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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
=========================================================
27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. ledna 2012
• ZO schválilo návrh na vyřazení majetku – viz příloha.
• ZO schválilo návrh územního plánu Petrovice a jeho oznámení veřejnou vyhláškou.
• Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi z pracovní schůzky na Úřadu práce o zániku
veřejně prospěšných prací a zřízení výkonu veřejné služby pro občany v evidenci uchazečů
o zaměstnání.
• ZO schválilo prodej pozemku p.č. 613/33 o výměře 34 m2 v k.ú. Petrovice za cenu 35 Kč/m2 pro
stavbu garáže panu Jiřímu Klimovi, Petrovice 100. Podmínkou je zachovat vnější vzhled stejný jako
u sousedních garáží.
• ZO schválilo bezplatný pronájem malé místnosti kulturního domu pro místní organizace a spolky.
V době topné sezóny (od října do dubna včetně) se bezplatný pronájem vztahuje na jednu akci
měsíčně. Každá další akce v daném měsíci bude zpoplatněna paušální částkou 300 Kč, kterou
organizace uhradí na obecním úřadě.
• ZO souhlasilo s prominutím poplatku Českému zahrádkářskému svazu za pronájem sálu na
Silvestrovskou zábavu dne 31.12.2011.
• ZO schválilo nákup 9 ks hasicích přístrojů typu P6 pro umístění v obecních budovách.
• ZO projednalo a schválilo žádost manželů Jandáskových o pokácení smrku na jejich zahradě.
• ZO neschválilo žádost manželů Peterčákových na prodej obecního pozemku p.č. 105/12.
28. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. ledna 2012
• ZO schválilo Dodatek č. 28 ke smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
s firmou AVE CZ, s. r. o.
• ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
s firmou JMP Net, s. r. o. Jedná se o stavbu plynárenského zařízení na parcelách č. 1704/6 a č. 69.
• Starostka informovala o výsledku Tříkrálové sbírky. V naší obci se vybralo 14.570,- Kč.
• ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou Tewico na poskytování poradenských služeb v oblasti
získání dotací. V rámci této spolupráce ZO schválilo podání žádosti na ministerstvo místního
rozvoje za účelem získání dotace na pořízení herních prvků pro dětské hřiště v areálu mateřské školy
a před kulturním domem. Nejvyšší celková částka za tyto prvky je stanovena na 330.000 Kč.
• ZO schválilo Přílohu č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Petrovice, příspěvkové organizace.
• ZO vzalo na vědomí omezení provozu mateřské školy a školní jídelny v období jarních prázdnin
od 6. 2 do 10. 2. 2012.
• ZO schválilo žádost dechové hudby Petrovanka o sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč a bezplatný
pronájem sálu kulturního domu na pořádání akce „5. večer při dechovce“ konaný dne 17. března
2012.
• ZO schválilo pořádání Hasičského plesu 28.1.2012, dětského maškarního karnevalu 25.2.
a masopustní zábavy 25.2.2012.
• ZO schválilo poskytnutí příspěvku TJ Petrovice ve výši 1.000 Kč na dětský karneval.
29. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. února 2012
• ZO projednalo pracovní verzi návrhu rozpočtového výhledu do roku 2014.
• ZO projednalo pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2012.
• ZO vzalo na vědomí Rozvahu – bilanci příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za období
12/2011.
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• ZO schválilo návrh na rozdělení výsledku hospodaření mateřské školy za rok 2011. Výsledek
hospodaření ve výši 6.839,90 Kč bude rozdělen v poměru 5.000,- Kč do fondu odměn a 1.839,90 Kč
do rezervního fondu.
• ZO schválilo prominutí poplatku za pronájem sálu kulturního domu za Hasičský ples.
• Starostka seznámila ZO se změnami v SDH Petrovice. Velitelem zásahové jednotky bude jmenován
Vlastislav Solař, kterého doporučila členská schůze SDH Petrovice dne 4.2.2012. Novými členy
zásahové jednotky se stali Libor Bogner ml., Petr Janšta a Karel Tréšek ml.
• ZO schválilo podání žádosti o finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK na
období 2009 – 2012 ve výši 330.000,- Kč na pořízení transportního vozidla pro zásahovou jednotku
SDH Petrovice. Podíl obce činí 99.000,- Kč.
• Starostka informovala ZO o průběhu jednání s projektanty Látalem a Štěrbou a zástupcem firmy
Ratifico o přípravě projektové dokumentace na stavbu Splašková kanalizace a ČOV Petrovice.
• ZO schválilo zpracování objemového rozpočtu na stavbu Splašková kanalizace a ČOV Petrovice od
firmy Zdeněk Látal ve 3 vyhotoveních za částku cca 25.000,- Kč.
30. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 1. března 2012
• ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2012, který bude vyvěšen na úřední desce v zákonem
stanovené lhůtě.
• ZO schválilo závěrečnou zprávu o inventarizaci za rok 2011.
• ZO schválilo odpisový plán na rok 2012.
• Zastupitelstvo obce Petrovice, příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c), zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, vydalo územní plán Petrovice opatřením obecné povahy.
• ZO projednalo návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2014.
• ZO potvrdilo paní Zdeňku Müllerovou od 1. 8. 2012 do funkce ředitelky MŠ Petrovice na dobu
určitou 6 let (v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.).
• ZO schválilo příspěvek ve výši 20,- Kč na stravování v MŠ Petrovice pro cizí strávníky. Tato částka
bude poskytnuta za 1 oběd pouze důchodcům a maminkám na mateřské dovolené v naší obci.
• ZO souhlasilo s žádostí pana Arnošta Dymla o pokácení vzrostlého akátu na p. č. 80 v k. ú.
Petrovice. Strom poškozuje přilehlé nemovitosti a je rizikem i pro kolemjdoucí občany. Tato činnost
bude provedena jmenovaným na vlastní náklady a při kácení přebírá veškerá rizika.
• ZO souhlasilo s žádostí manželů Peterčákových o pokácení stromů a keřů na pozemku obce p. č.
105/12 v k. ú. Petrovice. Prořezávka a úklid bude provedena na náklady výše jmenovaných.
• ZO schválilo pořízení projektové dokumentace pro plynofikaci šaten na místním hřišti. ZO pověřuje
starostku oslovit vhodného zpracovatele.
• ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor s paní Marií Daňhelovou
s účinností od 1. dubna 2012 v tomto znění:
o Nájemce bude provádět pravidelný úklid prostranství před vchodem do kulturního domu
vymezeném schodištěm a zámkovou dlažbou po okrasné betonové květináče. Rovněž
provede úklid u venkovního posezení pod břízami.
o Nájemce si zabezpečí odvoz popelnic na svoje náklady.
• ZO prominulo částku za nájem sálu v kulturním domě TJ Petrovice za uspořádání Dětského
maškarního karnevalu.
• ZO schválilo žádost paní Jany Čeperové na skácení stromů na jejím pozemku p.č. 11/2. Tato
činnost bude provedena jmenovanou na vlastní náklady a při kácení přebírá veškerá rizika.
31. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. března 2012
• ZO projednalo a schválilo pokácení a prořezání lip na hřbitově. Akce se bude konat svépomocí za
účasti zastupitelů a dobrovolníků z řad občanů obce v sobotu 17.3.2012.
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• ZO schválilo zadání zhotovení projektové dokumentace na akci „STL přípojka plynu + domovní
plynoinstalace pro sportovní kabiny na par. č. 206 v k.ú. Petrovice“ u společnosti
ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN s.r.o.
• Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi z porady starostek a starostů obcí okresu Znojmo
s představiteli Jihomoravského kraje a krajského úřadu, která se konala dne 6. března ve Znojmě.
• Starostka seznámila ZO s informacemi ze schůzky členů mikroregionu Moravskokrumlovsko ze dne
13.3.2012.
• ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky mateřské školy Petrovice o stanovení kritérií pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 z důvodu zájmu převyšujícího kapacitu
mateřské školy, tj. 25 dětí.
• ZO schválilo aktualizované znění Povodňového plánu obce Petrovice.
• ZO schválilo Dohodu č. 16/2012/ZŠ o úhradě neinvestičních výdajů Základních škol v Mor.
Krumlově za rok 2012 mezi městem Moravský Krumlov a obcí Petrovice. Úhrada za 8 žáků z naší
obce, kteří navštěvují ZŠ Klášterní, činí 31 864,- Kč (tj. 3 983,- Kč na žáka).
• ZO schválilo příspěvek pro TJ Petrovice ve výši 10.000,- Kč na úhradu el. energie.
32. Zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 29. března 2012
• Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Jihomoravského kraje na akci
zhotovení přípojky plynu a plynofikace sportovních kabin.
• ZO schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Petrovice a E.ON
Distribuce a.s. a pověřilo starostku jejím podpisem. Jedná se vedení kabelové přípojky nízkého
napětí přes obecní pozemek p.č. 1699/2.
• ZO schválilo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320020028859 mezi JMP Net, s.r.o.
a obcí Petrovice a pověřilo starostku jejím podpisem. Jedná se o plynovou přípojku ke sportovním
kabinám na parcele č. 206.
• ZO schválilo souhlasné stanovisko s provedením stavby – vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p.
15 v obci Petrovice na pozemku parc. č. st. 89, vedoucí přes obecní parcelu č. 1699/3.
• Starostka informovala zastupitele o účasti na semináři ve Vedrovicích dne 26.3. „Veřejné dražby“.
• Starostka seznámila ZO s dopisem paní Libuše Bognerové o porušení statiky domu č.p.3 vlivem
provozu nákladních aut. ZO pověřilo starostku projednat situaci na odboru dopravy MěÚ
v Moravském Krumlově.
• ZO schválilo konání divadelních představení SPK Petrovice ve dnech 30.3., 14.4. a 22.4. v kulturním
domě a promíjí poplatek za pronájem sálu na uvedené akce.
33. Zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 12. dubna 2012
• Starostka seznámila ZO se zněním žádosti o dopravní omezení zaslané na Správu a údržbu silnic
Jihomoravského kraje, pobočku Znojmo, ohledně omezení průjezdu nákladní automobilové dopravy
přes obec a omezení rychlosti na křižovatce do Mor. Krumlova.
• ZO neprojednalo návrh závěrečného účtu za rok 2011. Bude projednán na příštím zasedání.
• ZO schválilo rozpočet na rok 2012. Příjmy celkem činí 3.290.500.- Kč, výdaje celkem 3.359.900,Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy bude financován z přebytku minulých let.
• ZO schválilo Dodatek č. 10 ke smlouvě o svou a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2158
mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., pobočka Třebíč a obcí Petrovice.
• ZO pověřilo starostku podáním žádosti o stavební povolení na akce „Rozšíření veřejného osvětlení“
a „Prodloužení vodovodu“ v lokalitě Farská zahrada. Dále pověřilo starostku oslovit nejméně 3 firmy
s žádostí o cenovou nabídku na uvedené akce.
• ZO pověřilo starostku oslovit alespoň 3 firmy, které by opravily místní komunikaci před rodinnými
domy u Agrodružstva.
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=========================================================

INFORMACE OBČANŮM
=========================================================
Obec Petrovice ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov
vyhlašuje
•
•
•
•
•
•
•
•

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
Oblečení přineste prosím čisté, avšak nepožadujeme žehlení ani doklad
z čistírny!
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televizory, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
 nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

pondělí 23. dubna 2012

16.00 – 17.00 h.

kulturní dům – boční vchod

úterý

24. dubna 2012

16.00 – 17.00 h.

kulturní dům – boční vchod

středa 25. dubna 2012

16.00 – 17.00 h.

kulturní dům – boční vchod

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!
Děkujeme za Vaši pomoc!
Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www.diakoniebroumov.org
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800 nebo 224 317 203

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PETROVICE
Obec Petrovice připravuje stavbu odkanalizování obce novou stokovou sítí splaškové kanalizace,
která bude ukončena v nové čistírně odpadních vod, kde budou podchycené splaškové vody vyčištěny.
Jde o stavbu, která doplní stávající inženýrské v obci (vodovod, plyn, dešťová kanalizace a kabeláž),
čímž bude obec Petrovice plně vybavena a v budoucnu zbavena možných finančních postihů za
vypouštění splaškových vod do místních vodních toků. Kapacita nové čistírny je navržena tak, že
v budoucnu na ni může být napojena i blízká obec Lesonice, což je v souladu s “Plánem rozvoje obcí
Jihomoravského kraje“.
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Investorem stavby je obec Petrovice, která bude po celou dobu výstavby vlastníkem stavby a po
skončení prací může dle svého rozhodnutí i stavbu provozovat.

HISTORIE:
V r. 2008 byla zpracována studie na výše uvedenou stavbu s tím, že je reálná a z hlediska
budoucího vývoje obce nezbytná.
V r. 2010 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni “DUR” - tj. dokumentace pro
vydání tak zvaného územního rozhodnutí. Tato dokumentace řeší stavbu především z územního
hlediska tak, aby byl získán souhlas všech majitelů pozemků, kterých se stavba dotkne. Tento souhlas
je nezbytný pro další postup stavby.
V r. 2011 bylo na projektový stupeň “DUR” vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby, což
umožnilo zahájení dalšího projektového stupně stavby.
V prosinci 2011 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni “DSP” - tj. dokumentace pro
vydání stavebního povolení stavby. Tato dokumentace řeší stavbu především z technického hlediska
tak, aby se ke stavbě mohly vyjádřit všechny orgány státní správy - okresní úřad - především odbor
životního prostředí, silnice, správci všech stávajících podzemních vedení, správci místních vodotečí,
požárníci, hygiena a další.
V březnu 2012 byl zpracován tak zvaný objemový rozpočet stavby, který stanovil maximální
investiční cenu stavby, která je v hodnotě 42,8 mil. Kč (součet nákladů na stavební a technologickou
část stavby) a v hodnotě 47,0 mil. Kč (součet všech nákladů vynaložených na stavbu). Zde je třeba
uvést to, že pouze opravy krajských komunikací po stavbě jsou v částce 7 mil. Kč.
V roce 2011 byla na základě nabídkového řízení vybrána obcí Petrovice poradenská společnost
Ratifico s.r.o. (www.ratifico.cz), aby zajistila financování stavby z dotací, které ČR poskytuje EU, a to
konkrétně z Operačního programu životní prostředí, opatření 1.1. (www.opzp.cz). Vypsání výzvy pro
podávání obdobných projektů se očekává v měsících duben – květen 2012. Předpokládaná výše dotace
bude činit cca 80% celkových nákladů stavby.

VLASTNÍ STAVBA:
Stavba sestává jednak ze stokové sítě a jednak z jediného nadzemního objektu čistírny odpadních
vod. Stoková síť je navržena z plastových trub o profilu DN250 mm s odbočkami pro každou
nemovitost v obci. Tyto odbočky budou prodlouženy v rámci investice mimo zpevněné plochy a na
jejich konec se napojí vlastní kanalizační přípojky od nemovitostí. Objekt čistírny odpadních vod je
železobetonová nadzemní stavba, která obsahuje všechny potřebné prostory pro umístění potřebné
technologie pro čištění odpadních vod.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY:
Pro každou nemovitost v obci bude vysazeno odbočení pro možnost napojení kanalizační
přípojky. Vlastník nemovitosti tedy nemusí žádat o možnost připojení, neboť vlastníkem stavby je obce
Petrovice, jejíž zájmem je, aby se každá nemovitost na novou stokovou síť připojila. Investorem
kanalizační přípojky je každý vlastník nemovitosti. Každá přípojka musí mít samostatný projekt, který
bude předložen stavebnímu úřadu ke schválení a vydání stavebního povolení - v případě přípojky tak
zvané ohlášení stavby. Bez tohoto povolení není možné přípojku realizovat. Zvykem je, že tyto
projekty budou objednány hromadně obcí a zpracuje je projektant celé kanalizace. Před zpracování
projektů přípojek bude každá nemovitost navštívena a s vlastníkem nemovitosti bude určeno místo, kde
si přeje, aby byla vysazena ze stokové sítě odbočka pro jeho napojení. Odbočení však bude vysazeno
i pro ty nemovitosti, které si připojení přát nebudou - o místě vysazení odbočky pak rozhodne
projektant. Z technického hlediska se bude jednat jednak o přípojky gravitační (odpadní vody odtékají
samospádem), nebo o přípojky tlakové (odpadní vody jsou čerpány). Gravitační přípojka bude mít
profil potrubí 150 mm, kdežto přípojka tlaková bude mít profil 90 mm. Výhody a nevýhody gravitační
nebo tlakové přípojky budou všem vysvětleny podrobně na plánovaném veřejném setkání s občany.
Toto setkání bude obcí svoláno v okamžiku, kdy bude známo, že stavba byla státem zařazena do
vypsaného programu a získala tak příslušnou finanční podporu. Na kanalizační přípojku mohou být
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napojeny pouze odpadní vody z kuchyně, koupeny a WC s tím, že jejich dnešní likvidace (žumpa,
septik apod.) bude zrušena.
Vody dešťové napojeny být nesmí s výjimkou nemovitostí na koncích jednotlivých větví stokové
sítě, které zajistí požadované a normou povolené proplachování stok.
Pro představu, jak vypadá náročná stavba čistírny odpadních vod, Vám předkládáme dispoziční
schéma této stavby.
V Brně 10.4.2012

Zdeněk Látal - fa L DESIGN Brno, projektant výše uvedené stavby
a Martin Kučný, firma Ratifico

Schéma areálu ČOV Petrovice - 480EO, která bude umístěna na pozemku za bývalým koupalištěm:

LEGENDA:
12345678a 8b 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -

Vstupní chodba do ČOV + schodiště do nadzemního podlaží (hladiny nádrží)
Místnost obsluhy (umístěné PC + tiskárna)
Sociální zařízení (WC + umyvadlo s teplou vodou) s umístěním přívodu vody
Strojovna (dmychadla, kompresor, el. rozvaděč + řídící jednotka + měření odtoku vyčištěné odpadní vody
do recipientu)
Česlovna (strojně stírané česle) - shrabky do jímky odpadů - 6
Jímka odpadů (shrabky z česlí + písek z lapáku písku ), odvoz fekálem
Vertikální lapák písku - písek do jímky odpadů - 6, voda nazpět do lapáku 7
Čerpací stanice ČOV1 (čerpadla 1+1 ) - čerpání odpadních vod na česle
Čerpací stanice ČOV2 (čerpadla 1+1 ) - čerpání na biologické čištění
Aktivační nádrž
Dosazovací nádrž
Uskladňovací a zahušťovací nádrž kalů s vyvedením pro odvoz kalu
Přívodná gravitační stoka na ČOV, S1, DN250mm
Obtok ČOV mezi vypínací šachtou a šachtou odtoku vyčištěné vody
Odpad vyčištěné vody s vyústním objektem
Potrubí odtoku vyčištěné odpadní vody
Přípojka pitné vody z veřejného vodovodu Petrovice (měření v místnosti 3)
Kabelová přípojka NN pro ČOV z distribuční sítě Petrovice
Zpevněné plochy u ČOV
Příjezdná cesta k ČOV (odbočení z krajské silnice tř.III/4139)
Terénní a sadové úpravy areálu ČOV, oplocení
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=========================================================

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
=========================================================
OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍM OBDOBÍM V MŠ PETROVICE…
Často se říká, že zima je obdobím klidu a odpočinku. Ta letošní (téměř bez sněhu) však přinesla
dětem z Mateřské školy v Petrovicích spoustu jiných zajímavých aktivit.
První měsíc nového roku byl důležitý zvlášť pro naše nejstarší – předškoláky. Je to čas zápisů do
základních škol, tedy taková zkouška, kdy budoucí školáčci předvedou své znalosti a dovednosti
v novém prostředí, chvíle, kdy si uvědomí, že se před nimi otevírá další důležitý úsek jejich cesty
životem. I našich 7 předškoláků se vydalo k zápisům do ZŠ Moravský Krumlov Klášterní, ZŠ
Vémyslice a ZŠ Lesonice. Tentokrát všichni obstáli na výtečnou, takže se s nimi koncem školního roku
rozloučíme slavnostním pasováním prvňáčků.
V únoru jsme vyrazili na výlet do Mor.
Krumlova na představení „Eliščiny pohádky“
a za námi do školky přijela „teta Magda“
z DDM s tvořivou dílničkou, při které jsme
vyráběli svícínky ze sádry. A protože je únor
měsícem masopustu a karnevalového rejdění,
pozvali jsme v úterý 28.2.2012 za námi do
školky i naše nejbližší na klub rodičů a dětí
s názvem „Masopust a maškarády“. Děti
v pestrých kostýmech nejprve zazpívaly,
zatančily a
pohybově ztvárnily písničky
a básničky s masopustní a karnevalovou
tematikou.
Poté při plnění různých úkolů Šaška
Bumbáce předvedly ukázku řízených činností
zaměřenou na poznávání barev, částí lidského
těla, geometrických tvarů, prostorových
pojmů, určování „více, méně, stejně“
ukázaly schopnost soustředit se a pracovat
dle pokynů učitelky. V závěru jsme si
zahráli hru „Na lidské smysly“, při níž děti
poznávaly různé předměty hmatem, zrakem,
rozlišovaly počet a zvuky sluchem,
procvičily i svůj čich. Šašek Bumbác však
nezapomněl ani na rodiče a připravil i úkol
pro ně: se zavázanýma očima měli se svým
dítětem poznat podle chuti různé připravené
dobroty. Po úspěšném zvládnutí všech
úkolů děti i třídu zasypaly barevné konfety
a sladkou odměnou pak byly zlatavé voňavé
koblížky, které pro všechny nasmažily
k tomuto
příjemnému
masopustnímu
odpoledni naše paní kuchařky.
Takže i když nám únor mnoho sněhu nenadělil, radovánek jsme si užili spoustu.
A byl tu měsíc březen... Hned 1. března proběhl zápis dětí do naší mateřské školy a zapsat se
tentokrát společně s rodiči přišlo celkem 11 dětí. Poněvadž se nám uvolní pouze 7 míst po našich
předškolácích, 4 děti si musí na docházku do mateřské školy ještě rok počkat. Přesto i tak nás v novém
školním roce 2012/ 2013 bude zase 25 dětí a kapacita naší školy bude plně obsazena.
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A co jsme se učili v měsíci březnu? Povídali si o povoláních a řemeslech a mnohé z nich jsme
poznávali při našich výletech, exkurzích a hrách: děti si s p. učitelkou hrály na kuchaře a pekaře
a vyzkoušely si pečení vánoček z těsta, hrály si na prodavače, pošťáky, opraváře, herce, pozorovaly
práci lidí a zemědělských strojů na polích, navštívily místní truhlárnu pana Vespalce, kde se dozvěděly,
jak se vyrábí nábytek a pod vedením si mohly vyzkoušet
třeba práci s hoblíkem, kladivem, hřebíčky. Herecké
povolání jsme pozorovali při velké výpravné pohádce
divadla z Prahy „O velrybě Lízince“ a naší další exkurzí
byla místní knihovna. Po chvíli si každé z dětí našlo sobě
blízkou knihu a při listování nás paní knihovnice
seznámila se systémem půjčování knih a dětem přečetla
krátkou pohádku. V neposlední řadě jsme pozorovali
i práci všech dospělých v naší mateřské škole a povídali
si o práci svých rodičů a prarodičů. Při tom jsme se učili
vážit si každé lidské činnosti a její prospěšnosti pro
každého z nás... K pravidelným činnostem života v naší
škole patřila i oslava narozenin našich kamarádů
a tvořivá dílnička opět s tetou Magdou, při které jsme
vyráběli a učili se malovat na hedvábné kolečko.
Zima utekla, ani nevíme jak, a už nám na dveře ťuká
jaro. Za zajímavé zimní aktivity však chceme poděkovat
především všem dospělákům, kteří nám umožnili naše
zajímavé výlety, divadla, dílničky a exkurze: děkujeme
Vám, že nám dáváte možnost nahlédnout a poznávat, že
za prací i věcmi kolem nás je schována spousta
trpělivosti, píle a snahy každého obyčejného člověka
a jste pro nás malé stálým příkladem!
učitelky MŠ Petrovice

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

ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE
=========================================================
ŽÁCI V ZŠ LESONICE SI SAMI HODNOTÍ SVOJI PRÁCI
„Jak bylo ve škole? Co jsi dostal za známky?“…Hodnocení žáka je nejčastějším tématem rozhovoru
mezi dítětem a rodičem a představuje především zpětnou vazbu pro všechny zúčastněné: učitel – žák –
rodič.
Bere se jako samozřejmost, že učitel
hodnotí žáka. Žák zpravidla pasivně
přijímá písemné nebo ústní hodnocení
od učitelů. A co když se do
hodnotícího procesu zapojí žák
aktivně? A to ne nahodile, ale
pravidelně? Takovému hodnocení se
říká sebehodnocení. Je to jedna
z výchovných
metod,
jejímž
prostřednictvím si žák sám posuzuje
výsledky svých znalostí, dovedností,
postojů a formuluje si svůj další
rozvoj.
V letošním školním roce jsme zavedli
pravidelné
písemné
týdenní
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sebehodnocení žáků. Třetí, čtvrtý a pátý ročník povinně, pro druhý ročník nepovinně a co prvňáčci?
Zkusili jsme zasvětit do celého procesu všechny ročníky a byli jsme mile překvapeni jejich postojem
a porozumění cílům sebehodnocení. Nakonec pravidelné sebehodnocení provádí žáci ve všech
ročnících. Každý pátek vyplňují v sebehodnotícím listě jak si myslí, že danému učivu porozuměli
a zamýšlí se nad sebou samými (viz foto1, 2). Žáci
ve čtvrtém ročníku ještě provádí sebehodnocení
klíčových kompetencích (viz foto 3). Sebehodnocení
si odnesou domů a rodiče je podepíší. Po víkendu si
listy žáci donesou do školy a vkládají je do svého
portfolia (foto č. 4), čímž si vytváří přehled svých
výsledků za celý rok.
Po určité době jsme potřebovali získat zpětnou vazbu
od žáků a jejich rodičů na zavedené pravidelné
sebehodnocení, abychom vyhodnotili správnost
nastaveného systému.
Na otázku: „Co mi
sebehodnocení přináší?“ žáci odpovídali:
Uvědomím si, co už umím.
Zjistím, co se ještě potřebuji doučit.
Mám dobrý pocit, že mi jde některý předmět.
Je to dobré pro rodiče, protože ví, co ve škole děláme.
Mám radost, když si vybarvuji „smajlíka“.
Často mě překvapí, když vidím, co všechno jsme se za týden naučili.
V rámci pohovorů ke čtvrtletní klasifikaci, které probíhaly za účasti rodiče a žáka, jsem si se svolením
rodičů zapsala jejich zpětnou vazbu na to, co jim sebehodnocení přináší:
Líbí se mi, že dcera o sobě přemýšlí, že se na svoji práci dívá kriticky.
Vidím, co zvládá a co ne.
Vím, na co se mám více soustředit a co mu nejde, doma pak procvičujeme.
Překvapí mě, jak se dovede ohodnotit.
Vidím, jak se moje dítě vidí a srovnávám to s tím, jak ho vidím já – zda se vidíme stejně.
Máme prostor se s ním bavit, co mu nejde a tím řešit problém dřív.
Sledujeme, co je zapsané a pilujeme nedostatky.
Dozvím se informace o aktivitách, které dítě čekají.
Provázaný systém hodnocení učitele a sebehodnocení učí žáka
přemýšlet nad výsledky učení, pojmenovat, navrhovat či přijímat
opatření a být zodpovědný za výsledek a tím i svůj rozvoj.
Proč je sebehodnocení pro žáka důležité?
Poznává své osobní hodnoty. Stává se spoluodpovědný za svůj
vlastní rozvoj. Získává zpětnou vazbu, stejně tak jako učitel
a rodiče. Pochopí aktuální stav úrovně znalostí, dovedností,
vědomostí. Uvědomuje si své silné stránky, na kterých buduje svoji
sebedůvěru, ale i své slabé stránky, na kterých pracuje. Zamýšlí se
nad vlastním chováním, navrhuje opatření. Pracuje s chybou.
Nepovažuje chybu za strašáka, ale chápe chybu jako výzvu, cestu
ke zlepšení.
Cvičí se v komunikačních schopnostech, rozšiřuje slovní zásobu.
Hodnocení patří k nejnáročnějším činnostem učitele. Neexistuje
jedna jediná správná forma pro hodnocení, která by sama o sobě
byla základem komplexního hodnocení. Hodnocení je „puzzle“, tvořeno mnoha typy, (foto č. 3)
formami a způsoby. Nedílnou součástí skládanky smysluplného hodnocení je rozvíjení samotné
hodnotící činností žáků – sebehodnocení. Jsme rádi, že jsme zavedli chybějící dílek puzzle do celého
systému hodnocení žáka.
Mgr. Emilie Mácová, ředitelka ZŠ Lesonice
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=========================================================

USKUTEČNĚNÉ AKCE
=========================================================
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Ve středu 4. ledna 2012 se konala veřejná
schůzka na projednání územního plánu naší
obce. Přítomni byli Ing. arch. Ivan Svoboda, Ing.
arch. Barbora Jenčková a Bc. Petr Šťastný, kteří
občanům zodpověděli dotazy.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
K prvním akcím, které zahajují nový rok, patří tradičně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou
Znojmo. V naší obci se konala v neděli 8.
ledna 2012 a koledníci vybrali do kasiček
částku 14 570,- Kč. Byly celkem dvě
skupinky dětí oblečených v kostýmech Tří
králů – Gábinka Velebová, Sabinka
Cyrková, Janička Závišková s vedoucím
Josefem Hercíkem a Honzík Hladík, Petřík
Hladík, Ondra Záviška s vedoucí skupiny
Helenou Janštovou.
Do Tříkrálové sbírky se po celém našem
okrese zapojilo přes 1228 koledníků,
asistentů a dobrovolníků. Celkem se na
Znojemsku vykoledovalo 1 575 622,- Kč
a za tyto peníze se mohou realizovat
projekty spojené s charitní ošetřovatelskou
a pečovatelskou službou, vybavením terapeutické dílny sv. Kláry a denního stacionáře sv. Damiána,
osobní asistencí do venkovských lokalit, apod. Více informací na http://znojmo.charita.cz

HASIČSKÝ PLES
Na sobotu 28. ledna 2012 se jistě těšil
každý milovník plesů. V tento den se
konal tradiční „Hasičský ples“, který
uspořádali místní dobrovolní hasiči.
K tanci a poslechu vyhrávala dechová
hudba Petrovanka a všichni přítomní se
dobře pobavili.
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11. MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V naší obci se opět konal průvod masek,
který obešel celou vesnici. Začalo se
tradičně srazem účastníků, letos v sobotu
18. února 2012 a od 9.30 hodin zavítaly
nejrůznější maškarády do všech domů, aby
každého
spoluobčana
pozvaly
na
masopustní zábavu.
Počasí bylo pěkné, nemrzlo a svítilo
sluníčko. Celkem se průvodu zúčastnilo
21 masek, o hudební doprovod se skvěle
postarala skupina Fa-Mi-Ro, která už patří
mezi naše stálice. To nás samozřejmě
těší☺! Vyhrávaly se lidové písničky,
tančilo se a zpívalo. Nálada byla veselá
a přijetí v
domácnostech našich
spoluobčanů bylo přátelské. Všem moc děkujeme za příspěvek na uspořádání zábavy a za připravené
pohoštění. Zvláštní poděkování si zaslouží rodina pana Josefa Hercíka, která celou družinu pozvala
ke stolu se zabíjačkovými specialitami.

11. MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
V letošním roce se zábava z důvodu jarních prázdnin konala až po Popeleční středě, v sobotu 25. února
2012. Celá akce byla zpestřena nacvičenými tanečky místních žen a mužů, které přilákaly spoustu
návštěvníků. Na tuto akci vzpomíná v dopise kapelník skupiny Vyságrband, jehož pozdrav otiskujeme:
Vážená paní starostko, dobrý den.
Předem bych Vám velmi rád poděkoval, že jste na vaši masopustní zábavu pozvali právě naši
kapelu VyságrBand ze Znojma a dopřáli nám tu možnost sdílet s přáteli z vaší i vedlejších obcí tu
překrásnou atmosféru, kterou jste na úkor svého volného času velmi pracně připravili.
Moc se mi, a zároveň i kolegům z kapely, líbilo, že už víc jak půl hodiny před zahájením akce
se začal naplňovat sál návštěvníky, což opravdu nebývá v dnešní době zvykem. Pesimisté dnes tvrdí,
že prý nemají na tancovačku peníze. Ale položme si ruku na srdce. V běžném denním životě utratíme
za nesmysly mnohem víc a ani nám na rozdíl od dobré zábavy nezůstanou krásné vzpomínky.
Velmi mile nás taky překvapilo, jak perfektní vystoupení si připravily vaše ženy, no
a samozřejmě i pánové.
Opravdu všechna čest, smekám.
A to se prý z doslechu některým
původně do tanečků nechtělo.
A jak je potom muselo všechny
hřát u srdíčka, jaký to sklidili
u všech přítomných potlesk
a hlavně obdiv. Kdo se této
super akce nezúčastnil, udělal
rozhodně obrovskou chybu.
Podle mého názoru by se měli
lidé přijet podívat, jakým
kulturním životem se u vás
v obci žije a co všechno jste pro
kulturu ve svém volném čase
schopni udělat.
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Asi je ta oblast začarovaná
a právě proto se tam kolem
vás rodí navíc mladé
talenty, důkazem čehož bylo
nedělní vysílání televizní
soutěže
Hlas
ČeskoSlovenska.
Zpěvák
Jaromír
Hnilica
ze
sousedního
Kadova
předvedl
perfektní
vystoupení a právem sklidil
nadšení poroty a obrovský
úspěch.
Málokdy se nám
v dnešní době při různých
akcích stává, aby hned v první sérii a vlastně v první skladbě večera, se začal plnit parket tanečníky
a zůstal plný prakticky až do konce zábavy. No co vám budu vykládat, sen každého muzikanta…
Za celý večer jsem nepotkal jediného negativně naladěného či jak je dnes stále více zvykem
sprostého a opilého návštěvníka, všude bylo cítit nadšení a radost ze zábavy a věřte mi, že vím,
o čem mluvím. No uznejte sami, co by to bylo za tancovačku, kdyby tam neteklo pivo proudem
a nepopíjelo se vínečko a nějaký ten panáček? To přece k zábavě patří všude - nejen u nás na jižní
Moravě.
Tolik k mé potřebě Vám, paní starostko, napsat, co si o vaší obci myslím a informovat
i ostatní, že vám všem v obci moc fandíme a přejeme vám mnoho takových skvělých akcí.
S pozdravem za hudební soubor „VyságrBand“ Zdeněk Vysočan, 2.3.2012

TJ PETROVICE USPOŘÁDALA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Maškarní bál pro děti se konal v sobotu dne 25. února 2012 od 14 hod. S dětmi se přišli pobavit klauni
a šašek, za které byly převlečeny místní maminky. Bylo připraveno plno soutěží a her. Klukům se
zalíbila obzvláště hra "koštětová" , kdy si měli k sobě najít kamaráda či kamarádku pro tanec. Ale
tancování s koštětem se jim líbilo více a místo rychlého hledání kamaráda se o koště div nepoprali.
Další byla soutěž "házení míčků a kroužků", která zaujala především ty menší děti. Tradiční hrou je
"židličková", která byla rozdělena do dvou částí - pro mladší děti a děti školou povinné. Podle loňského
úspěchu jsme zopakovali
nejvíc oblíbenou soutěž
"koblížková",
která
opravdu
děti
nejen
zabaví, ale při které se
i dobře nabaští. Některé
děti
přišly
soutěžit
i
vícekrát,
protože
koblížky jim chutnaly.
Na
tuto
smaženou
dobrotu
se
nechalo
zlákat i několik rodičů,
ale na některé už ani
koblihy nezbyly.
Mezi soutěžemi si mohly
děti zatancovat na pěkné
písničky a v provozu byl
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rovněž projektor, díky němuž se promítaly na plátno tanečky na písničky dětmi oblíbené Dády
Patrasové. Nechyběla ani mašinka a společně jsme utvořili pořádně dlouhý vlak. Dělá nám radost, když
se s dětmi zapojí i rodiče a baví se s námi. Letos nám program zpestřila i děvčata ze ZŠ Trstěnice
a zatancovala nám krásnou "ZUMBU".
Celkem se sešlo 68 dětí v maškarních kostýmech a každý si odnášel ze získaných cen úsměv na rtech.

VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 10. března 2012 byly pro
petrovické
občany
uspořádány
„zabíjačkové hody“. Na hřišti pod
pergolou
mohli
všichni
vyznavači
masných výrobků ochutnat výtečné
jitrnice, jelita, tlačenku, černou a bílou
polévku, ovary, apod. Počasí akci přálo
a zábava se rozjela i díky muzikantům
v tradiční sestavě – Roman Hrdina, Michal
Hlaváč a František Jaroš. Příprava
zabíjačkových specialit dala hodně práce
a starostí, proto si všichni, kdo přiložili
ruku k dílu, zaslouží velký dík!

PETROVICKÉ TANEČKY VE SKALICI
Úspěch místních tanečnic a tanečníků při masopustní zábavě se
rozletěl i za hranice našeho katastru velkou rychlostí. Ještě
dlouho po premiéře tanečku žen na motivy známého filmu
„Sestra v akci“ a poté tance ve stylu country, jakož i tanečního
vystoupení našich mužů s nacvičenou parodií na irské tance
skupiny Lord of the Dance, se nemluvilo o ničem jiném. Kdo
nebyl osobně přítomen již zmíněné zábavy, litoval, a toužil
zhlédnout tanečky na vlastní oči. Členové skalického Sokola
neváhali oslovit taneční skupiny z Petrovic, aby účinkovali při
country bálu dne 17. března 2012. V tento sobotní večer však
byli tyto ženy a muži plně vytíženi, protože po přesunu
autobusem ze Skalice tančili ještě na domácí scéně při
V.Večeru při dechovce. Obě vystoupení (ve Skalici
i v Petrovicích) sklidila obrovský aplaus.
Lidi se pobavili a o to přece šlo! Nelze
však nezmínit, že za takovýmto úspěchem
stojí rodina Frimelových. Míša, Ivana
a Jirka vymysleli choreografii, kterou
týden co týden s tanečníky nacvičovali.
Nutno však vyzdvihnout i talent našich
žen a mužů ke scénickému tanci. O dobré
ozvučení se opět postaral Milan Hladík,
který
se
zařadil
ke
stálým
spolupracovníkům tanečních souborů.
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V. VEČER PŘI DECHOVCE
Dne 17. března 2012 se uskutečnil
další ročník dechovkového setkání – V.
Večer při dechovce, jejímž pořadatelem
stejně jako v minulých letech byla dechová
hudba Petrovanka. Tato akce se konala
v kulturním domě v Petrovicích. Milovníci
dechové hudby měli nejen možnost
poslechnout si známé i méně známé
skladby a zároveň si i zatančit, ale také se
jim naskytla příležitost zhlédnout kulturní
program, který pro ně připravili obyvatelé
Petrovic.
Za zmínku stojí, že první, kdo přišel
s myšlenkou tohoto dechovkového setkání, byl Josef Reiter z Petrovic, který dlouhá léta stál v čele DH
Petrovanka. Od té doby se rok co rok tyto večery při
dechovce opakují a snad se i v budoucnu budeme moci
dočkat mnoha dalších ročníků. Letos byl hlavním
organizátorem celého večera současný kapelník Petr
Brezničan, který se svou rozhodností a trpělivostí zasloužil
o konání akce.
V tomto roce přijaly pozvání tyto tři kapely: DH
Blučiňáci, DH Dubňanka a DH Hornobojané. Na závěr se
představila i pořádající DH Petrovanka. Všechny kapely
měly pro návštěvníky připravený bohatý program, v němž
zazněly nejen skladby v rytmu polky a valčíku, ale také
populární taneční melodie. Odměnou za krásná vystoupení
dechových hudeb byl pokaždé bouřlivý potlesk a stále
naplněný taneční parket. Poslechnout, zazpívat a zatančit si
na letošní dechovkové akci v Petrovicích přišli nejen
obyvatelé z okolních vesnic a měst, ale i například
z Moravských Budějovic a Přerova, od nichž byla slyšet
slova plná chvály a uznání.
Jednotlivá vystoupení všech zúčastněných kapel
zpestřil i kulturní program mužů a žen z Petrovic. Diváky
pobavili vystoupením Sestry v akci a irskými tanci z tanečního představení Lord of the Dance. I jim byl
dopřán bouřlivý aplaus.
O nazvučení celého večera se postarala skupina Dreams v zastoupení Pavla Dočkala, za což mu
patří ze strany pořádající kapely velké poděkování.
Během celého večera měli všichni muzikanti i návštěvníci možnost se občerstvit a také vyhrát
spoustu zajímavých cen, které pro ně byly připraveny. Na tomto místě je nutné poděkovat všem
sponzorům, obci Petrovice, vystupujícím kapelám a mnoha dalším, kteří se o konání celé akce
zasloužili. Poděkování patří také všem, kteří se přišli pobavit a největší mírou se podíleli na vytvoření
skvělé atmosféry v průběhu celého večera. Nezbývá už nic jiného, než si přát, abychom se na těchto
akcích setkávali nadále a aby byly stejně úspěšné jako ta letošní.
za DH Petrovanka Marie Hlávková

VÝUKA COUNTRY TANCŮ
Od 20. března 2012 probíhá každý týden výuka
country tanců pod vedením Ivany a Míši
Frimelových. Neváhejte a přidejte se i nyní!
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Hodiny bývají po domluvě obvykle v úterý od 18.30 hodin v sále Kulturního domu Petrovice. Při
tancování je spousta legrace a už se těšíme na srpnovou zábavu se skupinou Paroháči☺

SMRTOLKA
Letošní smrtolka pro mě byla
výjimečná tím, že jsem si
vyzkoušela, jaké je to být
,,Pánem‘‘. Je s tím sice hodně
starostí, ale na druhou stranu
musím říct, že mě to i docela
bavilo. Páni jsme měly být tři: Já,
Marie
Grunová
a
Hanka
Daňhelová, která ale bohužel
onemocněla. Tak jsme to nakonec
musely zvládnout jen dvě. Chození
se Smrtolkou připadalo na neděli
25. března. Naštěstí se nám
vydařilo počasí a obchůzku jsme
zvládly bez problémů. Dohromady nás chodilo kolem dvaceti, což je oproti ostatním rokům hodně.
Zvláštní pochvalu si zaslouží malá Michalka Klimová, která byla jednou z nejmladších účastnic, ale
přesto odchodila odpoledne i dopoledne.
O týden později, 1. dubna, se konala smrtolenská hostina. Nachystaly jsme na ni spoustu her:
židličky, omotávání mumií, tančení na novinách atd. Na hostině si všechna děvčata užila dost legrace.
Příští rok bude Smrtolka zase, tak určitě přijďte!
Štěpánka Grunová

AKT
to je název divadelní hry, kterou
nastudovali naši ochotníci. Opět
sáhli po osvědčených autorech
Cimrman – Smoljak – Svěrák,
tentokrát šlo o kus se zpěvy
a tanci. Premiéra se konala
v pátek 30. března 2012 v 19
hodin. Publikum tvořilo na 150
lidí. Troufáme si říct, že všichni
měli pusu „od ucha k uchu“.
Smích byl mnohdy tak silný, že
herci museli přestat na chvíli
hrát a počkat, až sál utichne.
Není divu, vždyť herecké
výkony nadchly snad každého.
Hru AKT tvořilo pět herců – Vlastislav Solař (Žílová); Jan Schovanec (Žíla); Jiří Prustoměrský
(Pýcha); Pavel Hladík (Síra) a Jiří Záviška (Turnovský).
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===============================================================

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
===============================================================
SPOLUPRACUJME
V poslední době se projevil mezi jednotlivými zájmovými a společenskými organizacemi, ale
i uvnitř nich, jev, který neprospívá jejich poslání ani jejich existenci samé. Kritika mezi jednotlivými
spolky o tom, kdo kolik spotřebuje obecních peněz, jak vysoké mají členské příspěvky, kolik jsou
schopni si sami vydělat i to, jak jsou prospěšné pro obec (resp. pro občany), ne vždy motivuje členy
těchto spolků k další činnosti. Také jejich prospěšnost je těžko měřitelná. Dá se spíš vypozorovat
z toho, jak je hodnocena aktivita a pestrost dění v Petrovicích zvenčí. Toto hodnocení, myslím si,
vyznívá pro naši vesnici zatím dobře. Avšak to, že funguje mužstvo kopané se svým zázemím kabinami
a hřištěm, že nacvičuje dechová hudba Petrovanka v kulturním domě, kde se také cvičí a nacvičuje, že
funguje sbor dobrovolných hasičů se svým zázemím hasičárnou a klubovnou, zkrátka něco stojí. I když
souhlasím, že peníze z rozpočtu obce se mají vynakládat hospodárně. Na druhé straně však díky
aktivitě těchto spolků a organizací nezískaly Petrovice snad nikdy pověst, že zde tzv. „chcípl pes“.
Ještě další jev mi leží na srdci. Maminky v TJ Petrovice dělají pro děti spoustu zajímavých akcí.
Určitě by se jim lépe dařilo, kdyby se oprostily od osobních invektiv a sporů, které občas při těchto
akcích „vybublávají“ na povrch. Možná by prospělo určení odpovědnosti za organizaci té které akce
jednotlivě každé z nich. My ostatní jistě rádi pomůžeme.
Věřím, že návodem jak na dobré partnerství mezi spolky, bude společný zájezd SPK a zahrádkářů
v měsíci květnu.
Do další spolupráce při akcích pro pobavení všech občanů i dětí přeji dostatek dobré vůle,
toleranci a především neutuchající elán.
Mirek Vespalec

DOŠKOVÁ CHALUPA – MÍSTNÍ MUZEUM
Na konci roku 2011 naše obec koupila od dědiců p. Bryma petrovickou doškovou chalupu.
Možná někdo z petrovických spoluobčanů pochybuje nad účelností investice do takové zdánlivě
bezcenné nemovitosti. Vždyť takové chalupy se za poslední půlstoletí bouraly, aby uvolnily místo
modernímu bydlení. Hodnota této stavby je nyní právě v tom, že již z našich vesnic prakticky
vymizely. Na celé jižní Moravě jsou dnes k vidění pouze tři podobné doškové chalupy a všechny
včetně naší petrovické jsou památkově chráněny.
Petrovická doškovice může jako turisticky atraktivní objekt přispět k vnější propagaci naší
vesnice. Doufáme také, že se stane místem uchování obecní paměti. Za tím účelem zde chceme založit
muzeum, kde budou pro nás a naše potomky uloženy hmotné i nehmotné památky ze života
předchozích generací. Došková chalupa se také může stát zázemím pro menší kulturní akce, např. pro
besedy o historii obce i regionu.
Petrovická došková chalupa je
běžného
obydlí
ukázkou
dříve
domkařů. Na rozdíl od sedláků (láníků,
pololáníků,
čtvrtláníků)
domkaři
vlastnili kromě své skromné chalupy
obvykle jen malá políčka, která
nestačila ani k nejskromnější obživě
často početné rodiny. Domkaři tedy
hledali obživu převážně námezdní prací
a patřili k chudší části vesnického
obyvatelstva. Tomuto způsobu života
odpovídá
i
stavební
koncepce
petrovické doškové chalupy.
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Obytné místnosti jsou malé a stavěné převážně z nepálených cihel „vepřovic“. V hospodářském
zázemí nenajdeme u sedláků nezbytnou stodolu na uskladnění úrody a zemědělských strojů. Také chybí
stáje pro koně a hovězí dobytek. Na malém dvorku doškové chalupy jsou jen malé chlívky pro kozu
a drůbež. Půdní prostory nad obytnými místnostmi sloužily k uložení nevelkých zásob sena a slámy pro
skromné hospodářství. Ze dvora je také přístup do poměrně velkého sklepa klenutého z lomového
kamene, což není pro domkařská stavení typické. Došková střecha, jakkoliv byla dříve znakem obydlí
nejchudších vrstev, je dnes poměrně luxusní záležitost. Přinejmenším co se týče pořizovací ceny. Je to
hlavně dáno dostupností materiálu a cenou práce. Žitná sláma se dnes těžko shání a také řemeslníků,
kteří by uměli došky vázat, je nedostatek. Naštěstí stát hradí většinu nákladů na opravy státem
chráněných památek.
Zatímco stavebně je došková chalupa celkově v poměrně dobrém a původním stavu, interiér byl
v posledních desetiletích hodně přizpůsoben pohodlí majitelů. Z původního nábytku, který by byl starší
50 let se dochovalo velmi málo. Novodobý nábytek nevalné hodnoty byl odvezen, stejně jako budou
odstraněny také drobné stavební úpravy (zateplení a obložení stěn apod.). Plánovaná je celková
rekonstrukce, která by ale měla obnovit původní charakter domkařského obydlí. Časový harmonogram
rekonstrukce nelze zatím přesně stanovit. Projektová dokumentace je hotová a obec bude žádat
o dotace.
Po rekonstrukci se došková chalupa stane centrem místního muzea. V části prostor bude stálá
muzejní expozice. Nezbytný je depozitář, tedy místo, kde jsou uloženy muzejní sbírky, které nejsou
právě vystaveny v expozici. Stejně významnou součástí místního muzea má být také regionálně
zaměřená odborná knihovna.
Muzeum při svém vzniku i poté bude potřebovat vaši podporu. Již nyní je třeba řešit vybavení
dobovým nábytkem. Žádáme naše spoluobčany a příznivce muzea, aby nabídli vhodný nábytek.
Nejlépe prvorepublikový nebo starší, ideálně místního původu.
Do muzejních sbírek přijímáme předměty, které dokumentují historii naší obce a regionu.
Jedná se zejména písemnosti, fotografie, archeologické nálezy, předměty související se zvyky a
tradicemi atd. Do místního muzea patří ale také předměty, dokumentující hospodářskou činnost našich
dědů i vybavení domácností našich babiček. Podle našeho mínění do místního muzea patří také
nehmotné cennosti – paměti a vzpomínky starších spoluobčanů v podobě zápisů nebo nahrávek.
Předměty je možno darovat, zapůjčit, nebo jen umožnit pořízení kopie. Nabídky přijímá Mgr.
Eva Grunová, tel. 515 320 787. Základem muzejní sbírky se stane obecní archiv písemností, fotografií
a vzpomínek pamětníků, které jsme shromáždili během příprav knihy o Petrovicích vydané v roce
2005.
Doufáme, že si petrovické muzeum získá dostatek příznivců a podporovatelů přímo z Petrovic.
Pokusíme se také získat mezi příznivce muzea místní badatele a kronikáře z okolních obcí.
Bronislav a Eva
Grunovi
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========================================================

Z ČINNOSTI SDH PETROVICE
=========================================================
Dne 4. února 2012 se konala členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Petrovice, kde byl
doporučen do funkce velitele zásahové jednotky Vlastislav Solař. Vystřídal tak dosavadního velitele
Zdeňka Sedláčka. Zastupitelstvo obce vzalo toto doporučení na vědomí při 29. zasedání dne 16. února
2012. Současně byla podepsána dohoda o členství v jednotce SDH s Liborem Bognerem ml., Petrem
Janštou a Karlem Tréškem ml.
V současné době pracují členové
SDH na opravách hasičské zbrojnice.
V klubovně byla položena nová prkenná
podlaha, došlo k opravě elektroinstalace
a byly omítnuty a vymalovány stěny. Byla
provedena i pravidelná kontrola strojů. Na
materiál pro stavební úpravy přispěla obec
a rovněž i členové sboru zajistili nemalou
finanční částku za odvoz železného šrotu.
Veškeré práce se řeší svépomocí.

Nejbližší plánované akce SDH:
sobota 12. května 2012

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ v hasičském sportu
fotbalové hřiště v Petrovicích, začátek v 10 hodin

sobota 8. června 2012

účast na SETKÁNÍ HASIČŮ Z OBCÍ PETROVICE
(Petrovice u Sedlčan)

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

ZVEME VÁS…
=========================================================
•
AKT
•
AKT
-

sobota 14. dubna 2012
pořádá SPK Petrovice
repríza divadelní hry Járy Cimrmana se zpěvy a tanci
hrají místní ochotníci
Kulturní dům Petrovice, začátek v 19.00 hodin, vstupné dobrovolné

neděle 22. dubna 2012
pořádá SPK Petrovice
repríza divadelní hry Járy Cimrmana se zpěvy a tanci
hrají místní ochotníci
Kulturní dům Petrovice, začátek v 18.00 hodin, vstupné dobrovolné
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• pondělí 30. dubna 2012
II. SLET ČARODĚJNIC
- pořádá TJ Petrovice v areálu fotbalového hřiště
- sraz v 16.30 hodin před kostelem v čarodějnických kostýmech, uvítáme děti i dospělé
- hry a soutěže pro děti, opékání špekáčků u táboráku, špekáčky pro děti zdarma
- koná se pouze za příznivého počasí
- překvapení večera pro děti i dospělé, občerstvení zajištěno
• úterý 1. května 2012
7. PETROVICKÝ KOŠT
- ochutnávka vín místních vinařů
- pořádá ČZS Petrovice v obecním sklepě, při nepřízni počasí pod pergolou u hřiště
- začátek ve 14 hodin
- vstupné 100 Kč zahrnuje skleničku a neomezenou konzumaci; vinař, který dodá vzorky,
má vstup a skleničku zdarma
• sobota 12. května 2012
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V HASIČSKÉM SPORTU
- pořádá SDH Petrovice
- areál fotbalového hřiště, začátek v 10 hodin
• sobota 23. června 2012
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
- pořádá TJ Petrovice v areálu fotbalového hřiště, začátek ve 14 hodin
- stanoviště s úkoly pro děti, ukázka práce policie, lákavé odměny
- koná se pouze za příznivého počasí
• sobota 23. června 2012
LETNÍ NOC
- pořádá TJ Petrovice v areálu fotbalového hřiště, začátek ve 20 hodin
- hraje skupina STONE z Dobřínska
- zveme k příjemnému posezení pod pergolou, občerstvení zajištěno

Obec Lesonice zve širokou veřejnost na slavnostní otevření

"NAUČNÉ STEZKY LESONICE"
sobota 9. června 2012
sraz v 10 hodin před budovou základní školy
Po slavnostním zahájení následuje společná procházka novou stezkou.
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=========================================================

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
=========================================================
ROK 1927
„Nový rok“ začal opět počasím mírným, které se udrželo po celý leden, jen
posledních několik dní se dostavily mírné mrazy. Počasí se opětně vyznačovalo dešti
a přeháňkami při jižním, západním i severozápadním větru značné síly. Sníh v lednu
objevil se pouze na konci měsíce a to pouze jako poprášek. Obvyklých dětských zábav
zimních, jako sáňkování, stavění sněhuláků a skoro ani bruslení nebylo.
Chřipka se v lednu poněkud rozšířila, takže onemocnělo více lidí. Průběh
onemocnění byl však většinou mírný. Pouze jedno dítě onemocnělo ještě na zánět plic
a bylo veliké nebezpečí úmrtí u něho. Koncem měsíce, asi vlivem chladnějšího a suchého
počasí, chřipky poněkud ubylo.
Dne 27. ledna přistěhoval se dělník Eduard Kožíšek, sem příslušný, z Dalešic
a ubytován byl v obecním domě, zvaném obecně „pastouška“. Dne 31. ledna odstěhoval
se Leopold Grünseisen do Krouné v Čechách. Narození byla 2 a to obě narozené děti
byli chlapci. Zemřela 1 osoba ženského pohlaví. Sňatků manželských nebylo.
Ples sboru dobrovolných hasičů zdejších konal se v neděli, dne 23. ledna za dobré
účasti obecenstva v hostinci Sobotkově. Čistý výnos z plesu věnován na opravu nářadí
hasičského.
Počasí v lednu a počátkem února bylo vesměs velmi mírné, bez sněhu. Teprve
1. týden února, vlastně teprve koncem tohoto týdne nastalo ochlazení a počalo mrznouti.
Teplota noční klesla až na 9 °R, takže vytvořil se led. Sníh však nenapadl. Teprve toto
období způsobilo, že mohlo se ledovati. Mrznutí potrvalo asi 14 dní, tedy do polovice
února.
Dnem 1. února odstěhoval se z obce zdejší Leopold Grünseisen, bývalý obchodník
do Krouné, politický okres Vysoké Mýto v Čechách.
Do obce zdejší přistěhoval se obuvník Kožíšek sem příslušný a počal provozovati
řemeslo obuvnické. Přistěhoval se z kraje jihlavského.
V polovici února nastala obleva, mrazy ustaly. Stav osení důsledkem mírné zimy
ukazoval se koncem února velmi uspokojivý. Obilí velmi dobře přezimovalo a mohlo by
dáti i uspokojivou úrodu, nebude-li nějakou nepohodou postiženo.
Dne 20. února sehráli ochotníci zdejšího sboru dobrovolných hasičů veselohru
„Falešná kočička“ o 3 jednáních od Josefa Skružného. Účast obecenstva byla dobrá,
a výkon ochotníků uspokojil; zvláště některé úlohy podány byly velmi dobře.
Počátek března přinesl počasí velmi příznivé, takže počalo setí jarních druhů
obilí. Setí nebylo nepohodou přerušováno a odbylo se v pořádku. Vláha byla vzhledem
k nepatrnému množství sněhu v zimě, dobrá. Po ukončení setí přišly kratší deště, takže
obilí pěkně vzešlo.
Na začátku března objevily se v obci 2 případy nakažlivé nemoci spály, mezi lidem
známé pode jménem „šarlach“; onemocněl synovec říd. učitele Emanuel Zázvorka
a žákyně měst. školy Františka Šídlová, dcera Františka Šídlo, rolníka a zřízence dráhy.
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Školní budova byla vyčištěna a desinfikována, když onemocnělý žák dopraven byl do
nemocnice v Ivančicích. Rodině pak jmenované žákyně nařízeno, aby nemocná od
ostatních členů rodiny se oddělila. Více případů se toho času neobjevilo.
Koncem března a začátkem dubna počalo zde sázení bramborů a řepy cukrovky.
Letošního roku sázena byla cukrovka ve větším opět rozsahu vzhledem k roku
předcházejícímu.
Jarní počasí v dubnu bylo velmi nestálé a provázené častými přeháňkami
dešťovými i sněhovými, takže rozkvět stromů a veškerý vzrůst byl zdržován. Koncem
dubna rozkvetly třešně a višně, zatím co meruňky a broskve byly již odkvetlé. Tyto
utrpěly chladným a deštivým počasím.
Stavební ruch se jevil počátkem jara výstavbou nových chlévů a částečně
i přestavbou obytného stavení rolníka Bohumila Závišky, stavbou stodoly rolníka
Bystrého a v přípravných pracích obč. Kožíška k stavbě nového obytného stavení.
Občan Kožíšek prodal svůj domek č. 104 u hřbitova Josefu Kotkovi, obchodníku
zeleninou za cenu 9 000 Kč. Manželka jeho ohlásila živnost porodní asistentky, kteréžto
místo bylo v obci zdejší uvolněno.- Strojník Jan Kraus prodal stavení svoje č. 90 jistému
správci hospodářskému, jenž kupoval dům pro svoje rodiče. Z jakési příčiny však kup
zrušen, takže v době tohoto zápisu jest majetníkem toho domu dosavadní vlastník.
Dne 12., 13. a 14. května dostavilo se velmi chladné počasí provázené nočními
mrazy. Z nich byl nejsilnější ze dne 11. na 12. května. Zničen byl květ většiny ovocných
stromů, jako třešní, jabloní a to hlavně na volných místech. V obci nebylo poškození
květů úplné. Pouze ořechy byly mrazem spáleny dle lidového rčení „na tabák“. Z rostlin
polních velmi poškozena byla kukuřice, jež místy zmrzla úplně, pak utrpěly brambory
a řepa. Obilí zde poškozeno nebylo, neboť žito nekvetlo ještě a ostatní druhy nejsou ještě
vymetány. Škody v zahradách nejsou tak značné jako na poli. Poškozeny byly fazole,
zelenina a ovšem ze značné části i stromoví. Druhé dva dny bylo ochlazení již mírnější,
ale i tyto dny teplota noční klesla pod 0 °.
Měsíc květen vyznačoval se počasím suchým. Bouřky míjely zdejší obec, takže do
polovice měsíce téměř vůbec nepršelo. Tlak vzduchu byl většinou značně vysoký. Suchem
zdržen vzrůst rostlinstva a postup prací, hlavně na okopaninách byl opožděn. Druhá
polovina května přinesla přerušení suchého počasí a přišly deště, které zlepšily vzrůst
obilí, ale hlavně okopanin, takže se stav úrody značně zlepšil. Stopy škod způsobených
mrazy se celkem skoro zahladily.
Červen vyznačoval se počasím příznivějším než-li květen. Senoseč odbyla se za
podmínek příznivých, takže seno a jetel sklizeny byly v dobrém stavu. S kosením sena
a jetele začato bylo asi kolem 10. června. Letos nedostavily se rušivé a dlouho trvající
deště, jak tomu v době senoseče bylo roku loňského.
pokračování příště…
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=========================================================

ZE SPORTU
=========================================================
FOTBALOVÉ JARO 2012 SE ROZJÍŽDÍ
Stalo se již tradicí, že se v našem zpravodaji objevuje i článek o činnosti místního fotbalového
oddílu, a tak tomu je i tentokrát.
V kostce bych se chtěl ohlédnout nad fotbalovým zimním obdobím, kdy se oficiální zápasy OFS
nehrají. Jako již tradičně v zimním období chodí naši hoši každý pátek (prosinec, leden i část února)
do Krumlova do sportovní haly a pak i každou neděli dopoledne, když počasí dovolí, do Petrovic na
hřiště. Letošní účast bych hodnotil jako průměrnou a osobně nechápu, když jsou tady tyto možnosti, že
si dost hráčů nenajde dvě hodiny volna a nejde si protáhnout tělo. Potom když začne zimní příprava,
jsou již po jednom tréninku hodně rozlámaní. Zase se nějaký čas neukážou, než se začne kopat
přípravný zápas. Věřím, že se v těchto řádcích najdou, chytí se za nos a budou pravidelně účastni na
trénincích.
Před jarními odvetami jsme si zajeli zahrát do Brna přímo do TCM Zbrojovky (tréninkové centrum
mládeže) na umělou trávu třetí generace. Soupeřem nám bylo mužstvo z okresu Brno – venkov,
účastník okresního přeboru o dvě třídy výš něž my. Výsledek hovoří sice jasně ve prospěch Přeštic, ale
nebýt slabé chvilky hned v úvodu utkání, kdy jsme po 12 minutách prohrávali 3 : 0, soudím, že na
první zápas a navíc jen se 7 hráči našeho mužstva, nebyl výsledek tak zlý. Další přípravné zápasy jsme
sehráli již na domácí půdě a utkání s mužstvem Rouchovan jsme vyhráli 5 : 0 (branky: Březina 2x,
Vespalec Tomáš, Bogner Luboš a Patrik) a mužstvem Horních Kounic „B“ jsme prohráli 0 : 2 .
První jarní mistrovské utkání na hřišti Tavíkovic jsme zvládli na výbornou a vyhráli 1 : 4 (0 : 2) po
brankách Luboše Bognera, Březiny, Jirky Vespalce a naší posily pro jaro Zdenka Fialy. Druhé jarní
utkání na domácí půdě se nám výsledkově ani herně zrovna nevydařilo, i když v úvodu utkání jsme
soupeře jasně přehrávali a dokonce i vedli po brankách Březiny a Fialy 2 : 0. K tomu ještě nastřelil
Šnepfenberg břevno a Světlík překopl prázdnou branku z malého vápna. Do poločasu se však soupeři
podařilo vyrovnat po přísně nařízené penaltě a následné vlastní teči do odkryté části naší branky po
hlavičce soupeře. S výsledkem 2 : 2 nejsme ani trochu spokojeni a body musíme získat v následujícím
utkání na půdě Suchohrdel u Miroslavi.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Na jarní zápasy našich fotbalistů vás srdečně zve Olda Sobol.

Fotografie z přípravného utkání na TCM Zbrojovky Brno se soupeřem z Přeštic
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Rozlosování jarních utkání fotbalového oddílu TJ Petrovice:
Datum

Domácí

Hosté

Čas

neděle 22.04.2012

Petrovice

Braníšovice

10:15

neděle 29.04.2012

Jamolice

Petrovice

16:00

neděle 06.05.2012

Skalice

Petrovice

10:15

neděle 13.05.2012

Petrovice

Miroslav "C"

10:15

neděle 20.05.2012

Dobřínsko

Petrovice

16:30

neděle 27.05.2012

Petrovice

Vedrovice

10:15

neděle 03.06.2012

Rybníky

Petrovice

16:30

neděle 10.06.2012

Petrovice

Olbramovice "B"

10:15

neděle 17.06.2012

Hostěradice "B"

Petrovice

16:30
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