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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle
pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si
můžeme přát.
Je to také čas, kdy se snažíme alespoň na malou chvíli zavzpomínat si
na krásné chvíle prožité v tomto roce. Mnozí z nás si jistě vzpomenou i na své blízké, kteří
nemohou být mezi námi nebo již bohužel mezi námi nejsou. Snažíme se nezapomenout na
své blízké, přátele a známé, aby v tomto kouzelném čase nebyl nikdo sám.
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali za Vaši práci v letošním roce.
Za množství uskutečněných povinností, za práci, která byla vykonána pro nás všechny.
Těšíme se i z maličkostí a z každého upřímného úsměvu a společného setkání.
Děkujeme také všem zastupitelům, spolupracovníkům, spolkům a organizacím, zaměstnancům základní a mateřské školy a vlastně všem, kteří konají v dobrém úmyslu pro rozvoj
naší obce. Každé spolupráce si velmi vážíme.
Dovolte nám, vážení spoluobčané, popřát Vám z celého srdce krásné a veselé prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších. Dětem hodně dárků a splněných přání pod stromečkem.
A do přicházejícího nového roku Vám přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, lásky, pochopení,
tolerance a vzájemné úcty, Božího požehnání a spoustu osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň Vás srdečně zveme na zpívání u stromečku, vánoční koncert a novoroční přípitek.



Starostka a místostarosta

DUCHOVNÍ SLOVO
Mikuláš rozdal dárky, obloha se začne zlatit a my očekáváme Tichou Noc. Ať všechny příští
dny jsou naplněny harmonií a láskou, ať vás provázejí krásné sny ve dne i v noci, ať všude
vládne mír.
Rok 2014 je zasvěcen rodině. Budeme myslet a se modlit za naše rodiny.
Advent je pro křesťany dobou očekávání, a Vánoce dobou přijetí Dítěte. A záleží na každém
z nás, kolik toho z bohatství, které přináší, dokážeme přijmout, nakolik tomuto Dítěti dovolíme zaujmout místo v našem životě. Ono chce být v našich rodinách.
Advent je doba, kdy je třeba připravit příbytky, připravit sváteční stůl, připravit dárky, ale
hlavně - připravit své srdce!
Nezapomeňme:
„Přichází k nám něco nesmírně krásného, něžně a tichounce, jakoby po špičkách...“ Malý
Ježíš se svou rodinou – Josefem a Marií. Buďme šťastní, obětaví a chápající jeden druhého.
Přejeme vám všem požehnané Vánoce.

Piaristé ze Strážnice
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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.

Usnesení č. 536 - 556
z jednání č. 37/2013 Zastupitelstva obce Petrov konaného
dne 24.10.2013
536. ZO schvaluje Program jednání.
537. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2013.
538. ZO schvaluje Předložení žádosti o FP v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelem realizace projektu „Územný plán ekologickéj stability a
ochrany před povodňami prihraničného územia Skalicko-Strážnicko“, jehož cíle jsou
v souladě s platným územním plánem obce Petrov.
539. ZO schvaluje Zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o NFP.
540. ZO schvaluje Financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na
projekt, tj. ve výši 1200 Eur.
541. ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci na projekt „Sběrný dvůr Petrov“ do Operačního
programu životního prostředí.
(pořízení kontejnerů, kamerového systému a zázemí pro obsluhu na sběrný dvůr)
542. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 178/2013.
(předmětem je zpracování žádosti o dotaci z OPŽP)
543. ZO schvaluje Cenovou nabídku na projekt „Sběrný dvůr Petrov“ v celkové výši
15 730,- Kč včetně DPH firmou DESACON Zlín, s.r.o.
544. ZO schvaluje Nájemní smlouvu PM/2013-ZSM/Nov.
(předmětem je pozemek na sběrném dvoře, který je ve vlastnictví Povodí Moravy,s.p.)
545. ZO schvaluje Nájemní smlouvu č. 69665.
(předmětem je kontejner na textil)
546. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č. 1030015715/001.
547. ZO schvaluje Poskytnutí věcného břemene na plynovodní přípojku na pozemcích p.č.
736 a 32 v k.ú. Petrov u Hodonína za celkovou částku 500,- Kč.
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548. ZO bere na vědomí Nabídku pana Zugárka na koupi pozemků v k.ú. Petrov u Hodonína.
549. ZO schvaluje Vyřazení majetku z evidence Základní školy a Mateřské školy Petrov
v celkové pořizovací ceně 104 955,- .
550. ZO schvaluje Plán odpisů na rok 2013 Základní školy a Mateřské školy Petrov.
551. ZO neschvaluje Prominutí valorizace od roku 2014 a následujících let na uzavřenou
Smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytových
prostor pro provozovnu pošty Petrov u Hodonína v budově na adrese Petrov 113.
552. ZO schvaluje Zařazení obce Petrov do území působnosti Místní akční skupiny Strážnicko, o.s. a Integrované strategie území MAS Strážnicko, o.s. na období 2014 – 2020
na svém správním území.
553. ZO schvaluje pana Ing. Ladislava Krůtila zástupcem v dozorčí radě DSO Obce pro
Baťův kanál.
554. ZO schvaluje Záměr darovat část pozemku p.č. 736 (18 m2) v k.ú. Petrov u Hodonína.
(ŘSD ČR pod komunikací I/55)
555. ZO schvaluje Bezúplatné nabytí nemovitostí 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7
a 417/8 v k.ú. Petrov u Hodonína od ŘSD ČR.
556. ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci.

V obci máme kontejner na sběr textilu
Obec Petrov ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního
prostředí ČR umístnila pro naše občany kontejner na sběr použitých oděvů a textilních
materiálů / kat .číslo odpadů 200 110 a 200 111 /. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu
čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde
se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme:
Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR
PRO, Samari o.s. a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje
návod k požití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů.
Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie.
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Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
Kontejner na textil je umístěn vedle kontejnerů na tříděný odpad v místě bývalé drogerie.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Janu Svobodovi za darování slámových balíků na výzdobu obce, dále také
rodině Březovské č.p. 380 za darování vánočního stromu, panu Kamilu Zahradníčkovi za
borovicové větve na výzdobu obce a stromeček pro děti do mateřské školy a zároveň také
rodině Janíkové za sladké odměny pro děti na akci Čertovské dostaveníčko.
Děkujeme Českému zahrádkářskému svazu v Petrově za víno, které daroval na obecní akce.
Také chceme poděkovat bývalé paní účetní Ludmile Poláškové za vzorně odváděnou práci
pro Obec Petrov během jejího působení na obecním úřadě.
Starostka a místostarosta
Charita Veselí nad Moravou děkuje za příspěvky do finanční sbírky „Kapka pomoci pro nejmenší v Libanonu“.V obcích a v některých farnostech děkanátu Veselí nad Moravou bylo
vybráno celkem 55 715,- Kč.V obci Petrov byla vybrána částka 2 270,- Kč.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mach a Šebestová nezklamali!
V adventním čase jsme pro žáky základní školy zorganizovali zájezd do brněnského divadla
Radost. Cílem našeho výletu se v pátek 6. prosince stalo představení Mach a Šebestová,
které bylo nastudováno dle předlohy Miloše Macourka. Celá divadelní hra o dvou dějstvích
nám přiblížila osudy oblíbených dětských hrdinů, které znají děti z kresleného zpracování.
Ptáte se, co takový Mach dělá dnes, když je již dospělý? No přece - stejně jako Šebestová
studuje na vysoké škole! Společně jsme s nimi zavzpomínali na ta největší dobrodružství,
která prožili i s jejich kamarádem – psem Jonatánem, když ještě byli žáky třetí bé. Celé
představení se neslo ve velmi optimistické atmosféře, herci se dokonale sžili se svými dětskými
postavami a díky vtipným dialogům nám servírovali pořádnou porci zábavy. Obdiv zaslouží i velmi
precizně ztvárněné kulisy, které se nápaditě avšak
nenásilně v rychlém sledu obměňovaly a dotvářely
tak celkový dojem „kreslené“ pohádky. Nastudování hry snese ta nejpřísnější měřítka a ten, kdo
se představení zúčastnil (30 dětí z 50), rozhodně
nelitoval!
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Vánoční dílny a besídka zaplnily školu
Před velmi slušnou diváckou kulisou letos děti mateřské i základní školy vystoupily na
vánoční besídce, která se uskutečnila ve středu 27. listopadu v tělocvičně základní školy. Po
celý listopad paní učitelky s dětmi pilně trénovaly, aby děti předvedly ve sváteční atmosféře
to nejlepší, a vyplatilo se! Velký potlesk sklidilo jak vystoupení Včeliček, tak i Motýlků.
Rodinným příslušníkům se ukázaly také všechny děti ze základní školy, které zarecitovaly
básničky, zazpívaly koledy, zatančily v kostýmech na známou písničku Čert a Káča.
Bezprostředně po besídce se všichni diváci i účinkující přesunuli do prostor základní školy,
kde již na ně čekalo několik adventních dílen. Také letos celou školou zněly koledy a nesla
se opojná vůně vánočního koření. Na jednotlivých stanovištích bylo možné vyrobit si svícínek, upéct a nazdobit si perníčky, vyrobit si adventní věnec atd. Protože přichystat takovou
akci vyžaduje velké přípravy a spoustu šikovných rukou, využili jsme i tentokrát pomoci
dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří
se na přípravě letošní vánoční besídky a dílen podíleli – všem učitelkám za přípravu vystoupení dětí, všem provozním zaměstnancům za přípravu prostor a občerstvení pro děti i rodiče
a v neposlední řadě i konkrétně paní Pivoňkové, Bunžové a Vašíčkové za pomoc na stanovištích. Díky vám všem proběhla tato akce úspěšně a líbila se! Současně děkujeme paní
Špírkové, která dětem do školní družiny věnovala řadu pěkných stolních her! Děkujeme!

Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu
V rámci adventních dílen proběhla již tradiční výtvarná soutěž pro veřejnost. Letošním
tématem byla výroba „Nejhezčí vánoční ozdoby“. Malí i velcí Petrovjané ukázali, že vánočních nápadů mají dostatek a umí být kreativní! V kategorii dospělých se na prvním místě suverénně umístil Marek Konečný se svým 3D modelem vánoční hvězdy. Na druhém místě
skončila paní Ivana Klásková a na třetím paní Jana Trojancová. V dětské kategorii byla
situace daleko vyrovnanější a nakonec všechny tři přední příčky obsadily žákyně čtvrtého
ročníku. Z vítězství se radovala Kristýna Bačíková, na druhém místě skončila Tereza Bačíková a bronzovou pozici obsadila Markéta Úlehlová. Vítězové obou kategorií si krom
pochutin odnesli také poukázku na nákup v hodnotě 250,- Kč ve strážnickém květinářství
paní Bachanové. Děkujeme všem soutěžícím, že své výrobky do soutěže přihlásili a pomohli nám tak současně vyzdobit budovu školy.

Výsledek prvního sběru papíru? 4 710 kg! Děkujeme!
Středa 27. listopadu se stala dnem, kdy bylo u základní školy opravdu rušno. Prostranství
před bočním vchodem „ozdobil“ velký modrý kontejner, což dokazovalo, že probíhá sběr
starého papíru a lepenky. Tuto akci jsme se rozhodli zorganizovat ve spolupráci se spo-
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lečností TESPRA Hodonín, neboť výkupní cena papíru se pohybuje v současné době na
poměrně vysoké úrovni, což může dětem přinést zajímavý finanční příspěvek. Ten jsme se
rozhodli věnovat dětem základní i mateřské školy na školní výlet, který proběhne v květnu
2014. Peníze tak budou spravedlivě rozděleny mezi všechny děti, které naši organizaci
navštěvují! Sběr jsme rozdělili do dvou etap – podzimní a jarní. Úspěchem je bezesporu
konečné odevzdané množství papíru, které je 4 710 kg a pro školu, respektive děti, znamená
finanční příspěvek ve výši 6.123,- Kč. Děkujeme všem, kteří třídili odpad a neváhali jej
ke škole přivézt a současně připomínáme jarní etapu soutěže ve sběru, která bude navíc
doplněna o sběr nebezpečného odpadu. Průběžné výsledky soutěže ve sběru naleznete po
zpracování na školním webu www.skolapetrov.com.

Čtvrtý mikulášský turnaj ve stolním tenisu ovládl Ján Benovič
Již počtvrté se sešli ve sportovní hale Balneo
Petrov stolní tenisté a poměřili své síly na
mezinárodním turnaji. Ten nese přívlastek
„mikulášský“ a spolupořádá jej ZŠ a MŠ
Petrov a kroužek stolního tenisu. Do turnaje
se přihlásili sportovci ve třech kategoriích –
chlapci, dívky a muži.
V kategorii dívek se postupně mezi sebou
utkala 4 děvčata systémem každá s každou
ve skupině. Po sečtení bodů bylo jasné, že
pohár pro vítězku si odnese Kateřina Fiurášková z Petrova. Na druhém místě letos
skončila loňská vítězka Adéla Vojtková a
na třetím místě její sestra Ivana Vojtková.
Nechtěné „bramborové“ umístění zbylo na
Magdu Režňákovou.
Soutěž chlapců, do které se přihlásilo 10
stolních tenistů, byla hrána ve dvou skupinách, z nichž následně vzešly dvojice do
play-off. Pavučinou play-off se nejlépe
prokousal Martin Benovič, který tak obhájil loňské prvenství. Na druhém místě se
usmístil David Silnica a třetí skončil Martin Tran. Blahopřejeme!
Muži bojovali stejným systémem jako
chlapci, pouze porce zápasů byla větší, neboť každého v základní skupině čekalo 8
náročných zápasů hraných na 3 vítězné sety.
Nasazení účastníků do jednotlivých skupin
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zohledňovalo úroveň jednotlivých aktérů, proto už od prvních utkání se rýsovali hlavní
favorité na vítězství. Ale každý favorit, i ten největší, musí projít neúprosným systémem
play-off, kde se již zaváhání nedá napravit. S tímto se nejlépe vypořádal petrovský Ján
Benovič, který po zmrtvýchvstání v osmifinále proti Janu Šebestovi, kdy prohrával už
0:2 na sety, následně porazil i Romana Krupanského a Mariána Fornera. Ve finále pak
rozehraný Benovič dokázal porazit Miru Dedáčka a stal se tak opět vítězem velmi solidně
obsazeného mezinárodního turnaje amaterských hráčů bez registrace. Pohár za třetí příčku
si odnesl další slovenský účastník Marián Forner.
Petrovský mikulášský turnaj si postupně získává na oblibě a s ní roste i konkurence pro
sportovce, což je jen a jen dobře pro stolní tenis! Příprava turnaje si žádá nemalé úsilí
množství lidí a jeho finanční náročnost si žádá sponzory, bez kterých by nebylo možné
akci v takovém rozsahu uskutečnit. Děkujeme proto touto cestou všem, kteří svojí měrou k
uskutečnění turnaje přispěli, ať už finančně, nebo investováním svého volného času a úsilí.
Množství fotografií z akce naleznete na webu školy v sekci fotogalerie.
Mgr. Martin Fiala

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Návštěva brněnského divadla Radost
Poslední listopadové dopoledne jsme se vypravili do brněnského divadla Radost na úsměvný pohádkový příběh s názvem „Zvědavé slůně aneb proč mají sloni choboty“ Příběh pro
děti napsal anglický prozaik a básník R. Kipling. Děj se odehrával v poušti, kdy ještě měli
sloni místo chobotu nos jako bambuli. V džungli se narodilo malé slůně, které bylo velmi
zvědavé, a proto bylo všude a hlavně pořád slyšet jeho „proč“? Neustálé otázky potomků
jsou mnohdy velmi vysilující – každý rodič o tom určitě ví svoje. Toto malé slůně se nakonec
vydalo na cesty džunglí,
setkalo se s žirafou, opicí, pštrosem, papouškem,
hrochem, lvem, zebrou,
či krokodýlem. A toto poslední setkání zapříčinilo
proměnu nosu z bambule v
chobot. Děti i nás dospělé
příběh od začátku zaujal,
všichni jsme se dobře bavili a odnášeli jsme si z tohoto představení příjemný
zážitek.
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Přátelské setkání v naší mateřské škole
Skutečnost, že je nyní naše mateřská škola velmi pěkná, jsme si nechtěli nechat jen pro
sebe… Proto jsme se o tuto radost chtěli podělit se svými kolegyněmi, s nimiž máme hezké
pracovní vztahy.
Ve středu 20. listopadu v podvečer se uskutečnilo setkání učitelek z okolních mateřských
škol. Navštívily nás paní učitelky ze Sudoměřic, Tvarožné Lhoty a Radějova. Po příchodu
si prohlédly prostory školky. Jejich pochvalné projevy patřily všem, kteří se zasloužili o rekonstrukci, i o její konečný vzhled. Ocenily velký kus práce, který byl za ten krátký prázdninový čas vykonán. Také byl vyzdvižen fakt, že děti, rodiče a samozřejmě i my učitelky
chodíme do tak pěkného prostředí.
Jak už to při takovém setkání bývá, nevyhnuly jsme se práci nebo spíše našemu poslání a
podělily jsme se o nápady, zkušenosti, sdělily si problémy, které práce s dětmi přináší.
Mně nezbývá, než konstatovat, že jsme se měli čím pochlubit, za což patří velký dík všem,
kteří se na rekonstrukci naší MŠ podíleli a už se těšíme na stejně příjemné setkání v MŠ ve
Tvarožné Lhotě, na které jsme pozváni od paní ředitelky Marie Boturové.
Poděkování
Děkujeme rodičům za finanční příspěvky na vánoční dárky pro děti do MŠ.
Marie Březovská, vedoucí učitelka MŠ

ZE ŽIVOTA MC KLUBÍČKO
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Děkujeme všem za přízeň v roce uplynulém
a těšíme se na Vaši návštěvu v roce 2014.
S přáním pevného zdraví, radosti a spokojenosti...
Kosmetika -manikúra, Veselí n. Mor.

Kosmetický salon "B" Petrov
&
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mikulášská nadílka v MŠ

vánoční besídka
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Vánoční anketa v MŠ
Tak jako každý rok, tak i tento a všechny další budou psát děti dopisy
Ježíškovi s jejich vánočními přáními .
Nás ale zajímalo, po jakých dárečcích touží, podle dětí, jejich rodiče. Proto jsme se i letos vypravili do MŠ, kde nám to děti „ vysvětlily“.
Toník si myslí, že by taťka nejvíce ocenil nářadí a mamka džbánek .
Podle Tadeáška se taťka neobejde bez nového nářadí, ale pozor - bez vrtačky, tu už má!
Mamce udělá radost jedině mixér, nebo nová trouba.
Eliška ví, že mamka potřebuje mísu na těsto a vařečku a pro tatínka se přiklonila, tak jako
většina dětí, pro pořádný chlapský dárek – vrtačku.
Podle Verunky by Ježíšek neudělal chybu s kladívkem pro tatínka a kozačkami pro maminku.
Eleonora zase zvolila pro mamku modrou kabelku.
Kubíček by nadělil taťkovi motorovou pilu a mamce kráječ na jablka. Zato Patriček chce
kromě vrtačky pro taťku také mufinky pro mamku.
Elenka má o dárcích pro rodiče jasnou představu: je to nová motorka a nová „panvička“.
Také Mikulášek neváhal a nahlásil novou vysílačku na ryby a pro mamku novou „ vařajku“.
Anetka je přesvědčená, že maminka touží po „ princeznovské“ korunce a taťka po černé
bundě.
Marťa sice neví, co by chtěl tatínek, ale maminka chce určitě nový telefon, protože ten
„starý“ má rozbitý.
Šimonek chce pro taťku sekačku na trávu a pro mamku barevný talíř.
Magdalénka je přesvědčená, že taťka bude mít radost z nového rýče a mamka z nové knížky.
A Jasmínka chce od Ježíška pro maminku panenku a pro taťku nějaký hodně velký dárek,
ale aby byl hódně velký!
Přejeme krásné vánoce a dárečky, které vás potěší.
Alena Konečná

ZE ŽIVOTA OBCE
Šlágr TV natáčela v Petrově pořad Silvestr 2013
V pátek 15. listopadu se natáčel
ve vinném sklepě pana Miroslava
Svobody silvestrovský pořad Šlágr
tv. Při tomto pořadu se představilo
10 dechových kapel a 4 cimbálové
muziky a moderoval jej František
Uher z Lanžhota společně s Růženkou Dobešovou a Karlem Kopřivou z Milotic. Ve sklepě se bavilo
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na 300 diváků. Tito zavítali do Petrova z různých koutů republiky, ale také ze Slovenska.
O tom, že zde byla velmi příjemná atmosféra se můžete přesvědčit na Šlágr tv dne 31. prosince 2013.
Eva Mlýnková

Čertovské dostaveníčko
V sobotu 7. prosince se prostory před obecním úřadem proměnily v peklo s mnoha čertíky.
Občas se tam objevil i nějaký andílek a jeden Mikuláš. Pro děti byly připraveny úkoly, které
plnily a za to dostávaly odměny. Petrovské mažoretky se přeměnily v malé čertice a zpestřily nám akci svým vystoupením. Byla zde také vyhodnocena soutěž „Nejhezčí vánoční
ozdoba“, která probíhala ve dvou kategoriích. Pro zahřátí jsme nabízeli čaj a svařák, který
připravili hasiči. Zakousnout jste se mohli do pečených brambor, připravených kuchařkami
mateřské školy.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce... .
Eva Mlýnková

o o o r r r
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Adventní koncert ZUŠ Strážnice
Úterní podvečer 10. prosince nám zpříjemnili mladí umělci se svými učiteli ze strážnické
umělecké školy. V programu vystoupily také petrovské děti: Pepa Šťastný, Helča Javornická, Tamča Mlýnková, Peťa Kuchařič a Marťa Trecha. Zároveň také paní učitelka Petra
Zigmundová. Děkujeme za výborné vystoupení.
Eva Mlýnková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Petrovští chovatelé v celostátním časopise
V měsíčníku českého svazu chovatelů číslo 11. vyšel třístránkový článek s řadou fotografii
o celoživotní chovatelské práci člena ZO ČSCH Petrov
pana Josefa Obrtlíka.
Iniciátorem tohoto článku je dlouholetý člen klubu chovatelů Německo výstavního holuba pan František Král.
U příležitosti jubilea 70let (v které jsme také v naši ZO
oslavili) popisuje dlouholeté chovatelské úspěchy pana
Obrtlíka v chovu těchto holubů. Zejména vyzdvihuje
cílevědomou práci v jeho chovu a dosažené výsledky
na výstavách, ale také jeho skromnou a kamarádskou
povahu, pro kterou má dnes přátelé po celé republice
píše také o spojitosti s prací ve vinohradě a holubníku,
také u sklípku v Plžích kde se také chovatelé z celé republiky rádi zastavují. Závěrem si dovolím citovat závěr tohoto článku: Zkušení chovatelé
uvádějí, že mnoho holubářů s takovým citem pro Německé výstavní holuby v naší zemi
nechodí.
Za základní organizaci chovatelů Petrov přejeme ještě jednou panu Obrtlíkovi hodně dalších chovatelských úspěchu a také hodně zdraví do dalších let.
V tomto časopise je další článek:,,45 olympiáda mladých chovatelů-mezinárodní kolo Praha „ Této soutěže se účastnil také člen naši ZO Tomáš Horinka.V barvách okresního družstva Hodonín získal v oboru chov drůbeže velmi pěkné 3. místo. V oboru chov exotického
ptactva skončil na 5. místě. Vzhledem k náročnosti soutěžních podmínek je to velký úspěch
a je třeba mu za reprezentaci naši ZO poděkovat.
Zveřejnění těchto článků se chovatelé z celé republiky dozvědí o práci chovatelů v Petrově,
což je pro nás ostatní povzbuzením do další práce.
za ZO ČSCH Petrov
Oselka Jan
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
OD 23. 12. 2013 – 31.12. 2013
		
		
		
		

Pondělí
Pátek
Pondělí
Úterý

23.12.2013		
27.12.2013		
30.12.2013		
31.12.2013		

zavřeno
zavřeno
8.00 – 12.00
zavřeno

OZNÁMENÍ
Ve dnech 27. 12. a 31. 12. 2013
bude na všech pracovištích Úřadu práce ČR
z technických důvodů omezen provoz.
záležitosti
Oprosím,
ZVeškeré
Nvyřiďte
Ánejpozději
Mroku
E2013,
NÍ
ve dnech
23. 12. a 30. 12. 2013.

Ing. Marie Bílková, v.r.

generální
ředitelka
Ve dnech 27. 12. a 31. 12. 2013
bude
Úřad práce ČR
na všech pracovištích Úřadu práce ČR
z technických
důvodů omezen provoz.
Termíny
svozu odpadů:

PROSINEC - LEDEN
POPELNICE :

21.12. sobota
Veškeré záležitosti
roku 2013,
6.1., 20.1. pondělí
prosím, vyřiďte nejpozději ve dnech
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 10.1. pátek
23. 12. a 30. 12. 2013.
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Společenská kronika
Jubilanti v měsíci prosinec:
1.12. František Podrazil
2.12. Olga Slezáková
4.12. Jan Koštuřík
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.
Dne 23. listopadu oslavili zlatou svatbu – 50 společných let manželství manželé Marie
a Vladimír Brydlákovi. Do dalších společných let jsme jim popřáli hlavně hodně zdraví,
štěstí a pohody… .
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VETERINÁRNÍ ORDINACE
STRÁŽNICE
MVDr. Jana Běhalová
Tel.: 731 069 563

Adresa: Náměstí 17. Listopadu 1545, Strážnice (zdravotní středisko)
Zaměření: psi, kočky, drobní savci, ptáci, plazi, malí přežvýkavci
Služby:
 Poradenství
 Klinické vyšetření, diagnostika problému a terapie
 Vakcinace psů, koček, fretek – proti infekčním nemocem a
vzteklině, dále proti borelióze, psincovému kašli, tetanu
 Vakcinace holubů, králíků, drůbeže
 Vyšetření trusu na přítomnost parazitů
 Vyšetření krve, cytologické vyšetření
 Ultrasonografické vyšetření
 Kastrace koček, kocourů, fen, psů, drobných savců,
hospodářských zvířat
 Odstranění nádorů, operace měkkých tkání
 Ošetření zubů zubním ultrazvukem, extrakce zubů

Ordinační hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Mimo ordinační hodiny a po domluvě výjezd k pacientům
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6/2013
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Na začátku roku 2014 proběhne tradiční
Tříkrálová sbírka po celé ČR.

V Petrově budeme koledovat
v sobotu 11. ledna 2014
Koledovat mohou děti školního i předškolního věku, v doprovodu dospělého
vedoucího skupinky koledníků, například rodiče nebo někdo blízký, či jakýkoli
dobrovolník, ale musí to být osoba starší 18 let.
Pověřená kontaktní osoba je p. Anna Obrtlíkové, Petrov 225, tel. 607 568 125.
Letos bude také probíhat setkání tříkrálových koledníků s arcibiskupem v pondělí dne 30. 12.
2013 ve Veselí n/Mor. ve 14 hod. v kostele Sv. Andělů strážných, kde Vás všechny srdečně zveme.

Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání filmu, které proběhne v Kulturním domě ve
Strážnici.
Doufáme ve Vaši pomoc a zároveň děkujeme za Vaši ochotu.
Místní koordinátor TK sbírky Charity Strážnice
Ing. Marie Jurasová , tel: 518 333 036, mobil 604 968 202.
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TJ SOKOL PETROV
pořádá dne

22. února 2014
tradiční

PLES SPORTOVCŮ
v Motorestu Plže
Začátek ve 20.00 hodin.

K tanci a poslechu hrají:
•
restaurace: CM KREPINA
•
vinárna: DJ QBASS

Srdečně zvou pořadatelé.

Vážení a milí zákazníci, přátelé,
příznivci a dobrodinci!
Chceme se Vám za celý uplynulý rok
2013 poděkovat za Vaši přízeň, návštevy a účast na akcích naší Optiky. Děkujeme i za množství přinášených
poštovních známek, které posíláme pravidelně do Německa. Z výtěžku mise Benediktínu buduje v Tanzánii studny. Chceme Vám srdečně
popřát požehnané, radostné Vánoční svátky, hodně zdraví,dobré nálady a optimizmu i do nového roku. Těšíme se,vážíme si Vaší důvěry, a
věříme, že Vám budeme moci dobře posloužit i v dalším roce.
Vše dobré přeje kolektiv Optiky EFFATHA.
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adventní koncert

soutěž dětí

soutěž dospělých
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