddílu z Dolních Bojanovic v poměru 4:1.
Po třech kolech se tak nachází mužstvo Sokola Petrov na 8. místě v tabulce Okresní přeboru
OFS Hodonín.
Do soutěžního ročníku 2018/2019 bylo nově přihlášeno mužstvo starší přípravky, které
bude hrát okresní soutěž. První utkání odehraje mužstvo starší přípravky na hřišti Vracova
(oddíl FKM Morava B) v sobotu 25. 8. 2018.
V sobotu 21. 7. 2018 proběhla v areálu Sokola Petrov brigáda, kdy členové Sokola Petrov a
rovněž také příznivci petrovského fotbalu provedli nátěr zábradlí okolo hřiště. Všem účastníkům brigády děkujeme za pomoc.
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 2018/2019.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel

Rozpis zápasů mužstev Sokola Petrov
pro podzimní část sezóny 2018/2019
datum
čas
Okresní přebor - Muži
čas
5.8.
17:00
Lipov - Sokol Petrov		
12.8.
17:00
Sokol Petrov - Dambořice		
19.8.
17:00
Dolní Bojanovice - Sokol Petrov		
26.8.
17:00
Sokol Petrov - Ždánice
10:30
					
2.9.
17:00
Starý Poddvorov - Sokol Petrov		
9.9.
16:30
Sokol Petrov – Mikulčice
10:00
12.9.		
--17:00
					
14.9.		
--17:00
					
16.9.
16:00
Vnorovy A - Sokol Petrov
			
(sobota 15.9.)
14:00
23.9.
15:30
Sokol Petrov – Svatobořice
13:00
26.9		
--17:00
					

OS - Starší přípravka sk. B
------FKM Morava B - Sokol Petrov
(sobota 25.8., hřiště Vracov)
--Těmice - Sokol Petrov
Sokol Petrov – Blatnice pod Sv. Ant.
(středa 12.9.)
Sokol Petrov – Veselí nad Moravou B
(pátek 14.9.)
Moravany - Sokol Petrov
Sokol Petrov – FK Hodonín C
Milotice/Ratíškovice B - Sokol Petrov
(středa 26.9., hřiště Milotice)

4/2018

30.9.
15:00
Milotice B - Sokol Petrov
			
(sobota 29.9.)		
7.10.
10:15
Žarošice - Sokol Petrov
14:00
14.10.
15:00
Sokol Petrov – Nenkovice
12:30
21.10.
14:30
Ježov - Sokol Petrov
10:00
					
28.10.
14:00
Sokol Petrov – Hovorany
10:00
4.11.		
--13:00
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VOLNO
Sokol Petrov – KEN Veselí n. Mor.
Sokol Petrov – FKM Morava B
Veselí nad Moravou B - Sokol Petrov
(umělá tráva)
Sokol Petrov - Těmice
Blatnice pod Sv. Ant. - Sokol Petrov
(sobota 3.11.)

Z činnosti mysliveckého spolku Dolina Petrov
Léto pomalu končí, myslivci si připravují krmelce, slanisko a zabezpečují si vhodné
plodiny na přikrmování zvěře.
Přikrmovat se může začít od poloviny srpna. Zvěř si totiž na zimu musí vytvořit dostatečnou tukovou zásobu, aby zimu přežila. Zvěř si díky včasnému a pravidelnému přikrmování
zvyká na místa, kde potravu najde.
Účast petrovských střelců – myslivců byla v Tasově na střelnici dne 21.7.2018, kde se
konaly „Tasovské střelby“. Václav Tománek a Květoslav Kočvara patřili mezi hojný počet
zúčastněných střelců. I když jejich výsledky nedosahovaly umístnění mezi nejlepšími i tak
jim děkujeme za reprezentaci MS.
Další střelecká soutěž s petrovským zastoupením se konala v neděli 19.8.2018 v prostorách brokové střelnice Pánov v Hodoníně.
Závod družstev ve střelbě na asfaltové terče byl formou dvojboje, t.j. 20 terčů automatický
trap + 20 terčů lovecké kolo, s možností dokoupení jedné opravné položky.
Družstvo „Bobalov“ ve složení, kapitán Michaela Grúberová, střelci Václav Tománek,
Květoslav Kočvara a Michal Javornický obsadilo třetí místo.
Lovu Zdar

Michaela Grúberová
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Sbor dobrovolných hasičů
V minulém článku jsem Vás zval na hasičskou soutěž a zábavu, začínalo léto a dětem
prázdniny. Soutěž i zábava jsou minulostí, přes léto nás přenesla extrémně dlouhá vlna
veder a děti už zase jdou do školy.
Soutěž bohužel pro naše týmy nedopadla dle představ. Mužům ani ženám soutěžní pokusy
v požárním útoku nevyšly a umístili se na osmém, resp. pátém místě. Hold každý den není
posvícení. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 družstev. V mužské kategorii zvítězily Vésky B
a v ženské družstvo Svatobořic. Zábava se naopak vydařila dle představ, počasí nám tentokráte přálo, kapela hrála a lidi se bavili. Díky všem, co se zapojili do organizace obou akcí!
Nyní na konci léta se chystáme na petrovský gulášový festival, kde nachystáme velkou
porci guláše i kousek zábavy pro publikum.
Dále, to už na podzim, chystáme tradičně sběr železného odpadu. Konkrétní datum Vám
dáme zavčas vědět. Do konce roku se pak určitě ještě uvidíme i na dalších akcích.
Krásný podzim Vám přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Mladí hasiči
Letošní rok se uskutečnil 2. ročník Memoriálu Josefa Javornického jako soutěže mladých
hasičů. Do Petrova se sjelo celkem 39. družstev. Za slunného počasí soutěžily děti ve dvou
disciplínách, a to v požárním útoku s vodou a štafetě požárních dvojic. Vítězem v kategorii
mladších žáků se stalo družstvo Ratíškovic a v kategorii starších žáků družstvo z Rohatce.
Petrovští malí hasiči skončili těsně pod stupni vítězů na 4. místě.
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O prázdninách jsme opět vyrazili na Sokolku a opět společně s našimi kamarády
z Blatnice pod Sv. Antonínkem. Společně
jsme si hráli, ale také trénovali na podzimní
braňák. Zvládli jsme uzly, střelbu, ale také
značky a zdravovědu. Skvělým zážitkem
bylo opékání špekáčků – na vidlách , jsme
si pochutnali.
I letos se účastní někteří z nás soutěže pro
jednotlivce, a to běhu na 60 metrů s překážkami a na 100 metrů s překážkami. V běhu
na 100 metrů obsadil Zdeněk Tokoš 2. místo
a Martin Zelinka 3. místo. Další kolo soutěže proběhne 15.9.2018 v Petrově.
Mgr. Jana Trojancová
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Z činnosti zásahové jednotky
Od posledního čísla zpravodaje jsme si za necelé
2 měsíce připsali dalších
7 pomyslných čárek. Ve
všech případech se jednalo
o požáry.
Tím prvním z naší letní
série požárů byl 4. července požár vzrostlého obilí o
celkové výměře 15 hektarů
před obcí Radějov. Zde byl
vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu a na hašení se
podílelo celkem 10 jednotek požární ochrany. Celková škoda byla vyčíslena na
400 tisíc korun.
Dne 14. července jsme v
odpoledních hodinách byli
vyslání k požáru trávy v Rohatci, směrem na Soboňky.
Zde především díky včasnému zpozorování požáru
došlo ke spálení pouze cca
50x50 metrů. Na uhašení
bylo použito celkem 5 vodních proudů.
Třetím zásahem byl 20. července požár lesního porostu
ve Bzenci u rybníku Stolařka. Naštěstí se jednalo pouze o přízemní požár, který
kromě travnatého porostu
odnesly především pařezy.
Ty bylo zapotřebí jednotlivě
rozkopat pomocí ženijního
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nářadí, abychom
se lépe dostali ke
kořenovému systému a zamezili tak
případnému dalšímu skrytému šíření
požáru.
9. srpna nám započala třídenní řada
požárů na strážnické skládce, kam
jsme byli postupně
vysláni i 10. a 11.
srpna. Největší zkouškou pro nás byl hned první den, kdy se požár z odkryté části skládky
rozšířil i na travnatý povrch hořejší zasypané části, což vyžadovalo prvotní zásah v dýchací
technice. To samo o sobě nezní až tak hrozně, ale nutno podotknout, že v tento den nám rtuť
na teploměrech vystoupala až na 38°C ve stínu a my od dopoledních do večerních hodin
zasahovali především na slunci. Kvůli skrytým ohniskům byla na místo události vyslána
také těžká technika ze záchranného útvaru v Jihlavě.
Našim zatím posledním a již celkově 13. výjezdem v tomto roce byl v nočních hodinách
dne 20. srpna drobný požár v restauračním zařízení hotelu Flag ve Strážnici. Tento požár se
naštěstí obešel bez větších škod a bylo zde zapotřebí jenom nuceného odvětrávání v jídelní
části restaurace za použití přetlakových ventilátorů.
Mimo zásahů pořádáme akce pro děti. Před koncem školního roku jsme si pro děti z MŠ a
ZŠ Petrov připravili ukázky naší techniky. Mohli si vyzkoušet použití různého materiálu,
který používáme při zásahu. Ve středu 27. 6. si pro děti 4. a 5. třídy členové zásahové jednotky Pavel Sasín a František Salčák připravili další pokračování vzdělávacího programu
HASÍK – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Tak jako každý
rok jsme v červenci navštívili naše mladé hasiče na soustředění na Mlýnkách. Tady si mohli
vyzkoušet na vlastní kůži, jak provádíme hašení požáru v zásahovém oblečení. Všem dětem
se na chvíli splnil sen – být opravdový hasič. Nezůstalo jenom u dětí, přidali se i někteří
rodiče, kteří přijeli za svými dětmi. Akce vzbudila pozornost dětí na táboře penzionu Jana,
kteří se po domluvě vedoucích přišly podívat na ukázku hasičů z naší jednotky.
Za zásahovou jednotku
Pavel Sasín, velitel JSDH
Bc. František Salčák, velitel družstva JSDH
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Přijďte s námi 15. záři oslavit EC Day!
Obec Petrov Vás ve spolupráci s operačním programem Interreg V-A SK-CZ
srdečně zve na oslavy Dne evropské spolupráce - European Cooperation
Day (EC Day), které se konají každoročně v září po celé Evropě. Připraven je bohatý sportovně-kulturní program a soutěže pro děti i dospělé. Stále
probíhá letní fotosoutěž, do které se mohou zapojit žáci základních nebo
středních škol z území celého Česka a Slovenska zasláním fotografie zachycující jejich letní dobrodružství. Podmínky soutěže naleznete na web stránce
operačního programu Interreg V-A SK-CZ www.sk-cz.eu v sekci Aktuality.

V následujících řádcích nám starostka obce Petrov, Bc. Eva Mlýnková, blíže
představí aktivity obce v souvislosti s realizací projektů financovaných prostřednictvím operačních programů EU.
Vaše obec je spoluorganizátorem akce EC Day. Jakým způsobem se na
organizaci akce obec podílí?
Obec Petrov poskytne zázemí pro tuto akci v přístavu u Baťova kanálu, poskytne prodejní stánky pro prodejce v rámci malého jarmarku a zapůjčí obecní
pivní sety. Dále budeme samozřejmě tuto akci propagovat prostřednictvím našeho zpravodaje, webu a místního rozhlasu. Dobrovolní hasiči zajistí dohled
nad průběhem celé akce a nad parkováním automobilů. Pevně věřím, že akce
bude přínosem pro všechny účastníky.
Mohli byste blíže představit aktivity obce Petrov a blízkého okolí, související s čerpáním strukturálních fondů? (programy přeshraniční spolupráce Interreg, případně jiné operační programy)
Obec Petrov se snaží čerpat finanční prostředky z různých dotačních programů, ať už z národních, evropských nebo přeshraničních fondů. Zatím největší
částku, a to 12,5 mil. Kč jsme doposud získali z dotačního programu ROP
Jihovýchod na realizaci projektu „Náves Petrov - srdce obce“. Díky těmto
prostředkům jsme v roce 2010 kompletně zrekonstruovali střed obce. Čerpali
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jsme také např. ze Státního fondu životního prostředí na zateplení základní
školy, na pořízení svozové techniky v obci, kontejnerů a kompostérů pro občany. Prostřednictvím MAS Strážnicko jsme získali dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na tři projekty. Z fondů Ministerstva pro místní
rozvoj zase na realizaci nového dětského hřiště a sportovního víceúčelového
hřiště.
Jak hodnotíte možnost realizace projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ, jejich výhody/nevýhody? Využili
jste možnost financování v rámci minulých programových obdobích resp.
probíhá v současnosti realizace některých projektů?
Obec Petrov čerpala dotaci z programu přeshraniční spolupráce v roce 2010 v
rámci projektu „4 CYKLOREGIO“ na stavbu sociálního zařízení na Baťově
kanále, kde byl rozpočet cca 2 mil. Kč, kde partnerem bylo Město Skalica. V
rámci tohoto projektu byly pořízeny sprchy a toalety, které v tomto prostoru
chyběly, a byla potřeba je vybudovat. Dále jsme čerpali dotaci v roce 2015 na
projekt „ Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Petrov“. V tomto projektu byly partnery na české straně
Strážnice, Sudoměřice a Petrov, na straně slovenské to byla Skalica a Mokrý
Háj. Výstupem projektu pro naši obec byla vypracovaná projektová dokumentace v hodnotě cca 300 tis. Kč, která má v budoucnu sloužit jako podklad pro
realizaci protipovodňových opatření. Při čerpání prostředků z přeshraničních
fondů, kde musí být minimálně dva partneři, hrozí, že jeden z partnerů udělá
chybu při realizaci nebo vyúčtování dotace a pak mohou nastat komplikace
s vyplácením finančních prostředků. Toto vidím jako nevýhodu projektů.
Jak vnímáte vy jako starostka přínos zrealizovaných projektů pro Vaši
obec, resp. jak je vnímají samotní obyvatelé regionu?
Jako starostka obce vnímám velký přínos vybudování sociálního zařízení na
BK v rámci projektu přeshraniční spolupráce. Toto místo je velmi využíváno jak turisty, tak místními občany. U Baťova kanálu zařízení tohoto typu v
té době chybělo a vybudováním se zvedla úroveň tohoto návštěvního místa.
Díky dotaci jsme ušetřili finanční prostředky obecního rozpočtu a za tyto jsme
mohli vybudovat v naší obci zase něco jiného. Obyvatelé regionu to vnímají
také určitě pozitivně.
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Chmelobraní
V sobotu 18.8.2018 bylo opět v areálu Plží možné ochutnat desítky druhů piva
z malých a středních pivovarů. I přes velmi horké počasí si návštěvníci našli „to
své“ a ochutnali vzorky tradičních i méně známých chutí, včetně festivalového
speciálu z 18 druhů chmelu. Stejně jako v předešlých letech se hrálo na dvou místech. Dolní stage obsadila cimbálová muzika Marka Potěšila a Bylo nás 5 + hosté.
Na horní stage – kolečku zahrály kapely GateCrasher a Beštiálna radost. Letos si
mohli návštěvníci zpestřit chvíle na chmelobraní i hraním deskových her a děti se
zabavily v dětském koutku při tvoření různých drobností či hrách.
Mgr. Jana Trojancová
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Volby do zastupitelstev obcí
se uskuteční v pátek dne 5.10.2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6.10.2018 od 8.00 do 14.00 hodin
v budově Základní školy Petrov.
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.

Společenská kronika
Jubilanti v měsících září a říjen:
Září
Marie Salčáková
Jan Svoboda
Marie Opavská
František Obrtlík
Alžběta Svobodová
Alžběta Bačíková
Anna Blatová
Říjen
Marie Komínková
Helena Šebestová
Marie Pukancová
Anna Samohýlová
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Milada Šebestová
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Termíny svozu odpadů:
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
POPELNICE : pondělí 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: pátek 14.9., 12.10.

I s duševní nemocí se dá normálně žít.
(www.stopstigma.cz)

Zřejmě již znáte sociální službu Charity Strážnice pro osoby s duševním
onemocněním pod názvem Sociálně terapeutická dílna Kotva, která pomáhá svým
klientům znovu se začleňovat do společenského prostředí, ale hlavně pomáhá
obnovovat si pracovní schopnosti a dovednosti při dodržování určitých pravidel.
Tato sociální služba může také pomoci k procesu zotavení z duševního
onemocnění. Proces zotavování znamená, snažit se aktivně účastnit smysluplného a
příjemného života v rámci omezení způsobených nemocí.
Pokud máte zkušenost s duševní nemocí a nevíte, jak dál, nebojte se nás
kontaktovat buď osobně nebo písemně kotva@straznice.charita.cz, popř. další
informace na www.straznice.charita.cz
Vedoucí služby Ing. Marie Jurasová tel. 737054064
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

JAZZOVÝ KONCERT
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