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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, adventní čas probíhá již v plném proudu a kvapným krokem přicházejí
Vánoce. Rádi bychom vám popřáli jejich klidné prožití. Je to čas, kdy by měli lidé mít k
sobě aspoň na pár chvil v roce opravdu blíž. Přijíždějí návštěvy, vracejí se děti a vnoučata,
které třeba bydlí už jinde, a proto si nenechme tyto vzácné chvíle jakkoliv znepříjemnit.
Konec roku bývá spjatý s určitým bilancováním jak v osobní, tak i pracovní rovině. Přejeme
Vám, aby vaše sny a přání, které se nepodařilo uskutečnit, naplnily vaše srdce radostí třeba
v roce příštím, v roce 2015.
Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. Proto Vám do nového roku přejeme
zejména pevné zdraví, lásku, osobní i pracovní pohodu.
Všem vám děkujeme za pestře prožitý rok 2014!
Starostka a místostarosta

DUCHOVNÍ SLOVO
Vánoce jsou časem, kdy teskníme po domově — dokonce i když jsme doma.
Jimmy Cannon
Sice ještě trvá adventní čas, ale na dveře už klepe Ježíšek. Vánoce, Vánoce… svátky radostí, pohody, krásy a také nostalgie… Nostalgie? Ale po čem…? Po dárcích, stromečku,
klidu…? A možná potřeba jít hlouběji do svého srdce a nitra?! Nostalgie a smutek po tom,
že možná už jsem si zvykl na rutinu, tradice, a vůbec netoužím po tom, aby se Ježíš znovu
narodil…? Poslední adventní týden bude jako každoročně nejnáročnější… práce i možná
přes čas, úklid, pečení, nervózní manžel-manželka, zlobivé děti… ale to máme každý rok
a jaké ponaučení? Zase budeme nadávat, komentovat, zlobit se…? Nějak nám to pomůže?
Určitě klidnější nebudeme. Ale vzdát to nemůžeme! V dnešním světě o klid, spokojenost
a radost je potřeba zápasit!
Ptali se návštěvníka ze zahraničí, co ho u nás v Česku zaujalo. Řekl: „Jedno je mi divné.
U vás zpívají jen malé děti a opilci.“ Od dětí se můžeme učit radosti a veselé mysli bez
dopingu sklenicí. Od Božího Dítěte, u betléma, se můžeme učit těšení na svátky, radosti z
dávání, radosti z obdarování.
Připravit „domov“ ve svém srdci, ve své rodině, ve farnosti, v obci – domov pro Ježíše.
Vánoce jsou časem, kdy teskníme po domově — dokonce i když jsme doma.
Přejeme vám všem klidné a požehnané vánoční svátky. Ať Ten, ve kterého věříme, s kterým počítáme, obnoví a posvětí naše rodinné, přátelské vztahy a najde svůj domov v srdci
každého z nás.
Vaší Piaristé – Lukáš a Jacek
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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.

Tříkrálová sbírka
Již znovu po roce proběhne tradiční sbírka a v našich ulicích se rozezní tříkrálové koledování, které přináší lidem radostné poselství vánoc, dům od domu.

V Petrově budeme koledovat
v sobotu 10. ledna 2015
od 12.30 hod.
Zodpovědná osoba v Petrově je p. A. Obrtlíková,
tel. 607 568 125.
Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání filmové pohádky „Nejkrásnější hádanka“ v Kulturním domě ve Strážnici, které proběhne ve středu 21. 1. 2015 v 17.00hod.
Letos bude také probíhat setkání tříkrálových koledníků s arcibiskupem v pátek
dne 2. 1. 2015 ve Starém městě u Uherského Hradiště v 15 hod. v kostele sv. Ducha,
kde Vás všechny srdečně zveme.
Doufáme ve Vaši pomoc a děkujeme, že jste ochotni touto formou pomoc lidem, kteří to
potřebují.
Lásku z Betléma, kterou jsme dostali i my, když jsme se narodili, rozdávejme dál a nejen
dnes, ale i po celý rok. Přeji Vám všem radostnou cestu.
Ing. Jurasová Marie
Koordinátora, tel. 604 968 202
Charita Strážnice
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Usnesení č. 1 - 20
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 6.11.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

ZO určilo zapisovatelku zasedání paní Evu Mlýnkovou, ověřovatele pana Františka
Javornického a paní Karlu Hlúpikovou.
ZO bere na vědomí skutečnost, že všichni přítomní členové ZO složili zákonem předepsaný slib.
ZO schvaluje Program jednání ustavujícího zasedání.
ZO schvaluje, aby starosta vykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva a místostarosta neuvolněného člena zastupitelstva.
ZO schvaluje, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním.
ZO schvaluje do funkce starostky paní Evu Mlýnkovou.
ZO schvaluje do funkce místostarosty pana Ing. Ladislava Krůtila.
ZO schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou
tříčlenné.
ZO schvaluje jako předsedu finančního výboru paní Karlu Hlúpikovou.
ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru pana Františka Javornického.
ZO schvaluje jako člena finančního výboru pana Pavla Vojtka.
ZO schvaluje jako člena finančního výboru pana Ing. Petra Zezulu.
ZO schvaluje jako člena kontrolního výboru pana Josefa Javornického.
ZO schvaluje jako člena kontrolního výboru pana Vladimíra Kotáska.
ZO schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty. Tato odměna
náleží místostarostovi od 6.11.2014.
ZO schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva. Tyto odměny náleží členům zastupitelstva od 6.11.2014.
ZO schvaluje zástupce obce v orgánech a sdruženích:
Svaz měst a obcí – Eva Mlýnková
DSO Obce pro Baťův kanál – Eva Mlýnková
DSO Obce pro Baťův kanál, dozorčí rada – Ing. Ladislav Krůtil
Mikroregion Strážnicko – Ing. Ladislav Krůtil
MAS Strážnicko – Ing. Ladislav Krůtil
MAS Strážnicko, dozorčí rada – Eva Mlýnková
VaK, a.s. Hodonín – Eva Mlýnková
ZO schvaluje, aby jako zástupci do školské rady byli zvoleni pan Ing. Petr Zezula a
pan Pavel Vojtek.
ZO schvaluje ustanovení stavební komise a jmenování jejího předsedy pana Richarda
Koštuříka.
ZO schvaluje jmenování členů stavební komise pana Ing. Bc. Miloše Dokoupila a
pana Marka Janíka.
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Usnesení č. 21 - 37
ze zasedání č. 2 Zastupitelstva obce Petrov
konaného dne 27.11.2014
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ZO schvaluje Program jednání.
ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Petrov.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2014.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Petrov na rok 2015 a také vysvětlující
informace, které podala starostka.
ZO schvaluje Plán odpisů na rok 2014, kdy roční odpisy činí 158 465,- Kč.
ZO schvaluje Plán odpisů na rok 2015.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Petrov na rok 2015 ve složení: příjmy
12 615 000,- Kč, výdaje 22 855 000,- Kč a financování 10 240 000,- Kč.
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2024.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 25919/3/VB/P.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 027708/14/OKH. (Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční
dotace „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“ v celkové výši
16 504,- Kč. Je rozdělena na výdaje na odbornou přípravu ve výši 4 400,- Kč a výdaje
na uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod 12 104,- Kč.)
ZO schvaluje Záměr prodeje části pozemku p.č. 865/1 v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře cca 250m2.
ZO pověřuje členy stavební komise pana Richarda Koštuřík a Marka Janíka, aby provedli místní šetření na pozemku p.č. 865/1 a na příštím jednání sdělili stanovisko.
ZO bere na vědomí Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce Petrov za rok
2014, a to, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
ZO bere na vědomí informace pana Pavla Vojtka z jednání Školské rady.
ZO schvaluje Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč pro Nemocnici TGM Hodonín,
příspěvkovou organizaci na pořízení lůžek.
ZO bere na vědomí Žádost paní JUDr. Marty Novákové o uzavření nájemní smlouvy a
pověřuje starostku, aby prošetřila situaci s paní MUDr. Marií Karasovou.
ZO bere na vědomí informace místostarosty o probíhajících pracích v obci a starostky
o novém zaměstnanci.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
OD 22. 12. 2014 – 2.1. 2015
Pondělí
Úterý
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

22.12.2014
23.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
2.1.2015

8.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00 – 14.00
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, občané Petrova,
všichni víme, jak rychle utíká čas. Před nedávnem jsme se setkali ve škole při zahájení
školního roku, dnes již všichni přemýšlíme, co vše ještě musíme do konce toho „starého“
roku stihnout.
Přestože v letošním školním roce máme omezen provoz tělocvičny z důvodu přístavby kulturního centra, probíhají pro děti i rodiče akce, na které byli zvyklí i z minulých let.
Setkali jsme se na akci Loučení s létem, při které byly vyhlášeny výsledky soutěže o Nej…
dýni. V říjnu se konal Pochod broučků, děti se zúčastnily dopoledne na dopravním hřišti ve
Veselí nad Moravou. Začátek listopadu byl ve znamení Slavnosti Slabikáře, při které byly

slavnostně předány prvňáčkům jejich slabikáře. V listopadu začala sběrová soutěž. Sbíráme
s panem Popelou a proběhly Adventní dílničky.

Nyní nás čeká příprava na vánoční svátky, těšení se na dárečky. Letos se neuskuteční společná předvánoční besídka dětí základní a mateřské školy z důvodů uzavření tělocvičny. Na
tuto akci se můžete těšit v příštím roce, kdy se budeme moci setkat v novém kulturním sále.
Připomínám, že provoz základní školy a mateřské školy, včetně školní jídelny bude
od pondělí 22. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015 přerušen.
Ráda bych touto cestou popřála Vám všem klidné přípravy na vánoční svátky a do nového
roku 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mgr. Renata Svobodová
Ředitelka ZŠ a MŠ
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„POCHOD BROUČKŮ“
V kalendáři se objevilo datum 30. říjen 2014,
které nás společně v podvečer přivítalo na
prostranství u mateřské školy, odkud jsme se
vydali na pochod Petrovem. Důležitou součástí tohoto pochodu byly lucerničky, lampičky a lampiónky, kterými jsme si společně
malí i velcí broučci svítili na cestu.
Trasa vedla k Baťovu kanálu, uličkami mezi
místní zástavbou rodinných domů a byla zakončena u obecního úřadu malým ohňostrojem, který nám zajistila paní starostka Eva
Mlýnková. Celou akci nám zdokumentoval
pan Petr Flašar, kterému tímto děkuji za jeho
čas strávený s průvodem. Odvážní tatínkové
se ujali role při spouštění malého ohňostroje.
Také jim děkuji za spolupráci.
Samozřejmě poděkování patří všem, kteří se
tohoto pochodu zúčastnili s námi.
Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ
Mgr. Renata Svobodová

„ADVENTNÍ DÍLNIČKY“
… Adventní dny v sobě kouzlo mají,
stříbrné zvonky slyšíš hrát,
lidská srdce se otvírají
a chtějí tiše naslouchat….
Odpoledne 26. listopadu 2014 se neslo
v duchu příprav na blížící se Vánoce. Děti
a rodiče si vyráběli ozdůbky i dobrůtky,
ochutnali dětský ovocný punč, dospělí si
pochutnávali na dospěláckém pití, které jim
připravila paní Eisová.
V jednotlivých dílničkách si mohli děti a
rodiče vyrobit zápich SNĚHULÁKA, s kterým jim pomáhaly slečna učitelka Staňková
a paní asistentka Budišová, v kuchyňce děti
vykrajovaly PERNÍČKY a paní učitelky
Březovská, Flašarová a paní asistetka Bačíková jim rády pomohly a jejich výtvory upekly. V další dílničce si mohly děti s
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rodiči vyrobit ADVENTNÍ VĚNEC za přispění paní Podrazilové, která nám v letošním
roce vypomohla svými zkušenostmi a dovednostmi při zdobení věnců. Také si děti mohly
vyrobit ADVENTNÍ SVĚTÝLKO do ořechové skořápky. S odléváním světýlek pomáhaly
paní učitelka Vyoralová a paní vychovatelka Běťáková. Nejmenší děti si vyrobily MIKULÁŠSKOU BOTU, při které asistovaly paní učitelky Úlehlová, Hýžová a slečna učitelka
Světlíková.
Věřím, že se Vám všem čas strávený při výrobě drobností líbil a můžeme se na Vás těšit na
příští akci.
Pro velký úspěch perníčků přikládám soupis surovin a odkaz na stránky, z kterých recept
pochází.
Perníčky, které jsou hned měkké
400 g hladké mouky, 140 g cukru moučka, 50 g másla, 2 vejce, 2 lžíce dobrého tekutého
medu, 1 lžička jedlé sody, 1 lžička perníkového koření, 1 žloutek na potření po upečení
(http://www.toprecepty.cz/recept/3353-pernicky-ktere-jsou-hned-mekke/)
Mgr. Renata Svobodová

ČERT A MIKULÁŠ
A je to tady, podivné řinčení, ještě podivnější brblání. Co to jen děti může být?
Ano, máte pravdu. Přišel k nám do školy i letos Mikuláš, Anděl i Čert.
Jestli pak jste byly děti hodné, moc jste nezlobily? To je první otázka Mikuláše. Někteří z
Vás jsou odvážnější a Mikuláši odpoví, někteří jsou úplně potichoučku. Že by to byla ta
naše zlobidýlka? Nad odpovědí se zamyslete každý sám.
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Děti ve škole Mikuláši zarecitovaly krátké básničky a zazpívaly čertovské písničky. Ti nejmenší v naší mateřské škole Mikuláši, Andělovi a Čertovi i zatančili čertovský tanec. Paní
učitelkám patří poděkování za jejich snahu a přípravu básniček a písniček.
Jsme rádi, že na nás Mikuláš s Andělem a Čertem nezapomněli a přinesli nám malou nadílku.
A už nyní se těšíme na příští rok, kdy nás opět navštíví.
Mgr. Renata Svobodová
Ředitelka ZŠ a MŠ

ZE ŽIVOTA OBCE
Čertovské dostaveníčko
Tentokrát k nám čerti, andělé a Mikuláši zavítali v nedělní podvečer, hned po svátku sv.
Mikuláše. Asi se těm našim zdálo, že jich bude málo, tak si na pomoc přizvali i skupinu z
Rohatce. Děti si mohly zasoutěžit a za nějakou básničku nebo písničku dostaly také dáreček
od anděla v podobě keramického čertíka. Na zahřátí nabízeli hasiči čaj a pro dospělé svařák. Nechyběly ani pekelně dobré brambory, které nám připravily paní kuchařky. Děkujeme
všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tak vytvořit příjemnou atmosféru jak pro
naše, tak i přespolní děti. Díky moc!

Adventní koncert
Krásně adventně se naladit jsme měli možnost v podvečer úterý 9. prosince, kdy pro nás
připravila Základní umělecká škola Strážnice adventní koncert. Mezi dětmi zahrály i naše
petrovské, a to: Ema Buchtíková, Martin Trecha, Tamara Mlýnková a Josef Šťastný. Jejich
vystoupení bylo moc hezké a patří jim poděkování.

Hasičům už naděloval Ježíšek
Předčasný dárek pod stromeček dostali
hasiči ve formě nového dodávkového
automobilu. Toto bylo pořízeno částečně
z dotace od Jihomoravského kraje (400
000,-), částečně z prostředků hasičské
zásahové jednotky (100 000,- Kč) a zbytek doplatila obec (80 000,- Kč ). Přejeme hasičům, aby jim auto dobře sloužilo.
Eva Mlýnková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ V OBCI
Mažoretky P.S. v Dubňanech
V sobotu 22. 11. se petrovské a sudoměřické mažoretky vydaly na semifinále soutěže IMC
do Dubňan. Od nového školního roku jsme pilně cvičili právě na tuto soutěž, kde nás porota
hezky ohodnotila.
V první části soutěže se jednalo o sóla, dua a tria.
Jako první za Mažoretky P.S. nastoupila Lucie Chocholáčková se svým sólem a přes velkou konkurenci
si vybojovala postup do finále. Dále se ukázala s triem
v kategorii Kadet Magdaléna Režňáková, Eva Baculíková a Barbora Sýkorová. Děvčata se umístila na 4.
místě a také postoupila do finále. V duech Junior nás
zastupovaly Monika Chocholáčková a Tereza Bursíková a taktéž si vybojovaly postup do finále. Jako poslední z nás se v Duech Senior představily Magdaléna
Podrazilová a Silvie Zemánková, které získaly krásné
1. místo.
Po duech Senior následovala druhá část soutěže - Miniformace, kde jsme měly také své
zastoupení. Za krásně odcvičenou sestavu si děvčata - Terezie Konečná, Natálie Martinková, Lucie Chocholáčková, Karolína Šrédlová, Barbora Sýkorová, Adéla Šamánková a Eva
Baculíková – vybojovala stříbro, které jim doposud chybělo ve sbírce zlatých a bronzových
medailí. Domů jsme si tedy ze soutěže šťastně odvezli pět postupů do finále a dvě medaile.
								
Silvie Zemánková

Přišel hasičský Mikuláš
V sobotu 6.12. jsme se sešli v hasičce na každoroční mikulášskou besídku. Letos jsme
vyměnili tradiční pečení a zdobení perníků za výrobu vánočních ozdob. Vznikly zajímavé
kousky, zdobené vánočními motivy. Při pilné výrobě ozdob nás zastihl svatý Mikuláš s
čertem a andělem. Jako správná hasičská mikulášská
družina dorazil svatý muž i čert s andělem řádně vybaveni hasičskou výstrojí a výzbrojí přilbou, těžkým
opaskem, zásahovými botami.
Mikuláš neshledal nedostatky v chování ani v hasičské činnosti a anděl rozdal všem malým i větším hasičům balíček se sladkostmi a přidal hlavní nadílku
pro všechny – štafetové hadice a proudnici, popřál
hasičskému potěru úspěch v další sezóně a šel nadělovat dalším hasičským dětem.
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A Mikuláš přišel ještě jednou a to v sobotu
7. prosince před obecní úřad. Hasiči připravili pro malé i velké účastníky čaj a svařák.
Pozvali družební svatou družinu – hasiče z
Rohatce. Rohatecký Mikuláš sebou přivezl
tři čerty, kteří byli působivými zástupci pekla. Byli tak působiví, že někteří z účastníků
Dostaveníčka se jim raději vyhnuli.

Mezinárodní mikulášský turnaj ve stolním tenise
Již pátým rokem se sešli hráči a příznivci stolního tenisu, aby změřili své síly, schopnosti a
dovednosti na pingpongových stolech. Všichni zúčastnění se utkali v Mikulášském turnaji
v tenisové hale u pana Baránka, který pořádala ZŠ a MŠ Petrov a kroužek stolního tenisu.
V závodnickém poli bojovalo o metu nejvyšší celkem 14 dětí v kategoriích dívky a chlapci
a 16 dospělých.
Hráči se pustili do vzájemných utkání s velkým elánem a nadšením a především v očekávání skvělých výkonů. Některým se dařilo více, některým méně, přesto všichni zdárně prošli
celým turnajem.
Závěr turnaje patřil vyhlášení výsledků. V kategorii dívek si umístění děvčata rozdělila
v úzkém kroužku, neboť soutěžila pouze čtyři děvčata. Výsledek jejich klání je 1. místo Katka Fiurášková, 2.místo Adéla Vojtková, 3. místo Ivana Vojtková .V kategorii
chlapců se o stupně vítězů podělili Jiří Můčka 1. místo, Adam Bažant 2. místo a Radim
Staněk 3. místo.
V kategorii dospělých bylo soutěžní klání velmi zajímavé, protože výkony soutěžících byly
vyrovnané. Přesto i tady se nakonec rozdělily poháry za nejlepší umístění. Na 1. místo se
probojoval turnajem Maroš Forner ( SR ), 2. příčku získal Stanislav Švehla ( ČR) a 3.
místo obsadil Drahoš Malíšek (SR ).
Ke zdárnému průběhu turnaje přispěli i sponzoři soutěže : Jakub Kornfeil 84, Kamenictví
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Richard Koštuřík, Baleno Petrov, Autobazar Martinek, Petrov žije o.s., Pivotéka Pod Ořechem Michal Staněk, Na Baťáku Pavel Vojtek, Vodo topo Gottlieb , NIK – SPED s.r.o.,
DDK – LED a další nejmenovaní sponzoři.
Jan Benovič

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodině Kočišové (Školková ulice) za darování vánočního stromu, který nám zdobí střed obce.
Děkujeme také panu Janu Svobodovi za darování balíků, kterými jsme měli vyzdobenou
obec.
(Bohužel balíky nám někdo odcizil. Na úřadě se byl ptát nějaký pán, odkud balíky máme,
že by takové potřeboval a během dvou dnů jsme byli bez balíků…).
Velký dík patří panu Kamilu Zahradníčkovi za darování stromů do kostela, na výzdobu
obecních truhlíků a také pro obecní zaměstnance.
Moc děkujeme panu Pavlu Dekařovi a hnutí DUHA Bílé Karpaty za stromy, které vysadili
podél cesty k vinohradům.
Poděkování patří také panu Josefu Svobodovi a jeho přítelkyni, kteří reprezentovali naši
obec na 12. Jelínkovu vizovickém koštu, který se konal již v srpnu. Paní Marie Rosíková
byla absolutní vítězkou koštu a naše obec byla vyhodnocena jako obec s nejlépe hodnocenými vzorky.
Starostka a místostarosta
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Milí přátelé a zákazníci, tímto Vám všem chceme poděkovat za přízeň
a návštěvy přes celý rok 2014. Rádi Vás obsloužíme a postaráme se o
Váš zrak, brýle či kontaktní čočky, v našich provozovnách ve Strážnici, nebo na poliklinice ve Veselí. Přijměte od nás alespoň touto cestou,
přání radostného, pokojného prožití svátků narození Božího syna, načerpání nových sil v kruhu rodin během Vánoc. Přejeme Vám i požehnání, zdraví, odvahu a trpělivost pro všechny aktivity co Vás čekají v novém roce.
Srdečně zdraví kolektiv co Vám slouží v provozovnách optiky EFFATHA Laďka,
Marián, Zuzka a Marcela.

Společenská kronika
Jubilanti v měsíci prosinec:
František Podrazil
Jan Koštuřík

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Opustili nás:

Augustin Faltýnek
Josef Koštuřík
Růžena Obrtlíková
Miroslav Koštuřík
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:

Justýna Botková
Denisa Zajíčková

Termíny svozu odpadů:
PROSINEC - LEDEN
POPELNICE : 22.12., 5.1., 19.1. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 9.1. pátek

6/2014

strana

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví
a štěstí
v novém roce 2015
Vám přejí členové
Mysliveckého
sdružení
DOLINA Petrov
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adventní koncert

mikuláš ve školce
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2014

středa
24. 12.

Zpívání u vánočního stromu
před kostelem sv, Václava ve 13.00 hod.
Pásmo koled souboru Petrovjan a dětí ze základní školy.

dddddddd

sobota
27. 12.

Vánoční koncert
CM Michala Miltáka ze Strážnice
v kostele sv. Václava v 18.00 hodin

dddddddd

čtvrtek
1. 1.

Novoroční přípitek
a zahájení roku 2015 s ohňostrojem
před obecním úřadem v 17.00 hod.

Vydává obec Petrov, náklad 450 ks. Uzávěrka 16.12. 2014
Neprodejné. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk: Sukupovi Strážnice

