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=========================================================

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
=========================================================
Na svém 10. zasedání ze dne 7. dubna 2011










ZO schválilo Dohodu č.18/2011/ZŠ o úhradě neinvestičních výdajů ZŠ v Mor. Krumlově na rok
2011 mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrovice. Úhrada za 8 ţáků činí 31 208,- Kč.
Starostka informovala ZO o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ nevyhovět ţádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce dětského hřiště v obci Petrovice“ v grantovém řízení Oranţové hřiště
2011.
ZO schválilo přijetí dotace ve výši 52 000 Kč od Energoregionu 2020 v rámci projektu „Malá
komunální technika“, který financuje Nadace ČEZ. Přijetí dotace je podmíněno spoluúčastí
obce ve výši min. 25%, tj. 13 000 Kč.
Starostka informovala ZO o přijetí Miloše Prokopa na veřejně prospěšné práce, na jehoţ
zaměstnání udělil Úřad práce obci výjimku.
ZO schválilo zakoupení mixáţního pultu Behringer XENYX X2222USB za cenu cca 8 000 Kč
včetně DPH pro potřebu ozvučení kulturních akcí.
ZO schválilo rozpočet na rok 2011. Celkové příjmy jsou ve výši 3.751.400,- Kč, výdaje
5.172.000,- Kč. Deficit bude uhrazen ze zůstatku minulých let.
ZO schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu č. 812/10 (zhotovení
územního plánu obce – převod do dat GIS) mezi obcí Petrovice a zhotovitelem Stavoprojekt
2000 s.r.o. Cena za provedení je 30 000 Kč + DPH.

Na svém 11. zasedání ze dne 21. dubna 2011








ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011 ze dne 21.4.2011 (viz příloha).
ZO vzalo na vědomí Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP v mateřské škole.
Starostka seznámila ZO s podáním ţádostí na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převod pozemků stavební parcela č. 37, č. 250 a parcela č. 13 (zahrada) do
vlastnictví obce. Na těchto pozemcích se nachází kulturní dům a veřejná zeleň v jeho okolí.
ZO schválilo ţádost Základní školy Vémyslice o příspěvek na letní školu v přírodě pro 3 ţáky
ve výši 600 Kč na jednoho ţáka.
ZO schválilo ţádost stavebníků Tomáše Tesaře a Petry Tesařové o souhlas se stavebním
záměrem na parcele číslo 440/8.
ZO schválilo ţádost Jaroslava Mikeše o pronájem márnice v prostoru hřbitova s vyuţitím jako
sklad bednění k výkopu hrobů. Cenu za pronájem stanovilo ve výši 3000 Kč ročně. Nájemce si
objekt zabezpečí na vlastní náklady.

Na svém 12. zasedání ze dne 5. května 2011





ZO pověřilo starostku k podpisu smlouvy o pronájmu márnice na hřbitově Pohřební sluţbě
Jaroslav Mikeš, Moravský Krumlov.
ZO schválilo pořízení hrobových čísel v uvedené podobě (1 – 300). Zhotoví firma Petr Večeřa,
Hrotovice za cca 12 Kč za kus. Čísla umístí pan Pavel Kaplan po domluvě.
ZO projednalo návrh výkresu od pana Milana Jelínka (rozdělení parcel č. 69 a 70/1) k výstavbě
RD. ZO neschválilo prodej parcel č. 105/12, 2283 a 1704/6 v k. ú. Petrovice.
ZO projednalo moţnost odkupu doškové chalupy od rodiny Brymových. Majitelé navrhují cenu
za prodej cca 540 000,- Kč, kterou však v současné době nemůţe obec akceptovat. ZO navrhuje
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koupi chalupy za max. částku 300 000,- Kč. ZO pověřilo starostku, aby s tímto návrhem
seznámila pana Milana Bryma.
ZO pověřilo starostku, aby před kulturní dům zhotovila informační ceduli o zákazu parkování
na prostranství určeném pro pořádání kulturních akcí (plac). Neukáznění řidiči mohou být
sankcionováni podle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích.
ZO schválilo pořízení přívěsného vozíku typ VZ-27N1 od firmy Libor Suchý, autoprodejna,
Znojmo pro SDH Petrovice. Cena činí dle nabídky 28 177,20 Kč včetně DPH.

Na svém 13. zasedání ze dne 19. května 2011













ZO rozhodlo ve věci odkupu doškové chalupy trvat na maximální částce 300 000,- Kč a uloţilo
starostce seznámit s tímto stanoviskem pana Bryma.
ZO schválilo přijetí Rozpočtového opatření č. 2/2011 ve výši: příjmy 615 023,- Kč (dotace od
SZIF na opravu kulturního domu), výdaje 0 Kč.
ZO projednalo zajištění přípravy akce Setkání seniorů okolních obcí, které se bude konat
v neděli 29. května 2011 v kulturním domě od 15 hodin. Přípravu sálu zajistí zastupitelé
v sobotu 28. května od 18 hodin.
Starostka informovala ZO o přidělených dotacích od Jihomoravského kraje ve výši 150.000,Kč v rámci „Programu rozvoje venkova“ na akci „Drobné opravy obecních budov“ a 300.000,v rámci „Dotačního programu na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti
vodního hospodářství pro rok 2011“ na akci „Zhotovení projektové dokumentace pro stavební
povolení splaškové kanalizace a ČOV v obci Petrovice – II. etapa“.
ZO projednalo přípravu akce Vítání občánků, která proběhne v neděli 12. června 2011.
ZO schválilo opravený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Jedná se o budoucí stavbu splaškové kanalizace na
pozemcích p.č. 1711/1, 1711/2 a 1711/7 ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
ZO vyhodnotilo cenové nabídky na výrobu a montáţ oken a dveří do objektu knihovny a dveří
do objektu mateřské školy od firem D-Fortel s.r.o. a Truhlářství Jiří Vespalec. Poté schválilo
přidělení této zakázky firmě D-Fortel s.r.o., která nabídla nejniţší cenu v celkové výši 120.207,Kč bez DPH.
ZO schválilo nákup zahradní mechanizace s vyuţitím dotace z Energoregionu 2020 v celkové
ceně cca 80.000,- Kč. Zároveň přijalo záměr odprodeje stávající dosluhující techniky.

Na svém 14. zasedání ze dne 2. června 2011








ZO projednalo přípravu akce Vítání občánků, která proběhne v neděli 12. června 2011 v 15:00
hodin.
ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2010, který je od dnešního dne vyvěšen na
úřední desce.
Starostka seznámila ZO s Návrhem opatření obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského
kraje na povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného ţivočicha kormorána velkého, a to
jeho plašení střelbou a usmrcování odstřelem.
Starostka informovala ZO o dopisu ředitele kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve Znojmě
k aktuální situaci ve zřizování a prodluţování veřejně prospěšných prací.
ZO schválilo konání jednoho divadelního představení v rámci Malého festivalu loutek 2011,
který se bude konat od 26. do 31. srpna. Příspěvek obce na představení činí 1000 Kč.
ZO projednalo nabídku společnosti RAVO Trade v.o.s. na odvoz pouţitých PET lahví, folií
a sběrového papíru. ZO ukládá starostce připravit porovnání se stávající odvozovou firmou a na
příštím zasedání o nabídce rozhodne.
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ZO projednalo havarijní stav střešní krytiny na kabinách u hřiště a pověřilo starostku poţádat
dvě firmy o cenovou nabídku na opravu střechy.
ZO schválilo konání taneční zábavy 1. Petrovická letní noc pořádanou TJ Petrovice v sobotu
dne 11. 6. 2011 ve 20 hodin na místním hřišti.

Na svém 15. zasedání ze dne 16. června 2011











ZO schválilo návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2010 s výhradou.
ZO revokovalo bod č. 3 usnesení z ustavujícího zasedání (v zápisu z ustavujícího zasedání bod
č. 8) konaného dne 12.11.2010 a schválilo jeho nové znění: Starostka bude vykonávat svou
funkci jako neuvolněná do 31. 12. 2010 a jako uvolněná od 1. 1. 2011.
ZO schválilo přijetí nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání obce za rok 2010, viz příloha.
ZO pověřilo starostku navázat spolupráci a připravit smlouvu se společností RAVO Trade
v.o.s. na zajištění odvozu pouţitých PET lahví, folií a sběrového papíru.
ZO vyhodnotilo cenové nabídky na opravu střechy na kabinách u hřiště a schválilo přidělení
zakázky firmě Pavel Daňhel, izolatérství a klempířství, která nabídla nejniţší cenu v celkové
výši 65.300,- Kč.
ZO schválilo přijetí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci
Programu rozvoje venkova na akci „Menší opravy obecních budov“ ve výši 150 000,- Kč
a pověřilo starostku uzavřením smlouvy s JMK v navrhovaném znění.
ZO vzalo na vědomí sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj o vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu v souvislosti s ukončením řízení o zavedení výsledků
komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

Na svém 16. zasedání ze dne 30. června 2011
 Starostka informovala o přípravě smlouvy se společností RAVO Trade v.o.s. na zajištění
odvozu pouţitých PET lahví, folií a sběrového papíru (bod č. 5 z minulého zasedání), úkol trvá.
 Starostka informovala ZO o provedení opravy střechy na kabinách u hřiště.
 Starostka informovala o podepsání smlouvy na přijetí účelové dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova na akci „Menší opravy
obecních budov“ ve výši 150 000,- Kč.
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č.3/2011 s poloţkami:
Příjmy:
0 Kč
Výdaje:







Oprava střechy na kabinách
65.300,- Kč
Příspěvek na školu v přírodě ZŠ Vémyslice 1.800,- Kč
Financování:
Krytí výdajů z přebytku minulých let
67.100,- Kč
ZO schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení v rámci Malého
festivalu loutek 2011 a pověřilo starostku jejím podpisem.
ZO schválilo pořízení videotelefonu ke vstupním dveřím MŠ v ceně do 8.000 Kč bez DPH.
ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin
od 18. července do 31. srpna.
Starostka informovala o sdělení Úřadu práce ve Znojmě o prodlouţení dohody na VPP pro
Miloše Prokopa do 30. 9. 2011.
ZO pověřilo starostku informovat se na stavebním odboru Městského úřadu v Moravském
Krumlově o moţnosti řešení situace s přístavbou RD čp. 100, kde došlo nedopatřením
k zastavění části obecní parcely.
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ZO schválilo aktualizované znění Smlouvy o pronájmu kulturního domu s poplatky ve výši 500
Kč při pronájmu malé místnosti, 1000 Kč při pronájmu sálu a za spotřebovanou el. energii ve
výši 6,50 Kč za 1 kWh a plyn ve výši 12,50 Kč za 1 m3.
Starostka informovala ZO o stavu ţádosti o pročištění struh v katastru obce.
ZO schválilo záměr na prodej pouţitého VARI systému za minimální cenu 13.000,- Kč.
Zájemci o koupi nechť doručí nabídky s uvedením ceny v zalepené obálce do 31. 8. 2011 na
obecní úřad. Záměr bude vyvěšen na úřední desce.

=========================================================

INFORMACE OBČANŮM
=========================================================
UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad upozorňuje ty občany, kteří dosud
nezaplatili
poplatek za odvoz odpadů, aby tak učinili.
Termín této platby je do 30. září 2011.
Rovněţ je třeba do tohoto data uhradit roční poplatek za psa.

Obec Petrovice nabízí k prodeji
kompletní VARI SYSTÉM
(motor, převodovka, kola, vozík).
Zájemci nechť doručí v zalepené obálce
do schránky obecního úřadu svou ţádost
s uvedením ceny, za kterou by Vari
systém byli ochotni zakoupit.
Nejniţší nabídka je 13 000,- Kč,
termín ţádostí do konce srpna 2011.

Oznamujeme občanům,
ţe prostranství před kulturním domem (plac) slouţí pro pořádání kulturních akcí,
proto zde platí
ZÁKAZ PARKOVÁNÍ.
Neukáznění řidiči budou pokutováni podle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích.
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Váţení občané,
ochrana ţivotního prostředí nabývá na významu, proto pro vás ZO připravilo novinku ve sběru
tříděného odpadu. Do kaţdého domu bude v pátek 15. 7. 2011 doručen plastový pytel, do kterého
ukládejte prázdné sešlápnuté PET lahve a fólie. Kaţdé pondělí ráno dáte naplněný pytel před dům a
pracovníci firmy RAVO Trade tento odpad odvezou. Za něj dostanete další pytel na PET lahve.
Současně můţete před svůj dům dávat sběrový papír, a to buď svázaný nebo v papírové krabici.
Tento svoz se bude kaţdý týden v pondělí opakovat!
Výhodou je i to, ţe za mnoţství odevzdaného odpadu (PET lahví a papíru) bude tato firma dle
ceníku obci platit. Děkujeme vám, ţe přispějete k ochraně ţivotního prostředí v naší obci.
Zároveň však upozorňujeme občany, ţe nadále zůstávají k dispozici textilní vaky za kulturním
domem pro shromaţďování PET lahví a kontejnery na plasty, papír i sklo.
Více informací o této sluţbě najdete v následujícím letáčku svozové firmy:
Vážení občané,
do plastového pytle ukládejte prázdné sešlápnuté PET lahve a folie.
V pondělí ráno, 18. 7., dejte plný pytel před dům . Pytel bude v průběhu dne
odvezen a zanechán další pytel na PET lahve.
Současně dávejte před dům i sběrový papír (noviny, letáky, časopisy, obalový
papír,…), který bude rovněž odvezen.
Toto se bude opakovat každé pondělí.
Usnadní se Vám tím třídění plastových a papírových obalů.
PET lahve a folie
ANO: sešlápnuté PET láhve čiré, modré, zelené i jinak barevné, fólie obalové,
strech, sáčky - čiré, barevné,…
NE: PET láhve od olejů, obaly znečištěné a nesešlápnuté
Sběrový papír
ANO: veškeré druhy papíru - noviny, letáky, časopisy, kancelářský papír,
obalový papír,…
NE: znečištěný papír (zejména od oleje)
Papír svažte provázkem nebo dejte do krabic, tak aby byl papír
transportovatelný.
Tyto druhotné suroviny jsou součástí řetězce, na jehož počátku je odpad (použitá
PET lahev) a na jeho konci – nový výrobek. Např: „duté vlákno“ (bundy, deky,
matrace, netkané textilie) nebo se používají na výrobu nových láhví.

RAVO Trade v.o.s.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
7. dubna 2011 se v naší obci konal ambulantní svoz nebezpečného odpadu. Děkujeme všem, kteří
odloţili odpad před svůj dům. Jsme rádi, ţe se nám takovéto věci nepovalují ve struţkách a lesních
porostech v okolí obce. Pro Vaši představu uvádíme stručný přehled, kolik se vybralo odpadu. Obec
za tuto sluţbu zaplatila firmě AVE komunální sluţby, s.r.o., fakturu ve výši 21 319,50 Kč.
- pneu osobní
79 ks
- obaly se zbytky nebezpeč. látek
80 kg
- pneu nákladní
1 ks
- olej, tuk
20 kg
- lednice
2 ks
- spotřebiče
4 ks
- barvy
400 kg
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=========================================================

ZE ŢIVOTA MŠ PETROVICE
=========================================================
AKADEMIÍ 2011 JSME OSLAVILI 50 LET MŠ PETROVICE...
2. června 2011 pořádala Mateřská
škola Petrovice ke svému 50. výročí od
jejího otevření
Akademii 2011 v
Kulturním domě v Petrovicích. Pozvána
byla nejen široká veřejnost, ale především
rodiče, prarodiče, sourozenci a známí
našich dětí. Vţdyť to byly právě ony,
které se představily v pestrém programu
plném pěkných básniček, písniček,
tanečních her a pohybových skladeb s
padákem i barevnými třásněmi.
A v první části naší akademie
vystoupily skutečně všechny – od těch
nejmenších, kterým ještě nejsou ani 3
roky aţ po ty nejstarší – šestileté, pro
které byla Akademie jejich posledním vystoupením na půdě mateřské školy.
Do druhé části vystoupení jsme
vstupovali slavobránou mladších dětí
pro ty nejstarší kamarády – naše
budoucí školáčky. Vţdyť Akademie
2011 byla slavností nejen k výročí
mateřské školy, ale i na rozloučenou s
našimi předškoláky, kteří na ní byli
paní starostkou Irenou Záviškovou
slavnostně pasováni za prvňáčky.
Nejprve panovala veselá nálada: to
kdyţ nám naši předškoláčci přednášeli
básničky,
tancovali
pohybovou
skladbu se slabikáři či se předvedli
jako správné kovbojky a kovbojové v
pohybové skladbě „kovbojské loučení s mateřskou školou“.. Ale pak nastal váţný okamţik
slavnostního slibu prvňáčků a poté jejich pasování. Slavnostní šerpu budoucích prvňáčků a dárečky
na památku tak obdrţeli:
Linda Pelajová z Vémyslic
Márinka Štrosová z Lesonic
Betynka Hrudová z Mor. Krumlova
Pavla Fialová z Lesonic
David Šnepfenberg z Vémyslic
Jenda Stix z Vémyslic
Tomáš Klim z Petrovic
a Honzík Vespalec z Lesonic
Veselá nálada se u mnohých dospěláků,
ale i našich dětí pomaličku měnila ve
váţnou či dokonce smutnou: na tvářích
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maminek v publiku se objevila nejedna slzička a hlas paní učitelky se chvěl... Nastal skutečný čas
loučení a letos je to velmi těţké rozloučení s osmi obzvlášť šikovnými kamarády, na které budeme
ještě dlouho, dlouho vzpomínat. Přesto jim všem přejeme vykročit do nové etapy svého ţivota tou
správnou nohou, mít pevné zdraví, dostatek lásky, pochopení a vzájemné pomoci ze strany svých
rodičů, všech budoucích učitelů i nových kamarádů.Tak hodně štěstí, naši školáčci....
kolektiv MŠ

=========================================================

ZE ŢIVOTA ZŠ LESONICE
=========================================================
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2010/2011 NA ZŠ LESONICE
Co se nám podařilo?
Školní rok 2010/2011 jsme začali ve
zrenovované třídě. Nové osvětlení, nová
podlaha, nové školní lavice a ţidličky, výmalba
a moderní výuková pomůcka pod názvem
interaktivní tabule, to vše čekalo první zářijový
den na ţáky. Během školního roku se ještě
podařilo natřít okna a přemístit počítače do třídy
tak, aby byly ţákům kdykoli k dispozici. Obec
Lesonice zrušila knihovnu a nám se náramně
hodí knihy, které ještě dlouho mohou slouţit
ţákům.
Sedačka ve třídě opět slouţila návštěvám, se
kterými ţáci umí bez ostychu diskutovat a ptát
se na vše, co je zajímá. Na připravené dotazy např. odpovídali: pan Herman – starosta obce
Lesonice, paní Závišková – starostka obce Petrovice, paní Hermanová – kadeřnice, pan Křivánek kominík, pánové Fál a Maštalíř - malíři, natěrači a další.
Na MěÚ v Mor. Krumlově jsme vystavovali
výtvarná díla ţáků věnovaných 150. výročí
narození Alfonse Muchy. Poděkování patří
paní Makovičkové, která vše zajistila.
Zcela mimořádný úspěch získala ţákyně 5.
ročníku Zuzka Hermanová se svojí literární
prací s názvem „Navţdy číslo dvě“. Nejdříve
jsme se radovali z 1. místa okresní soutěţe a
posléze z Čestného uznání z celonárodní
soutěţe „Náš svět“. Čestné uznání bylo
slavnostně
Zuzce
předáno
na
17.
mezinárodním veletrhu knihy v Praze, kam
jsme Zuzku všichni doprovodili. V Praze
jsme ještě stihli Podmořský svět a Václavské
náměstí (ovšem největší záţitek u dětí asi
byla jízda metrem).
Na závěrečném vystoupení v sokolovně v Lesonicích ţáci vyhodnotili celoroční projekt Duhové
děti a zahráli divadelní představení Na návštěvě u Aničky.
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Se kterými ţáky 5. ročníku se loučíme?
Se Zuzkou Hermanovou, která odchází studovat na Gymnázium v Mor. Krumlově a s Katkou
Vávrovou, která bude navštěvovat ZŠ Klášterní v Mor. Krumlově.
Kdo bude prvňáčkem?
Tomášek Klim, Honzík Kylián, Honzík Vespalec, Mariannka Štrosová a Pavlínka Fialová.
Poděkování:
Obci Lesonice jako zřizovateli.
Paní Františce Svobodové – školnici, která se úctyhodně a přepečlivě starala o čistotu školy.
Poděkování patří i jejímu manţelovi, který nám zajišťoval teploučko.
Rodičům, kteří s důvěrou posílají své děti do školy v Lesonicích.
Ţákům, kteří navštěvují školu v Lesonicích.
Pedagogům – učitelkám Simoně Houdkové a Ing. Ivaně Krškové.
Kuchařkám z MŠ Petrovice Daně Jelínkové a Janě Kyliánové.
Pěkné léto všem!
Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice
NAVŢDY ČÍSLO DVĚ
Pověst
Autorka: Zuzana Hermanová, 5. ročník
Kdysi byla zem, kde ţily šťastně a uceleně v jednom tvaru zajímavé bytosti. Tento tvar zná kaţdý –
je to obyčejné srdce.
Srdce bylo vţdy zajedno. Co chtěla jedna půlka, chtěla u druhá polovina a kam se podívalo oko,
podívalo se i druhé. Nikdy se nastalo, ţe by se neshodly. Nehádaly se a měly vţdy stejný názor.
Dělaly všechno společně. Svůj čas trávily spolu a rády.
Jendou však přišla doba, kdy jedna půlka zatouţila ţít sama bez druhé poloviny, říkala si: „Jaké to
je rozhodovat o všem sama a nemuset se o nic dělit? Jaké by to bylo zkusit si mít všechno jenom
pro sebe?“
Víc a víc se touţily rozdělit a odtrhnout se jedna od druhé. Začaly se spolu hádat a nemohly vystát
jedna druhou. A srdce se opravdu začalo rozdělovat na dvě poloviny. Kaţdý den víc a víc.
Jeho tvar se kvůli sobeckosti začal měnit z krásného srdce na obyčejné číslo dvě. Jedna bez druhé
uţ netvořily celek. Kdyţ se zkusily k sobě opět přiblíţit, pochopily, co je celý ţivot spojovalo. Bylo
to jejich srdce = láska.
Jako věčný trest za svoji bezohlednost jedna k druhé se staly obyčejnými čísly dvě. Musely
přijmout svoji novou podobu.
Pro všechny ostatní je celý příběh velkým ponaučením. Není dobré myslet jenom sám na sebe, ale
vţdy je dobré ţít ve společnosti s někým druhým a tvořit s ním velké srdce, neţ být sám a působit
na ostatní jenom jako obyčejná dvojka.

===================================================

INFORMACE Z KNIHOVNY
===================================================
Nové knihy zakoupené v letošním roce do fondu knihovny:
THOMAS, J. B.:
VRCHLICKÝ, J.:
MOLIÉRE:

Charleyova teta
Noc na Karlštejně
Lakomec
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TYL, J. K.:
ZEYER, J.:
SHAKESPEARE, W.:
PLESKÁ, D., …:
ČAPKOVÁ, V.:
KOLAFOVÁ, V., …:
ŠANTROCHOVÁ, A., …:
BAHBOUH, Ch.:
KONRÁDOVÁ, L.:
PELÁN, A.:
ČERNÝ, O.:
KLÍMA, J.:
BESSEROVÁ, M.:
HOLOUBEK, J.:
NEČAS, L.:
ŠÍPKOVÁ, O., …:
ŠÍPKOVÁ, O., …:
INNES, B.:
SKOUPÁ, K., …:
LINHART, R.:
POLEDŇÁKOVÁ, M.:
PITTNEROVÁ, V.:
PITTNEROVÁ, V.:
PITTNEROVÁ, V.:
PITTNEROVÁ, V.:
KRATOCHVÍL, M.:
ČERNÁ, M.:
NEČAS, J.:
LANGER, F.:

Strakonický dudák
Radúz a Mahulena
Romeo a Julie
Česko-německý slovník na cesty
Česko-francouzský slovník na cesty
Česko-anglický slovník na cesty
Diktáty a cvičení z Čj
Království Saúdské Arábie
Byl jsem letcem R.A.F.
Stanislav Konopásek, hráč, který přišel
Brankám bylo padesát
Vlna
Boris Rösner, ţivot jako divadlo
Karel Černoch, já bejval divnej kluk
Známé tváře bez svatozáře
Buď fit s ČT (kniha včetně DVD)
Buď fit s ČT – domácí posilovna (kniha včetně DVD)
Falza a padělky
Aranţování květin
Zpívánky
Jak dostat tatínka do polepšovny
Čarovná láska
Pytlákova dcera
O smutku a štěstí
Cesta ţivota
Omyl děda Vševěda
O malíři Lukášovi
O Jankovi a další Valašské pohádky
Praţské legendy

Místní knihovna Petrovice oznamuje občanům,
že od dubna 2011 poskytuje službu balení knih
za jednotný poplatek 5,- Kč za kus.
Do průhledné fólie vám zabalíme vaše
knihy, brožury, atlasy, noty, učebnice…

pátek 17.00 – 19.00 hodin

Otvírací doba knihovny:
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=========================================================

USKUTEČNĚNÉ AKCE
=========================================================
JARNÍ VÝSADBA ZELENĚ
Na začátku dubna zakoupila obec celkem
40 kusů stromků, okrasných dřevin a zakrslých
keřů k osázení obecních ploch. Výsadbě však
přecházela příprava a zastupitelé velmi děkují
Martinu Záviškovi, který nabídl hlínu ze svého
pozemku. Pracovník na veřejně prospěšných
pracích Miloš Prokop hlínu nakopal, naloţil a
odvezl ke kulturnímu domu. Byla zakoupena i
zemina z obchodu, kterou ochotně převezl ke
kulturnímu domu Libor Jelínek. Hlíny se
promíchaly a hned ten den - v pátek 8. dubna - se
plnily truhlíky zeminou. Touto cestou děkujeme
Romanu Cyrkovi za pomoc s nakládáním a vysypáváním kotoučů s hlínou. Na sobotu 9. dubna se
starostka domluvila s Helenou Janštovou a Janou Hladíkovou na brigádě a začalo se výsadbou
betonových truhlíků před kulturním domem. Práce šla dobře od ruky, i kdyţ počasí zrovna nepřálo
a foukal studený vítr. Poté se ještě stihly zasadit stromy na hřbitově, kde členové ZO vytyčili místa,
kam se mohou stromy vysázet a do budoucna nebudou překáţet a poškozovat pomníky. Na základě
upozornění majitele jednoho hrobu bylo zjištěno, ţe vzrostlá lípa narušuje základy a svými kořeny
zvedá ţulovou obrubu. Je to sice velmi smutné, ale lípa se bude muset na sklonku podzimu skácet.
Jistě by si ţádný z nás nepřál podobný problém u hrobu své rodiny. Z toho důvodu se zastupitelé
dohodli, ţe bude nutné vysadit stromy jiné, které nahradí pokácenou lípu a vytvoří tak jakési zátiší
místního hřbitova. Je sice pravda, ţe je ze stromů nepořádek, který musíme všichni odklízet, ale
kaţdý snad dá za pravdu, ţe hřbitovy bez přirozené zeleně by nevypadaly hezky. Stromy jsou jejich
důleţitou součástí a navozují klidnou atmosféru, důstojnost a pietu celého hřbitovního prostředí. A
jak krásně tam jde slyšet zpěv ptáků …
Byly zakoupeny listnaté stromy, které vyváţí poměr
stálezelených jehličnatých dřevin u obvodové zdi. Listnaté
dřeviny prosvětlí celý prostor a po celou dobu vegetace se mění
(rašení, kvetení, vybarvení listů a bezlistý stav v zimě).
Celkem bylo zasázeno 8 mladých stromků a zastupitelé se
shodli, ţe se umístí mezi „starý“ a „nový“ hřbitov. Sice je pás
čtyř stromů na úkor hrobových míst, ale do budoucna se
předejde právě takovému problému, ţe strom svými kořeny
poškozuje pomník. Při rozšiřování hřbitova se bude dbát na to,
aby hroby stejné délky a šířky pěkně navazovaly na sebe,
dodrţela se stejná mezera a dobudovaly se chodníky, které jsou
v těchto prostorách tolik potřebné. K pěknému a uspořádanému
vzhledu velmi dobře slouţí zbudované základy na budoucí
pomníky. Ostatní čtyři stromy jsou kolem obvodové zdi na
„novém“ hřbitově a u prostoru na hřbitovní odpad. Nově
zasázené stromy se jmenují Dřezovec trojtrnný (Gleditsia
tricanthos), v letních měsících mají krásné listy, malé květy
v hroznových květenstvích a na podzim dozrávají plody nápadně zkroucené ploché lusky (10 – 20 cm) se světle hnědými
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semeny. Lusky se dají vyuţít při aranţování a suchých vazbách. Nepřehlédnutelné jsou na větvích a
kmenech trojitě rozvětvené trny, které dorůstají délky aţ 10 cm. Dřezovce jsou plně mrazuvzdorné,
snesou teploty i kolem -30°C. Podle legendy pocházela Kristova koruna z trnitých větví dřezovce.
Doufejme tedy, ţe se jim bude na novém stanovišti dařit a budou se líbit. Na závěr ještě
poděkování Mirkovi Vespalcovi za zhotovení opěrných kůlů a Pavlu Janštovi za jejich zatlučení ke
stromkům, Liboru Jelínkovi a Romanu Hájkovi za pomoc s výsadbou stromků u kulturního domu.

SMRTOLKA 2011
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Uţ naši dávní předkové slavili
konec zimy a příchod jara. Kaţdá neděle předvelikonočního období má svůj název a na „smrtnou“
neděli se v naší obci léta udrţuje lidový zvyk – vynášení smrtky. V neděli 10. dubna 2011 skupinka
27 děvčat přivítala jaro. Se smrtolkou obešla celou vesnici a u kaţdého domu zazpívala písničku:
„Smrtolenko smrtolná, kdes tak dlouho byla?
U studánky u Rubánky ruce, nohy myla.
Čím ses utírala? Šátečkem, kvítečkem,
pěkným lupínečkem.
Shořela nám fara, blízko pivovara,
všechno zlato shořelo, cín, olovo zůstalo.
Paní mámo z louky, dejte trochu mouky,
pár vajíček od slepiček, trochu másla od kraviček.
Bude-li to maličko, přidejte nám trošičko.
Svatý Petr, svatý Jan, po věnečku veze nám.
Nám, nám, těm petrovským děvčatám.“
Za to si holky vychodily vajíčka a peníze,
z kterých si příští neděli 17. dubna uspořádaly společné odpoledne spojené s občerstvením. Starší
holky (páni) Míša Jandásková a Terezka Slámová připravily pro ty mladší různé hry a soutěţe.
S prázdnou ţádná dívenka neodešla, domů si ještě všechny odnesly balíček sladkostí.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA V KNIHOVNĚ
Paní knihovnice D. Klikarová pozvala na úterý
19. dubna všechny děti do knihovny. Připravila
pro ně velikonoční dílničku, ve které si zájemci
mohli zdarma vyrobit pěknou velikonoční
výzdobu. Děti si nejrůznějšími technikami

ozdobily kraslice nebo vystřihovaly z papíru
nádherné velikonoční motivy. Děkujeme paní
knihovnici za uskutečnění této akce a za
zajímavé nápady a inspiraci.
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SBÍRKA POUŢITÉHO OŠACENÍ
Obec Petrovice ve spolupráci s Občanským sdruţením Diakonie Broumov vyhlásila „Sbírku
pouţitého ošacení“. Ve dnech 11., 13. a 16. dubna měli naši občané moţnost odloţit ze svých
šatníků oblečení, lůţkoviny, látky, nádobí a obuv, které ještě poslouţí druhým lidem.
O měsíc později jsme obdrţeli od Diakonie Broumov děkovný dopis a s potěšením otiskujeme
úryvek:
… Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu.
Tímto chceme poděkovat také Všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci.
Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší
práci. Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc….

IV. VEČER PŘI DECHOVCE
Dne 29. dubna 2011 se uskutečnil jiţ „4. Večer při dechovce“ pořádaný DH Petrovanka. Po
roční pauze se opět konal v kulturním domě v Petrovicích. Tento muzikantský ples, slouţí nejen pro
pobavení všech přátel dechovky, ale i pro samotné muzikanty, kteří se jinak v nabité sezóně nemají
moţnost potkat a pobavit se. Tuto tradici začal pořádat bývalý kapelník Petrovanky Josef Reiter a i
po jeho odchodu z kapely se Petrovanka snaţí dál tuto pěknou tradici udrţovat. Je nutné říci, ţe
nebýt sponzorů a hlavně obce Petrovice, která se na této akci podílí nemalou částkou, by se tento
ples nikdy nemohl uskutečnit.
Letos se na plese představily dechové
kapely Skaláci, Venkovanka, Horané a
samozřejmě pořádající Petrovanka. Jako první se
na pódiu představila domácí Petrovanka. Po
velkých změnách v kapele byli jistě posluchači
zvědaví, jak zahrajeme a já jako nový kapelník
doufám, ţe jsme je nezklamali. O milé
překvapení se postarala osmiletá Janička
Závišková, která s Petrovankou zazpívala táhlou
píseň „Dopis tátovi“ a ukázala, ţe Petrovice mají
i v další generaci velké talenty.
Po Petrovance se představily i ostatní
vystupující kapely a podle mého názoru dokázali,
ţe v našem regionu se dechovce daří a vyrůstají
zde dobří muzikanti. Pro posluchače bylo
připraveno bohaté občerstvení a samozřejmě
nechyběla ani tombola se zajímavými cenami.
Celou akci měla dokončit oblíbená moderní
skupina Dreams, která také všechna vystoupení
zvučila, ale bohuţel kvůli malému počtu
posluchačů a komplikovanému přepojení
aparatury, se jiţ na pódium nedostala. Nízká
návštěva tak byla dle mého názoru jedinou kaňkou na jinak podařeném večeru.
A tak nezbývá nic jiného, neţ si přát, aby za rok na „5. Večeru při dechovce“ byl opět plný
sál a taneční parket.
kapelník DH Petrovanka Petr Brezničan
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6. PETROVICKÝ KOŠT
V letošním roce se ochutnávka vín
místních vinařů uskutečnila v sobotu 30. dubna
2011. Jiţ po šest let pro nás členové
zahrádkářského svazu připravují tuto milou
akci, kde se sejdou nejen milovníci dobrého
vína, ale také ti, kteří si chtějí popovídat při
sklence v příjemném prostředí nebo společně si
zazpívat.
V tomto ročníku jsme měli moţnost
vybírat vína z celkem 54 vzorků od 23 vinařů
nejen z Petrovic, ale i Vedrovic, Bohutic, Kadova a Lesonic. Z bílých vín byla nejvíce zastoupena
odrůda Veltlínské zelené (12 vzorků), Směs bílá (7 vzorků), Pálava (4 vzorky), Irsai Oliver (3
vzorky), Sauvignon (3 vzorky), dále pak Müller Thurgau, Neuburské, Rulandské bílé, Ryzlink
rýnský i vlašský a Tramín. Z červených vín bylo nejvíce vzorků Svatovavřineckého (6), ochutnat
jsme mohli i Frankovku, Směs červenou, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké rosé a Modrý portugal
rosé.
Aţ na počasí se akce vydařila, koštovat přišla vcelku početná skupina milovníků vína. Na
památku si kaţdý odnesl pěknou číši z dílny Marka Vespalce.

1. SLET ČARODĚJNIC
V sobotu 30. dubna 2011 uspořádalo TJ Petrovice první ročník Sletu
čarodějnic. Hlavními aktérkami byly nově příchozí maminky do této organizace,
které se s obrovskou chutí a zápalem vrhly do organizace této akce. Pořídily si
krásné čarodějnické převleky a vymyslely spoustu her. Na hřiště si přišlo
zpříjemnit odpoledne přes třicet dětí.
Začátek byl naplánován na 17. hodinu, ale zrovna v tu dobu se spustil
déšť. Díky zastřešení na hřišti se
ale s plněním úkolů mohlo začít.
Po chvíli se počasí umoudřilo a
děti soutěţily i na hřišti. Za kaţdou
disciplínu
byly
odměněny
sladkostí, a to děti bavilo – hledaly
poklad
v kouzelné
truhle,
překusovaly ještěrky (gumovou
cukrovinku), soukaly pavouka na
niti, běţely slalom s koštětem,
hledaly v trávě hmyz, vymalovaly
si čarodějnický obrázek, zazpívaly
písničky. Po splnění úkolů se
vydaly k chaloupce, která měla
střechu celou z perníku. Děti
začaly loupat perníčky, ale z chaloupky vyšla zlá baba Jaga a děti zavřela. Chtěla je upéct v peci,
ale protoţe děti pohádku O perníkové chaloupce dobře znaly, věděly, co mají babě odpovědět, kdyţ
je chtěla posadit na lopatu.
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Na závěr dostaly všechny děti lektvarenku, na kterou dostaly limonádu, špekáček a rohlík.
Byla zapálena vatra s čarodějnicí a všichni si tak mohli opéct špekáčky. K dobré pohodě přispěl i
hrou na kytaru Jirka Prustoměrský.
Po celou dobu se děti dobře bavily, program byl skutečně bohatý a děti domů odcházely
s nezapomenutelným záţitkem. Obrovský dík patří hlavním aktérkám této akce: Janě Klimové,
Petře Cyrkové, Janě Hladíkové, Petře Hladíkové a Andreji Mlčochové.

ŠVESTKA
Pro letošní divadelní sezónu si místní ochotníci nacvičili divadelní hru ŠVESTKA. Opět sáhli
po scénáři osvědčených autorů – Svěrák, Smoljak, Cimrman. Premiéra se uskutečnila v sobotu 7.
května v 19.30 hodin, repríza v sobotu 14. května v 19.30 hodin a derniéra v neděli 22. května
v 18.00 hodin. Celkem se v publiku vystřídalo cca 500 lidí.
Představení odehrávající se v ţelezniční staničce Středoplky sklidilo obrovský aplaus, a to
nejen díky vtipnému scénáři, ale především díky hereckým výkonům našich ochotníků. Na divadlo
nás letos pozvali: Pavel Hladík (v miniroli úředníka Kryštofa Nastoupila), Jiří Prustoměrský
(coby Andulka Šafářová), Vlastislav Solař opět v ţenském kostýmu (dvojrole – Emilka Najbrtová
a Jenny Suk), František Machara (sehrál turistu Edu Wasserfalla), Jan Schovanec (v roli
nezapomenutelného Blaţeje Motyčky), Ivoš Hladík (v osvědčené roli invalidy - tentokrát horolezec
Sváťa Pulec), Tomáš Vespalec (hrál mladého vechtra Kamila Patku) a Jiří Záviška (v roli
naprostého sklerotika Přemysla Hájka).
Samozřejmě se ţádné divadlo neobejde bez ochotné pomoci kostymérek, zvukaře, nápovědy,
hudebního doprovodu, kulisáků a obsluhy u vstupu. Všem, kteří jakkoliv přiloţili ruku k dílu, velmi
děkujeme.
V letošním roce zakoupili ochotníci novou zvukovou aparaturu. Oslovili několik sponzorů a
my touto cestou ještě jednou děkujeme za jejich štědrou ruku - bez jejich přispění by se pořízení
jen těţko realizovalo.
- Obec Petrovice
- koţní ordinace MUDr. J. Zipfelová, M. K.
- Včelařská farma Grunovi, Petrovice
- truhlářství Josef Reiter, Petrovice
- Kovovýroba M. Prustoměrský, M. Krumlov
- nástrojařství Libor Jelínek, Petrovice
- Obklady – dlaţby K. Sobol, M. Krumlov
- Knihařství A. Stixová, Petrovice
- Soukromý zemědělec V. Souček, Petrovice
- zámečnictví Vladimír Sobol, M. Krumlov
- truhlářství D-Fortel, s.r.o., Petrovice
- Pohostinství Daňhelová, Petrovice
- OSP, s.r.o., Moravský Krumlov
- A + V autobazar, Rosice
- Oční optika Kocandová, Ivančice
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SETKÁNÍ SENIORŮ V NAŠÍ OBCI
Na neděli 29. května 2011 připadla milá akce pro naše seniory. Na společné setkání
do kulturního domu přijali pozvání i jejich vrstevníci z okolních obcí - Dobelic, Kadova, Lesonic,
Vémyslic a letos nově i z Rybníků. Připraveno bylo 200 míst a jen málokterá ţidle zůstala prázdná.
Začalo se krátce po 15. hodině, kdy celou akci
zahájila starostka obce Irena Závišková. Hned
v úvodu měly své vystoupení děti z místní mateřské
školy. V krátkém programu zarecitovaly hezkou
básničku, kterou pro všechny přítomné sloţila
ředitelka MŠ. Následovalo zpívání písniček spojené
s pohybem a hraním na hudební nástroje. Za milé
vystoupení našich nejmenších se sluší poděkovat
všem zaměstnankyním mateřské školy, jmenovitě
paní ředitelce Zdeňce Müllerová, paní učitelce
Markétě Gajdošové a paní školnici Daně Slámové.
Všechny měly svůj podíl na zdařilém vystoupení.
O příjemnou atmosféru se po celé
odpoledne postarala kapela Petrovanka,
zpívalo se, tančilo a přátelsky povídalo.
Během volné zábavy dostali přítomní malé
občerstvení (kávu, čaj, víno, slané pečivo,
koláčky a párky). S kapelou nacvičila jednu
píseň Janička Závišková, která ji seniorům
zazpívala. O kulturní vystoupení se
postaraly i místní ţeny, některé právě z řad
našich „důchodkyň“. Zatančily taneček
Trnky brnky, který měl při letošní
masopustní zábavě neobyčejný úspěch.
Troufáme si říci, ţe stejně přívětivě byl
hodnocen i seniory, od kterých všechny tanečnice sklidily velký potlesk.
Čas velmi rychle utíkal a v podvečerních hodinách se všichni rozjíţděli do svých domovů. Ve
tvářích však byl patrný úsměv, proto věříme, ţe se v Petrovicích všem líbilo. Vţdyť se tu sešli
kamarádi, spolupracovníci, spoluţáci i známí přibliţně stejné věkové kategorie. Doufáme, ţe domů
odcházeli dobře naladěni a kaţdý si s sebou odnášel krásné vzpomínky na společné setkání…
Za rok se sejdeme zase a uţ nyní víme, ţe pořadatelskou obcí budou Rybníky.
PS: Starostka obce děkuje všem zastupitelům za velkou pomoc při organizování této akce.
Velmi si cením Vaší práce s chystáním sálu, obsluhou seniorů i úklidem kulturního domu. Při
samotné akci pomáhali i Vaši rodinní příslušníci a jejich ochota mě velmi potěšila. Rovněţ
nesmím zapomenout na spolupráci s paní Drahou Klikarovou, která se svými děvčaty
z výchovného ústavu zhotovila pěknou výzdobu z papíru. Všem děkuji!
Básnička, kterou pro tuto příleţitost sloţila ředitelka MŠ:
VÍTÁME VÁS…
Vítáme Vás v Petrovicích v kulturáku na návsi
na Setkání seniorů v tomto jarním počasí.
Vítáme Vás mezi námi, dědouškové, babičky,
strýcové a tetičky.
Vítáme Vás z Petrovic, Rybníků, Vémyslic, Dobelic,
Kadova i Lesonic.
Ať se Vám tu pěkně zpívá, tančí, taky hoduje,
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o životě mezi svými povídá i raduje.
Pozvedněte svoje oči, k tomu moudré hlavičky,
usaďte se pohodlně na ty svoje židličky.
My Vám budem taky tančit, zpívat, na nástrojky naše hrát,
samozřejmě k tomu všemu chceme Vám i toto přát:
hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody…
Je potřeba něco více? Ne!
To všechno Vám dneska přejí a pro Vás právě vystupují
děti z MŠ Petrovice.

DĚTSKÝ DEN
TJ Petrovice uspořádalo v sobotu 11. června
2011 pro všechny děti pěkné odpoledne na místním
hřišti. Celá akce byla na hasičské téma a jsme
potěšeni z dobré spolupráce našich hasičů.
Pro děti bylo připraveno několik stanovišť,
kde plnily různé úkoly (prolézání, skákání, střelbu,
házení…) s hasičskou tematikou. Zasoutěţit si
přišlo 38 dětí, které dostaly nejen medaile a
diplomy, ale také zmrzlinu a krásný míč za splnění
všech úkolů.
Velkému zájmu se těšili profesionální hasiči ze stanice Hasičského záchranného sboru
Moravský Krumlov. Umoţnili prohlídku
hasičského vozu, zodpovídali otázky zvídavých
dětí i rodičů a v praktické ukázce si zájemci
vyzkoušeli shazování plechovek proudem vody.
Na závěr nastoupil SDH Petrovice a naši
hasiči všem přítomným předvedli ukázkový útok.
Stříkající voda se dětem natolik líbila, ţe pod ní
běhaly a mnohé byly mokré jako vodníci. Počasí
však akci přálo, sluníčko svítilo a mnozí rodiče
byli nuceni přimhouřit nad promočeným
oblečením svých dětí obě oči. Děti si odpoledne
uţily spousty zábavy a organizátory mohl hřát
kromě letního počasí i šťastný úsměv dětí.

1. LETNÍ NOC
Sobota 11. června přála akcím různého druhu. Odpoledne se TJ Petrovice vydařila akce pro
děti a večer byla pro dospělé připravena taneční zábava pod širým nebem. Obrovskou výhodou jsou
prostory a vybavení fotbalového hřiště, které je díky dvěma pergolám dokonale uzpůsobeno pro
pořádání podobných akcí.
K tanci skvěle hrála hostěradická kapela Víkend, k dobré pohodě přispělo i připravené
občerstvení. I kdyţ ještě v tuto dobu bylo jaro, název akce se skvěle snoubil s letním počasím.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce se tato malá
slavnost konala v neděli 12. června.
Zastupitelé pozvali do obřadní
místnosti obecního úřadu naše
nejmladší občánky se svými rodiči.
Jsme velmi potěšeni, ţe pozvání
přijali a se svými dětmi se tohoto
vítání zúčastnili.
Přivítáni mezi petrovické
občany byli Dominik Hladký, Erika
Zálešáková a Jiří Gruna. V krátkém
programu vystoupily děti z místní
mateřské školy, všem přítomným
zarecitovaly a zazpívaly. Následoval
podpis do pamětní knihy a předání
pamětního listu a knihy pro naše
malé občánky, maminkám byly
předány kytičky.
Ještě jednou přejeme dětem i rodičům hodně zdraví, štěstí a radostných okamţiků.
Děkujeme touto cestou zaměstnankyním MŠ za kulturní program, který s dětmi nacvičily.

ŢÁCI ZŠ LESONICE NAVŠTÍVILI PETROVICE
Na pátek 24. června si lesonická škola naplánovala výšlap do sousední vesnice. Poté, co ţáci i
učitelky přenocovali ve škole, namířili si to do Petrovic. Jejich první zastávka byla na obecním
úřadě, kde se na vzácnou návštěvu důkladně připravili. Děti si po prohlídce budovy mohly
v obřadní místnosti vyzkoušet, jaké to je u voleb. Holky a kluci se rozdělili a první čtveřice zasedla
jako volební komise. Orazítkovali obálky a rozdali „voličům“ hlasovací lístky. Za plentou vloţili do
obálky své hlasy a vhodili je do volební urny. Pak se komise s voliči vystřídala. Fingované volby u
ţáků vzbudily obrovský zájem a vyplňovat hlasovací lístky šli všichni několikrát. Do hry se
zapojily i paní učitelky. Na památku si daly děti razítka na ruce, někteří i na čelo. Podle slov paní
ředitelky E. Mácové si ţáci v naší obci ještě prohlédnou knihařskou dílnu paní Stixové, exotické
ptactvo u pana Hladíka a prodejnu Jednoty.
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=========================================================

ZVEME VÁS…
=========================================================
 sobota 6. srpna 2011
16. MUCHA CUP
- pořádá SPK Petrovice
- tradiční turnaj v nohejbalu o zajímavé ceny
- hřiště v Petrovicích
- začátek v 9.00 hodin
- registrace druţstev u J. Cyrka (tel.: 774 343 202) do 4. srpna
- občerstvení zajištěno
 sobota 6. srpna 2011
PAROHÁČI
- pořádá SPK Petrovice
- taneční zábava s country kapelou
- hřiště v Petrovicích
- posezení pod pergolou
- začátek ve 20 hodin
- občerstvení zajištěno
- vstupné 60 Kč
 sobota 20. srpna 2011
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
- pořádá TJ Petrovice
- hřiště v Petrovicích
- začátek v 15.00 hodin
- přespolní běh pro děti kaţdého věku
- táborák
- občerstvení zajištěno
- koná se pouze za příznivého počasí
 pátek 26. srpna 2011
MALÝ FESTIVAL LOUTKY
- pohádka CHYTRÁ HORÁKYNĚ
- hraje Divadlo Na cestě
- kulturní dům Petrovice
- začátek v 17.00 hodin
- zveme všechny děti i dospělé
- pořádá obec ve spolupráci s MěKS M. Krumlov
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 sobota 17. září a neděle 18. září 2011
TRADIČNÍ HODY
- zvaní po vesnici
- závádění chasy u máje
- hraje dechová hudba Petrovanka a skupina Dreams
- večerní zábava
 sobota 15. října 2011
VINOBRANÍ
- pořádá ČZS Petrovice
- taneční zábava se spoustou burčáku
- hraje skupina Fantazie
- bohatá tombola
- kulturní dům Petrovice, začátek ve 20.00 hodin

=========================================================

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
=========================================================
VZPOMÍNKA NA VĚRU HOLUBÁŘOVOU (1918-2011)
Dne 30. května zemřela ve věku 93 let Věra Fialová – Holubářová. Podstatnou část svého
ţivota proţila v Petrovicích, takţe starší spoluobčané ji znali osobně. Pro nás mladší je pak
především autorkou vzpomínek, kterými okořenila knihu „Petrovice – kapitoly z dějin obce“
vydané v roce 2005. Naše spolupráce na publikaci neskončila vydáním knihy. Jsem vděčná za to, ţe
se tato vzácná osobnost stala mojí o tři generace starší přítelkyní.
Věra Holubářová se narodila v Podivíně 11. května 1918 Františce Fialové z Petrovic a
polskému zajatci Zygmuntu Paţniewskému. Do rozchodu rodičů proţila část dětství u svého otce
v Polsku. Do školy začala chodit v Petrovicích, kde bydlela u Fialů v domě čp. 27. Měšťanskou
školu navštěvovala ve Vémyslicích a v Moravském Krumlově. Poté dojíţděla do Brna do obchodní
školy. Byla zaměstnaná jako úřednice v brněnské pojišťovně, v realitní kanceláři v Brně a
v kanceláři agrární strany v Moravském Krumlově. Válečná léta proţila v Petrovicích, kde se jí
v lednu 1944 narodila dcera. Za Bohuslava Holubáře, otce svého dítěte, se provdala v červnu 1945
po jeho propuštění z vězení. Její muţ byl vězněn v době okupace za účast v protifašistickém odboji.
V roce 1960 se rozvedla a stejně jako její matka našla útočiště v Petrovicích, kde dál s její pomocí
vychovávala tři dcery. Od roku 1980 aţ do konce svého ţivota bydlela Věra Holubářová v Brně.
S bývalým manţelem Bohuslavem Holubářem uzavřela po dvaceti letech znovu sňatek v době, kdy
byl těţce nemocen, přestěhovala se za ním a tři roky ho opatrovala. Zemřel roku 1986. Poslední léta
ţivota strávila v péči své druhorozené dcery Marty.
K Petrovicím měla velmi vřelý vztah a často se sem vracela. I v Brně organizovala ve svém
bytě na konci 90. let schůzky svých známých, původem z Petrovic a Lesonic. Besedování a zpívání
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se pravidelně účastnilo šest lidí: Gustav Votava z Křenovic, Jan Hodeček z Dolních Heršpic,
Nikodém Šidlo, Anna Sojková, Františka Broučková a Miluše Julinková z Blanska.
Své první literární pokusy – povídky a fejetony - publikovala jiţ za války (v časopise Anděl
stráţný, Dětský svět, Den, Národní obroda, Ozvěny, Čtení pro ţeny a Pojistný obzor). Vzpomínky a
příběhy ze svého ţivota však začala paní Holubářová sepisovat aţ v 65 letech. Své paměti
uspořádala do podoby strojopisů na barevných listech papíru, svázaných kouskem pletací příze,
vyzdobených vlastními kresbami, výstřiţky z novin, pohlednicemi, fotografiemi, vylisovanými
květinami atd. Jednotlivé rukopisy nazvala: „Petrovice“, „O škole (Učení mám ráda)“, „Sousedovy
děti“, „Sága rodu Fialů“, „Jak to tenkrát bylo?“ (o druhé světové válce), „Móda a já“ a další. Její
vzpomínky by vydaly na samostatnou knihu nejen o naší obci.
Kouzlo osobnosti, literární nadání a sdílnost paní Holubářové neušly pozornosti brněnských
etnografů, dokumentátorů lidové kultury. Spolupráce byla dlouhodobá a jejím výsledkem je bohatý
materiál uloţený v archivu etnografického ústavu v Brně. Psaní vzpomínek bylo její spontánní
potřebou, pramenící z jejího vnitřního světa. Nejsou to hořké vzpomínky na zašlé časy mládí. Jde o
lehkým perem psané příběhy, do nichţ vkládala svoji lidskost a nezkrotný optimismus, zejména
schopnost vidět na všech a na všem to lepší.
Mgr. Eva Grunová

Na závěr jsem vybrala krátkou ukázku z jejího příběhu „Návraty Tygra“
PŘIŠEL OPĚT VŠEDNÍ DEN a protože jsem i já po celý život obyčejná, všední osoba, nenápadná,
chválím všední dny s pracovním rytmem, pevným řádem. Dny, ve kterých ještě jsem někomu
užitečná jakkoliv. Ve všedních dnech jsem prožila všechny své důležité životní události a ve
všedních dnech na ně mohu vzpomínat. Rušné sváteční dny považuji za nežádoucí výkyvy. S lidmi do
nepohody se daly prožít bohaté hodiny vzájemné opory, které stékají v ucelený životní proud. I když
MOJI LIDÉ jeden po druhém odcházejí a po částečkách mě berou s sebou do nekonečna – hovořím
s nimi v duchu, nechávám je při sobě a hledím žít tak, abych se nemusela stydět za své činy, aby
nedocházelo často k tomu, aby mojí vinou TEN DEN ZA NIC NESTÁL.

=========================================================

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
=========================================================
ROK 1926 (kronikář Jaroslav Zázvorka, řídící učitel)
1. ledna, na „Nový rok“, byla odpoledne schůze zájemníků a obecního zastupitelstva
v hostinci Sobotkově v záležitosti zařízení elektrického světla a pohonu z elektrárny v Oslavanech
do obce zdejší. Jednalo by se ovšem jen o zřízení odbočky od vedení, které po severní části zdejšího
katastru bylo zřízeno a vedeno do obcí Hostěradice a Skalice. První povšechné informace podal
občanstvu odborník z oslavanské elektrárny vyslaný. Informace jeho setkaly se u většiny občanstva
se souhlasem, takže návrh ku zřízení sítě elektrické odkázán byl k bližšímu projednání obecnímu
zastupitelstvu a rozhodnuto požádati elektrárnu o přesné výpočty a údaje týkající se ceny proudu a
finančního nákladu.
Pohřeb Jana Kováře konán byl téhož dne odpoledne po požehnání za veliké účasti občanstva,
protože byl pro svou povahu oblíben. Při pohřebním průvodě hrála hudba lesonická a to vzhledem
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k přátelství několika členů hudby se zemřelým. Spolupracovníkem kroniky zůstává nadále Šimon
Pelikán.
Ples sboru dobrovolných hasičů pořádán byl dne 3. ledna v hostinci Josefa Sobotky za značné
účasti občanstva.
Dne 24. ledna asi o ½ 7 večer byl za jasné oblohy pozorován na severní její části zvláštní
světelný úkaz. Záře vypadala, jako kdyby hořelo několik vesnic, byla tmavě červená značné
šíře.Úkaz tento byl pozorován i v Čechách a vysvětlen byl ve zprávách povětrnostních a časopisech
jako silný odlesk polární záře, která se v krajinách polárních v zimní době objevuje. Po
půlhodinném trvání záře slábla, až posléze úplně zmizela.
Téhož dne konána byla opět informační schůze obecního zastupitelstva v záležitosti zřízení
elektrického vedení za účelem zavedení elektrického pohonu a osvětlení do obce zdejší. Při ní
usneseno, že elektrické vedení a zařízení světla elektrického má se skutečně zříditi, a sice tak, aby
po žních bylo možno mlátiti elektrickým pohonem. Bylo by v zájmu celé obce, aby projektované
zřízování elektrického světla bylo skutečně provedeno, neboť zavedení pohonu i světla elektrického
má v hospodářství význam veliký.
Dne 31. ledna sehrál ochotnický kroužek sboru dobrovolných hasičů veselohru „Láska divy
činí“ od J. Skružného. Návštěva byla dobrá, výkony herců uspokojily. Vynikly tyto postavy: Jareš
(Vodák), mladý Holoubek (J. Záviška), Peterka (J. Šídlo), Jarešová (F. Solařová), její dcera
(Kovářová), služka Anežka (Bognerová) a Hlavatý (Ant. Šídlo) – Také výprava jeviště byla
uspokojivá.
Zima byla letos větší než loni, sněhu bylo dosti a mrazy také značné, ale mrazové periody byly
přerušovány teplejším počasím. Podzimní obilí celkem dobře přezimovalo. Konec zimy vyznačoval
se prudkými západními větry, které byly provázeny sněhovými přeháňkami.
Jarní setí začato bylo počátkem března a bylo provázeno celkem příznivým počasím, takže
nemuseli hospodáři práce tyto přerušovati, jak tomu bylo jara loňského. Vláha byla příhodná,
neboť zimní sněhová pokrývka zavlažila půdu nejen v horních vrstvách, ale i spodní vrstvy byly
vodou zásobeny.
Dnem 1. března vypsán byl konkurs na místo učitelské při zdejší škole obecné a to s datem do
31. března. Konkurs uveřejněn byl v „Úředním listě okresní správy politické a okres. školního
výboru“. Dosavádní učitelka, Karla Halová, ustanovena zde pouze zatímně. Vypsání a definitivní
obsazení místa učitelského nutno vítati s povděkem.
Mírný sestup cena znamenán byl v dubnu a to zejména u cen obilí a mouky, pak u cen sádla a
později i u masa. Posud nelze zaznamenati, bude-li sestup tento trvalý.
Visitace této pamětní knihy provedena byla dne 19. března panem okresním školním
inspektorem Janem Karáskem. Pan inspektor visitovav školu, vyžádal si potom i tuto knihu pamětní
k nahlédnutí.

=========================================================

ZE SPORTU
=========================================================
ZHODNOCENÍ JARNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2011
Myslím si, ţe po úspěšném podzimu jsme i na jaře navázali na slušné výsledky a konečné 3.
místo v naší skupině, kde vládli bez jediné poráţky Troskotovičtí, není špatné. Taky ale musím
zdůraznit, ţe jsme byli hodně blízko pro náš fotbalový tým historickému (mimořádnému postupu)
z druhého místa do 3. tř., které nám bylo nabídnuto OFS Znojmo, za určitých podmínek. Tou hlavní
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bylo v posledním utkání doma se Skalicí vyhrát, coţ se nám nepodařilo a utkání jsme remizovali
2 : 2. Kdo poslední zápas viděl na vlastní oči, nemůţe našim hráčům odepřít snahu i trochu
nervozity. Bohuţel se na šance nevyhrává a branky většinou padají po chybách. Těch jsme
v rozhodujícím utkání udělali víc a soupeř je dokázal potrestat, kdeţto my naše šance ne. Určité
zklamání po ukončení utkání mezi hráči zavládlo, protoţe jsme si chtěli vyzkoušet jiné soupeře a
podívat se na jiné sportovní areály, ale… Měli jsme postup ve svých rukách, avšak podle mého
názoru jsme si vše pokazili v utkání v Dobřínsku, kde jsme prohráli s předposledním týmem 1 : 0 a
ty 3 body nám opravdu chyběly. Myslím si, ţe i kdyţ jsme nesehráli více utkání po sobě
v optimální sestavě, jak bychom si všichni, co se okolo fotbalu točíme i jako trenéři moc přáli
(neboť nás docela trápilo dost zranění), tak můţeme být s jarem spokojeni.
Teď bych si dovolil pár čísel z našeho jarního účinkování. Týmovou tabulku střelců na jaře i
celkově vyhrál náš navrátilec Luboš Bogner 16 (37) před Jakubem Stejskalem 7, Dankem Šlapákem
4 (3), Davidem Šnepfenbergem 4, Mirkem Světlíkem 3 (4), Jirkou Vespalcem 2 (2) a jednogólovým
Zdeňkem Štolpou a Tomášem Vespalcem. Stejně jako na podzim i na jaře jsme vyhráli 9 utkání,
remizovali 2 utkání a prohráli 3 měli skóre 39 : 18 (podzimu 37 : 23). Z devíti vítězných utkání
jsme vyhráli i 1 poločas.
Věřím, ţe se na podzim opět sejdeme v plné síle a budeme dělat našim fanouškům i sobě opět
fotbalovou radost. Stále mě ale mrzí, ţe naši mladí hoši o fotbal nemají zájem a nepřijdou potrápit
svá těla a tak trochu nechtějí reprezentovat naši obec a TJ Petrovice. Na závěr bych chtěl poděkovat
našim sponzorům - obci Petrovice, Agro druţstvu Petrovice, Oční optice Šárky Kocandové a Janu
Horgošovi, protoţe bez jejich podpory (ať uţ finanční či materiálové) bychom asi nemohli v dnešní
době fungovat. Tímto bych rád oslovil i místní podnikatele, zda by se nepřipojili k nějaké pomoci
na chod našeho TJ Petrovice.
Všem moc děkuji a se statistikou v kostce se s vámi podělil Olda Sobol.
PS: Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
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Nástup našich hráčů k poslednímu a taky rozhodujícímu utkání o postup do vyšší 3. třídy
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