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

ZZEE    ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ    ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA    OOBBCCEE  
========================================================= 

 

49. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. ledna 2013 

 ZO projednalo a schválilo prodej části parcely p.č. 2598 v k.ú. Petrovice panu Zdeňku 

Březinovi o výměře cca 750 m
2
. Prodejní cena bude dle ceny obvyklé podle sdělení 

finančního úřadu. Budoucí kupující si zajistí vyměření pozemku na své náklady. 

 ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Europroject na vypracování ţádosti o dotaci na 

MMR ČR ve věci obnovy dětského hřiště u kulturního domu. K tomu obec nechá zaměřit 

pozemek p. č. 11/1 ve vlastnictví obce. Cena za vypracování ţádosti je 15 000,- Kč včetně 

DPH. 

 ZO projednalo ţádosti společnosti Fiera, a.s., o vyjádření k projektovému návrhu 

a o povolení umístění elektrického zařízení na stavbu „Petrovice, kabel NN p. Bogner“, 

jejímţ investorem je E.ON Distribuce, a.s. ZO podmiňuje souhlasné stanovisko k těmto 

ţádostem souladem s projektovou dokumentací na kanalizaci a ČOV v obci Petrovice.  

Toto souhlasné vyjádření si zajistí ţadatel u zpracovatele projektu L design, Drobného 49, 

Brno. 

 Starostka informovala ZO o přijetí věcného daru  od firmy E.ON Česká republika, s.r.o. 

Jedná se o hrací sadu s potištěnou plachtou, barevnými kuţelkami a hrací kostkou. 

 ZO schválilo ţádost  SDH Petrovice o pořádání Hasičského plesu dne 19. 1. 2013. 

 ZO schválilo ţádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za nájem sálu za Silvestrovskou 

zábavu dne 31. 12. 2012. 

 

50. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 24. ledna 2013 

 ZO projednalo a neschválilo ţádost manţelů Peterčákových o prodej parcely č. 105/12.  

 Starostka informovala ZO o postupu prací při vyřizování ţádosti o dotaci na rekonstrukci 

dětského hřiště u kulturního domu. 

 ZO odloţilo projednání zprávy inventarizační komise na příští zasedání. 

 Starostka informovala ZO o přípravě projektu obecního sadu. Nutná je schůzka 

s dodavatelem stromků a úprava stávajícího porostu. 

 ZO projednalo ţádost pana Petra Kučery o práci na VPP. Vzhledem k tomu, ţe dosud 

není jasné, zda budou VPP v roce 2013 zřízeny, není moţné ţádosti vyhovět.  

 Starostka informovala ZO o konání pracovní schůzky ohledně aktuálního stavu ţádosti 

o získání dotací na stavbu kanalizace a ČOV. Pro získání dotace je ještě nutné zhotovit 

realizační projekt. Starostka pozve na příští zasedání ZO p. Oldřicha Štěrbu, aby vysvětlil 

aktuální situaci a zodpověděl dotazy. 

 ZO projednalo nabídku na prodlouţení roční registrace obce na portálu www.ziveobce.cz 

a rozhodlo tuto nabídku neschválit. 

 Starostka seznámila ZO se ţádostí ředitelky mateřské školy o navýšení rozpočtu na rok 

2013.  

http://www.ziveobce.cz/
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 Starostka informovala ZO o povinnosti obce na zřízení účtu u ČNB určeného k příjmu 

dotací ze státního rozpočtu podle novely zákona o rozpočtových pravidlech. 

 ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 1000 Kč pro TJ Petrovice na 

pořádání dětského karnevalu dne 16. 2. 2013 a schválilo prominutí poplatku za nájem sálu 

na tuto akci. 

  

  

51. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 7. února 2013 

 ZO projednalo a odsouhlasilo, aby obec pokračovala v zajišťování všech podkladů, které 

směřují k zajištění uzavření smlouvy se SFŢP ČR o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV 

ve smyslu podané ţádosti na SFŢP ČR. Toto rozhodnutí bude zohledněno v rozpočtu 

obce na rok 2013. 

 ZO projednalo zprávu inventarizační komise a schválilo návrh na vyřazení drobného 

hmotného majetku (viz příloha) v celkové ceně 49.553,70 Kč. 

 Starostka informovala ZO o schůzce s dodavatelem stromků ohledně přípravy projektu 

obecního sadu. Nutná je úprava pozemku, brigáda k tomuto účelu se bude konat v sobotu 

23. 2. 2013 odpoledne. 

 ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ v době jarních prázdnin. 

 ZO projednalo ţádost ředitelky MŠ o navýšení rozpočtu na rok 2013 a pověřilo starostku 

seznámit ředitelku MŠ s aktuální finanční situací obce a výhledem na další léta. 

Vzhledem k plánované výstavbě kanalizace není moţné výrazně navýšit příspěvek 

mateřské škole. 

 ZO projednalo ţádost Tomáše Vespalce o pokácení akátů na mezi u fotbalového hřiště.  

ZO souhlasí s pokácením akátů na parcele 5/1 mezi hřištěm a stodolami u Hodečkových a 

s vyčištěním přilehlé meze.  Ţadatel si ponechá dřevo z pokácených stromů a na jejich 

místě vysadí alej z lípy malolisté na vlastní náklady a zajistí údrţbu a zalévání 

vysazených stromů po dobu jednoho roku. 

 ZO projednalo ţádost dechové hudby Petrovanka o finanční podporu na pořádání tradiční 

akce večer při dechovce konaný dne 20. 4. 2013. ZO schválilo poskytnutí částky 10.000 

Kč na tuto akci a bezplatné zapůjčení kulturního domu a kuchyně. 

 ZO revokovalo své rozhodnutí ze dne 10. 1. 2013 o výši ceny za prodej části parcely p.č. 

2598 o výměře cca 750 m
2
. ZO schválilo prodej uvedené části parcely panu Zdeňku 

Březinovi za cenu 6 Kč/m
2
, daň z převodu nemovitosti zaplatí kupující i prodávající 

rovným dílem. Kupující si zajistí vyměření pozemku na své náklady. 

 ZO projednalo a schválilo Kupní smlouvu číslo1213000049/172973 uzavřenou na 

základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1211001931/149994 ze dne 

11. 11. 2011 mezi obcí Petrovice a JMK Net, s.r.o., a pověřilo starostku jejím podpisem. 

Předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení v lokalitě Farská zahrada. 

 ZO projednalo a schválilo ţádost SPK Petrovice o povolení pořádání masopustní zábavy. 

 ZO projednalo a schválilo ţádost SDH Petrovice o prominutí poplatku za zapůjčení sálu 

na hasičský ples. 
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52. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. února 2013 

 ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2013. Tento bude po zákonem stanovenou lhůtu 

vyvěšen na úřední desce. 

 ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s provedením vodovodní přípojky na 

parcele č. 69 v k. ú. Petrovice. 

 ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 014130003422/001 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o nové kabelové 

vedení NN v rámci realizované stavby „Petrovice, kabel NN pro RD“ na pozemcích ve 

vlastnictví obce. 

 ZO schválilo nákup skleniček na stopce v počtu 200 ks a 3 ks protiskluzových táců za 

celkovou cenu cca 3500 Kč do kulturního domu. 

 Starostka informovala ZO o dotačních programech Jihomoravského kraje pro rok 2013 

v oblasti rozvoje venkova, kultury a památkové péče a zkvalitnění sportovního prostředí. 

ZO pověřilo starostku zjistit bliţší informace o moţných předmětech dotace. 

 ZO projednalo ţádost pana Josefa Reitera o součinnost s projektem na výstavbu 

rodinných domů v katastru obce.  Budoucí příjezdová cesta k zamýšlené lokalitě pro 

výstavbu leţí na parcelách soukromých vlastníků, navíc náklady na prodlouţení 

inţenýrských sítí a vybudování komunikace jsou nad současné finanční moţnosti obce. 

 Starostka informovala ZO o moţnosti přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce. 

Obec zveřejní tuto informaci místním rozhlasem a na úřední desce. 

 ZO vzalo na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu pohostinství k 30.6.2013 a pověřilo 

starostku návrhem podmínek výběrového řízení na nového nájemce. 

 Starostka informovala ZO o situaci ohledně přeloţení přípojky nízkého napětí pro 

doškovou chalupu. 

 

53. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 5. března 2013 

 ZO projednalo moţnost podání ţádosti o dotaci na výměnu oken a dveří v celé budově 

MŠ. Z místních truhlářských firem, které byly 25. 2. 2013 osloveny o cenovou nabídku, 

odpověděla pouze jedna firma. ZO doporučuje oslovit další firmy z okolí (vyrábějící 

dřevěná i plastová okna a dveře), přičemţ rozhodující pro zadání zakázky bude cena. 

Výměna oken a dveří se uskuteční pouze v případě, ţe obci bude z JMK přidělena dotace. 

 ZO vzalo na vědomí dva dopisy adresované zastupitelstvu obce od p. Josefa Reitera. ZO 

ukládá starostce odpovědět písemně pisateli ve znění, na kterém se při zasedání společně 

dohodli. 

 ZO projednalo ţádosti šesti uchazečů na VPP pod obcí v roce 2013. ZO schválilo 

přijmout na veřejně prospěšné práce 3 pracovníky evidované na úřadě práce s trvalým 

pobytem v naší obci, a to paní Marcelu Tomečkovou, paní Marii Potůčkovou a paní 

Jaroslavu Vespalcovou. Úřad práce dotuje tato místa částkou cca 11 000,- 

Kč/pracovníka/měsíc. Část povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění uhradí ze 

svého rozpočtu obec. ZO pověřuje starostku poţádat na ÚP Znojmo o tři místa, 

zaměstnání pod obcí by počalo dnem 1. dubna 2013 a končí 31. října 2013. ZO se přiklání 

vytvořit tři pracovní místa vzhledem k výhodné dotaci v letošním roce. 
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 ZO projednalo a schválilo znění záměru obce pronajmout nebytové prostory, konkrétně 

provozovny pohostinství nacházející se v části kulturního domu v obci Petrovice za 

účelem provozování hostinské činnosti (viz příloha). Lhůta pro podání ţádostí počíná 

dnem 21. března 2013 a končí dne 15. května 2013 ve 12 hodin.  Záměr bude zveřejněn 

na úřední desce v obci i elektronické úřední desce na www.petrovice.com 

 ZO projednalo a schválilo návrh rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 2012.  

 Starostka informovala ZO o dnešním zahájení řízení na výstavbu kanalizace a ČOV 

k vydání stavebního povolení. 

 

54. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. března 2013 

 Starostka informovala ZO o doplnění dokumentace DSP kanalizace o situace odbočení 

pro jednotlivé domy v obci na základě poţadavku odboru ŢP Moravský Krumlov. Cena 

za tyto práce provedené firmou L Design Brno je 13.915,- Kč včetně DPH. 

 ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2013, viz příloha. 

 Starostka informovala ZO o plánovaném cvičení orgánů krizového řízení a sloţek 

integrovaného záchranného systému pod názvem ZÓNA 2013. Součástí cvičení bude 

spuštění sirén dne 26. 3. 2013. 

 Starostka informovala ZO o vydání stavebního povolení na stavbu „Chodník – lokalita 

Farská zahrada“. ZO uloţilo starostce zadat výběrové řízení na zhotovení této stavby 

oslovením nejméně 3 dodavatelů. 

 ZO projednalo ţádost společnosti Fiera, a.s., o povolení umístění elektrického zařízení na 

obecním pozemku parc. č. 2762 (akce „Petrovice, kabel NN p. Bogner“) a uloţilo 

starostce projednat tuto ţádost s projektanty kanalizace Látalem a Štěrbou, zda je tento 

projekt v souladu s plánovanou stavbou kanalizace. 

 ZO pověřilo starostku zjistit podmínky pro schválení obecní vyhlášky na zákaz 

podomního prodeje zboţí a sluţeb.  

 

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

IINNFFOORRMMAACCEE    OOBBČČAANNŮŮMM  
========================================================= 

UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY 

V poslední době přibývá podomních prodejců, kteří nabízejí výhodné sluţby (energie) 

nebo výrobky. Takoví prodejci se rádi zaměřují hlavně na starší spoluobčany                

a samostatně ţijící lidi. Na pravidelné odečty elektroměrů a vodoměrů bývají občané 

včas upozorněni místním rozhlasem.  

Nedůvěřujete neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do domu, pozor si 

dejte i na  náhodné telefonáty, kdy se volající vydávají za rodinné příslušníky a prosí   

o peníze. Podomní prodej dek, hrnců a nářadí je ve většině případů podvod. 

Apelujeme i na příbuzné, aby především samostatně ţijícím seniorům o případech 

podvodníků pověděli.  
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SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU 

Dne 9. 5. 2013 proběhne v naší obci svoz objemného odpadu z domácností. Kaţdý 

občan má tak moţnost odevzdat veškerý objemný komunální odpad.   

Do objemného odpadu patří:  

 Části vybavení bytu  

 Části nábytku  

 Koberce  

 Ţidle  

 Matrace  

 Odpad větších rozměrů, který nelze uloţit do běţně pouţívaných nádob na 

směsný komunální odpad  

Do objemného odpadu NEPATŘÍ: !!!  

 Stavební suť  

 Výkopová zemina  

 Autovraky  

 Předměty obsahující nebezpečné odpady, např. autobaterie, oleje, barvy, jedy, 

zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení, a dále pneumatiky, kovové 

předměty, ţivnostenský odpad  
 

PŘEHLED  VYPRODUKOVANÉHO  ODPADU  ZA  ROK  2012 

V naší obci byl v roce 2012 odvezen firmou AVE CZ tento odpad: 

papír …………………………..……  1,387 tun 

plast …………………….......………  1,498 tun 

sklo čiré ………………………..…..  0,80 tun 

sklo směsné ……………………......  1,219 tun 

nápojový karton …….……………..  0,117 tun 

směsný odpad (popelnice) …………  81,695 tun 

 

Děkujeme občanům, kteří třídí odpad a pomáhají tak šetřit ţivotní prostředí. Znovu ţádáme 

občany, aby přistavovali popelnice k vyvezení pokud moţno zcela naplněné. Pokud se bude 

třídit odpad řádně, sníţí se jeho mnoţství a tím i počet popelnic. Kontejnery na tříděný odpad 

jsou všem k dispozici za kulturním domem. Během svozového dne nás občas udiví mnoţství 

popelnic u rodinných domů. Stává se, ţe u některých domů stojí 4 a více velkých popelnic, 

coţ je zaráţející. Zatímco občané dosud platí za odpady paušální poplatek bez ohledu na 

počet popelnic, obec platí za odvoz odpadu svozové firmě podle mnoţství vyváţených 

popelnic, i kdyţ je část z nich pouze poloprázdných. Pokud se bude nadále zvyšovat počet 

vyváţených popelnic, i kdyţ se počet obyvatel obce trvale sniţuje, budeme (ač neradi), 

nuceni přistoupit ke zvýšení poplatku za odpady. Další zvaţovanou moţností můţe být 

regulace počtu popelnic na domácnost podle počtu členů domácnosti s  moţností 

„zakoupení“ vyváţení dalších popelnic nad limit za příplatek. O přijatém řešení budou 

občané včas informováni. 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE ŢÁDÁ OBČANY, ABY K VYVÁŢENÍ A TŘÍDĚNÍ 

ODPADU PŘISTUPOVALI SVĚDOMITĚ A ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME. 
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================================================= 

ZZEE    ŢŢIIVVOOTTAA    MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLYY  
========================================================= 

 

Ředitelství MŠ Petrovice oznamuje, ţe 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY na školní rok 2013/2014  

se bude konat v pondělí 29. dubna 2013 od 10 do 15 hodin v budově MŠ. 

K zápisu nechť se dostaví se svým občanským průkazem,  

s rodným listem a očkovacím průkazem dítěte  

rodiče těch dětí, které dovrší do konce roku 2013 nejméně 3 roky. 

Bliţší informace na telefonech: 515 323 124 nebo 736 624 588. 

 

 

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

          ZZEE    ŢŢIIVVOOTTAA  ZZŠŠ  LLEESSOONNIICCEE  
         ====================================================== 

 

KDYŢ SÍLÍ U STROMU JEHO 

KMEN, SÍLÍ I JEHO VĚTVE                                 

je motto projektu ZŠ Lesonice pod 

názvem „Třicetidenní dřepování“.  

Cílem projektu je posílení fyzické 

kondice a rozvoj matematické 

gramotnosti.  

Kaţdý den o přestávce, po první 

vyučovací hodině, všichni cvičíme dřepy za poslechu písničky, kterou si vybírají ţáci. 

Po odcvičení si ţáci zanesou počet dřepů do svého grafu (viz. foto). Ţáci nesoutěţí 

mezi sebou, kdo udělá nejvíce dřepů, ale soutěţí kaţdý sám se sebou – dřepy si 

navyšuje podle toho, na kolik se cítí. Tak má jednotlivý ţák radost z kaţdého 

přidaného dřepu. Rozvíjí nejenom fyzickou kondici, pěstuje disciplínu, zavádí si do 

ţivota pravidelnost cvičení, ale rozvíjí si i matematickou gramotnost.  Učí se číst 

v grafu, sleduje a počítá o kolik více, méně dřepů zacvičil, porovnává. Na začátku 

projektu jsme věnovali čas vyhledáváním odpovědí na otázky: Co je dřep? Co se při 

dřepu posiluje? Jaké jsou druhy dřepů? Jak správně cvičit dřep? Najité informace 

mnohé překvapily. (viz.foto) 
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Kdyţ jsme začali cvičit dřepy v říjnu 

loňského roku, netušili jsme, ţe 

z původně naplánovaného měsíčního 

projektu se stane projekt celoroční 

a my budeme v „dřepování“ 

pokračovat další měsíce.  Cvičíme uţ 

přes sto dní a vzájemně proţíváme 

radost z neustále se navyšující vlastní 

kondice. Jako přínosné hodnotím 

i společné cvičení, protoţe někdy na 

nás sedne nechuť cvičit a při 

vzájemné podpoře ji dokáţeme 

překonat. Co dalšího „dřepování“ 

ţákům přináší? 

Především z původně chaotického 

plánování počtu dřepů na jeden 

měsíc, ovlivněné snahou zacvičit 

dřepů co nejvíce, se po zkušenosti 

(často bolestné, svaly na nohou se 

ozývaly celý týden) stalo uvědomělé 

plánování, postavené na znalosti 

vlastního těla a schopnosti určit reálný cíl v počtu dřepů. Neopomenutelným přínosem 

pro ţáky je uvědomění si své 

hodnoty, víry v sebe sama, ţe 

zvládnou to, co si naplánovali. 

Proţívají radost sami nad sebou, 

umí se ocenit, pochválit. Děkuji 

ţákům za jejich přístup a snaţení ve 

svém osobním růstu. 

Celý projekt zakončíme slavnostně 

na oslavách stého výročí školy 15. 

června. (To uţ budeme dřepovat 

cca 170 dní.) 

Přijměte naše pozvání a společně 

s námi proţijte oslavu školy, 

která poskytuje vzdělávání dětem neuvěřitelných sto let. Podrobný program 

oslav je uveden na pozvánce. 

Těšíme se na setkání 15. června 2013. 

Emilie Mácová, ředitelka školy 
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=================================================== 

IINNFFOORRMMAACCEE    ZZ  KKNNIIHHOOVVNNYY  
===================================================  

NOVĚ  ZAPSANÉ  KNIHY 

 

Beletrie dospělí: 

Zola E.: Nana Merle R.: Muţi pod ochranou 

Boccaccio G.: Dekameron Miguens S.: Kateřina Veliká (Láska 

k moci) 

Cartland B.: Plachá manţelka Mináč V.: Nikdy nejsi sama 

Dumas A.: Hrabě de Monte Christo Němcová B.: V zámku a v podzámčí 

Fughum R.: Všechno, co opravdu potřebuju 

znát, jsem se naučil v mateřské školce 
Nytrová O.: Opravdové příběhy zvířat 

Hartog J.: 3x Gregory a Yvonna Pittnerová V.: Na kovárně 

Hemingway E.: Stařec a moře, Fiesta První lásky 

Herriot J.: Zvěrolékař mezi nebem a zemí Pujmanová M.: Pacientka doktora Hegla 

Jelínek H.: Zpěvy sladké Francie Robertsová N.: Zaváté stopy;  Klíč 

světla,  Klíč vědění,  Klíč odvahy 

Javořická V.: Duha;  Údolím slz I.,  II.  Řeháčková V.: Lázeňská známost 

Jirásek A.: Skály Řezáčová E.: Pozlacené dno 

John R.: Jak jsem viděl Ameriku Schulz K.: Kámen a bolest 

Lazarová K.: Kavčí pírko Vančura V.: Markéta Lazarová 

Maupassant G.: Zbabělec a jiné povídky Woodová B.: Duhový had 

Mc Bain E.: Zub za zub Závada V.: Hoře lásky 
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Naučná - dospělí: 

Bohmig U. MUDr.: Přírodní léčitelství 

v domácí praxi 

Hrníčkové pečení 

Boulová J.: Sto receptů z ryb a plodů 

moře 

Jak vznikl ţivot? Evolucí, nebo 

stvořením? 

Dextreit R.: Zdraví pro celý ţivot Kronbergerová M.: Ecco L´italiano 

Dolejší A.: Zelenina na zahrádce Loněk P.: Jaromír Jágr - Uprostřed trati 

Drozdová M.: Tajemství mého hubnutí Macht J.: Praha poetická 

Gabler E.: Ptačí budky a krmítka Martinková V.: Čítanka 4 

Hanzák J.: Světem zvířat V. bezobratlí 2 Piersová H.: Bydlí s námi morče 

Havelková M.: Ovoce a zelenina ve skle Plzák M.: Taktika a strategie v lásce 

Heineová G.: Móda pro nejmenší Přeučil F.: Brno a okolí  

 

Beletrie děti: 

Collodi C.: Pinocchiova dobrodruţství  

Erben K.J.: Pohádky Renč V.: Perníková chaloupka 

Maršíček J.: Světlušky Tilschová A.M.: Zlatý čáp 

Pavlíček D.M.: Domov (obrázky M. Alše 

se slovy lidové poesie) 

Voříšková M.: Zpívající housle (cikánské 

pohádky) 

 

Beletrie mládeţ: 

Arbes J.: Syn předměstí Kosina M.: Hoši od Modré řeky 

Black C.: Dobyvatelé ztracené archy London J.: Bílý tesák 

Hercíková I.: Nataša May K.: Petrolejový princ; Kapitán 

Kajman 

Hodačová H.: Prázdniny s Milenou Steklač V.: Ţlutý Robert & James Bond 

Horelová E.: Léto jako kdyţ vyšije Štorch E.: Volání rodu;  Lovci mamutů 

Huttlová J.: Kmotřenka Věra Verne J.: Tajuplný ostrov 

Kolář J.: Enšpígl Kosina M.: Hoši od Modré řeky 

 London J.: Bílý tesák 

 

Naučná – mládeţ: 

Bělina P.: Osobnosti ducha českých dějin Tetourová M.: Správným klukům 

Fidler J.: České královny  Volhejnová V.: Čeští spisovatelé 

Chaloupka O.: Setkání s českými 

spisovateli 

Votruba J.: „Stůj!“ „Pozor!“ „Volno!“  

 

OOttvvíírraaccíí  ddoobbaa  jjee  kkaaţţddýý  ppáátteekk  oodd  1177  ddoo  1199  hhooddiinn..  

ZZaa  ppooppllaatteekk  55,,--  KKčč  ssii  mmůůţţeettee  nneecchhaatt  oobbaalliitt  nnaa  mmíírruu    

ssvvéé  vvllaassttnníí  kknniihhyy  ddoo  pprrůůhhlleeddnnéé  ffóólliiee..  
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============================================ 

UUSSKKUUTTEEČČNNĚĚNNÉÉ    AAKKCCEE  
========================================================= 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 

se letos uskutečnila v neděli 6. ledna. Koledníci pro potřeby Oblastní charity Znojmo 

vybrali v naší obci 14 723 Kč. V okresu 

Znojmo se vybíralo do 403 pokladniček 

a celková částka činila 1 566 365 Kč. 

Z těchto peněz bude hrazena charitní 

ošetřovatelská sluţba, nákup 

polohovacích postelí, invalidních 

vozíků, zdravotního materiálu, pomoc 

a podpora dětem v chudých rodinách, 

pomoc obětem domácího násilí, apod. 

Více informací najdete na internetových 

stránkách http://znojmo.charita.cz 

 

 

HASIČSKÝ  PLES 

Členové SDH Petrovice připravili 

tradiční hasičský ples, který se 

uskutečnil v sobotu 19. ledna 2013. 

K tanci a poslechu vyhrávala 

dechová hudba Petrovanka a 

hudební skupina Fa-Mi-Ro. 

Nechyběla ani bohatá tombola a ti, 

na které se usmálo štěstí, si domů 

odnášeli pěkné ceny. 

 

 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD UŢ PODVANÁCTÉ 

Tak jako kaţdým rokem vyrazil do 

ulic naší obce průvod masek 

doprovázený skupinou Fa-Mi-Ro. 

Kostýmy byly vskutku nápadité – 

kravička, vinná réva, Karkulka, vlk, 

šoféři i s automobilem, kovboj, lesní 

ţena a mnohé další. Místní občané si 

mohli v předprodeji zakoupit 

vstupenku na zábavu a navíc měli 

pro maškary připraveno bohaté 

občerstvení. Děkujeme touto cestou 

vám všem za milé přijetí, finanční 
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příspěvek, výborné pokrmy a lahodné nápoje. I kdyţ nám letos počasí vcelku přálo, 

horké svařené víno nebo čaj cestu vţdy zpříjemní.  

 

KARNEVAL PRO DĚTI 

V sobotu 16. února 2013 se 

v Petrovicích opět rozezněl 

dětský smích. V kulturním 

domě se pod hlavičkou TJ 

konal karneval pro děti 

aneb Kdo si hraje, nezlobí. 

Šašek Chose se svými 

třemi kamarády kravičkou 

Martinou, čarodějnicí 

Míšou a beruškou Katkou 

téměř tři hodiny bavili děti 

z Petrovic a okolí. 

Děti si vyzkoušely soutěţ 

v hádání písniček z filmů a pohádek, společně jsme si zatančili a parádně protáhli tělo. 

Nechyběly různé hry ve zručnosti – prolézání tunelů a obručí, apod. V průběhu 

odpoledne proběhla velká promenáda všech masek, kde jsme vybrali 6 nejhezčích 

kostýmů z mladší a starší kategorie dětí. Nechyběla velká tombola, kterou připravili 

členové TJ. O výdej cen a občerstvení se postarala Jarka Vespalcová s Helčou 

Janštovou a paní Stixovou. 

Karneval jsme ukončili posledním tancem, kde na děti ze stropu padalo téměř 300 

nafukovacích balonků. Děti je mohly praskat a dováděly dle libosti. Soutěţí se 

zúčastnili i dospěláci a z karnevalu všichni odcházeli spokojeni i tak trochu unaveni. 

Ale s úsměvem  Vţdyť kdo si hraje, nezlobí! 

Ivana Frimelová 

 

MASOPUSTNÍ  ZÁBAVA S CESTOU KOLEM SVĚTA 

Na sobotu 16. února 2013 připadla masopustní zábava, která patří uţ k pravidelným 

kaţdoročním akcím. Letos se konala jiţ podvanácté, ale se zbrusu novým programem! 

Místní (i mírně přespolní) ţeny a muţi nacvičili opět svá taneční vystoupení a o 

dobrou zábavu nebyla nouze. 

Úderem 20. hodiny začala vyhrávat hudební skupina Hurikán z Moravského 

Krumlova pod vedením Václava Ostrovského st. a ihned byl zcela zaplněn taneční 

parket. O dvě hodiny později se zatáhla jevištní opona a sálem se rozezněl zvuk 

letadla. Na palubě všechny přítomné přivítal hlas letušky a rázem jsme se ocitli ve 

slunném Mexiku. Na taneční parket vstoupily tanečnice z této exotické země a 

zatančily svůj nádherný tanec charakteristický širokými sukněmi. Pak následovala 

cesta do Rumunska, kde nás překvapily a tak trochu oloupily cikánky. Neţ zahoukala 

policejní siréna, stihly zatančit za potlesku publika působivý tanec. Poté jsme 

s cestovní kanceláří „Petrovice Air“ navštívili Rusko, a to zrovna v době, kdy se 

Ivánek rozhodl vydat do světa hledat svou Nastěnku. Na cestu dostal od své matky 
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několik cenných rad a v zápětí přitančily na scénu ruské děvočky, jedna hezčí neţ 

druhá. Však se také Ivánek s nimi pustil do tance a v závěru neunikl davu těchto 

děvčat… To uţ se ale letadlo s pasaţéry vznášelo přes velkou louţi a přistálo 

v Chicagu a rovnou do 30. let minulého století. Zrodil se tu zcela nový tanec 

charleston, který předvedly tři tanečnice. Jen co dotančily, vtrhlo na sál pět 

kankánových tanečnic z Francie. Během svého vystoupení se některé pustily 

do náročných gymnastických prvků. Poslední zastávkou byly Havajské ostrovy. Při 

příchodu havajských tanečnic se sálem ozýval obrovský potlesk, neboť stylově oděné 

tanečnice hezky krouţily nejen zápěstím, ale i svými boky. Nádherná hudba 

povzbudila pasaţéry letadla k potlesku a po celou dobu jejich vystoupení tleskali 

a tleskali. Na závěr jsme šťastně přistáli a ocitli se na „rodné hroudě“. Všude dobře, 

doma nejlíp! Během polky se znovu představili tanečnice a tanečník z cizích zemí a za 

svá vystoupení sklidili právem bouřlivý potlesk. Uţ teď se těšíme, kam nás cestovní 

kancelář zaveze příští rok. 

Program však zdaleka nebyl u konce. Za oponou se v průběhu hraní skupiny Hurikán 
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převlékali muţi. Nacvičili letos tanec doprovázený ohňem, takţe o jedinečný kulturní 

záţitek bylo postaráno. Po úvodní sestavě odhodili své středověké pláště, pod nimiţ 

byli oblečeni do bílých tílek, červených kraťasů a pokrývku hlavy tvořila čepice zvaná 

„zmijovka“. Z pódia gymnastickými prvky vklouzla na sál čtveřice sportovců, která 

předvedla náročné sestavy, aţ se tajil dech. Změna hudby ohlásila konec vystoupení 

a na známou spartakiádní píseň opustili naši tanečníci parket. Opět se sálem strhl 

bouřlivý potlesk, smích, pískot a nadšené pokřikování. Všem návštěvníkům zábavy se 

obě vystoupení velmi líbila, chvála byla slyšet všude kolem, coţ nás samozřejmě 

velmi těší a splnil se nám náš cíl!!! Poděkovat se sluší rodině Frimelových, která si 

dala práci s choreografií i většinou kostýmů. 

Během zábavy se podával jelení guláš, který opět výborně uvařil Honza Vespalec. 

I tombola byla bohatá a děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary. 

Zábava se vskutku vydařila a za výtěţek zaplatila organizace SPK Petrovice pronájem 

sálu i za čtyřměsíční zapůjčení k nácviku tanců. Obci zaplatila částku 5000 Kč na 

pokrytí energií a za dalších cca 5000 Kč pořídí bezdrátové mikrofony k obohacení 

zvukové aparatury. Před zábavou nechala za 1834 Kč opravit všechna světla na pódiu. 

Všech 40 tanečníků obdrţelo na památku fotografie a videozáznam na DVD. 

 

 
SBÍRKA  OŠACENÍ 

V týdnu od 25. února do 2. března 2013 se v naší obci opět uskutečnila sbírka 

pouţitého ošacení pro potřeby Diakonie Broumov. Zorganizováním sbírky jsme 

pomohli nejen ţivotnímu prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc potřebují. 

V roce 2012 poskytla diakonie ve spolupráci se sociálními odbory v celé ČR 1550 tun 

materiální pomoci. Děkujeme všem občanům, kteří podpořili tuto sbírku. 

 

 
VEPŘOVÉ  HODY 

Členové TJ a SPK Petrovice se 

společně dohodli a opět 

uspořádali vepřové hody. 

Práce s přípravou této akce 

bylo vskutku hodně, ale vše se 

zvládlo a na sobotu 9. března 

2013 byly připraveny 

rozmanité masové speciality. 

Celý den všem zpříjemnila 

hudební skupina Fa-Mi-Ro, 

která vyhrávala k  dobré 

pohodě.  
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 „SMRTOLENKO SMRTOLNÁ, KDES TAK DLOUHO BYLA?“ 

 
popis společné fotografie před kostelem: 

Horní řada zleva: Jiří Sobotka, Jana Závišková, Sabina Cyrková, Štěpánka Grunová, 

Nikola Kovářová, Tereza Bodanská, Iveta Bognerová, Hana Novotná. 

Dolní řada zleva: Marie Grunová s Jiřím (doprovod), Jana Leitnerová, Zita 

Hodečková, Markéta Pelikánová, Jasmína Gajdošová, Markéta Leitnerová, Eliška 

Čeperová, Michaela Klimová, Nela Hutárková, Hana Komárková, Ondřej Záviška. 

Vpředu zleva: Simona Sovová s maminkou Monikou, Nela Schovancová, Anna 

Bognerová. 

 

Letošní Smrtná neděle a s ní spojená obchůzka se Smrtolkou připadla na 17. března. 

Ani symbolické vítání jara neobměkčilo Paní zimu, sice bylo celý den slunečno, ale 

foukal nepříjemný vítr a bylo po celý den velmi chladno. Děvčat se sešlo hodně, 

hlavně těch předškolních – dopoledne 20, odpoledne jich chodilo o dost méně.  Pány 

letos byly Štěpánka Grunová a Janička Závišková. Vajíčka vozili Ondra Záviška 

a Jirka Sobotka. Patří jim můj obdiv, i za nevlídného počasí zvládli po několik hodin 

obcházet dům od domu celou vesnici. Smyslem obchůzky je poselství, ţe zima končí a 

brzy bude jaro, na které po dlouhé zimě netrpělivě čekáme. Zvyk je po desetiletí ve vsi 

udrţován a pozitivně vnímán. Lidé byli i tentokráte štědří, ostatně jako v minulých 

letech. Vychodilo se: bonbóny, čokoláda, 210 vajec, v penězích 8312,- Kč. Za vejce 

prodaná zájemcům se po vyhlášení místním rozhlasem utrţilo 440,- Kč, celková 

částka z obchůzky činila 8752,- Kč. 

Smrtolková hostina se konala na Květnou neděli 24. března 2013 v kulturním domě 

a pro děvčata ji připravili oba páni a hlavně Janiččina maminka Irena Závišková. Tím, 

ţe si letošní přípravu výsluţek a nakoupení jídla na hostinu vzala „za své“, se to dalo 

zvládnout. Páni připravili děvčatům bohatý program, hry, soutěţe i vyrábění. 

S úspěchem se setkalo malování sádrových vajíček s velikonočními motivy. S pomocí 

maminek a babiček to zvládli i ty nejmenší. Hostinu jsme museli trochu zkrátit, 

protoţe se prostory kulturního domu musely nachystat na představení místních 
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ochotníků, ale určitě jsme si to všichni pěkně uţili. Je to jedna z mála příleţitostí pro 

místní děvčata, i pro ty, co tady mají babičky, aby se spolu setkala a seznámila.  

Oproti zvyklostem jsme se rozhodli zveřejnit vyúčtování. Místo balíčků sladkostí jsme 

děvčatům nachystali výsluţku v penězích a to jen těm, která se skutečně zúčastnila 

obchůzky. Kaţdá také dostala společně s výsluţkou i společnou fotografii.  

 
Náklady na hostinu a výsluţky: 

zákusky (365 ks)          4371,-  

fotky           189,-  

lízátka               38,-  

perníčky, párky, pečivo       791,-  

jablka, hrozny         197,- 

výsluţka (v penězích)      2300,-  

brambůrky, limonády, kečup, hořčice       562,- 

nafukovací balonky, sádra, toaletní papír       309,-  

celkem            8757,- Kč 

Eva Grunová  

 

VELIKONOČNÍ  DÍLNIČKA  V KNIHOVNĚ 

Dne 19. 3. 2013 proběhla v knihovně 

velikonoční dílnička. Školáci a předškoláci 

si mohli zdarma vyrobit velikonoční 

výzdobu a velikonoční přáníčka. Vyzkoušeli 

si různé výtvarné techniky. Děti byly velice 

aktivní a kreativní ve výzdobě kraslic. 

Velikonoční atmosféra byla provázena 

zvyky a tradicemi Velikonoc, se kterými 

byly děti seznamovány v průběhu jejich 

práce a také dobrou náladou všech 

přítomných. 

knihovnice Mgr. Drahomíra Klikarová  

 

HRKÁNÍ 

Další velikonoční tradicí je hrkání, kdy 

řehtačky nahrazují zvony, které odletěly do 

Říma. Místní hoši obcházeli ještě při 

sněhové pokrývce vesnici v pátek 29.3.2013 

celkem 4x (sraz byl v 5.45; 11.45; 14.45; 

16.45 hodin) a v sobotu 30.3.2013 (v 5.45; 

11.45; 13.45; 17.45 hodin). K průvodu se 

připojili jak malí, tak i větší chlapci. Pány 

letos byli Jan Hynek, Radek Kovář a Jiří 

Sobotka. Za hrkání vybrali od spoluobčanů 

peníze a vajíčka, která si po zásluze 

rozdělili. 
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DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ 

to byl název další divadelní hry, kterou podle scénáře Z. Svěráka, L. Smoljaka 

a J. Cimrmana nacvičili místní ochotníci. Premiéra se uskutečnila 16. března, repríza 

24. března a derniéra 5. dubna 2013. Všechna tři představení měla velké mnoţství 

diváků, přišlo se podívat nejen hodně místních občanů, ale přijeli k nám do Petrovic 

i vyznavači ochotnického divadla z širokého okolí. Podle reakce publika si troufáme 

tvrdit, ţe se všichni pobavili a řádně zasmáli. A to šlo. Velmi oceňujeme čas, který 

herci i pomocníci v zákulisí přípravě divadla věnovali (nastudování scénáře, zvukové 

zkoušky, šití kostýmů, výroba kulis, obsluha v občerstvení, atd.). Právem se tomu říká 

ochotnické divadlo!!! Celkem se přišlo podívat cca 750 návštěvníků. 

Tato hra byla v Petrovicích poprvé odehrána v únoru roku 1998. I kdyţ se obměnili 

herci, jejich výkony rozhodně neklesají a Svěrákův humor zaručeně pobaví… 

 

Zleva:   král – Jan Schovanec, princezna – Vlastislav Solař, princ – Jiří Záviška,  

děd Vševěd – Pavel Hladík, Krátkozraký – Tomáš Vespalec 

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

ZZVVEEMMEE    VVÁÁSS……  
========================================================= 

 

• sobota 20. dubna 2013 

VI. VEČER PŘI DECHOVCE 

- Kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hodin 

- vystoupí: DH Petrovanka, Galáni a DH Záhorienka  

ze Slovenska 

- občerstvení zajištěno, bohatá tombola 

- srdečně zve pořadatel DH Petrovanka 

- akce se koná za přispění Mikroregionu Moravskokrumlovsko a obce Petrovice 
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 úterý 30. dubna 2013 

SLET  ČARODĚJNIC 

- pořádá TJ Petrovice, strašidelný kostým vítán, opékání špekáčků 
 

 středa 1. května 2013 

PETROVICKÝ   KOŠT 

- pořádá ČZS Petrovice v obecním sklepě, začátek ve 14 hodin 

- ochutnávka vín místních i přespolních vinařů 

- vstupné 100 Kč zahrnuje skleničku a neomezenou konzumaci; vinař, který dodá 

vzorky, má vstup a skleničku zdarma 

 

 sobota 4. května 2013 

I. PIVNÍ  SLAVNOSTI 

- pořádá obec Lesonice, bohatý kulturní program pro děti a dospělé 

- zahájení ve 13 hodin za sokolovnou v Lesonicích 

- 15 pivovarů, 45 druhů piva 

(Taschenberk, Podkovář, Černá hora, Rohozec, Bakalář, Polička, 

Kozel, Hostan, Haineken, Jeţek, Bernard, Rebel, Rychtář, Dalešice, Richard) 

- hudební doprovod s ţivou muzikou různých hudebních ţánrů 

 

 květen 2013 

SETKÁNÍ  SENIORŮ  V  KADOVĚ 
- setkání důchodců z obcí Rybníky, Vémyslice, Dobelice, Petrovice, Lesonice a Kadov 

 

 sobota 25. května 2013 

COUNTRY BÁL POD ŠIRÝM NEBEM 

- pořádá SŠUM 

- hraje kapela Punc 

- ukázka práce s bičem a kvéry v podání Anny, taneční překvapení 

- fotbalové hřiště ve 20 hod., při nepřízni počasí v kulturním domě 

- občerstvení zajištěno, vstupné 70 Kč 

 

 sobota 22. června 2013 

DĚTSKÝ  DEN 

- pořádá TJ Petrovice 

- sraz na hřišti cca ve 14 hod. (bude upřesněno), hry a soutěţe pro děti 

 

 sobota 22. června 2013 

LETNÍ  NOC 

- pořádá TJ Petrovice 

- hraje skupina STONE 

- hřiště, začátek ve 20 hodin 
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                            ============================================ 

PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKYY    ČČTTEENNÁÁŘŘŮŮ  
========================================================= 

 

JAK VZNIKLO (CO ZNAMENÁ) JMÉNO COPROVICE 

 V katastru Petrovic, v místě kde je dnes areál zemědělského druţstva, se nachází 

polní trať se záhadným jménem Coprovice. Na mapě stabilního katastru z roku 1825 

máme zaznamenán jak původní tvar jména „Coprowice“, tak polohu a hranice polní 

trati.  V novodobých mapách se pouţívá jméno Kuprovice, coţ je ale moderní 

nesprávná odvozenina. Jméno Coprovice je v Petrovicích dodnes ţivé. V naší rodině 

se běţně chodilo do Coprovic, kde jsme měli záhumenku. 

 Jméno Coprovice se vyskytuje také v katastru obce Lesonice. Lesonické polní 

tratě Malé Coprovice a Velké Coprovice leţí při hranici s našim katastrem. Petrovická 

trať Coprovice je od lesonických Coprovic oddělena polní tratí Na úzkých. Je téměř 

jisté, ţe dříve tvořily petrovické i lesonické Coprovice jeden přirozený celek a trať Na 

úzkých zde byla vyměřena aţ později.  

V letošním roce jsme sbírali podklady pro knihu o obci Lesonice, která je právě 

v tisku. Během studia archivních pramenů jsme zjistili nové skutečnosti, které 

poodhalují tajemství vzniku jména Coprovice. 

 V roce 2005, kdyţ jsme psali publikaci o Petrovicích, jsme uvaţovali o dvou 

moţných výkladech jména. První moţností bylo, ţe zde zanikla středověká vesnice 

tohoto jména. Ves podobného jména se do dnešních dnů nachází u Pohořelic 

(Kupařovice, německy Kuprowitz). 

Nepodařilo se nám ale najít ţádné středověké archeologické nálezy, které by mohly 

naši domněnku podpořit. 

 V roce 2005 jsme uvaţovali i o další, i kdyţ velmi málo pravděpodobné variantě 

vzniku jména odvozením od základu „Cuprum“, latinského názvu pro měď. To by pak 

mohlo souviset se středověkou těţbou kovů v našem regionu. I kdyţ máme v okolí 

doklady o těţbě ţelezné rudy i drahých kovů v prostoru mezi Kadovem, Míšovicemi 

a Dţbánicemi, povaţujeme nyní tuto moţnost za velmi málo pravděpodobnou. 

 Letos, kdyţ jsme studovali archivní prameny k dějinám Lesonic, našli jsme 

v tereziánském katastru z roku 1763 zapsáno vícekrát jméno Coprovice ve tvaru Zu 

Prowitz. To nás přivedlo k vysvětlení původu jména zkrácením z německého „Zu 

Petrowitz“ = „U Petrovic“ nebo „K Petrovicím“. Zkracování jmen okolních vesnic je 

v našem nářečí obvyklé. Přímo v Petrovicích se běţně říkávalo „jdu do Vémeslc, 

Dobelc, Lesonc, Bótic“. Podobné zkracování místních jmen je moţné předpokládat 

i v německém dialektu obyvatel Kadova. 

Tento výklad jména ukazuje na dnes jiţ velmi vzdálenou skutečnost, ţe totiţ pole 

v těchto tratích kdysi patřily ke Kadovu. K Lesonicícm a Petrovicím byly připojeny aţ 
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později. Nevíme sice kdy, ale podmínky pro tuto změnu byly v období třicetileté 

války. Máme radost z dalšího kamínku do mozaiky místních dějin, i kdyţ z tajemného 

jména Coprovice zůstává prosté K Petrovicím.  

Bronislav a Eva Grunovi 

 

Popiska k mapě: Polní trať Coprovice na mapě stabilního katastru z roku 1825. Mapa 

je uloţena ve Státním okresním archivu ve Znojmě. 

 

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

CCOO    JJEE    PPSSÁÁNNOO    VV    KKRROONNIIKKÁÁCCHH  
==================================================== 

 

ROK 1928 

Dnem 1. ledna 1928 počíná období úřadování nového obecního starosty, 

rolníka Františka Bauera. Předání úřadu obecního starosty z rukou starosty 

předešlého, Jana Sobotky, stalo se právě výše uvedeného dne, odevzdáním všech knih 

úředních, obecního razítka i pečetě a všech ostatních rekvisit a listin, jeţ má starosta 

v rukou. Tabule, značící kde starosta bydlí, také byla přemístěna. 

Pokud se týče úřední doby starosty předešlého, nutno zdůrazniti, ţe nevykazuje 

nepořádků, ať v pokladně obecní, ani v ostatních funkcích jeho. V rozpočtech obecních 
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získáno rovnováhy, ani i přebytky v hospodaření obecním byly získány. Okolí obce 

bylo zlepšeno úpravou a urovnáním vozových cest, takţe nejsou jiţ tak špatné jako 

dříve. Také získány za úřadování předešlého starosty některé polnosti a hájky na 

„Rybníku“, které se ukázaly býti prodejem dřeva výnosnými. Lze se nadíti, ţe i za 

úřadování starosty nového, půjde všechno v duchu předešlém. 

Počátek roku vykazoval opět mírné počasí, které se vykazovalo slabými mrazy a 

malými sněhovými sráţkami, které vlivem větrů směru západního a severozápadního 

se měnily ve sráţky dešťové. 

Dne 7. ledna vál velmi silný a prudký vítr směru severozápadního, který 

přinášeje s sebou vánicové přeháňky, učinil značné škody na střechách křidlicových i 

doškových, jakoţ i v zahradách a v lesích. Vítr podobné síly se v krajině zdejší 

vyskytuje jen málokdy. Značná škoda povstala i na školní budově. 

Ples sboru dobrovolných hasičů konal se dne 22. ledna v hostinci Sobotkově za 

hojné účasti domácích i cizích. Výtěţek plesu po zaplacení výloh věnován byl na 

opravu nářadí hasičského. 

Leden a únor vyznačovaly se většinou mírnou teplotou, mírné mrazy objevovaly 

se pouze jednotlivě, sněhu bylo málo. Únor přinesl několik silných větrů, které rovněţ 

škody na střechách učinily. 

Jarní setí začato bylo v 1. týdnu března, ale bylo přerušeno sněţením, které 

začalo dne 10. března a provázeno bylo mrazy. Podobné počasí v březnu nebývá zde 

obvyklé. Chladno trvalo aţ do posledního týdne v březnu, načeţ se oteplilo. Setí 

jarního obilí nastalo koncem března, sázení bramborů a řep začátkem dubna. Jarní 

práce byly přerušovány dešti, které přinášely s sebou chladné a větrné počasí. 

Zvláštností byla první bouře, dne 13. dubna, která přišla jiţ v ranních hodinách. 

Kromě prudkého deště objevily se téţ v okolí zdejším kroupy, které byly malé a 

smíšeny s deštěm, takţe škod neučinily. Bleskem způsobeny v okolí dva poţáry a to 

v Rokytné a v Miroslavě. 

Dětská slavnost „mírová“ konala se dne 1. dubna v hostinci Sobotkově za 

účinkování ţáků zdejší školy. Jeviště zapůjčil sbor dobrovolných hasičů zdejších. 

Program obsahoval recitaci básní, písně a velikonoční scénu „Pomlázka“. Slavnost 

zahájil uvítáním přítomných a proslovem o nutnosti a důleţitosti spolku 

Československého Červeného kříţe starosta zdejší František Bauer, načeţ o důleţitých 

úkolech Červeného kříţe promluvil zdejší učitel Vladislav Ditrich. Ţáci z I. třídy a 

některé ţákyně z 1. třídy zazpívali pak píseň „Malenečka“, kterou dvojhlasně sloţil V. 

J. Novotný. Báseň „Do ţivota“ od Karla Tomana přednesla ţákyně Františka 

Břínková. Další píseň „Máje“ od Karla Bendla zazpívala děvčata z 2. a 1. třídy. 

Nejvýznačnějším číslem programu byla velikonoční scéna „Pomlázka“ od M. U. D
ra 

Karla Drimla. Ţáci z 2. třídy sehráli tuto scénu divadelní pěkně, takţe ukázali se býti 

budoucími dobrými herci – ochotníky. Starostu Brázdu hrál ţák Josef Opálka, jeho 
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ţenu Marie Opálková, jejich dcerku Josefa Daňhelová, školáky Jendu Josef Bauer, 

Pepíka Jan Sobotka, Toníka František Hezina a Vojtu Emerich Šup. Hru nacvičil a 

maskování provedl učitel Ditrich. Hra, při níţ výkony ţáků uspokojily a byly velmi 

dobré, se velmi líbila obecenstvu a skončena sbírkou, z níţ dáno Kč 20,- zdejšímu 

fondu chudinskému, ostatek, Kč 150,- věnován Červenému kříţi. Větší však mohla býti 

účast občanů, kteří dítek školních nemají. 

    V pondělí velikonoční sehrál ochotnický divadelní krouţek zdejšího sboru 

dobrovolných hasičů veselohru se zpěvy ze ţivota mlynářského „Dobrodruţství 

krajánka Švejka“. Hra byla podána dobře. Pěkné úlohy podali: Jan Sobotka jako 

krajánek Švejk, jenţ oplýval výborným humorem a sršel vtipem, pak Jan Záviška 

v úloze pana otce – mlynáře, který střídal nálady váţné i humorné, Jan Šídlo v úloze 

mladého pána ze mlýna, Josef Šídlo v úloze sekerníka velmi pověrčivého, a J. Březina 

(trafikant) jako soudce, který podal svou úlohu skutečně váţně a úřednicky opravdově. 

Z úloh ţenských sehrány dobře byly úloha hospodyně mlynářovy věčně zamilované, 

ačkoli jiţ starší vdovy (Terezie Kovářová) a paní myslivcové (M. Blaţková) i její dcery 

(M. Bauerová). K úlohám muţským řadí se i velmi pěkně sehraná úloha Ferdy práška 

(Vodák, krejčí). Podobně jako při jiných  divadlech byla taneční zábava. 

Chladné jarní počasí panující v březnu i po celý duben, stupňovalo se počátkem 

května v silné noční mrazy (aţ -4 nebo 5 °R). V dubnu odkvetly meruňky a třešně, ale 

odkvetlé byly ještě mrazy poškozeny, takţe mnoho budoucího ovoce spadlo. Hrušky, 

jabloně a švestky, které teprve dík předcházejícím chladnům, rozkvétaly, byly méně 

poškozeny. Také kukuřice a kultury cukrovky poškozeny byly jen málo. Důleţitou 

okolností bylo, ţe vítr, který při zmíněných mrazech vál, zmírňoval jejich účinek. 

Mrazy přišly v druhém a třetím týdnu v květnu (8. – 15. května). 

V jarním období projevoval se stavební ruch v obci zdejší přestavbami obytných 

stavení (Jan Ševčík), jakoţ i stavbou budov hospodářských.  (František Vodák, 

Bohumil Záviška, Jan Fiala, Jan Záviška (č. 33). V budově školní opravena střecha, 

která byla zimními větry značně poškozena. 

Zaměstnanost dělnictva z obce zdejší byla v období jarním a počátkem letního 

dobrá. Velmi přispěla stavba a úprava budov „“Výstavby soudobé kultury“ v Brně, 

kamţ mnozí dělníci dojíţděli. Také i v okolí bylo dosti staveb, čímţ rovněţ 

zaměstnanost podporována. 

Práce polní, jako okopávání, plení, protrhávání, vykonány byly za počasí 

příznivého. Deště přicházely v čas, takţe stav plodin byl dobrý, ale poţděný. Počátkem 

června přišel ještě noční mrazík, jímţ na některých tratích brambory poněkud utrpěly, 

jinde poškozeny nebyly.  

Dne 3. června opakovali členové divadelního krouţku  sboru dobrovolných 

hasičů veselohru „Dobrodruţství krajánka Švejka“ od Maříka a to v přírodě na 
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„Dračkách“. Hra se opětně vydařila a návštěva obecenstva byla dobrá; po hře 

taneční zábava. 

Dne 13. června účastnili se hasiči, mládeţ školní a mnoho obecenstva zdejšího 

uvítání pana presidenta republiky Dra. T. G. Masaryka v Mor. Krumlově. Průvod 

veden byl s hudbou z obce zdejší do Krumlova. Na cestě přidaly se průvody z Dobelic 

a z Lesonic. Občanstvo i spolky shromáţdily se na náměstí. Účastni byli kromě hasičů 

i Sokolové, Orli, legionáři a zástupci úřadů, duchovenstva, starostové obcí a mládeţ 

školní. Zajímavo je, ţe uvítání se účastnili i Němci. Pan president byl ohlášen, vlastně 

jeho příjezd fanfárami ze Smetanovy opery“Libuše“, hranými ze zámecké věţe. 

Zahrány byly hudbou z Krumlova. Na náměstí koncertovala hudba vojenská pěš. pluku 

č. 24 ze Znojma. Pan president uvítán byl zástupci starostenských sborů českého i 

německého, starostou města, zástupcem legionářů a pak prošel pěšky hustým a 

malebným špalírem ţáků, spolků a občanstva. Ţáci měli praporky a květiny. Panu 

presidentu voláno „Sláva!“ a „Heil.“ Potom p. president projel autem ulice kolem 

pošty, budovy okr. správy politické a zpět na náměstí a pak odejel do Ivančic. Město 

Mor. Krumlov vyzdobeno bylo prapory v barvách státních a moravských. Hudba při 

odjezdu p. presidenta zahrála jeho oblíbenou píseň „Moravo, Moravo“… Občané 

rozcházeli se pak a rozjíţděli opět domů. Zajímavo je, ţe při uvítání se účastnila i 

selská jízda. 

Senoseč začala asi v polovici června a za počasí příznivého bylo sen i jetele 

sklizeny dobře. Konec června a počátek července přinesl skutečně letní počasí a 

značná horka. Bouřky v červnu byly jen nečetné a neučinily v kraji zdejším škod. 

Ţně začaly asi ke konci července a průběh jejich byl nerušený. Tak sklizeň všeho 

obilí byla za sucha s polí svezena. Výtěţek ţní byl celkem uspokojivý, ale utrpěl mrazy 

v květnu. Délka slámy byla poněkud menší vlivem trvalého sucha. Zrno bylo však jinak 

dobré. Na pořadu při sečení byl ječmen, jenţ byl zralý celkem nejdříve, pak teprve 

ţito, pšenice a oves. Luštěniny, jako čočka a vikev, sečeny byly zároveň. 

Výmlat obilí opozdil se letos vlivem opoţděných ţní, coţ způsobila jarní 

chladna, jeţ zaráţela vzrůst plodin. Mlácení prováděli rolníci na mnoze na poli 

motorem benzinovým. Výnos výmlatu byl asi následující: z 1 míry ţita bylo 6 měřic 

zrna, pšenice 6 měřic, ječmene 9 měřic, u čočky 5 měřic. Výmlat byl, vzhledem 

k jarním mrazům a trvalému suchu, dobrý. 

Vývoj cen obilí byl v době po ţních asi tento: 1 q ţita byl za 180 Kč,  1q pšenice 

za 180 Kč, 1 q ječmene 175 Kč; oves na trhu zdejším prodáván nebyl. Kukuřice platila 

se 18 Kč za 1 q, čočka 650 Kč, brambory 40 Kč a řepa (po sklizni) 16 Kč za 1 q. Ceny 

tyto byly většinou niţší neţ po ţních v roce 1927. 

Sklizeň bramborů i cukrovky začala asi v polovině, aţ koncem září a děla se 

jako u obilí nerušeně, neboť dešťů bylo málo a jen nepatrné. Bramborů bylo vlivem 
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sucha méně neţ loni a velikosti menší. Pouze na místech polohou velkých bylo 

bramborů více a větších. 

Otavy sena a jetele daly výnos menší neţ jiná léta, proto ceny pícnin byly značně 

vysoké a bylo vládním nařízením zakázáno je vyváţeti. Pouze na vlhkých lukách byl 

výnos znatelně větší. 

Obecní zastupitelstvo sloţilo „Západomoravským elektrárnám“, společnosti 

s ruč. omezeným v Brně obnos 145.560 Kč ku zřízení elektrického osvětlení a připojení 

zdejší obce na elektrovodu síť. Povolení ku zřízení elektrického osvětlení a příslušné 

výpůjčky od „Svazu Reifeisenek“ v Brně dáno zemským výborem v Brně k předchozí 

ţádosti od obecního zastupitelstva podané. Jednání s elektrárnou a ostatní nutná 

řízení však způsobilo, ţe projekt zřízení elektrického osvětlení nebyl uskutečněn, jako 

se původně myslilo do hodů.                              …pokračování příště 

 

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

ZZEE    SSPPOORRTTUU  
========================================================= 

 

Rozpis zbývajících jarních fotbalových zápasů okresní soutěţe IV.B sezóny 

2012/2013 

Domácí Hosté Termín Den 

Petrovice Olbramovice B 21.04. 10:15 Neděle 

Tavíkovice Petrovice 28.04. 16:00 Neděle 

Petrovice Miroslav C 05.05. 10:15 Neděle 

Loděnice Petrovice 12.05. 16:30 Neděle 

Petrovice Jamolice 19.05. 10:15 Neděle 

Dobřínsko Petrovice 26.05. 16:30 Neděle 

Petrovice Hostěradice B 02.06. 10:15 Neděle 

Branišovice Petrovice 09.06. 10:15 Neděle 

Petrovice Skalice 16.06. 10:15 Neděle 
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