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Pozvánka na vánoční akce v Petrově
Obecní úřad spolu se ZŠ Petrov
a souborem Petrovjan
srdečně zvou na
Zpívání u Vánočního stromu
v sobotu 24. prosince u kostela sv. Václava
ve 13.00 hodin.
Vánoční koncert a svěcení vína
v kostele sv. Václava
27. prosince
v 17.30 hodin mše svatá a svěcení vína
v 18.00 hodin koncert,
vystoupí CM Petra Galečky
Půlnoční mše svatá
24. prosince ve 21.00 hodin
Mše svatá na Hod Boží vánoční
25. prosince v 9.00 hodin
Mše svatá na sv. Štěpána
26. prosince v 9.00 hodin
Novoroční přípitek a zahájení roku 2013
1.ledna 2012
v 17.00 hodin před obecním úřadem s ohňostrojem
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ty už se
určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už
můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než k nám
přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity.
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody.
Snažme se, aby spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě dárků, které dostaneme, či lahůdek, které zkonzumujeme. Jsou dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec sahat
do peněženky, a přitom se mohou výrazně podílet na příjemném prožití vánočních svátků.
Snažme se darovat lásku, pochopení, vzájemnou úctu a takt.
Všem vám děkujeme za pestře prožitý rok oslav – rok 2012.

Vážení spoluobčané, jménem našim
i všech zaměstnanců úřadu Vám přejeme
příjemné prožití vánočních svátků v klidu
a spokojenosti, pohodový a veselý
poslední den - Silvestr a úspěšné vykročení
do roku 2013.
Starostka a místostarosta

DUCHOVNÍ SLOVO
Skoro všechny děti v adventu píší k Vánocům dopis Ježíškovi. A co kdyby to bylo opačně?
Co kdyby Ježíš před Vánocemi napsal dopis nám? Jak by asi zněl? Možná takto:
Jak jistě dobře víš, Vánoce jsou dobou mých narozenin. Každý rok se koná oslava na moji
počest a myslím si, že tak tomu bude i letos. Během adventu mnoho lidí nakupuje dárečky.
Rozhlas a televize ve svých reklamách na každém kroku upozorňují svět na moje (Ježíška)
blížící se narozeniny.
Je krásné vědět, že nejméně jednou ročně si někteří lidé na mě vzpomenou.
Jak jistě víš, oslava mých narozenin začala už před mnoha lety. Zpočátku lidé chápali a
byli vděční za všechno, co jsem pro ně udělal. Nyní se však zdá, že málokdo už zná skutečný
důvod oslav. Rodiny a přátelé jsou spolu, baví se, ale neznají význam oslav.
Vzpomínám si, že i vloni byla uspořádaná takováto slavnost na mou počest. Slavnostní tabule byla plná delikates, ovoce a různých dobrot. Výzdoba byla vskutku fantastická a všech-
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no to doplňovaly nádherně zabalené dárečky. Chceš však něco vědět? Byl jsem oslavenec,
ale nebyl jsem pozván.
Když nastal den D, přišel jsem, ale nechali mě stát venku, před zabouchnutými dveřmi. A já
jsem tak velmi chtěl být s nimi!
Popravdě řečeno, nepřekvapilo mě to, protože v posledních letech mnozí přede mnou zavírají dveře.
I když nepozván, přece jsem se rozhodl potichoučku vejít. Postavil jsem se nepozorovaně do
rohu místnosti a díval jsem se. Všichni jedli, pili, někteří se opíjeli, povídali vtipy a úžasně
se bavili. O půlnoci se všichni začali objímat. Rozevřel jsem svou náruč a čekal, koho bych
objal. A víš co? Nikdo mě nepřišel obejmout. Lidé si začali rozdávat dárky, rozbalovali je
plni očekávání. Když už byly všechny rozbalené, nesměle jsem se podíval, jestli tam snad
nebude aspoň jeden pro mě.
Vždyť jak by ses cítil Ty, kdyby na Tvých narozeninách byli obdarováni všichni kromě Tebe
- oslavence?
Tehdy jsem pochopil, že jsem nechtěný, nezvaný, a proto jsem rychle odešel.
Každý rok se svátek mých narozenin zhoršuje. Lidé pamatují jen na jídlo, pití, zábavu, ale
na mne jaksi zapomínají.
Byl bych rád, kdybys mi o těchto Vánocích dovolil vstoupit do svého života.
Potěšilo by mě, kdybys uznal skutečnost, že před více než dvěma tisíci lety jsem přišel dobrovolně na tento svět obětovat svůj život na kříži, abych Tě zachránil. Dnes jediné, co chci,
je, abys tomu věřil celým svým srdcem.
Přeji Tobě a Tvým blízkým krásné a požehnané Vánoce!
A tak otevřeným srdcem přijměme poselství Vánoc, které ohlašuje, že mohou být překonány propasti, zbořeny hranice a přehrady, které máme mezi sebou a které jsou mezi námi a
Bohem. Mysleme na to, až si budeme vzájemně přát pokoj.
Nám, vám a všem ať se narodí v srdci Kristus Pán. Přeji vám úsměv ve tváři a milost v duši.
P. Jacek a spolubratři Lukáš a Jiří

Světlo z opravdového Betléma
K vánocům patří také BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Několik dnů před svátky
se rozváží oheň, který hoří v Betlémě, na místě narození Ježíše Krista, do
celého světa. Tento plamínek nás spojuje s těmi, kteří také slaví Vánoce.
Protože oheň není něco mrtvého, ale je zdrojem tepla a světla, může
nám Betlémské světlo napomoci, aby o Vánocích byla i v našich domovech skutečně pravá vánoční atmosféra lásky a pokoje.
V naší obci si můžete Betlémské světlo odnést do svých domovů 24. prosince – ze Zpívání
u vánočního stromu.
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vánoce přicházejí - druhý ročník výtvarných dílen
V pátek 30. listopadu 2012 proběhla v budově základní školy akce s názvem „Vánoce
přicházejí...“ Jednalo se o druhý ročník výtvarných a rukodělných dílen, na nichž si malí i
velcí mohli vyrobit předměty s vánoční tématikou.
Celou školu tak po roce opět provoněla vůně punče pro děti a rozezněly se první vánoční
koledy. Děti i dospělí si mohli na jednotlivých stanovištích vyrobit čertíky do květináče,
zvoneček z lepenky, vytvořit si náušnice dle vlastní fantazie, upéct linecké cukroví nebo si
vyrobit adventní kalendář. Tělocvična se pak stala místem, kde vznikaly pod dohledem paní
Podrazilové krásné adventní věnce. Jen o pár metrů dál paní Filipová učila děti malovat na
bavlněné tašky, hrnečky a dřevěné magnetky.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě i průběhu vánočního
tvoření podíleli. Dětem i rodičům pak děkujeme za hojnou účast a vytvoření příjemné předvánoční atmosféry.

Radujme se, veselme se
Stalo se již tradicí, že Národní ústav lidové kultury pořádá každoročně v prosinci předvánoční
program ve strážnickém skanzenu. Letos se jej
zúčastnily také děti z naší mateřské i základní
školy. V prostředí malebné vesnice jihovýchodní
Moravy se díky tomu mohli všichni seznámit s
obvyklými pracemi a zvyky od adventu do svátku Tří králů. Děti si nazdobily perníčky, viděly
obchůzky Tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Ve tvůrčích dílnách si mohly
vyrobit figurky z těsta nebo dárky pro své blízké.
Spolu s vyučujícími si děti zazpívaly některé známé i méně známé koledy.
Součástí víkendového pořadu pro širokou veřejnost byl i předvánoční jarmark, ochutnávka
mladých vín, destilátů nebo zabíjačkových specialit. Program obohatil svým vystoupením
s koledami gajdoši z Kopanic, Zpěvule ze Strážnice, soubor Malá nivnička a soubor Omladina z Vacenovic se štěpánskou koledou.

Školou chodil Mikuláš
Ve středu 5. prosince se děti v MC Klubíčko, ale také v mateřské a základní škole mohly
těšit z obchůzky Mikuláše, anděla a čerta. Každý, kdo byl letos hodný a zarecitoval nebo
zazpíval, dostal za odměnu balíček plný dobrot. Děti z mateřské školy měly nadílku o to
větší, že jim Mikuláš přinesl v předstihu i větší dárky pod stromeček, aby si s nimi mohly
do Vánoc ještě pořádně pohrát. Dovolte mi, abych vám – rodičům, kteří jste letos přispěli
na nákup hraček částkou 6.012,- Kč poděkoval. Rozzářené obličeje všech dětí byly přímým
důkazem toho, že jsou to správně investované peníze. Děkujeme!
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Mikulášský turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 8. prosince se v tenisové hale u pana Baránka v Petrově uskutečnil 3. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu. Do soutěže, kterou uspořádala naše škola a kroužek
stolního tenisu, se přihlásilo celkem 12 dětí a 14 dospělých.
V kategorii chlapců jasně dominoval Martin Benovič, který v šesti zápasech ve skupině
neztratil ani set a s jednoznačným skóre 12:0 zvítězil. Na druhém místě se umístil David
Šmida, třetí pak skončil Vít Wojnar.
Děvčata bojovala v pětičlenné skupině. Všechny své zápasy dokázala vyhrát pouze Katka
Fiurášková, která tak získala pohár pro vítězku. Za ní se umístila se 6 body Monika Bačíková a pro bronzovou medaili si při slavnostním vyhlášení přišla Adéla Vojtková.
Muži mezi sebou svedli nelítostný boj ve dvou základních skupinách. Tyto zápasy rozhodly o pořadí pro nasazení do pavouka play-off. Vítěz celého turnaje tak musel odehrát 10
náročných zápasů. Pohárem pro vítěze se může pro letošní rok pyšnit Ján Benovič, který
ve finále porazil Drahoše Malíška 3:1 na sety. Na bronzové příčce nakonec skončil Jan
Šebesta. Děkuji tímto všem, kteří se na pořádání turnaje podíleli, a těším se na setkání při
čtvrtém ročníku!
Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

Jak vypadá Ježíšek……………….?!
Po nějakém čase jsme se znovu vypravili do MŠ Petrov, abychom zjistili,
jak si děti představují Ježíška a co by vůbec chtěli najít pod stromečkem za
dárky. Letos byl v „ kurzu“ barevný Ježíšek. A také se děti shodly, že pokud
by ho náááhodou potkaly nebo by mu měly něco vzkázat, tak by to bylo: „
Ahoj, jsi moc hodný a děkujeme za dárky!“
A jak tedy děti odpovídaly? Na otázku, jak vypadá Ježíšek a co by chtěl/a pod stromečkem,
řekly:
Nikolka: „ Rozhodně má hnědé vlasy, postavu má tak akorát a nosí červené tričko“
Pod stromečkem by ráda našla dvě „princeznovské „ korunky.
Mireček: „Ježíšek je celý červený“. Jako dárek by uvítal tank na ovládání a hodiny na stěnu.
Elenka: „…Má chlupy na bradě ( vousy) a nosí křížek.“
Radost by jí udělal Little Pony.
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Martinek: „Je velký jak taťka“ Kdyby ho potkal, tak by mu řekl básničku a moc by chtěl vysílačku.
Tadeášek: „ Je neviditelný a malý“. Ježíškovi by řekl, že trochu zlobí a MÓÓÓC je hodný
a chtěl bych autodráhu a „flešku“ a k ní malinký počítač.
Isabelka : „Bývá jak ježek a má bodlinky a také se narodil v betlémě“.
Jako dáreček by chtěla svítící panenku do vody a aby ta panenka měla ploutve.
Kristiánek: „Ježíšek je barevný- myslím, že je žlutý a červený a trochu září“
Rád by pod stromečkem našel auto na ovládání.
Baruška: „Je podobný na strejdu Libora a ten je vysoký a myslivec“
Chtěla by: žehličku, doopravdický mikrofon a hodinky na ruku.
Magdalénka: „Asi je růžový a má zlatou hvězdu.“ Touží po barbíně.
Adrianka: „Ježíšek je bílý a má triko s křížkem“ Jako dárek pod stromečkem by chtěla 		
opičku „Miluli“.
Alena Konečná

ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
„Vánoce se přiblížily, čas radosti nastal nám…“
a proto mi dovolte, abych Vám za kolektiv maminek navštěvující MC Klubíčko, popřála
krásné a klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2013 hlavně tolik potřebné
zdraví, štěstí a pevné nervy. 
Zároveň chci také poděkovat všem maminkám, které mi rády a ochotně pomáhají s vedením
MC. A také děkuji všem, kteří naše MC podporují. Všem Vám upřímné díky.
						
za MC Ivana Klásková

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
OD 21. 12. 2012 – 31.12. 2012
Pátek
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

21.12.2012
27.12.2012
28.12.2012
31.12.2012

8.00 – 12.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
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Milí zákazníci, přátelé a příznivci Optiky EFFATHA, děkujeme Vám srdečně za
Vaši důvěru a návštěvy během roku 2012.Touto cestou Vám chceme popřát pokojné, milostiplné, radostné vánoční svátky, štěstí a zdraví v rodinách, požehnání Vám
i nejbližším od Božího syna, kterého narozeniny i v tomhle městě všichni, s radostí
očekáváme a slavíme. Mnoho úspěchů, pohody, veselosti a dobrý start i v dalším roce
2013 Vám se srdce přeje
kolektiv Optiky EFFATHA, Újezd 439, Strážnice .

