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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE PETROV

OBČASNÍK 6/2015

Vánoční
vám,
z jejichž srdcí
se nevytratila
vzpomínka na sladkou
úzkost z dětských Vánoc,
vám,
kteří dovedete doposud
naslouchat zvonkům ticha
a číst stříbrné písmo ve tmě,
vám,
kteří se umíte radovat
z radosti druhých a jejichž
láska ví, že jejím posláním
je tuto radost rozdávat.
Posílá vánoční pozdravení
pracovníci obecního úřadu v Petrově
a zastupitelé
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OKÉNKO OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
všechny vás srdečně zdravíme v tomto krásném vánočním čase. V čase, kdy
si uvědomujeme, že můžeme žít v klidu, míru a pokoji, obklopeni lidmi, které máme rádi a kterým na nás záleží. Během roku toto všechno bereme jako
samozřejmost, proto aspoň teď o Vánocích zpomalme a uvědomme si tyto
krásné a cenné hodnoty. Přece tyto svátky nejsou o dárcích, ale o pohodě a o
setkávání se s blízkými lidmi. I my se s vámi všemi chceme potkat, a proto
jsme připravili hned několik možných setkání, kde si můžeme popřát pokojné svátky. Zveme vás ke Zpívání u obecního vánočního stromu na Štědrý den ve 13.00
hodin, dále potom na vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 27. prosince v 17.00
hodin v kostele a také na Novoroční přípitek a ohňostroj před obecní úřad.
I když píšeme, že Vánoce nejsou o dárcích, tak těm nejmenším nějaký ten dáreček přejeme,
protože určitě si psali dopis Ježíškovi a byli by zklamaní, že jim nic nepřinesl….
Vlastně vždyť i naše obec obdržela v tomto roce dva velké dary, byly jimi přístav a kulturní
centrum. Koncem měsíce listopadu to byl ještě dárek ve formě přidělení dotace od Jihomoravského kraje ve výši 200 tis. Kč na rozšíření sociálního zařízení na Baťově kanále. Toto
bude probíhat v prvním čtvrtletí roku 2016.
Přejeme vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky, štěstí, míru,
úspěchů a pohody v novém roce!
Starostka a místostarosta

DUCHOVNÍ SLOVO
Opět jsou tady vánoční dny klidu, radosti, rodinné atmosféry, přátelství … Prostě o Vánocích se těšíme na to, co v nás lidech je nejlepší … Často si přejeme: zdraví, štěstí, lásku …
Ano, to všechno je dobré a Bohu díky za tyto vánoční dny!!! Ale … ano, je tady „ale“ …
Pokud nebudeme prožívat Vánoce jako svátky Boží blízkosti a Boží lásky, všechna naše
přání nebudou mít hlubší význam … Člověk ve svém životě potřebuje pevný základ … Tak
často hledáme, přicházíme o různé „jistoty“ které nám nabízí dnešní svět … a stačí jenom
jedno: otevřít srdce k přijetí Boha a jeho lásky … pak teprve, s vědomím, že nejsem sám a
že jsem milován věčnou láskou, Vánoce se stanou časem klidu, štěstí, pohody a lásky …
všechno pomíjí ale Bůh a Jeho láska trvá na věky … je na nás, jakým způsobem budeme
dar víry předávat budoucím generacím … blahoslavený papež Pavel VI. řekl tato slova:
Pro katolickou církev není nikdo cizí, nikdo není vyloučený, nikdo není vzdálený … dnes je
na nás, abychom vytvářeli společnost, která z lásky k Bohu bude přijímat druhého člověka
… Toto je pravý „duch Vánoc“!!! Děkujeme za všechno dobré, co od vás dostáváme a
přejeme vám láskyplné Vánoce a celý nový rok – „strážnicko – petrovští“ piaristé: Jacek,
Lukáš a Robert
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Usnesení č. 165 - 173 z jednání č. 13/2015
Zastupitelstva obce Petrov konaného dne 15.10.2015
165. ZO schvaluje Program jednání.
166. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2015.
167. ZO schvaluje Prodej pozemku p.č. 1957 v k.ú. Petrov u Hodonína panu Miloslavu
Hartmanovi.
168. ZO schvaluje Kupní smlouvu Miloslav Hartman. Předmětem je pozemek p.č. 1957
ostatní plocha v k.ú. Petrov u Hodonína o výměře 126 m2. Kupní cena činí 100,- Kč za
1 m2 (lokalita Plže), tudíž celková kupní cena je 12 600,- Kč. Kupující uhradí náklady
související s vkladem do katastru nemovitostí. Daň uhradí prodávající.
169. ZO ukládá starostce, aby zjistila do příštího jednání podrobnosti o dotačních programech pro knihovny pro rok 2016.
170. ZO schvaluje Podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na
projekt „Navýšení kapacity sociálního zařízení na Baťově kanále“. Rozpočet projektu
činí 400 000,- Kč. Obec by žádala o dotaci ve výši 250 000,- Kč a 150 000,- Kč by
financovala z vlastního rozpočtu.
171. ZO schvaluje Podmínky pronájmu prostor ve společenském a kulturním centru na
pořádání oslav, plesů, svateb nebo jiných akcí.
172. ZO schvaluje Stavební úpravy dle předloženého návrhu v provozovně paní Anny Ilčíkové v budově č.p. 113 v Petrově, kterou má v současné době v pronájmu.
173. ZO schvaluje Umístění sídla spolku MS Dolina na adrese Petrov 524, 696 65, což je
obecní budova.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
Středa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

23.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na podzim ztrácí sluníčko sílu, teplých a zářivých dnů ubývá. Listy už nejsou zelené, silné
a pevné. Stromy se tím, že shazují listy, připravují na přežití v mrazivé zimě. A abychom si
tento čas zpříjemnili, tak si s dětmi vyrábíme věci pro radost. Vystavujeme tyto výtvory na
chodbách MŠ, aby se mohli i rodiče podívat, jak mají šikovné děti.
Naši školku také pravidelně navštěvují nejen divadélka, ale nově i mobilní planetárium,

6/2015

strana

5

kde si děti mohly odpočinout a zhlédnout pohádky z vesmíru. Měsíc putoval po obloze a
seznamoval děti se souhvězdími.
A protože se pomalými krůčky blíží Vánoce a s nimi vůně cukroví, pohoda a čas odpouštění, tak ani my nezahálíme a společně se na tento čas připravujeme. Celý měsíc prosinec je
v naší mateřské škole propojený s vánoční atmosférou, kterou dokreslují nejen koledy, ale
i dekorace, které děti vytvořily.
Na dlouho očekávaný vánoční den se děti velmi těšily. Již od rána byl tento den sváteční,
ve třídě totiž čekal na děti ozdobený vánoční stromeček, (za který děkujeme panu Klímovi
- Květinářství Petrov). Vánoční den pokračoval návštěvou Mikuláše, anděla a čerta. Jeho
nebeská kniha obsahovala nejen špatné, ale i dobré vlastnosti našich dětí. A tak není divu, že
každé od anděla dostalo mikulášskou nadílku. A aby se jim u nás ve školce líbilo, připravili
jsme si pro ně básničky a písničky. Když poté zazvonil zvoneček, šly se děti podívat do třídy ke stromečku, pod kterým nechal Ježíšek spoustu dárku. Děti s překvapením rozbalovaly
dárečky a projevovaly opravdovou radost nad novými hračkami. Dárky byly zakoupeny za
podpory rodičů, kteří se finančně podíleli. Za to jim patří velký dík.
Jistě nám dáte za pravdu, že nejkrásnější období vánočního času je čekání na Ježíška. Dětem svítí oči při pomyšlení, co jim letos asi Ježíšek nadělí. Abychom jim toto čekání trochu
zpříjemnili, zaměřme se na rozvíjení pozitivních vztahů nejen k dětem, ale i ke svým nejbližším.
Učitelky MŠ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Halloweenský rej …
2. listopad se nesl v naší škole v duchu strašidel a strašidýlek. Během vyučování jsme
tvořili halloweenské masky, ozdoby a dozvěděli jsme se nové informace o tomto pro nás
nezvyklém svátku.
V českém jazyce jsme se seznámili s některými zajímavými pojmy o Halloweenu.
Měli jsme připravené krátké křížovky, puzzle, omalovánky, ale také jsme četli strašidelný
halloweenský příběh, který jsme doplnili o
vlastní ilustrace.
V pracovních činnostech jsme museli
použít dovednosti měření a stříhání podle
návodu, abychom si vyrobili dýně v různých
podobách a z různých materiálů. K Halloweenu nepatří jen dýně, ale také strašidla,
pavouci a další „havěť“ strašidelná. V prvním a druhém ročníku jsme vyráběli ubrousková strašidýlka, kterými jsme ozdobili plot
a strom v zahradě školy.
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My, starší školáci, jsme upletli pavoučí
síť plnou pestrobarevných pavouků. Tato
osminohá stvoření nám stále zdobí zeď u
vchodu do tělocvičny. Aby nebylo všemu
konec, třeťáci a páťáci si „ukuchtili“ jedlé
pavouky ze slaných tyčinek, oplatků a chutné pomazánky.
Přátelské a tvořivé dopoledne jsme společně zakončili podvečerním uspáváním
strašidýlek a pochodem broučků. Na konci
této procházky jsme si za Baťovým kanálem
vypustili lampióny štěstí. Na vše tam zodpovědně dohlíželi členové místních hasičů.
Pevně věříme, že přání, která jsme při vypouštění měli na srdci se nám jistě splní.
Mgr. Renata Svobodová

Adventní perníkování
Přiblížil se čas adventu a s ním i vůně perníčků, která se linula chodbami naší „malé i
velké“ školy. Paní kuchařky nám připravily k této činnosti chutné a voňavé těsto.
V pondělí si třeťáci a páťáci v hodině českého jazyka a slohu připravili vlastní těsto podle
receptu, který si však museli sami poskládat a dobře přečíst. V hodině matematiky si vyzkoušeli, jak se pracuje s digitální váhou, na které si odvážili potřebné suroviny. Všem to
šlo, jako by se narodili zdatnými cukráři. V hodině výtvarné výchovy pokračovali vykrajováním tvarů z připraveného těsta. S touto prací jim pomohly i děti z 2. ročníku.
V dalších dnech pokračovala perníková jízda, které se zúčastnily děti mateřské školy i žáci
základní školy. Výsledkem bylo asi 1500 ks vánočních perníčků.
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Celá perníková akce vyvrcholila ve čtvrtek 26. listopadu odpoledním tvořením perníkových svícnů, stromečků, věnečků a závěsných ozdob. Děti si společně s rodiči zdobily
své perníčky lahodnou cukrovou polevou, kterou nám k tomuto účelu připravila maminka
Blanka Vašíčková. Tímto paní Vašíčkové chtěla moc poděkovat za její ochotu a zároveň za
sladký dar dětem.
Věřím, že se všem dětem i dospělým akce líbila a zanechala v nich příjemný předvánoční
pocit.
Mgr. Renata Svobodová

Jak ten čas letí …
Před nedávnem jsme slavnostně zahajovali nový školní rok a už se blíží svátky klidu,
pohody a štěstí.
V době podzimu proběhla ve škole i školce spousta zajímavých akcí. Například loutkové
divadlo O Otesánkovi, Sněhurce a sedmi trpaslících pro děti mateřské školy, dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku, návštěva z vesmíru v podobě mobilního planetária, muzikál
Čert a Káča pro děti základní školy. Mohli bychom jmenovat i další.
V nejbližší době nás čeká ještě několik vánočně laděných akcí. Vánoční povídání
o Pejskovi a Kočičce, vystoupení žáků 3.-5. ročníku seniorům,
anglické divadlo pro 3.-5. ročník, vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ.
Vánoční očekávání vyvrcholí zpíváním u vánočního stromu.
Tímto bych Vám všem obyvatelům Petrova, příznivcům
školy a školky chtěla popřát klidné, pohodové prožití svátků vánočních a do roku 2016 mnoho zdraví, štěstí a lásky.
Mgr. Renata Svobodová
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ZE ŽIVOTA OBCE
Ochutnávání mladých vín
Na svátek sv. Martina 11.11.2015 přesně v 11.11 hodin se sešli petrovští vinaři na „kolečku“
v Plžích a ochutnali letošní mladá vína.

Čertovské dostaveníčko a možná přijde i Mikuláš
Tak jako každý rok, tak i letos k nám na náves zavítal Mikuláš s andělem a čerty. Podvečer
nám zahájily čertice mažoretky, poté byly pro děti připraveny úkoly, za jejichž splnění na
ně čekala sladká odměna. Letos nám Mikuláš nadělil kromě vánočního stromu a osvětlení
obce také novou Ježíškovu zvoničku, na kterou si mohly děti zazvonit a přát si své přání.
Tato bude umístěna před obecním úřadem až do konce roku. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli tuto akci uspořádat. Také hasičům za skvělý svařák a čaj a kuchařkám ze školy za
výborné pečené brambory.
Eva Mlýnková
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Pěkné vánoce
a hodně úspěchů
v novém roce 2016
přejí
hasiči z Petrova
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čtvrtek
24. 12.

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

dddddddd

neděle
27. 12.

Vánoční koncert
Kolednice idů
v kostele sv. Václava v 17.00 hodin

dddddddd

pátek
1. 1.

Novoroční přípitek
a zahájení roku 2016 s ohňostrojem
před obecním úřadem v 17.00 hod.
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Adventní koncert
I v letošní adventní dobu jsme měli možnost se zaposlouchat do nádherných tónů, které se
linuly z nástrojů žáků a učitelů ZUŠ Strážnice v našem petrovském kostele. Jsme pyšní, že
se mezi nimi každoročně objevují i petrovské děti. Letos to byli: Ema Buchtíková, Viktorie
Javornická, Tamara Mlýnková a Josef Šťastný. Děkujeme moc za krásné vystoupení a těšíme se zase na příští rok na slyšenou…!
Eva Mlýnková

Předvánoční posezení s důchodci
V pondělí 14. prosince jsme se potkali s našimi důchodci na přátelském posezení u vánočního stromečku. Pro zpestření jim vystoupily
děti z petrovské školky a ze Sudoměřic, které
vede paní Marie Mikulková ze Sudoměřic,
také s dětmi ze základní školy připravila paní
ředitelka hezké pásmo o narození Ježíška.
Překvapením pro všechny bylo taneční vystoupení a humorná scénka předvedená ženami z Vacenovic. Zazpívat si s nimi k nám
přijela i jejich paní starostka. Děkujeme také
souboru Petrovjan, který předvedl scénku o
historii naší obce. K poslechu pak po celý
zbytek večera hrál na klávesy pan Štefánek z
Velké nad Veličkou. Jsme rádi, že jsme mohli všem starším občanům zpříjemnit chvíle
adventní doby a umožnili jsme jim, aby se
mohli společně setkat. Velký dík patří kuchařkám ze školy, které připravily moc dobré
občerstvení. Bude nám ctí, potkat se s vámi
všemi zase za rok!
Eva Mlýnková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Miloslavě Zahradníčkové za věnování obecního vánočního stromu, dále
panu Vlastimilu Holomkovi za stromek do mateřské školy, panu Zbyňku Klímovi za darování větví na výzdobu truhlíků a panu Janu Svobodovi za balíky ze slámy. Díky Vám všem,
je pro nás zdobení obce jednodušší.
Starostka a místostarosta
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ OBCE
Tělocvičná jednota Sokol Petrov
Po podzimní části soutěžní ročníku 2015/2016 se A-mužstvo umístilo s počtem 24 bodů
na 5. místě.
Rk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Sokol Lipov
Sokol Žeravice
Agro Vnorovy A
Sokol Vlkoš
Sokol Petrov
Sokol Žádovice
Slavoj Rohatec B
Sokol Radějov
Javorník
TJ Vlast Ježov
Sokol Domanín
FK Suchov
FC Mor. Písek
Sokol Hr. Lhota B

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
10
8
8
8
7
7
6
6
5
4
5
4
2
2

0
1
3
3
2
3
2
1
0
3
4
1
4
3
2

3
3
3
4
4
5
7
8
6
6
8
6
9
10

Skóre
45:18
33:18
28:18
43:22
22:17
39:29
35:25
27:32
24:30
24:31
27:38
16:34
18:41
14:33

Body
31
27
27
26
24
23
19
18
18
16
16
16
9
8

Výsledky utkání vč. střelců Sokola Petrov po podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016:
Petrov - Javorník		
4:2
(Šantavý P. 2x, Macháček Z., Benovič)
Žeravice – Petrov		
3:0
Petrov – Vnorovy		
0:0
Mor. Písek – Petrov
1:1
(Matyáš)
Petrov – Vlkoš		
2:0
(Macháček Z. 2x)
Petrov – Suchov		
0:2
Ježov – Petrov		
2:0
Petrov – Rohatec B
2:1
(Šantavý P., Benovič)
Lipov – Petrov		
3:1
(Benovič)
Petrov – Radějov		
2:0
(Hartman, Šantavý P.)
Hr. Lhota B – Petrov
0:1
(Zezula)
Petrov – Domanín
5:1
(Benovič 3x, Hartman, Šantavý P.)
Žádovice – Petrov
1:1
(Šantavý P.)
Javorník – Petrov		
1:3
(Benovič 3x)
Všem fanouškům děkujeme za přízeň a za podporu během celého roku 2015.
Ing. Ladislav Krůtil ml. - jednatel
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Sbor dobrovolných hasičů
I když to za okny příliš nevypadá, kvapem se nám blíží svátky Vánoc a následně Nový rok.
Zatím co doma horečně probíhají přípravy na Vánoce, ve sboru pomalu začínáme bilancovat uplynulý rok a již se připravujeme na rok nadcházející.
Jako sbor jsme pořádali nebo jsme se zapojili do mnoha akcí, které se v tomto roce konaly
v naší obci. Za to patří velký dík všem našim členům, kteří přidali ruku k dílu a nezištně
pomohli. Taktéž zásahová jednotka fungovala velmi dobře, udržovala sebe i techniku v akceschopném stavu, vyrážela k nahlášeným požárům a zdatně sekundovala profesionálním
sborům. Tady bych chtěl poděkovat obci za dlouhodobou finanční podporu, které si velmi
vážíme. Soutěžní družstvo dosáhlo celkově 9. místo v GP Hodonín, a i když to není ohromující výsledek, jsme rádi, že tento sport u nás žije a věříme, že v budoucnu navážeme na
lepší výsledky dřívějších sezón. V neposlední řadě pracujeme s dětmi, se kterými trénujeme
a účastníme se hasičských soutěží. Tato práce je důležitá jak pro samotné děti, kterým tímto
nabízíme možnost sportovního vyžití, tak je velmi důležitá pro sbor, pro který jsou příslibem budoucnosti, ve které sbor bude i nadále fungovat. I tady patří velký dík členům, kteří
dětem věnují kus svého volného času.
Jak jsem se v úvodu zmínil, již nyní se chystáme na rok 2016! A chystáme se na něj pěkně
zostra. Rozhodli jsme se využít nového kulturního centra a 23. ledna uspořádat HASIČSKÝ
PLES! Pozvali jsme skupinu Ferrum, připravíme bohaté občerstvení a věříme, že mnoho z
Vás neodolá a přijde to s námi třetí lednovou sobotu roztočit! Lístky vč. místenek budou k
dispozici od 11. ledna u pana Josefa Javornického č.p. 398.
Na závěr bych Vám chtěl za celý sbor popřát krásné prožití svátků vánočních, hodně dárků
pod stromečkem a v roce 2016 pevné zdraví a mnoho štěstí!
Krásné svátky přeje,
Ing. Petr Zezula, starosta sboru

Chovatelská sezóna ZO-ČSCH-Petrov v roce 2015
Po skončení výstavního období tj. začátek listopadu končí pro chovatele sezóna a je čas
hodnotit uplynulý rok. Zároveň je třeba připravovat chovná zvířata pro další sezónu. Pro
petrovské chovatele to nebyla zrovna nejlepší sezóna. Na výsledcích se podepsala i příliš
velká horka, která byla v období líhnutí mláďat. Přesto se podařilo odchovat nad 80 kusů
drůbeže, 95 králíků, 115 holubů a 160 kusů exotického ptactva.
Měli jsme v plánu uspořádat místní výstavu v srpnu, ale v té době byla horka 40 °C, takže
jsme výstavu museli s ohledem na zdraví zvířat zrušit.
Členové naší ZO později vystavovali zvířata ve Strážnici, Hroznové Lhotě, Lužicíc, Kyjově a na okresní výstavě v Hodoníně. Všude byla naše zvířata hodnocena na vysoké úrovni a
dostávali jsme „čestné ceny“. Pěkného úspěchu dosáhl náš mladý chovatel Marek Režňák.
Zúčastnil se okresní soutěže mladých chovatelů v Kyjově a na okresní výstavě v Hodoníně
byl vyhodnocen jako nejlepší mladý chovatel. Získal velmi pěkný pohár.
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V průběhu roku jsme organizovali brigády na opravu inventáře. Výrazného úspěchu jsme
dosáhli na akci obecního úřadu „Petrovský kotlík“. Guláš, který uvařil tým Vaška Tománka, byl vyhodnocen porotou na prvním místě a v hodnocení diváků jsme obsadili druhé
místo. V dovednostní soutěži, kterou pořádali hasiči zvítězil Martin Svoboda.
Na základě těchto výsledků můžeme rok 2015 hodnotit jako úspěšný. Na závěr bych chtěl
poděkovat za podporu naší činnosti obecnímu úřadu, všem členům ZO za úspěšnou práci
a i všem chovatelům v Petrově popřát do nového roku 2016 hodně zdraví, chovatelských
úspěchů a osobní spokojenosti.
Za výbor ZO-ČSCH-Petrov
Oselka Jan

Mažoretková skupina P.S.
V sobotu 12. prosince se ve Sportcentru Želva v Dubňanech uskutečnil Vánoční pohár
mažoretek. Vzhledem k tomu, že to tentokrát byla soutěž pouze velkých formací a miniformací, o medaile jsme jeli bojovat jen se dvěmi sestavami. Svou premiéru si s novou velkou
formací užily Terezie Konečná, Natálie Martinková, Lucie a Monika Chocholáčková, Karolína Šrédlová, Barbora Sýkorová, Eva Baculíková, Adéla Šimánková a Tereza Bursíková.
Za krásné vystoupení byla děvčata oceněna bronzovou medailí a pohárem. Následně zabojovaly naše mažoretky s miniformací, se kterou už na předchozích soutěžích získaly hodně
krásných medailí. A právě tady v Dubňanech potvrdily, že medaile jim na krk opravdu patří
– získaly největší počet bodů v kategorii a s tím zlatou medaili!
Bylo to pro nás krásné ukončení kalendářního roku a rovněž výborná nadílka před Vánocemi. Děkuji mažoretkám, ale také trenérkám Silvii Zemánkové a Magdaléně Podrazilové
za celoroční práci.
Děkujeme všem za podporu a zároveň přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2016!
Lenka Podrazilová
Vedoucí

Kroužek stolního tenisu
V sobotu 28. listopadu jsme uspořádali již 6. ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise a zároveň to byl letos 1. ročník o pohár starostky obce a také poprvé jsme využili prostor
nového kulturního domu a tělocvičny. Soutěžilo se ve 3 kategoriích, a to děti – dívky a
chlapci, a dospělí. Atmosféra turnaje se
nesla v soupeřivém, ale pohodovém duchu. Výsledky turnaje jsou následující:
Kategorie děti:
Dívky:
1.
Kateřina Fiurášková, Petrov
2.
Adéla Vojtková, Petrov
3.
Denisa Slováčková, Petrov
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Chlapci:
1.
Adam Bažant, Strážnice
2.
Roman Svačina, Petrov
3.
Oliver Malacký, Horné Orešany
Dospělí:
1.
Radim Kuřil, Kyjov
2.
Radoslav Raffaseder, Malacky
3.
Ján Benovič, Petrov

Děkujeme za spolupráci s organizací akce panu Drahomíru Malíškovi, a také členům
kroužku, vedení obce a školy za podporu.
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku.
Za kroužek stolního tenisu
Ján Benovič

Společenská kronika
Jubilanti v měsíci prosinec:
1.12. František Podrazil
4.12. Jan Koštuřík
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci.

Narodili se:

Tobiáš Janeček
Dominik Brožovič
Agáta Dragounová
Charlotte Svačinová
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Termíny svozu odpadů:
LEDEN - ÚNOR
POPELNICE : 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 29.2. pondělí
PLASTY, PAPÍR, TETRA PAK: 8.1., 12.2. pátek
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Vánoční koncert

Čertovské dostaveníčko
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