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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
v minulém čísle jsme vás obeznámili s probíhajícími stavbami v naší obci, kterými jsou
přístav na Baťově kanále a společenské centrum. Obě tyto stavby probíhají dle časového
harmonogramu. Ve středu 15. dubna proběhlo prokopnutí dělící hráze v kanále a za účasti
České televize byl napuštěn nový přístav. V současné době probíhají další části stavby a na
nás čeká realizace zpevněných ploch. Postupně se na tyto práce připravujeme. Podklady
bychom chtěli připravit pomocí našich zaměstnanců a firmu využít jen na konečné úpravy
(položení asfaltu). Stavba bude slavnostně dokončena a otevřena v sobotu 22. srpna. O této
události vás budeme podrobněji ještě informovat.
Také kolem školy a centra se pilně pracuje. V současné době probíhá montáž stropů, obkladové práce a terénní úpravy. Obecní zaměstnanci postavili nový plot a zídku kolem zahrady.
V příštích dnech plánujeme znovu osadit prvky dětského hřiště a terénní úpravy zahrady.
Tato stavba bude slavnostně otevřena v sobotu 26. srpna na hody svatého Václava.
Od 4. května jsme přibrali 5 zaměstnanců na VPP. Tito budou společně se stálými zaměstnanci udržovat zelené plochy, obecní majetek a zajišťovat zázemí pro kulturní akce, kterých
je naplánováno v tomto roce zase velké množství. Začíná letní sezóna a s ní sečení trávy,
prosíme vás o pomoc se sečením před domy.
Uvnitř zpravodaje se dočtete o akcích, které již proběhly a také jsou zde pozvánky na další,
jež se uskuteční v blízkých dnech.
Přejeme Vám, abyste se na těchto akcích dobře bavili a společně si tak užívali krásných
jarních dnů.
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 57 - 69
z jednání č. 5/2015 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 18.2.2015
57. ZO schvaluje Program jednání.
58. ZO schvaluje Vítězem výběrového řízení na projekt „Územní plán ekologické stability
a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko – Strážnicko“ firmu Geocart
CZ, a.s. Brno, která předložila nabídkovou cenu 198 000,- Kč bez DPH.
59. ZO schvaluje Smlouvu o dílo Geocart CZ a.s.
60. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_239058 OSA.
61. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00254/15.
62. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330031590/001.
63. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Petrov. Na základě této smlouvy poskytne obec ze svého účtu příjemci dotaci ve výši 12 321,-- Kč za
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účelem spolufinancování sociálních služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín
v roce 2015.
ZO schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč Charitě Strážnice.
ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka 7. třídy ZŠ Strážnice, Školní,
který se v letošním roce zúčastnil lyžařského výcviku. Jedná se o 5 žáků. Celkem bude
vyplaceno z rozpočtu 2500,- Kč.
ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Svazu zdravotně postižených občanů,
Regionální výbor Hodonín.
ZO neschvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Českého svazu
včelařů Strážnice.
ZO schvaluje Architektonickou studii-Vinařství Svoboda. Předmětem stavby je 6 ubytovacích objektů, kaplička, vstupní brána, terénní a parkové úpravy a mobiliář.

Usnesení č. 70 - 87
z jednání č. 6/2015 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 19.3.2015
70. ZO schvaluje Program jednání.
71. ZO schvaluje Neinvestiční finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů na práci
s mládeží na rok 2015 ve výši 10 000,- Kč.
72. ZO schvaluje Neinvestiční finanční příspěvek Mažoretkové skupině Petrov ve výši
4000,- Kč na činnost v roce 2015. Podmínkou je vystoupení na obecních akcích.
73. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek na činnost TJ Sokol Petrov pro rok 2015 ve výši
110 000,- Kč.
74. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov Tělocvičné jednotě
Sokol Petrov, oddíl kopané. Příspěvek ve výši 110 000,- Kč.
75. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek na činnost s mládeží MRS Petrov pro rok 2015 ve
výši 2000,- Kč.
76. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 3000,- Kč ZO Českého svazu chovatelů
Petrov na činnost v roce 2015. Podmínkou je uspořádání výstavy pro děti ZŠ a MŠ
Petrov.
77. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek pro Myslivecké sdružení Dolina Petrov ve výši
10 000,- Kč.
78. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 1500,- Kč pro Svaz zdravotně postižených občanů v Petrově na činnost v roce 2015.
79. ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro MC Klubíčko ve výši 2 000,- Kč na činnost v
roce 2015.
80. ZO schvaluje Neinvestiční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Souboru Petrovjan na činnost
v roce 2015. Podmínkou je uspořádání hodů.
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81. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015.
82. ZO schvaluje Záměr výpůjčky obecní budovy č.p.405.
83. ZO schvaluje Nejvýhodnější nabídku firmy Megawaste, spol. s r.o. k likvidaci odpadů
ze sběrného dvora. Zároveň vyzvat firmu k předložení návrhu smlouvy.
84. ZO schvaluje Záměr prodeje pozemku p.č. 2027 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 34
m2.
85. ZO neschvaluje Umístění reklamní plochy, kterou navrhuje pan Jiří Hozák (150 x 400
cm), Hodonín, na obecní pozemek p.č. 1026. Zastupitelstvo obce Petrov nemá záměr
v budoucnu ve výše uvedeném území umísťovat žádné další reklamní tabule.
86. ZO neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na propagaci a činnost sdružení
České unie sportu, okresnímu sdružení Hodonín. Obec Petrov nebude podporovat propagaci okresního sdružení.
87. ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na činnost Zdislavy Veselí, o.p.s.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MATEMATICKÝ KLOKAN 2015
Kluci a děvčata, maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, no prostě celá rodino!
I v letošním školním roce, v měsíci březnu jsme se, my, žáci 2. až 5. ročníku zapojili do
matematické soutěže pod názvem MATEMATICKÝ KLOKAN 2015.
Zjistili jsme, že matematické úkoly, které nám přichystala společnost matematiků, jsou
někdy docela náročné. Někteří z nás si s nimi poradili bez větších obtíží, někteří jsme spíš
hádali, než přemýšleli. Avšak všichni, kteří logické zápolení s matematikou nevzdali, si
zaslouží pochvalu.
Všichni bychom si měli pamatovat, že PŘEKÁŽKY SE ZDOLÁVAJÍ, NEOBCHÁZEJÍ A
NEODKLÁDAJÍ!!!
Mezi úspěšné řešitele na naší škole patří v kategorii CVRČEK Nikol Janečková, Nikola
Šírová, František Javornický, Miroslav Kadlečík, v kategorii KLOKAN Ema Buchtíková,
Kateřina Klásková a Karolína Konečná.
Všem počtářům a bojovníkům s matematikou a logikou blahopřejeme.
Žáci 2. až 5. ročníku základní školy Petrov

VELIKONOČNÍ TRŽIŠTĚ
Proč by měli na trh chodit jen babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové? My, děti mateřské
a základní školy společně s paní učitelkami jsme si také takové malé tržiště vytvořili.
Bylo to u příležitosti příchodu jara, připravili jsme si a vyrobili množství drobností,
kterými si mohli naši známí, přátele a kamarádi vyzdobit své příbytky. Vše se nám hezky
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podařilo. Jen nám moc nepřálo počasí, bylo velmi větrno, deštivo
a chladno, proto jsme celou akci uskutečnili v prostorách školní
jídelny. Účast byla veliká, hlavně, když si nás maminky a tatínkové přicházeli vyzvednout ze školy. Bezmála všechny výrobky
jsme „prodali“ a získali jsme odměnu, z které nám bude zaplacena cesta do divadélka a cesta do bylinkové zahrady.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili, navštívili a svůj domov si
ozdobili některým z našich výrobků.
Děti mateřské a základní školy Petrov

HASÍME S HASÍKEM
V polovině dubna jedno páteční ráno se ve škole objevily
podivné věci. Byli jsme zvědaví, co to je. A za chvíli jsme to
samozřejmě zjistili, přijeli nás navštívit instruktoři v oblasti
požární ochrany obyvatelstva na školách paní Mgr. Jana Trojancová a její instruktorský kolega Tomáš Sklenák.
Jejich program byl velice zajímavý. Zopakovali jsme si čísla integrovaného záchranného systému, pověděli jsme si o bezpečném zacházení s ohněm, také jak se zachovat, když
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vypukne požár a mnoho dalších informací.
Následující pátek jsme byli opět překvapení, jak se instruktorům u nás líbilo, protože se
opět objevili u nás ve škole. Tentokrát jsme si předvedli vybavení a výstroj hasiče, k čemu
jednotlivé části výstroje slouží, jak se ohlašuje požár, co je to evakuace a podobně.
Představte si, že jsme si nakreslili na tabuli dráčka Hasíka a ten s námi ve třídě vydržel
celých čtrnáct dní.
Už se samozřejmě těšíme na příští návštěvu a také na další zajímavá témata.
Žáci 2. a 3. ročníku základní školy Petrov

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Letos již po čtvrté se na naší škole setkávají předškolní děti a jejich rodiče se svou budoucí
paní učitelkou v programu, který má hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro lehčí zvládnutí učiva 1. ročníku. Má sloužit k jejich bezproblémovému nebo
snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu základní školy.
V jednotlivých lekcích se střídají činnosti zaměřené na grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání (sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce
rytmu a melodie řeči), zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť),
prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase, početní představy. Rozvoj jednotlivých oblastí se vzájemně ovlivňuje, podmiňuje a prolíná.
Rodiče svou přítomností zajišťují svým dětem pocit bezpečí, získávají nové náměty pro
práci s dítětem, mají možnost sledovat své dítě při záměrných činnostech, jak jejich dítě
reaguje, jak se zapojuje, jak spolupracuje s ostatními dětmi apod.
Edukativně stimulační skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje pro předškolní děti a
našim cílem je, aby děti ve spolupráci se školou a rodinou získaly fyzickou, psychickou a
sociální samostatnost a mohly se dále rozvíjet a vzdělávat.
Mgr. Jarmila Flašarová

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti mezi zvířátky
Jedno z jarních témat našeho vzdělávacího programu je „Domácí zvířátka a jejich mláďátka“. Proto jsme se vypravili na dvorek pana Flašara, kde se děti seznámily s jednotlivými
druhy zvířátek. V ohradě nás vítala oslička Violka s bílou kozičkou. Pak se děti pohrály
s pejskem Bobíkem a zrzavým kocourkem. Nedaleko se na travičce pásla housátka, kuřátka
a slepice s kohoutem. V kleci obdivovaly zebřičky. Nejvíce je však zaujalo malé strakaté
prasátko Borůvka a želvička. Na závěr si mohly ochutnat med z plástu.
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Vyšetření zraku
Již několik let spolupracujeme s paní Mgr. Andreou Jeřábkovou, (ortoptiskou a optometrickou), která provádí preventivní screeningové vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTI X
A09, což je bezkontaktní vyšetření, které lze provádět již od 6 měsíců věku dítěte. Vyšetření je rychlé, nenáročné, šetrné a obě oči jsou vyšetřeny současně. Paní magistra provádí
vyšetření hravou formou za pomoci kašpárka, proto děti z tohoto vyšetření nemají obavy.
Screeningové vyšetření umožňuje odhalit řadu očních vad např. tupozrakost šilhavost, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus.
Po vyšetření obdrží každé dítě odbornou zprávu s vyhodnocením měření pro rodiče, případně pro očního lékaře, pokud je u dítěte objevena vada.
S vyšetřením máme velmi dobré zkušenosti, protože již několika dětem byla včas objevena
oční vada.

Výukové programy v MŠ
Do MŠ jsme pozvali lektorku z výukového informačního centra Bílé Karpaty, která si pro
nás připravila dva programy. Pro nejmenší - program s názvem Návštěva u krtka a pro
starší děti Ptačí říše.

Návštěva u krtka
Děti hravou formou objevovaly podzemní svět plný zvířátek – velkých i malých. Krteček je
pozval na návštěvu, kde jim ukázal svoje království při soutěžích a hrách.

Ptačí říše
Děti nahlédly do ptačí říše, kde najdeme nepočítaně opeřenců a každý je přitom jiný. Ale
protože je jim velmi blízký čáp, kterého každý den sledujeme na komíně nedaleko naší
mateřské školy, tak se blíže seznámily s domácností čápa.
Programy doplňují standardní výuku a vedou ke zvýšení znalostí o přírodě a k uvědomění
si základních ekologických problémů. Obsahují herní, dramatické a výtvarné aktivity a používají netradiční formy výuky.
Marie Březovská, učitelka MŠ
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ZE ŽIVOTA OBCE
Noc s Andersenem
Letošní noc s Andersenem se z důvodu stavby společenského centra uskutečnila ve třídách
základní školy. Do dvou tříd se nastěhovalo 52 dětí se svými karimatkami a polštářky. Tentokrát jsme se snažili večer a noc dětem zpestřit tím, že jsme se stali detektivy Detektivní
kanceláře komisaře Vrťapky a pátrali jsme po pachatelích, kteří byli ve škole. Děti jsme
rozdělili do skupinek. Tyto si vymyslely svůj erb a název. Poté se vydaly na měření stop,
které pachatelé ve škole nechali. Také snímaly otisky prstů pomocí štětců a kakaového
prášku. Musely rozluštit dokončení detektivního příběhu pomocí zašifrovaného textu. Po
splnění těchto úkolů jsme se vydali na noční stezku odvahy plnou hrůzostrašných bytostí.
Největším překvapením pro děti byl asi světelný strom. Doufali jsme, že po náročném večeru budou děti unaveny, ale opak byl pravdou a některé měly tolik energie, že nezamhouřily
oči celou noc. Věříme, že se jim Noc líbila a přijdou i příště….
Eva Mlýnková

Pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer a noc patřili také v Petrově čarodějnicím. Tentokrát jsme slet oživili taktickým cvičením hasičů, kteří hasili hořící loď a zabezpečovali unikající látky ve vodě.
Atrakci přihlížela spousta diváků nejen z Petrova. Pak přiletěla skupina velkých čarodějek
a společně s těmi menšími dováděly při hudbě PS Band Radka Kláska. V pozdějších večerních hodinách do přístaviště zavítaly také „čarodky“ ze sousední Strážnice.

Odemykání Baťova kanálu
I když prvomájové dopoledne pršelo, sešli jsme se u Baťova kanálu, abychom jej symbolicky odemknuli k plavbám.

Setkání rodu Magnisů, potomků bývalých majitelů Strážnického panství, ve Strážnici a v Petrově
Město Strážnice se během prvního květnového víkendu stalo místem setkání potomků rodu
Magnisů. Rodina, jejíž členové žijí v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Holandsku, se pravidelně každoročně v tomto termínu setkává na různých místech svého působení. Naše
město navštívili po více než deseti letech a to hned na několik dní.
Jejich cesta vedla nejprve do Polska - do města Božkow (Eckersdorf) ležícího v Dolním

2/2015

strana

11

Slezsku, které v roce 1780 zdědil Anton Alexander von Magnis. Nechal zde zrekonstruovat
zámek pocházející z 16. století a založil zámecký park. Stal se také průkopníkem moderních
zemědělských metod. Jeho syn zde v roce 1829 založil cukrovar. Po 2. světové válce byl
majetek včetně zámku rodině zkonfiskován.
Z Polska pak již kroky početné rodiny Magnisů vedly přímo do našeho města. Strážnické
panství si po bitvě na Bílé hoře v roce 1628 zakoupil za 200 000 zlatých František von
Magnis, později jako říšský hrabě, polní maršál a moravský zemský hejtman, jenž byl ve
službách císaře Ferdinanda III. Habsburského. Pocházel z italského katolického rodu a odtud sem také v roce 1633 povolal řád piaristů. Jako proslulému diplomatovi se mu během
třicetileté války podařilo panství ochránit před švédským vojskem. Snažil se po válečných
útrapách o obnovu panství. V procesu rekatolizace mu byl nápomocen jeho bratr Valerián,
mnich kapucínského řádu a rádce pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu. Oba
byli zastánci mírnějších metod vůči nekatolíkům, než praktikovali např. jezuité. Piaristé
zvolili nenásilnou formu práce s mládeží a navázali tak i na školství jednoty bratrské.
V kostele Panny Marie rodinu Magnisovu přivítal farář Lukáš Karpinski. Rod Magnisů
významným způsobem podporoval rozvoj katolické farnosti, v minulosti farníkům finančně
přispěl na vybudování kostela a i dnes přišel s velkorysým darem 5 000 euro na jeho opravu.
Odtud se přesunuli na radnici, kde je přivítala starostka města Renata Smutná spolu s místostarostou Waltrem Bartošem i předchozím dlouhodobým starostou Jaromírem Šasinkou.
Ve svém projevu starostka přednesla novinky v rozvoji města a představila připravované záměry. Přítomna byla také Zuzana Vojtová - Volavá, která se coby ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy se sídlem v Brně stále snaží pomáhat městu v rozvoji cestovního
ruchu. Průvodcem Magnisů byl František Kotek, ředitel hotelu Strážnice, kde byla rodina
ubytována. Z radnice se všichni přesunuli na městský hřbitov k rodinnému hrobu, kde svým
předkům vzdali poctu krátkou modlitbou. Následovala prohlídka strážnického zámku spojená s obědem a kulturním programem - vystoupením folklorního souboru Danájek spolu
s cimbálovou muzikou. Vhod přišla projížďka lodí po Baťově kanále do Petrova, kde je
v Plžích čekalo uvítání představiteli obce - starostkou Evou Mlýnkovou spolu s místostarostou Ladislavem Krůtilem a degustace vín ve vinotéce Petra Kláska. Jistě nebylo lehké
zvládnout i degustaci další
- přímo v Zámeckých sklepích ve Strážnici, kde je po
náročném dni čekala večeře. Rodině byla věnována
i nedělní mše svatá a pak
je již čekal sváteční oběd
v restauraci Hotelu Strážnice spojený s ukázkou
Strážnické svatby v podání
folkorního souboru Danaj.
Během pobytu se rodina
setkala i se Strážničanem
Zdeňkem Prudičem, býva-
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lým zaměstnancem na zámku, se kterým v jeho 92 letech zavzpomínali na staré časy. A čím
je pro nás v současné době návštěva Magnisovy rodiny významná? Právě zařazením našeho
města do mezinárodního kontextu. Jejich předci významným způsobem přispěli k rozvoji
města a jejich potomci i dnes po 70 letech zpovzdálí sledují jeho rozkvět.
Mgr. Lenka Gronská

První svaté přijímání
V neděli 10. května přijalo v kostele sv. Václava 10 dětí první svaté přijímání. Děti na tuto
slavnostní událost připravil Otec Jacek.

Zahradní slavnost
Tentokráte jsme oslavu Dne matek a vítání nových občánků přichystali v zahradě mateřské
školy. Hned na úvod nám vystoupily mažoretky z Petrova a Sudoměřic. Poté následovalo
vítání nových občánků, kterých bylo v letošním roce 12. Velmi nápadité a propracované
vystoupení si pro nás připravily děti z mateřské a základní školy se svými paní učitelkami.
Děkujeme všem zúčastněných za velmi příjemné nedělní odpoledne. Opravdu si těchto
setkávání s vámi vážíme a přejeme si, aby jich bylo co nejvíce!
Mezi nové občánky Petrova byly přivítány tyto děti:
Nelly Koštuříková
Lilien Mikésková
Šimon Motyčka
Iva Janečková
Lilien Hartmanová
Justýna Botková

Denisa Zajíčková
Michal Staněk
Nikola Vavříková
Stela Velísková
Matouš Krůtil
Patrik Floryán
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
70. výročí konce 2. světové války
Dne 8. května si Evropa připomněla 70. výročí konce doposud nejstrašnějšího celosvětového konfliktu - 2. světové války.
Kdy skončila válka? Otázka, na kterou dává historie i po 70 letech nejednoznačnou odpověď. Datum na Památníku vítězství u Milína je 11. května 1945 a připomíná poslední bitvu
na našem území. Od roku 1989 ovšem slavíme konec války 8. května, jako Den vítězství v
Evropě. Předtím jsme slavili 9. května v souvislosti s osvobozením Prahy, ostatně v Moskvě
je tomu tak dodnes při oslavách konce Velké vlastenecké války. Definitivní tečku za druhou
světovou válkou ale představuje až kapitulace Japonska z 2. září 1945.
Oficiální datum není spojené s posledním výstřelem, ale čistě diplomatickým aktem. Německá kapitulace vstoupila v platnost o půlnoci z 8. na 9. května 1945. Navzdory tomu se
ale na řadě míst stále bojovalo i poté: i u nás docházelo ke srážkám nebo k bojům ještě 12.
nebo 13. května v jižních Čechách, v Jugoslávii ještě kolem poloviny května, na Špicberkách dokonce německé jednotky kapitulovaly až počátkem září 1945.
Tato válka tedy oficiálně skončila v 8. května 1945.
Konec války v naší obci a blízkém okolí je spjat s Rudou armádou a rumunskými vojáky. Na jaře roku 1945 rumunské síly spolu s armádami Sovětského svazu a Československa
dobývají zpět moravská města a vyhánějí skomírající německé jednotky.Rumuni pronikli
na Moravu a vyhnali německé vojáky z měst Bzenec, Uherský Ostroh, Kyjov, Uherský
Brod, Humpolec a Boskovice, Lanžhot, Hodonín, Velké Bílovice, Znojmo, Rosice, Tišnov,
Vyškov, Prostějov, Kroměříž a Kojetín. Při osvobozování Československa bylo raněno či
padlo přes 60 tisíc Rumunů z celkového počtu 250 tisíc působících na československém
území.

V petrovské kronice z roku 1945 je zapsáno:

… „ Asi 20 občanů drželo tajné hlídky po vesnici. Připraven tajný místní národní výbor ve
spojení s Hodonínem v čele s prozatímním předsedou Tomášem Spružinou. 11. dubna před
večerem vyhodili Němci oba mosty vedoucí přes plavební kanál. U vesnice v „Rybářích“
a v „Orlé“ . 12. dubna ústup německé armády až k naší obci, kde také zaujali obranné
pozice. Kolem dráhy u potoka „ Radějovky“ . Mnoho našich občanů se uteklo schovat do
sklepů v Plžích. Ruské granáty a miny již dopadají do středu obce a okolí. Ulice ve vesnici
liduprázdné, německých vojáků také není vidět, jen hasičské hlídky procházejí obcí. Na
horním konci obce padl zasažen střepinou Harašta Josef na dolním konci v Rybářích Julius
Sokolovský četnický strážmistr ve výslužbě. Hoří stodoly Jos. Salčáka č. 13 a Jos. Tomšeje
č. 16. Stoh slámy u Frant. Laštovice a kolny Jos. Bureše č. 31. Německé tanky projíždějí
obcí a střílejí na ruské pozice u Sudoměřic. V 6 hodin asi 10 minut obsazuje ruská armáda
vinné sklepy v Plžích. Naši občani tam schovaní je srdečně vítají. První obsazen sklep Josefa Martinka č. 26. Samotnou obec obsazují ve 3 hodiny ráno 13. dubna a to od plavebního
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kanálu v Rybářích. Horní konec obce až v 7 hodin. Jásot obyvatelstva jest ohromný neboť
jsou to naši osvoboditelé. Každý jim podává co se dá. Jídlo, víno, slivovici aj. Ale tito frontoví vojáci kořalku odmítají, jen mléko chtějí. Vrchním velitelem tohoto úseku je 27 letý
plukovník, jeho jméno bohužel neznám. „ …

Svátek matek
je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po
celém světě, vychází z různých tradic. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky po celém světě existovaly už dávno v historii,
např. ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest
Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší
prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.
V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.
Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne
žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po
roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také, podobně, jako v jiných
zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily.
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Z činnosti ZO Českého zahrádkářského spolku v Petrově
Před padesáti lety vznikla smlouva o spoluprácis vinařskými přáteli ze Strážnice,
Sudoměřic, Skalice a Petrova zvaná „Družba“. Vinaři a vinohradníci se začali více střetávat
při přednáškách, výstavách vín, kulturních akcích, návštěvách sklepů a podobné činnosti,
kde se při sklence dobrého vína hodnotilo, předávali se zkušenosti a tato tradice trvá doposud. Za roky vzájemného předávání zkušeností začali mít vína jinou lepší podobu a došlo k
výraznému posunu kvality vín. Vzájemně bylo dohodnuto pořádání družební výstavy vín
každý rok v jiné obci. Na každou obec tak vyje pořádání této velké výstavy jednou za čtyři
roky. U nás v Petrově bude příští družební výstava v roce 2017.
Letošní rok připadla jubilejní družební výstava spojená s 50 výročím na Sloven-
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skou Skalici. Na výstavě bylo hodnoceno celkem cca 900 vzorků vín, z toho bylo 101
vzorků z Petrova. Pro naši obec bylo hodnocení vín velmi úspěšné. Celkovým šampionem
výstavy bílých vín byl ohodnocen pan Ing. Pavel Tomanovský za odrůdu Müller Thurgau a
tři vítězové odrůd a to pan Hudeček Josef za odrůdu Svatovavřinecké, pan Stanislav Macalík za odrůdu Modrý Portugal a pan Stanislav Káčerek za odrůdu Tramín.
Delegace vinařů a zástupců družebních obcí byla přijata primátorem Skalice panem Ing. Ludovítem Barátem. Za obec Petrov byli tohoto přijetí spojeného se zápisem
do kroniky královského města Skalice přitomni Ing. Ladislav Krůtil, Stanislav Káčerek a
zasloužilí členové pan Josef Zůbek a pan Jan Koštuřík, kteří obdrželi věcné upomínkové
předměty. Naše organizace předala všem zástupcům obcí a vinohradnických spolků malovaný talíř.
Rovněž náš spolek v Petrově organizoval místní výstavu vín, která proběhla dne
9.května 2015 pod stany na kurtech u Motorestu Plže. Vlastní výstavě vín předcházelo
hodnocení vín, které proběhlo dne 30. dubna 2015 v likusáku u koupaliště. Celkem bylo
hodnoceno 331 vzorků u osmi komisí stobodovým systémem za účasti 35 hodnotitelů. Nejvýše hodnoceným vínem byl Tramín vinaře Miroslava Svobody.
Vlastní výstava byla dobře připravena ve spolupráci s obcí Petrov. Díky pěknému
počasí byla hojná účast zejména cykloturistů ze širokého okolí. Všichni účastníci se dobře
bavili při ochutnávání a pěkné písničce s cimbálovou muzikou. Atmosféru podtrhovala neopakovatelná scenerie sklepů petrovských Plží. Přítomní byli velmi spokojeni a dávali to
najevo.
Z větších akcí připravuje náš spolek „Den vinařů“, který se uskuteční v sobotu dne
1. srpna 2015. K tanci a poslechu bude hrát DH Svárovanka na kolečku a cimbálová muzika
na dolním pódiu. Program bude obohacen vystoupením folklorní skupiny Petrovjan. Tímto
všechny občany srdečně zveme.
Stanislav Káčerek

Sbor dobrovolných hasičů
Okresní kolo dorostu
Druhou květnovou sobotu se sešli
mladí hasiči, patřící do kategorie
dorostu ve Vacenovicích, ke každoročnímu klání v okresním kole.
Barvy sboru i obce hájila v kategorii
dorostenek jednotlivkyň Markéta
Mikulková. V kategorii nejstarších
dorostenek se ve své poslední sezóně
utkala se svými soupeřkami a důsled-
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ně zúročila své dovednosti a zkušenosti získané v předešlých ročnících. Své schopnosti
náležitě využila a ve všech disciplínách (běh na 100m s překážkami, dvojboj a test PO)
zvítězila, tím získala celkové 1. místo v okresním kole a zajistila si postup do krajského
kola. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další soutěži.
Mgr. Jana Trojancová

Ze života SDH
Čtvrteční podvečer 30. dubna, kdy
se pálí čarodějnice, využila jednotka
SDH Petrov k nácviku likvidace požáru lodi na Baťově kanálu. Nácviku
se účastnily kromě místních hasičů i
jednotky SDH Strážnice a HZS Veselí
nad Moravou. Cvičení bylo zahájeno
řízeným zapálením lodě. Jako první
k požáru dorazila jednotka Petrova
a po zjištění situace započala s hašením požáru pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Následně dorazily na
místo jednotky Strážnice a Veselí nad
Moravou, za jejichž asistence byl požár uhašen. Následovalo zajištění okolí
požáru, a protože se jednalo o požár na
vodě, byly za pomocí motorového člunu nasazeny norné stěny a čerpadlo pro
odsátí nebezpečné kapaliny spolu se
znečištěnou vodou. Celý zásah proběhl
bez problémů a ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Podobná cvičení jsou zapotřebí, aby při
skutečných požárech, kdy jsou v ohrožení životy lidí a majetek vše probíhalo
efektivně bez zbytečných zádrhelů. A
že to nejsou ojedinělé situace, ukazuje
počet výjezdů petrovských hasičů, kterých jen za první čtyři měsíce letošního
roku bylo šest, a to včetně požáru rodinného domu přímo v Petrově.
Život SDH naštěstí není jen o požárech, ale i o kulturních akcích, kterých
se často účastníme a pořádáme.
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Jako každoročně vyslal sbor své zástupce do již tradičního fašaňkového průvodu. Dále jsme
uspořádali sběr železného odpadu, při kterém jsme jej shromáždili 2,5 t.
Děkujeme občanům za podporu SDH, kterou jeho věnováním prokazují.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na následující akce, které budou:
24. května dětská soutěž hasičských družstev se začátkem ve 14 hodin v areálu koupaliště
4. července Memoriál Zdeňka Stránského jako soutěž mužů a žen GP Hodonín začínající ve 14 hodin, taktéž v areálu koupaliště
11. července Hasičskou zábavu, která proběhne v Plžích od 20 hodin.
Abyste se s hasiči setkávali jen při společenských akcích Vám za SDH Petrov přeje
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Soutěžní sezóna Mažoretek P. S.
Po zimní přípravě a vystoupení na plesech přišlo jaro a s tím také měsíc nabitý soutěžemi.
Poprvé za naši působnost jsme zavítali 18. 4. do Otrokovic na semifinále MIA Dance Festivalu. Jednalo se o soutěž jak mažoretkových skupin, tak dalších druhů tance jako např.
balet, orient, aerobik, lidové tance, country.
Dopoledne se v Otrokovické Besedě za Mažoretky P. S. předvedla Lucie Chocholáčková a
se svým sólem získala zlatou medaili, dále duo Tereza Bursíková a Monika Chocholáčková
se umístily na stříbrné pozici, trio Eva Baculíková, Magdaléna Režňáková a Barbora Sýkorová skončily na 3. místě. Jako poslední vystoupily Magdaléna Podrazilová a Silvie Zemánková, které si odvezly stříbrnou medaili. Odpoledne pokračovala soutěž ve Sportovní hale
Štěrkoviště, kde se soutěžilo ve velkých formacích. Za nás vystupovalo všech 10 děvčat se
sestavou Gentleman – získaly zlatou medaili a pohár. Dále soutěžila naše miniformace ve
složení Eva Baculíková, Lucie Chocholáčková, Tereza Konečná, Natálie Martinková, Barbora Sýkorová, Adéla Šamánková a Karolína Šrédlová. Děvčata vybojovala za miniformaci
stříbro.
Kromě medailí a pohárů jsme si v Otrokovicích také vybojovaly postup na mezinárodní
finále MIA Dance Festivalu, které se bude konat 22.- 24. 5. v Praze v Paláci Lucerna.
Na další soutěž jsme vyrazili hned o týden později, a to 25. 4. do Sobotiště na Súťaž o cenu
mažoretiek TakTik Sobotiště. Na tuto soutěž jsme jeli se stejnými soutěžními vystoupeními
jako do Otrokovic. Dopoledne jako první z Mažoretek P. S. vystupovala velká sestava, která
za krásné vystoupení v kategorii Junior obdržela bronzovou medaili a pohár. Po obědové
přestávce následovaly miniformace, a naše mažoretky vyhrály v kategorii Kadet stříbro celkově z devíti vystoupení. Po té přišly na řadu dua a tria. Trio Baculíková-Režňáková-Sýkorová skončilo v kategorii Junior na 8. místě ze 14, duo Chocholáčková-Bursíková ve stejné
kategorii na 4. místě, dále duo Podrazilová-Zemánková v kategorii senior získaly bronz
celkem z desíti soutěžních vystoupení. Jako poslední z nás soutěžila Lucie Chocholáčková
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se svým sólem a v kategorii Kadet získala stříbrnou medaili. Ze Sobotiště jsme tedy odjeli
celkem se čtyřmi medailemi.
A co nás čeká dál? Kromě soutěží se stále věnujeme vystoupení na společenských akcích,
např. 1.5. u příležitosti otevírání plavební sezony na Výklopníku v Sudoměřicích, 10.5.
na Dnu matek a vítání občánků v Petrově a 17.5. na Dnu matek v Sudoměřicích. Soutěžní
sezónu ukončíme na MIA Dance Festivalu v Praze 24.5.
Děkujeme všem za projevenou podporu a držte prosím i nadále palce, ať nám to v Praze
vyjde tak krásně jako na předchozích soutěžích.
								
Silvie Zemánková

Mišková míří na 1. EVROPSKÉ HRY

Úspěšný vstup do sezóny zažila, po Vánočních svátcích, petrovská rodačka Veronika Mišková.
Poslední lednovou sobotu se konalo Mistrovství republiky v karate juniorů, seniorů a masters, v Příbrami. Tam se Veronice podařilo získat zlatou medaili, a obhájit tak loňský titul
mistryně ČR.
Druhý únorový víkend se prestižní soutěž Karate 1, Premier league v Almere (Holandsko),
kam byla Veronika vybrána jako členka Českého týmu, a zažila svůj do té doby největší
úspěch v seniorské kategorii. V kategorii kata ženy bylo celkem 56 závodnic. Veronika se
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postupně přes 5 kol dostala až do večerního
finále. Tam nastoupila proti závodnici z Dominikánské republiky Maria Dimitrova. Ve
finále se rozhodčí rozhodly poměrem 3:2 ve
prospěch Dominikánky, a naše rodačka si tak
odvezla STŘÍBRNOU MEDAILI.
O měsíc později (v půlce března) se konalo
50. Mistrovství Evropy seniorů, v Istanbulu
(Turecko). Soutěž byla Velice důležitá nejen
proto, že to bylo Mistrovství našeho kontinentu, ale byla zároveň také jedinou nominační soutěží na historicky 1. Evropské hry
(taková Evropská olympiáda), které se budou konat v půlce června v Ázerbajdžanu.
Pro nominaci na tento turnaj bylo důležité
umístnit se nejhůře 5. !
Na ME seniorů měla Veronika v 1. kole
volný los. V 2. kole závodnici ze Srbska Madzerevic Marija. (na MEs 2012 s ní bojovala o bronz, a prohrála). Zacvičila proto
kata, v které si je nejvíce jistá - Paiku. Podařilo se jí zvítězit 3:2, a šla tak do 3. kola. Tam
na ni čekala soupeřka z Běloruska - Fursava
Mariya. S tou již také několikrát šla, a neúspěšně (AMS 2014 repasáž). Výsledek byl
3:2 opět pro Petrovjanku, která se tak dostala
do semifinále s Tureckou závodnicí Bozan
Dilara. Tam se její cesta zastavila. Bohužel
výkon nebyl ideální, což zhodnotili i rozhodčí poměrem 4:1 pro soupeřku, čímž se Veronika posunula pouze do ,,malého finále´´ o
bronzovou medaili, které se konalo v Sobotu. Tam
proti ní nastoupila Chorvatka Vlatka Kyuk.
Veronika:,, Maximálně jsem si poslední zápas na
Mistrovství Evropy užila, a předvedla své maximum, což se odrazilo na výsledku 5:0 pro mě. To
pro mě znamenalo zisk první Medaili ze ME seniorů..... obrovská radost, obrovská zkušenost, spousta
dřiny, a krásná odměna  navíc jako bonus se mi
splnil sen!.... když jsem před 2 lety zjistila, že se
budou konat Evropské hry, jejichž součástí bude i
karate, byl pro mě cíl jasný ...JÁ TAM CHCI!!!.... a
díky 3. místu v Turecku se mi sen splní, a já budu součástí 1. Evropských her. ´´
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Evropské hry bude živě přenášet Česká televize, nebo můžete sledovat aktuální informace
o naší rodačce Veronice Miškové na její facebook stránce: www.facebook.com/MiskovaVeronikaKarate

UPOZORNĚNÍ
Řád pohřebiště
Upozorňujeme občany, že v naší obci platí Řád veřejného pohřebiště, který je nutno dodržovat! Tento je vyvěšen na nástěnce ve vchodě na hřbitov. Jsou zde mimo jiné uvedeny
rozměry jednohrobů a dvouhrobů, které musí být respektovány.
V případě, že se chystáte opravovat, stavět nový pomník, musíte tuto skutečnost nahlásit na
obecním úřadě a dodržet určené podmínky v řádu. Za nedodržení vám hrozí sankce. Tento
řád je schválen Krajským úřadem JmK a Zastupitelstvem obce Petrov. Dodržování řádu je
také zakotveno ve smlouvách o hrobových místech, které podepsal každý nájemce.

Petrovské hody
Opětovně žádáme občany, kteří mají doma fotky z hodů, které proběhly v dřívějších letech,
aby nám je zapůjčili k uspořádání výstavky.

Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu
( pátý ročník )
Vedení obce Petrov vyhlašuje soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí
domu. Tato soutěž bude probíhat v době od 15. května do 15. srpna.
V této době budeme sledovat rozkvetlé záhony, truhlíky plné barev
a pořádek kolem domu. Bude vytipováno 20 nejhezčích domů, které
nafotíme. Do soutěže se mohou přihlásit majitelé domů i samostatně. Stačí přijít na obecní úřad a nahlásit číslo domu. Fotografie si
zajistíme. Pořízené fotografie budou po skončení soutěže vystaveny
na nástěnkách obce a na webových stránkách obce. Občané Petrova
hlasováním vyberou 5 nejlepších, kteří budou odměněni.
Vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu 5. září na akci „Petrovský kotlík“.

2/2015

strana

25

Fotosoutěž
Obec Petrov vyhlašuje fotosoutěž:

„Petrov objektivem Petrovjanů a přespolních“
Vyhodnocení soutěže proběhne na akci „Petrovský kotlík“ v sobotu 5. září 2015.
Budou odměněny 3 nejhezčí fotografie. Fotky můžete zasílat buď elektronicky,
nebo přinést na obecní úřad.
Těšíme se na vaše nápadité pohledy na naši obec.
Eva Mlýnková

Místní akční skupina Strážnicko na startu nového programového
období EU 2015 – 2020
V současné době probíhá na půdě Evropské unie a Vlády České republiky závěrečná fáze
schvalování programů pro čerpání dotací z fondů Evropské unie v letech 2015 – 2020.
Celkový objem finančních prostředků určených pro ČR je připraven ve výši cca 24 mld.
Euro a je také určen na projekty vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro život a práci ve venkovských regionech.
MAS Strážnicko z.s. v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje
aktivně spolupracuje od roku 2005 s místními občany, zástupci obcí, podnikateli i spolky a
trvale v shromažďuje návrhy na projekty v tzv. Zásobníku projektů. V letech 2007 – 2013
jsme zrealizovali téměř 100 projektů v celkovém objemu přes 60 milionů Kč. Na základě
zveřejňovaných výzev v letech 2015 – 2020 budeme opět koordinovat projekty rozvoje
Strážnicka, a to ve více operačních programech (OP) EU. U vašich projektů pomůžeme
připravit žádost o dotaci, poskytovat konzultace a administrovat projekty zejména v následujících oblastech dotační podpory:
•

•

Program rozvoje venkova (PRV): podpora drobného zemědělského podnikání,
podpora zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, vytváření nových pracovních míst v zemědělství a lesnictví, podpora lesnické činnosti;
Integrovaný regionální operační program (IROP): zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy, rozvoj sociálního podnikání, zlepšení infrastruktury pro vzdělávání
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a celoživotní učení, zlepšení dostupnosti a kvality služeb pro sociálně ohrožené skupiny, posílení komunitně vedeného místního rozvoje;
Operační program Životní prostředí (OP ŽP): zlepšování kvality vody a ovzduší,
ochrana a péče o přírodu a krajinu - ochrana před povodněmi, erozí a ohrožením
suchem, snižování ekologické zátěže, energetické úspory;
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): rozvoj podnikání malých a středních firem;
Operační program Zaměstnanost (OP Z): podpora vzniku nových pracovních míst,
vzdělávání, sociální začleňování a boj s chudobou;
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, rozvoj kompetencí
pro trh práce.

Ukončené programové období let 2007 - 2014 také nabízí prostor pro krátkou bilanci aktivit, které vycházely ze schválené strategie místního rozvoje „Strážnicko – je i Váš kraj“:
MAS přijala 120 návrhů od podnikatelů, občanských sdružení a obcí, z nichž bylo v rámci
Programu rozvoje venka (PRV) realizováno 82 projektů v celkové výši přes 53 mil. Kč. Na
tyto projekty byla v rámci PRV uvolněna dotace převyšující částku 32 mil. Kč. Úspěšně
byly realizovány i projekty v rámci nadregionální a česko-slovenské přeshraniční spolupráce v objemu přes 9,6 mil. Kč, například: síť cyklotras na Moravsko-slovenském pomezí
„4cykloregio“, „Venkovské tradice v krajině“ a nebo „Kopaničarska ovocno-destilátova
stezka“. Více na www.straznicko-mas.cz
MAS Strážnicko, z.s., je nezisková organizace fungující na osvědčených principech metody LEADER. Tato metoda používaná v evropských zemích od r. 1991 vychází z vypracované strategie místního rozvoje a na lokální úrovni podporuje partnerství a tvorbu sítí mezi
veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Tato metoda LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře zná silné a slabé stránky vlastního regionu a
je schopno samo dobře a transparentně řešit své vlastní problémy. Členy MAS Strážnicko
jsou obce Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice,
Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy a Žeraviny. MAS je členem a svoji činnost koordinuje s
Národní sítí MAS ČR.
Na setkání s vámi se těší Mgr. Vít Hrdoušek, manažer;
Bc. Marie Chalupová, administrátorka, Eva Tihelková,
analytička v kanceláři MAS Strážnicko: Vinohradská 35,
Strážnice, tel: 724162265,
email:hrdousek.v@straznicko.cz.,www.straznicko-mas.cz.
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V pátek 29. května se Strážnice podruhé stane součástí celorepublikové akce Noc kostelů.
Ve městě začne tato kulturní událost v 18 hod. mší svatou v kostele Panny Marie a skončí
o půlnoci modlitbou za město. Součástí programu budou komentované prohlídky, koncerty,
setkání pro děti, divadelní vystoupení, výstavy, rozhovory a další zajímavé zážitky, které
nabídnou možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Jednotlivé aktivity budou probíhat
v kostelích Panny Marie, sv. Martina a v kapli sv. Rocha, v městské věži a na Zahradě u
sv. Martina. Nově se otevřou pro návštěvníky i dveře kostela sv. Václava v Petrově. Každý
účastník si bude moci během jediné noci projít všechna tato místa a odnést si symbolickou
upomínku. Noc kostelů je určena nejširší veřejnosti a všechny nabízené programy jsou pro
návštěvníky zdarma. Program jednotlivých aktivit je přiložen, dostupný bude též na plakátech a na www.nockostelu.cz.
Přípravný tým

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
21:45
22:00
19:10 - 21:00
19.10 - 22:00
			
			

KOSTEL SV. VÁCLAVA V PETROVĚ

Duchovní začátek, úvodní slovo a informace
Kdo si hraje, nezlobí – večerní hra pro děti
Každý je vítán - komentovaná prohlídka kostela, video v rámci roku
Zasvěceného života
Maria, ukazatel pro křesťanský život - hudební pásmo
Komentovaná prohlídka kostela
Bible promlouvá ke každému - čtení z Bible
Jak funguji varhany
Duchovní ukončení - modlitba za obec
Závěr - zavření dveří kostela

Celovečerní program:

Dílničky – výroba svíček
Čas v obrazech života, tóny minulosti
Výstava ornátů, fotek,
kronik, katechismu,
biblí a obrázků dětí ze ZŠ

28

strana

2/2015

Folklorní sdružení regionu

STRÁŽNICKO - VESELSKO - HORŇÁCKO
ve spolupráci s obcí PETROV a SLPT DANAJ

S

Vás zvou na
XV. FOLKLORNÍ FESTIVAL

ENIOŘI 2015

V programu vystoupí :

konaný za podpory Ministerstva kultury ČR

Senioři souboru Bača z Valašského Meziříčí, Senioři souboru Hlubina z Ostravy,
Veselá partyja z Boršic s doprovodem, Skanzen Plzeň s muzikou Hraje, kdo může,
Nestárnoucí Žerotín s CM Mirka Menšíka ze Strážnice
Ženské sbory: Rezeda z Uherského Hradiště a Děvčice z Vonice ze Zlína
Hosté ze Slovenska: Magurák z Kežmarku, Kubánkov sen z Bratislavy, Senioři souboru
Ekonom z Bratislavy
Mužský zbor Kúcané z Kútů a instrumentalista Ľubo Tatarka

V sobotu 30. 5. 2015 v 15.00 hodin
ve vinařském areálu PLŽE v PETROVĚ
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No c s p o r t o v c ů
sobota 20. 6. 2015
na „kolečku“ v Plžích

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN - ČERVEN
POPELNICE : 25.5., 8.6., 22.6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 12.6. pátek
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben, květen, červen:
Duben
Anna Obrtlíková
Božena Dokoupilová
Anna Kočvarová
František Podrazil
František Obrtlík
Alžběta Březovská
Květen
Alžběta Salčáková
Milada Šebestová
Červen
Antonín Junek
Karel Belžík
Anna Březovská
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Pavlína Macháčková
Helena Stoklasová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:
Dorota Krůtilová
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GSEducationalVersion

Provádíme opravy šperků, hodinek a hodin.

nabízíme prodej : šperků, hodin, hodinek
snubních prstenů

Navštivte náš obchod na hlavní ulici v Rohatci

Při
zlo náku
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iho
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vítání
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