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Přejeme krásné jarní dny…
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
i když tomu současné počasí moc nenasvědčuje, máme tady jaro, a čtvrtina roku je
za námi.
V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že jsme žádali o dotace. Všechny výsledky nám nejsou prozatím známy, ale některé již víme. Na dovybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů nám byla schválena částka 20 000,- Kč od Jihomoravského kraje a z Ministerstva kultury obdržíme částku 40 000,- Kč na projekt „Zahájení automatizace Obecní knihovny Petrov“. Nejsou to žádné závratné částky, ale
každá koruna navíc se počítá.
V současné době probíhají dokončovací práce na budově sociálního zařízení na Baťově kanále, které bude již od května opět v provozu. A zároveň také na dětském
hřišti, toto bude v nejbližších dnech také zprovozněno.
Pracovníci na veřejně prospěšné práce ukončili svůj pracovní poměr ke konci dubna,
dle podmínek dotace, tudíž budou obecní zaměstnanci oslabeni a během následujících tří měsíců budou provádět spíše údržbové práce, chystání areálu Plže a sečení
trávy.
Čeká nás opět bohaté kulturní vyžití, které začne tuto sobotu Pálením čarodějnic,
v neděli bude odemykání Baťova kanálu s otevřením přístavu, další víkend Košt vín
a Zahradní slavnost a spousta dalších již tradičních akcí. Pozvánky na tyto akce jsou
uvnitř zpravodaje. Těšíme se na setkávání s vámi!
Starostka a místostarosta

Usnesení č. 213 - 232 z jednání č. 17/2016
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 18.2.2016
213. ZO schvaluje Program jednání.
214. ZO schvaluje Příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka 7. třídy, který se zúčastnil lyžařského
výcviku.
215. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016.
216. ZO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_28207 OSA.
217. Dodatek č.11 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
218. ZO schvaluje Dohodu o dodávce násady kalifornských žížal.
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219. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 17 098,- Kč žadateli Městu Hodonín, IČ
00284891 na spolufinancování sociálních služeb v roce 2016 uvedených v příloze č.1
a 2 a dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v předloženém znění.
220. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330036990/001.
221. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Hodonín.
222. ZO schvaluje Dodavatele Ostrovního FVE systému na budovu sociálního zařízení
firmu HORA ENERRGY s.r.o. za cenu 177 538,- Kč bez DPH.
223. ZO schvaluje Smlouvu o dílo HORA ENERGY s.r.o.
224. ZO schvaluje Prodej obecního pozemku p.č. 627 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře
487 m2 panu Ladislavu Zezulovi za prodejní cenu 50,- Kč za 1m2. Celková prodejní
cena činí 24 350,- Kč. Náklady spojené s řízením vkladu do KN uhradí kupující.
225. ZO schvaluje Prodej obecních pozemků p.č. 1068 o výměře 129 m2 a 1069 o výměře
1060 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína panu Martinu Urbánkovi za prodejní cenu 50,- Kč
za 1m2. Celková prodejní cena činí 59 450,- Kč. Pan Urbánek uhradí také náklady
spojené s vkladem do KN.
226. ZO schvaluje Revokaci usnesení č. 199/2015.
227. ZO schvaluje Kupní smlouvu Alena Koštuříková.
228. ZO schvaluje Koupi ½ pozemků p.č. 1442/2, 2031/11, 1440/9 za cenu 210 Kč/m2, dále
½ pozemku p.č. 1460/9 za cenu 50 Kč/m2 a ½ pozemku p.č. 1441/8 za cenu 100 Kč/m2
od insolventního správce Mgr. Marka Konečného.
229. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 2026/1 a 2026/2 v k.ú. Petrov u Hodonína. Celková výměra činí cca 150 m2.
230. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení zásahové jednotky
ochrannými a osobními pomůckami“. Požadovaná výše dotace je 35 000,- Kč. Spoluúčast obce by byla 15 000,- Kč.
231. ZO schvaluje Podání žádosti přes MAS Strážnicko na projekt „CykloResort Strážnicko“ do programu JMK Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016, kdy část rozpočtu pro obec Petrov činí cca 195 000,- Kč. Výše
požadované dotace je 60 %.
232. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Zdravé obce, města,
mikroregiony JMK ZOOM 2016 na akci Petrovské svatováclavské hody. Výše požadované dotace je 20 000,- Kč. Spoluúčast obce by byla 5 000,- Kč.

Usnesení č. 233 - 262 z jednání č. 18/2016
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 16.3.2016
233. ZO schvaluje Program jednání.
234. ZO schvaluje Dotaci Sboru dobrovolných hasičů na práci s mládeží na rok 2016 ve
výši 15 000,- Kč.
235. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů na práci s mládeží na rok 2016.
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236. ZO schvaluje Dotaci Mažoretkové skupině Petrov ve výši 4000,- Kč na činnost v roce
2016. Podmínkou je vystoupení na obecních akcích.
237. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 4 000,- Kč
Mažoretkové skupině Petrov.
238. ZO schvaluje Poskytnutí dotace TJ Sokol Petrov ve výši 110 000,- Kč na krytí výdajů
spojených s provozem na rok 2016.
239. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 110 000,Kč TJ Sokol Petrov na krytí výdajů spojených s provozem na rok 2016.
240. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč ZO Českého svazu chovatelů
Petrov.
241. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 5 000,- Kč
ZO Českého svazu chovatelů Petrov.
242. ZO schvaluje Poskytnutí dotace MS Dolina Petrov ve výši 10 000,- Kč.
243. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 10 000,Kč MS Dolina Petrov.
244. ZO schvaluje Poskytnutí dotace ve výši 2000,- Kč na chod MC Klubíčko pro rok 2016.
245. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 2000,- Kč
na chod MC Klubíčko pro rok 2016.
246. ZO schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku Kroužku Petrovjan ve výši 10 000,- Kč
na činnost v roce 2016.
247. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 10 000,Kč Kroužku Petrovjan na činnost v roce 2016.
248. ZO schvaluje Poskytnutí dotace na sociální služby Charitě Strážnice v roce 2016 ve
výši 69 358,- Kč.
249. ZO schvaluje Smlouva o poskytnutí dotace Charitě Strážnice na sociální služby
v roce 2016 ve výši 69 358,- Kč. Z toho 57 619,- Kč pro Charitní pečovatelskou službu
Strážnice a 11 739,- Kč pro sociálně terapeutickou dílnu.
250. ZO schvaluje Poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000,- Kč Zdislavě Veselí, o.p.s..
251. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov ve výši 5 000,- Kč
Zdislavě Veselí, o.p.s..
252. ZO neschvaluje Finanční příspěvek pro Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko,
o.p.s.
253. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016.
254. ZO schvaluje Kupní smlouvu Ladislav Zezula. Předmětem smlouvy je prodej obecního pozemku p.č. 627 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 487 m2. Kupní cena je
50,- Kč za 1m2. Celková kupní cena činí 24 350,- Kč. Náklady spojené s vkladem do
KN i daň uhradí kupující.
255. ZO schvaluje Kupní smlouvu Martin Urbánek. Předmětem smlouvy je prodej obecních pozemků p.č. 1068 a 1069 v k.ú. Petrov u Hodonína. Kupní cena činí 50,- Kč za
1m2. Celková kupní cena činí 59 450,- Kč.
256. ZO schvaluje Směnná smlouva Miroslav Svoboda. Předmětem je obecní pozemek p.č.
1463/6 o výměře 282 m2 za pozemek p.č. 665/2 o výměře 282 m2.
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257. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Peterem Štefančíkem. Předmětem díla je provedení projektové dokumentace na akci PETROV – MK lokalita „U bytovky a Díly“ za
ujednanou cenu 49 900,- Kč.
258. ZO schvaluje Záměr výpůjčky obecní budovy s č.p. 405 na dobu od 1.5.2016 do
30.4.2018 za účelem pořádání schůzí.
259. ZO schvaluje Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1296/1 a 865/1 v k.ú. Petrov
u Hodonína, které v současné době využívá pan Milan Janeček.
260. ZO bere na vědomí závažnost problematiky těžby štěrkopísku na území katastru města
Uherský Ostroh a tím ohrožení prameniště Bzenec komplex. Vyslovuje zásadní nesouhlas se záměrem těžby štěrkopísku v k.ú. Uherský Ostroh a připojuje se k podnětu
KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci stanoviska VŽP ČR ze dne 9.3.2015.
261. ZO neschvaluje Poskytnutí finančních prostředků za mezinárodní sportovní akci – turnaj v ledním hokeji juniorských reprezentací U20 Městu Hodonín.
262. ZO schvaluje Spolupráci s Rádiem Jih.

OKÉNKO KRONIKÁŘE
Tradice stále živé máje
Český název pátého měsíce v roce jej celkem výstižně charakterizuje. Je to měsíc plný
vůně, květů a zeleně. Výraz „máj“ označuje měsíc a také ozdobný kmen stromu související
s lidovou oslavou prvního květnového dne.
Kořeny tradice oslav 1. května sahají hluboko do minulosti. Předchůdcem byly nejspíš
prastaré slavnosti vítající nové jaro. Ústředním zvykoslovným předmětem je máj neboli
májka, májek – ověnčený strom symbolizující jaro a
lásku. Jedná se o velmi starou tradici známou především z jižních Čech a Slovácka. Staví se každoročně
30. dubna. Aby co nejdéle vydržel , byl zhotoven z
jehličnanu. Spodní část musela být silná, pevná, rovná a také vysoká. Nejlépe se hodil smrk nebo jedle.
Horní část byla pak z břízy nebo borovice a byla napevno spojena se spodním kůlem. Zelená část byla
ozdobena různobarevnými stuhami, proužky papíru,
šátky, střapci, krepovými růžemi a květy.
Zdobení máje bylo spíš ženskou záležitostí, ale postavit ji byla práce pro chlapy. Čím byl máj vyšší, tím
bezpečněji byl ukotven, aby se nezřítil. Proto pro něj
museli vykopat hlubokou jámu, dobře ho podepřít a
zajistit. Poté následovaly dlouhé dny a noci, kdy se
muži střídali v hlídání, aby jim máj někdo nepodře-
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zal. To byla největší potupa.
Při kradení máje platilo určité pravidlo: nikdy se nesměl uřezat nad zemí, ale vysoko, těsně
pod zelenou částí. Kdo toto porušil, vysloužil si spíš ostudu než uznání. Viník se pak musel
vykoupit alkoholem. Pokud tak neudělal, chasa si to s ním vyřídila ručně.
Zdroj: kniha Lidové tradice
Mgr. Jana Trojancová
kronikářka

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Beseda s myslivci
Těsně před začátkem jara, v pátek 11. 3. 2016, naši
školu navštívili dva členové mysliveckého sdružení
Dolina Petrov.
Určitě to nebylo náhodou, protože pro nás měli
spoustu zajímavých informací týkajících se probouzející se přírody.
Ne každý ví, jak se má v přírodě chovat. Pan Koštuřík a pan Machálek nám vyprávěli příběhy ze života
myslivců a připomněli nám, co smíme a hlavně co nesmíme v přírodě dělat. Jak se správně
chovat v lese, jak se zachovat, když se potkáme s volně žijícími zvířaty a především s jejich
čerstvě narozenými mláďaty.
Ochotně nám odpovídali na všechny otázky, kterých bylo tentokrát hodně.
To, že bylo téma pro nás opravdu zajímavé, dosvědčuje naše chování, protože všichni žáci
byli celou dobu velmi pozorní a ukáznění.
Oběma pánům moc děkujeme.
							
Mgr. Jitka Vyoralová
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DIVADLO V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE - 15. březen 2016
Pýcha, závist, lenivost,
lakota a hněv a zlost
- radši se jich vyvaruj,
směle zakřič - to je fuj!
Řád Červených Nosů – DIVADLO PRO DĚTI, přijelo za námi s představením Obrázky ze
života hmyzu - (interaktivní revue pro děti o tom, co je správné a co ne)
Divadlo zábavné, barevné, veselé, poučné, akční, plné hudby a výstižného ponaučení tentokrát naše dětské diváky hodně zaujalo a herci byli odměněni bouřlivým potleskem.
(divadlo 1,2)

VYNÁŠENÍ MORENY
Každý rok je to stejné ….. stejné dětské otázky, proč je pořád zima, kdy už bude konečně
to jaro, kdy už bude tepleji apod. Co však pro děti naší školy bylo nové, tak to byla výroba
a vynášení tzv. MORENY.
Jak známe „vynášení“ z nejstarších lidových zvyků:
Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívalo
celé společenství. Na Smrtnou neděli zhotovila svobodná děvčata (nebo mládež) symbolickou ženskou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Morena, Mařena) – (ve Slezsku zároveň
vynášeli i Mařocha v mužské podobě).
Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo k potřebě. Suché větve, roští, stará
sláma, uschlá tráva…..Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnečích ulit, tedy symboly smrti a
zmaru. Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla smrtka spálena (oheň je stejně jako
voda očistný živel) nebo častěji vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla z vesnice jako
symbol překonání zimy.
Letos si děti vyrobily jednu velkou Morenu a spoustu malých Moren v pracovních činnostech a vypravili jsme se za doprovodu některých maminek vynést tento symbol zimy
za naši vesnici a spálit. Vše se odehrálo za Baťovým kanálem směrem ke Strážnici a za
odborného dozoru našich ochotných petrovských hasičů byla Morena spálena. HASIČŮM
MOC DĚKUJEME!
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VELIKONOČNÍ JARMARK 22. březen 2016
Slepice z novin, dřevění zajíci velcí i malí, slepice závěsné z okrasných papírů a pentlí,
vejce ozdobená přírodním materiálem, vlnou i kůží, keramická vejce, bílí zajíčci z ponožek
a rýže, květinové zahrádky, obrázky zdobené ubrouskovou technikou, tulipány z krepového
papíru, zápichy do květináčů a spousta dalších milých výrobků čekala na všechny, kteří se
přišli podívat, potěšit, podpořit a pochválit děti, jak se jim výrobky podařily. Návštěvníci
měli možnost všechny uvedené jarním dekorace vytvořené dětmi nakoupit a vyzdobit si
jimi svůj byt.
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NÁVŠTĚVA SLOVÁCKÉHO MUZEA 23.březen 2016
Poslední předvelikonoční akcí byla návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Krásná akce s praktickými ukázkami pletení pomlázek, pečení tradičního pečiva, zdobení
kraslic aj. Kromě toho si děti mohly prohlédnout stálou expozici SLOVÁCKO, výstavu
věnovanou tvorbě pohádek JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY i nakoupit různé dárkové předměty.
Mgr. Jarmila Flašarová

Hasík – setkání s hasiči, den CO
V pátek 1. dubna 2016, tedy právě na Apríla, nás navštívil plyšový kamarád Hasík, maskot petrovských hasičů. Přinesla nám ho paní učitelka Jana Trojancová. Spolu s panem
Tomášem Sklenákem nám připomněli spoustu důležitých věcí, které se týkají nebezpečí,
které nám hrozí v běžném životě. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a prakticky si
ukázali, jak je správně použít.
Měli jsme také možnost si vyzkoušet oblečení a boty, které používají hasiči při zásahu.
Moc se nám líbilo, když nám p. uč. Trojancová zahrála situaci, co je dobře a co je špatně,
když najdeme sirky.
V tělocvičně nám připravili dvě stanoviště, kde jsme trénovali poskytnutí první pomoci při
úrazu. Tady nás nejvíce zaujaly nafukovací dlahy.
Přesně v deset hodin vyhlásila paní ředitelka požární poplach a evakuaci školyzjhu . (Byli
jsme moc rádi, že to bylo jenom „jako“). Shromáždili jsme se před školou, kde už čekali
další členové petrovských dobrovolných hasičů. S bezpečné vzdálenosti jsme sledovali, co
se stane, když nám začne hořet pánvička s olejem a my ji budeme špatně, tedy vodou, hasit.
Každý měl možnost si vyzkoušet práci s hasičskou hadicí a trefit se proudem vody do malého okénka.
Nejvíc nás ale zaujalo hašení hořícího vraku auta.
Nakonec jsme měli možnost vlézt do hasičského vozu a prohlédnout si jeho vybavení.
Moc děkujeme tímto všem, kteří nám připravili zajímavé dopoledne a těšíme se na další
setkání.
Mgr. Jitka Vyoralová
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V letošním roce jsme uspořádali pro děti 1. – 5.
ročníku ZŠ recitační soutěž. Do školního kola, které
proběhlo v pondělí 4. dubna 2016 nastoupili zástupci
třídních kol. Soutěžilo se ve třech kategoriích –
1. kategorie žáci 1. ročníku
2. kategorie žáci 2. a 3. ročníku
3. kategorie žáci 4. a 5. ročníku.
V 1. kategorii ze 7 soutěžících se na stupních vítězů
umístili Toník K., Tadeáš K., Jana J. a Aneta B.
Ve 2. kategorii z 11 zástupců obsadili stupně vítězů
Elen K., Aneta P., Mikuláš M. a Nika J.
3. kategorii reprezentovalo 10 žáků, z nichž příčky
obsadili Natka M., Nika T., Hana M. a Karolína K.
Všichni vítězové v jednotlivých kategoriích postoupili do soutěžního kola mezi ZŠ Petrov a ZŠ
Sudoměřice.
Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženému úspěchu a přejeme mnoho štěstí v dalším kole soutěže.
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SOUTĚŽÍME V RECITACI
A je to tady. Středa 6. dubna 2016. Den, kdy byla domluvena soutěž v recitaci mezi žáky
naší ZŠ Petrov a ZŠ Sudoměřice.
Soutěž byla připravena v prostorách kulturního sálu. Paní učitelky ze ZŠ Sudoměřice se
svými žáky si udělali procházku do Petrova a dorazili k nám před desátou hodinou. Po
krátké přestávce se všichni usadili v sále a soutěž mohla začít.
Naše paní ředitelka se ujala přivítání hostů i domácích. Řekla, kdo bude v porotě hodnotit
přednes, jak bude soutěž probíhat. No, a tím všechno začalo. My, soutěžící jsme byli trošičku nervózní, tak nás paní ředitelka bavila krátkými vtipnými průpovídkami a otázkami k
básničkám. Na pódium se nám tak šlo mnohem lépe.
Porota si značila body u jednotlivých soutěžících a jistě to neměla jednoduché, poněvadž
jsme samozřejmě byli všichni moc dobří.
V každé kategorii soutěžilo 8 žáků. Asi po hodině poezie se porota šla poradit a vyhodnotit
výsledky. My, děti jsme si šli mezitím protáhnout těla na hřiště.
Nakonec jsme se znovu posadili v sále a vyslechli si závěrečné hodnocení soutěže a umístění soutěžících.
1. kategorie (1. ročník)
•
místo Viktorie S. ZŠ Sudoměřice
•
místo Zuzana J. ZŠ Sudoměřice
•
místo Tadeáš K. ZŠ Petrov
2. kategorie (2. a 3. ročník)
•
místo Šárka J. ZŠ Sudoměřice
•
místo Elen K. ZŠ Petrov
•
místo Adéla P. ZŠ Sudoměřice
3. kategorie (4. a 5. ročník)
•
místo Karolína K. ZŠ Petrov
•
místo Markéta N. ZŠ Sudoměřice
•
místo Hana M. ZŠ Petrov
Všichni vítězové byli odměněni diplomy, knížkou a malou drobností.
Všem dětem, paní učitelkám i paní starostce, která se na nás přišla také podívat, děkujeme za vytvoření hezké soutěžní atmosféry a věříme, že se setkáme v dalším soutěžním
zápolení.
Žáci ZŠ Petrov
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Ukliďme Petrov
Dne 13.4.2016 se naše škola ve spolupráci s obcí zapojila do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. Do úklidu Petrova se pustili žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku.
A kdo jim s úklidem pomohl? Naše paní ředitelka, starostka obce Eva Mlýnková a také
jim přišla pomoci paní Lenka Salčáková. Jako organizátorka akce bych chtěla ještě jednou
všem zúčastněným poděkovat.
A jak probíhala samotná akce? Žáci se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se vydala
uklízet cestu mezi Petrovem a Strážnicí (tzv. Kosečkovu) a druhá skupina vyčistila prostory
za humny. Děti nevěřily vlastním očím, jak velké množství odpadků se v přírodě nachází.
Samy pak došly k závěru, jak jsou někteří lidé bezohlední, a že mezi ně patřit nechtějí.
Jako škola jsme měli možnost požádat o balíček s materiálem (pytle a pracovní rukavice
pro děti), ten k nám však nestihl dorazit včas. Děti se na akci tak těšily, že si přinesly rukavice vlastní. I přes tento drobný zádrhel se nám akce vydařila a výsledkem bylo 22 pytlů
s odpadky. Obec pak zajistila jejich odvoz i sladkou odměnu pro děti. Úklidem to pro nás
ale nekončí! Nezapomněli jsme náš úklid zdokumentovat a poslali jsme některé fotografie
do fotosoutěže. Děti se také zapojí do výtvarné soutěže, kde mohou ztvárnit své zážitky
z úklidu a vyhrát exkurzi do přírody nebo do záchranné stanice pro zvířata.
Po úklidové akci jsme byli plni zážitků, ale především nás hřál dobrý pocit, že jsme pomohli
naší obci, aby byla zase o něco krásnější.
							
Mgr. Romana Staňková

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Divadlo v MŠ

Zvedá se opona a začíná veselá pohádka o tom, jak Kašpárek Honzovi k princezně pomohl.
Příběh byl plný překvapení. Celou dobu jsme s dětmi drželi palce línému Honzovi, který
se zamiloval do princezny a Kašpárkovi, který se rozhodl mu pomoci. A tak spunktoval
únos princezny drakem, jenže drak nebyl vůbec strašlivý. Pro Honzu, zdatného chlapce,
tak nebyla žádná velká práce přemoct draka a vysvobodit princeznu. Dokonce se nakonec s
drakem spřátelili. Takže, jak to vždy v pohádce bývá, vše šťastně skončilo.
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Pojetí příběhu bylo netradiční a plné zvratů. Zpívalo se, cvičilo se, prostě se všichni bavili
a přitom se i nové věci učili. Byla to pohádka legrační i poučná a viděli jsme, že se všem
dětem líbila, protože potlesk byl bouřlivý.
Mgr. Markéta Hyžová

ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Je krátce po 11 hod. a ve dveřích školní jídelny se ozývá hlasité „Dobré poledne.“ Právě
přichází naši nejmenší strávníci – děti z MŠ. Potichu usedají do svých židliček, berou si
lžičky a vzorně nabírají polévku. Když jim jedna z nás nakládá na talíř hlavní chod, často
slyšíme „Teto, co je to žluté?“ nebo“ Já nechci to červené!“ Mluvíme s dětmi, vysvětlujeme
jim co je to žluté a co je to červené. Snažíme se, aby alespoň ochutnali. Nikoho nenutíme.
U většiny z nich je časem vidět velký pokrok.
Přibývá hodin a jídelna se plní žáky ZŠ. Tady už musíme zodpovídat složitější otázky.“ Co
jsou to jáhly?,“ „ Jakou máme dnes rybu?,“ Velmi nás potěší, když například u bulgurového
rizota slyšíme „Toto mamka vařila v sobotu!“
Příprava jídelního lístku a vaření samotné je propojeno celou řadou doporučení, omezení
a neustálým vyhledáváním nových receptů. U nejmenších věkových kategorií jsou bezesporu pravidla nejpřísnější. Snažíme se tedy neustále hledat kompromis. To, co dětem chutná, spojit s moderní gastronomií a přitom uspokojit doporučení spojená s přípravou jídel.
Z tohoto hlediska jsou ovšem naše obědy velmi vhodné pro maminky na mateřské dovolené
nebo pro starší spoluobčany.
Martina Sečkařová

ZE ŽIVOTA OBCE
Promítání filmu Kača
V sobotu 5.3. 2016 jsme prožili moc příjemný večer se členy Obrázky ze Strážnice, diváky
a souborem Petrovjan při promítání filmu Kača. Soubor Petrovjan připravil po promítání
výborný program – degustace pálenek a posezení při cimbálové muzice. Strážničané připravili moc dobré občerstvení jako např. chléb se sádlem a cibulí a další dobroty, které přišli
vhod mezi „štamprlí“ pálenky. Večerem vládla příjemná atmosféra a my se budeme těšit
na pokračování jejich povídek. Mladí umělci mají náš velký obdiv a přejeme jim hodně
úspěchů v jejich další tvorbě.
Děkujeme všem zúčastněným za obohacení našeho obecního kulturního života.
Eva Mlýnková
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Noc s Andersenem
Letošní ročník jsme tématicky zaměřili na „Malou mořskou vílu“, tak jako většina knihoven naší republiky, protože bylo 180. výročí od napsání této pohádky. Dětem jsme nejprve
tuto pohádku promítli, během přestávky se občerstvily a po promítání následovala stezka
odvahy, kterou nachystala děvčata, která již navštěvují strážnickou školu, ale i tak nám
přišla pomoci. Děkujeme Petře Svačinové, Kačce Fiuráškové, Denise Slováčková, Vice Javornické, Terce Bačíkové, Emči Buchtíkové a Markétce Úlehlové. O tom, že se jim stezka
podařila senzačně nachystat, svědčily rozzářené oči dětí . Po té následovalo čtení Andersenových pohádek, při kterém si děti navlékaly korálky a vybarvovaly omalovánku mořské
víly. Nesměla chybět ani polštářová bitva. Ráno si ještě zahrály děti vybíjenou a doufáme,
že spokojeny, odcházely do svých domovů.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Dva soutěžní víkendy Mažoretek P. S.
Po zimní přípravě a vystupování na plesech je tu opět soutěžní sezóna, která nám začala
hned dvěma soutěžemi po sobě. První se uskutečnila 9. 4. v Sobotišti (SK) a šlo o Súťaž
o cenu mažoretiek TakTik Sobotiště 2016. Soutěž se konala již po sedmé a Mažoretky P.
S. se zúčastnily zatím každého ročníku. Z hlediska úspěšnosti jsme se nenechaly zahanbit
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ani letos, domů jsme přivezly 2 medaile
– stříbrnou vybojovala velká formace ve
složení Terezie Konečná, Natálie Martinková, Lucie a Monika Chocholáčková,
Karolína Šrédlová, Barbora Sýkorová,
Eva Baculíková, Adéla Šamánková a Tereza Bursíková, bronzovou medaili získalo duo Magdalény Podrazilové a Silvie
Zemánkové. Za zmínku však stojí rovněž
4. místo dua Terezy Bursíkové a Moniky
Chocholáčkové.
Druhá soutěž se konala 16. 4. v Otrokovicích, a to semifinálové kolo postupové soutěže s názvem MIA Festival.
Sem jsme jely bojovat o medaile ve stejném složení jako
předešlý víkend do Sobotiště a umístění bylo následující:
• sólo Lucie – 2. místo,
• duo Moniky a Terezy – 2. místo,
• duo Magdalény a Silvie – 1. místo a postup do finále,
• miniformace – 2. místo a postup do finále,
• velká formace – 1. místo a postup do finále.
Finále MIA Festivalu se uskuteční v Praze 4. 6. a po té
nás čeká ještě těsně před prázdninami poslední soutěž, a
to v Dubňanech 25. 6. Pokud byste měli chuť zhlédnout
naše soutěžní vystoupení, vše najdete na www.mazoretkyps.webnode.cz.
Rovněž posíláme prostřednictvím tohoto článku poděkování všem našim fanouškům a příznivcům za projevenou
podporu!
							
		

Silvie Zemánková

Rok 2015 byl pro soubor Petrovjan ve znamení tance a smíchu
Z počátku roku jsme se rozjížděli v klidu, spíše komorně. Už tehdy jsme se začali pomalu
připravovat na náročné září, kterého jsme se děsili už od ledna .
Naše již tradiční ochutnávky kořalek, či fašaňk už se staly stálicemi v našem společenském
zimním kalendáři.
Z jara už jsme trénovali tvrdě. Zkoušek, kdy se daly moudré hlavy a lahvinky vína dohromady a vymyslely program na vinobraní, či hody, bylo jen poskromnu. Nebyl čas myslet,
museli jsme jednat. Krom Kotlíku, Strážnického vinobraní a hodů nás totiž ještě čekalo vystoupení na Den vinařů a ve finále i pozvání do průvodu na 70. Strážnické slavnosti. Tam nás
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zachraňovala pouze malá skupinka
krojovaných, ale byl to i tak úspěch.
Kór, když jsme se o naší účasti v
průvodu dozvěděli týden před „Slavnosťama.“ Takže chci zpětně touto
cestou poděkovat všem zúčastněným
za ochotu nažehlit kroje v rekordním
čase a průvodu se zúčastnit. V kroji
totiž nereprezentujeme jen sebe, ale
taky naši obec.
O prázdninách, času dovolené bylo
těžké dát mnohdy zkoušky dohromady. Hlavně když se navrch vymyslí
ještě akce takříkajíc jenom pro nás
. Ale, když se do něčeho dáme, tak
to stojí za to.
Na Den vinařů jsme vystoupili s krojovým programem o vínu, ženách,
mužích a chvále a díky sv. Václavu,
patronovi vinařů. Ve druhém vstupu jsme si dovolili využít pěvecký a
cifrovací um našeho Jožky Šťastného, který v doprovodu CM Do Tanca
předvedl divákům krásu Slováckého
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verbuňku. V posledním vstupu
jsme se převlekli do našich „Mexických krojů,“ a předvedli, mambo v mexickém pásmu. Úspěch
byl, protože nás vinaři angažovali
i do dalšího ročníku jejich oslav.
Pak už nám nezbývalo mnoho
času, a tak jsme se s vervou vrhli do příprav Kotlíku. Tentokrát
jsme zvolili povídku o Zvířátkách
a Petrovských. Vařili jsme loupežnický guláš, za který jsme si „vyvařili“ 3. místo. I když tahle akce
je pro nás hlavně zábava a čas k vyblbnutí, umístění nás velmi potěšilo.
Hned v dalším týdnu nás čekalo Strážnické vinobraní. Akce, které se už několik let účastníme s radostí a ve velmi hojném počtu. Krom kočárků a drobotiny, kterých nám každý rok
přibývá, nás doprovází i další příznivci našeho kroužku a folklóru. Jsme tomu moc rádi a
rádi mezi sebou přivítáme nové tváře. (Důvod, proč se vinobraní účastní víc krojovaných, než třeba hodů je asi zjevný. Je to tím, že svátečních krojů je nedostatek, kdežto ty
všední, se dají pořídit jednodušeji a hlavně levněji. Je škoda, že babičky a mamičky neprolezou půdy, kosny, skříně, známé, a nepokusí se najít ztracené, či zapomenuté kroje. Aby s
námi mohli mládežníci třeba i na hody.  A věřte nebo ne, ale kdyby ty kroje měli, šli by
rádi. )
Ale vraťme se k našemu vystoupení na Strážnickém vinobraní. Za velkým úspěchem stál
jen jeden večer přátel u vína.  S kramářskou písní o Petrově a jeho historii, kráse i současnosti jsme sklidili obrovský aplaus na pódiu a velké uznání i posléze v zákulisí. Myslím,
že to byl opravdu podařený počin, který, mohli shlédnout následně i Petrovští důchodci na
svém podzimním setkání, a taky Radějovjané při jejich Předvánoční besedě u cimbálu.
I tam jsme sklidili velký úspěch a slovy jednoho místního, „klobouk dolů za to, že zvládnete vymyslet své vlastní vystoupení a ještě ho tak pěkně ztvárnit.“ K tomuto počinu přispěl
i Víťa Hořák ze Strážnice, který se
s ochotou chopil hudebního doprovodu s harmoniků.
Po vinobraní jsme měli jen čtrnácti
denní pauzu a čekala nás sláva největší. Petrovské hody, 15té výročí
vysvěcení kostela a slavnostní otevírání Kulturního centra.
Už počátkem roku projevila přání
Alena Opavská, aby, jsme uspořádali hody se všemi bývalými,
žijícími stárky. Rozhodli jsme se
její přání splnit. Pro kroužek to byl
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docela
oříšek, ale za
pomoci kronik a pamětníků se mi podařilo najít počátky hodové tradice
Vánoční
koncert
v naší obci, i to, že u nás už jeden soubor Petrovjan fungoval, ale hlavně se nám podařilo
dopátrat všech stárků a stárek už od roku 1948. Už od května jsme se scházeli v určitých
intervalech a se staršími trénovali Petrovské danaje. Ve finále se zúčastnilo 30 stárků a stárek. Po všech ceremoniích a představení, zazpíval nejstarší stárek pan Gavlík ze Sudoměřic
svoji písničku, kterou zpíval, když byl on stárek. Pak zacifrovali stárci verbuňk a se svými
stárkami zatancovali Petrovské danaje.
Po dětech a ostatních přišel na řadu Petrovjan. Po sérii danajů jsme si ještě připravili pásmo
- Zabijačka. Tam jsme se opravdu vyřádili. Humorné pásmo tanců a jednoho prasátka nám
přišlo jako vlastní. I když nám na konci muzika zahrála něco jiného, považujeme akci za
zdařenou.
K hodům neodmyslitelně patří i řezání, čištění, zdobení, stavění a posléze i kácení máje.
Tu loňskou jsme stavěli v dešti. A byla to akce, které se účastnili hlavně „srdcaři“ – lidi,
bez kterých by to nešlo. Krásnou tradicí se stalo také vracení hodového práva na obec po
skončení slavnostní mše svaté.
Věřte nebo ne, ale připravit šest různých vystoupení, které se odehrávají během dvou měsíců najednou, není vůbec jednoduché. Už proto, že nejsme profesionálové, ale stále jenom
amatéři. Máme své rodiny, práce a jiné zájmy. A tak není vždy jednoduché se sejít a trénovat. Proto mi prosím dovolte, smeknou pomyslný klobouk před „mojíma nejmilejšíma“ jak
jim s oblibou říkám, (když zrovna nenadávám) za to, že jsou stále ochotní dělat všechno
proto, abychom tu žijící tradici v naší obci udrželi. Díky patří nejenom jim, ale taky našim
rodinám. Manželkám, manželům, hlídacím babičkám, za to že nám dovolují se do tohoto života zapojit. Myslím, že budu mluvit za nás za všechny, když řeknu, že to děláme s láskou,
chutí a úctou k tradicím. Prostě od srdíčka. 
Po hodech a malém oddechu nás čekala příprava na zpívání u stromečku. Za pomoci Dáši
Benovičové jsme dali dohromady pásmo koled, do kterého jsme přizvali opět děti ze základní školy, Tamarku Mlýnkovou a „naši“ tradičně seskládanou cimbálku v čele s mladým
Pepou Šťastným. A jak mnozí z Vás mohli na vlastní uši slyšet na Štědrý den před kostelem, myslím, že se nám
to opět povedlo. Dokonce
i s náročným Adeste Fideles jako závěrečným bonuskem. 
Před Vánoci jsme se předvedli, jak už jsem se zmínila ještě na večírku Petrovských důchodců a v
Radějově na besedě u cimbálu.
Předposlední akcí loňského
roku se stalo už tradičně
Štěpánské koledování. Při
této krásné akci navštěvu-
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jeme naše příbuzné a kamarády v jejich obydlí a obšťastňujeme je zpěvem koled a vinšováním. Oni nám za to vždycky vynesou něco dobrého na zub a na zahřátí.  Je to krásná
tradice a děkujeme všem, kteří nám s úsměvem otevřou své dveře a občerství nás.
No a to už je úplný konec roku. A naše poslední akce, kterou se stal Silvestr na novém „kulturáku“. V kruhu přátel jsme strávili poslední hodiny loňského roku a protančili se za tónů
PS Bandu Radka Kláska až do toho roku nového. Moc pěkná akce, které se zúčastnil každý,
kdo s námi být chtěl, a že nás tam nebylo málo.  A jak se říká, jak na Nový rok, tak po celý
rok, ten letošní bude doufám zase protančený…
Za soubor Petrovjan
Ivana Klásková

Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Do jarní části sezóny vstoupilo
A-mužstvo špatně, kdy nejprve na domácím hřišti podlehlo
mužstvu Žeravic 0:2, následně
nedokázalo bodovat ani na hřišti Vnorov (prohra 1:0). Až ve
třetím jarním utkání se podařilo A-mužstvu zvítězit, a to 1:0
na domácím hřišti s mužstvem
Moravského Písku (branka: Macháček Miroslav). V posledním
odehraném utkání se podařilo ve
velmi vyhecovaném utkání na
hřišti Sokola Vlkoš přivézt našemu oddílu 1 bod za remízu 3:3
(branky Petrova: Macháček Miroslav, Macháček Zdeněk, Benovič Ján). A-mužstvo se nyní
nachází v tabulce III B. třídy na
6. místě s počtem 28 bodů.
Mužstvo starších žáků vstoupilo
do jarní části sezóny 2 prohrami
(1:3 se Žeravicemi a 16:1 s Jiskrou Strážnice). Nyní se nachází
s počtem 9 bodů na 8. místě tabulky soutěže OS starší žáci sk.
B (7+1).
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Před zahájením jarní části sezóny se podařilo dokončit realizaci investice s názvem „Modernizace vybavenosti sportoviště – pořízení fotbalových střídaček“, na kterou naše organizace získala dotaci z Jihomoravského kraje.
Dále bylo provedeno odborné vyčesání travnaté plochy vč. následného rozhození hnojiva
a travního semene.
V neděli 20. 3. 2016 proběhla valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Petrov.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a za podporu.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel

UPOZORNĚNÍ
Natáčení pořadu „ŠIKULOVÉ“
Ve středu 24. 2. 2016 přijala do naší školy Česká televize Ostrava na natáčení pořadu
ŠIKULOVÉ. Naše téma pro tvoření bylo Egypt. Do tohoto pořadu nás přihlásila paní učitelka Romana Staňková.
Vytvářeli jsme čtyři výrobky. Jeden z těchto výrobků jsme si připravili, my, děti. První
skupina dělala kostým a náhrdelník. Druhá skupina vyrobila mumie. Ve třetí skupině stříhali a lepili čelenky. Čtvrtá skupina skládala stojánek na ubrousky, který měl tvar pyramidy.
Nakonec jsme se s herci Janou a Ivem společně vyfotili. Paní režisérka nám prozradila
termín vysílání našeho dílu. Chcete ho také znát? My Vám ho prozradíme:

Neděle 1. 5. 2016
v 11:00 hodin
Sledujte tento díl s námi!
Žáci 3. a 5. ročníku ZŠ Petrov

Mgr. Renata Svobodová

22

strana

2/2016

Platba za odpady a psy
Upozorňujeme občany, že poplatky za domovní odpad a psy jsou za 1. pololetí letošního
roku splatné do konce května. Úhradu můžete provést buď v kanceláři obecního úřadu,
nebo převodem na bankovní účet obce.

Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okolí domu
( šestý 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. Pracovníci obecního úřadu vyberou 5 nejhezších.
Do soutěže se mohou přihlásit majitelé domů i samostatně. Stačí přijít na
obecní úřad a nahlásit číslo domu. Fotografie si zajistíme.
Vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu 3. září na akci „Petrovský kotlík“.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Ivetě Dekařové, která vykonávala pro naši obec pozici knihovnice od roku
2003. Děkujeme také, že byla ochotna zaučit novou knihovnici, kterou se stala paní Anna
Kořínková.

Termíny svozu odpadů:
KVĚTEN – ČERVEN
POPELNICE : 9.5., 23.5., 6.6., 22.6. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 13.5., 10.6. pátek
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Společenská kronika
Jubilanti v měsících duben, květen:
Duben:

1.4. Anna Obrtlíková
3.4. Božena Dokoupilová
8.4. František Podrazil
22.4. František Obrtlík
25.4. Alžběta Březovská
Květen:

9.5. Alžběta Salčáková
23.5. Ján Poláček
23.5. Milada Šebestová
25.5. Anna Samohýlová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:
Miroslav Stoklas
Emílie Bílíková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:
Lukáš Neugebauer
Štěpán Martinek
Daniel Šachinger
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PálPálení

čarodějnic se stavěním máje
sobota 30. května od 17.00 hodin
ení ča
Zve Půjčovna loděk
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
2/2016
V PETROVĚ,VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ PETROV
POŘÁDÁ

KOŠT VÍNA
SOBOTA
7. KVĚTNA 2016

ZAČ. VE 14.00
VSTUPNÉ 150 Kč

 NA TENISOVÉM KURTĚ U MOTORESTU PLŽE HRAJE CIMBÁLOVÁ MUZIKA
 SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

neděle 8. května 2016

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 25. 4. 2016
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

