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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
=========================================================
55. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. dubna 2013
 Starostka informovala ZO o souhlasném vyjádření projektanta Látala k umístění
elektrického zařízení na obecním pozemku parc. č. 2762 (akce „Petrovice, kabel NN
p. Bogner“). ZO schválilo ţádost společnosti Fiera a.s. o povolení umístění výše
uvedeného elektrického zařízení a pověřilo starostku podpisem příslušné smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi obcí
Petrovice a E. ON Distribuce a.s.
 ZO vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu obce za rok 2012, viz příloha. Návrh
bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce.
 ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2012.
 ZO schválilo účetní závěrku mateřské školy za rok 2012.
 ZO schválilo změnu v roznáškové sluţbě obědů pro důchodce. Od pondělí 8.4.2013
budou obědy roznášet pracovnice na VPP v rámci pracovní náplně.
 ZO schválilo poskytnutí sponzorského daru ve výši 10.000 Kč obci Lesonice na tisk
publikace o historii obce v rámci výročí 100 let ZŠ Lesonice.
 ZO schválilo odstoupení od kupní smlouvy s paní Evou Hrychovou, Písecké
předměstí 1344, 399 01 Milevsko, na koupi poţárního automobilu Ford Transit
z důvodu nedodrţení termínu dodání vozidla. ZO schválilo smlouvu o dílo
č. 02/2013 mezi obcí Petrovice a firmou Milan Čapek, výroba a servis hasičské
techniky na dodání poţárního automobilu Ford Tranzit za cenu 316.294 Kč včetně
DPH.
56. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. dubna 2013
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2013 (viz příloha).
 ZO schválilo nabídku obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou
na poradenství v oblasti energetiky. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem
Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu.
 ZO schválilo podání ţádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
odloučené pracoviště Znojmo, a to:
převedení p. č. 13 a 250 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova (v majetku obce
Petrovice) úplatně a p. č. 2981 bezúplatně z důvodu umístění hracích prvků
pro děti, která zároveň slouţí jako odpočinková zóna pro místní občany.
Součástí kulturního domu na st. p. č. 250 je provozovna hostinské činnosti.
Pohostinství provozuje soukromá osoba, které jsou tyto prostory obcí pronajímány.
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Přístřešek slouţící pro muzikanty nestojí na p. č. 13. Komunikace na p. č. 13 je
pouze účelovou komunikací, která zde byla zbudována v 70. letech minulého století
jako přístupová cesta ke kulturnímu domu.
Dle územního plánu obce Petrovice slouţí p. č. 250 a 13 jako plochy občanského
vybavení a p. č. 2981 plochy veřejných prostranství.
ZO projednalo cenové nabídky firem NEDO spol. s r. o. Ivančice a Zednictví
Vlastislav Solař, Petrovice. Vítězem výběrového řízení na provedení stavebních
prací na zakázce „Chodník pro pěší – lokalita farská zahrada Petrovice“ je firma
Zednictví Vlastislav Solař, cena za provedenou práci a materiál činí 101 800,- Kč.
Třetí oslovená firma cenovou nabídku nedodala.
ZO vzalo na vědomí zvýšení cen obědů Mateřské školy Petrovice.
ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 20 Kč za 1 oběd všem pracovníkům
pod obcí.
ZO povolilo akci „VI. Večer při dechovce“ dne 20. dubna 2013, kterou pořádá
Dechová hudba Petrovanka.
ZO schválilo pořízení 3 ks stojanových popelníků do kulturního domu, cena cca
800,- Kč/ks.

57. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. května 2013
 ZO schválilo zajištění stavebního dozoru na akci „Chodník pro pěší – lokalita farská
zahrada“ ing. Kocábovou.
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2013 (viz příloha).
 Starostka informovala ZO o udělení dotace od JMK na akci „Oprava budovy
mateřské školy v obci Petrovice - III. etapa (výměna oken a dveří)“ ve výši 200 000
Kč. ZO schválilo provedení této akce firmou RI okna Oslavany, která dodala
nejlevnější cenovou nabídku na plastová okna.
 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezplatném uţívání pozemku p. č. 11/1
v katastru obce Petrovice mezi obcí Petrovice a TJ Petrovice.
V této souvislosti ZO souhlasí s podáním ţádosti k MAS Ţivé pomezí KrumlovskoJevišovicko na vybudování dětského hřiště. Ţadatelem bude TJ Petrovice. ZO
souhlasí, ţe v případě schválení ţádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště – Ráj pro náš
volný čas“ poskytne TJ Petrovice jednorázový finanční příspěvek na realizaci akce
za podmínky, ţe po proplacení dotace na účet TJ Petrovice převede TJ Petrovice
dotaci v plné výši na bankovní účet obce.
 Starostka informovala ZO o dodání poţárního automobilu Ford Tranzit pro SDH
Petrovice od firmy Milan Čapek dne 28.4.2013. Vozidlo bylo zařazeno do Seznamu
vozidel sloţek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti. Dále starostka informovala
o aktuální situaci ohledně vrácení zálohy od původně vybraného dodavatele
poţárního automobilu.
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 ZO projednalo a schválilo výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu na sluţby s názvem Zpracování projektové dokumentace v souvislosti se
stavebními pracemi. Obeslány budou následující 3 firmy:
a) Zdeněk Látal, Drobného 48, 602 00 Brno, b) Praktik, s.r.o, Ing. Milan Zámečník,
Purkyňova 95, 612 00 Brno, c) Oldřich Štěrba, Okruţní 900, 674 01 Třebíč.
Dále ZO schválilo sloţení tříčlenné komise pro vyhodnocení tohoto zadávacího
řízení ve sloţení Roman Hájek, Bohumír Vespalec a Libor Jelínek. Náhradníky
jsou: Jan Hynek, Jana Hladíková a Helena Janštová.
 ZO vzalo na vědomí ekonomické informace z mateřské školy (výkaz zisku a ztráty,
rozvaha – bilance a výpočet školného v mateřské škole).
 ZO neschválilo ţádost Drahomíra Zpěváka o výkon trestu obecně prospěšných prací
v obci Petrovice.
 ZO schválilo smlouvu o výpůjčce mezi EKO-KOM, a.s. a obcí Petrovice.
Předmětem smlouvy je poskytnutí kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty a sklo).
 ZO schválilo ţádost manţelů Martiny a Milana Pelikánových na prodej parcely
2707/5 o výměře 481 m2 podle geometrického plánu 285-543/2012 za cenu 35
Kč/m2.
58. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16. května 2013
 Starostka informovala ZO o zajištění stavebního dozoru na akci „Chodník pro pěší –
lokalita farská zahrada“ a schůzce s ing. Kocábovou a zhotovitelem na místě stavby.
 Starostka informovala ZO o schůzce se zástupcem firmy RI okna Oslavany, která
bude provádět akci „Oprava budovy mateřské školy v obci Petrovice - III. etapa
(výměna oken a dveří)“.
 Starostka informovala ZO o podání ţádosti o dotaci v zastoupení TJ Petrovice
na akci „Dětské hřiště – Ráj pro náš volný čas“ na MAS Ţivé pomezí.
 Starostka informovala ZO o schválení dotace na projekt „Splašková kanalizace
a ČOV Petrovice“ z Operačního programu Ţivot. prostředí ve výši 28 323 044,- Kč.
 ZO projednalo a schválilo ţádost Marie Potůčkové na pronájem pohostinství.
Jmenovaná podala ţádost jako jediná zájemkyně a splnila všechny předepsané
podmínky výběrového řízení. Měsíční nájemné bude ve výši 1 250 Kč, smlouva
s novou nájemkyní pohostinství bude uzavřena od 1.7.2013.
 ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí
Petrovice a JMP Net, s.r.o., a pověřilo starostku jejím podpisem. Věcné břemeno se
týká plynárenského zařízení na obecních parcelách č. 69 a 1704/6 v lokalitě „Farská
zahrada“.
 ZO projednalo a neschválilo ţádost pana Jiřího Vespalce na odprodej obecního
pozemku p.č. 1704/4. Důvodem neschválení ţádosti je skutečnost, ţe na uvedeném
pozemku se nacházejí inţenýrské sítě.
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 ZO schválilo zapojení obce do iniciativy Moravské národní obce „Za vyvěšování
moravské vlajky“ u příleţitosti 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. ZO schválilo zakoupení moravské vlajky
za cenu 298 Kč, která bude vyvěšena dne 5.7.2013.
 ZO projednalo a schválilo ţádost ZŠ Vémyslice o příspěvek na plavecký výcvikový
kurz pro 3 ţáky 1. stupně z naší obce ve výši 720 Kč na ţáka, tj. celkem 2 160 Kč.
 ZO schválilo konání jednoho divadelního představení v rámci Malého festivalu
loutky. Příspěvek obce na představení činí 1 000 Kč, navrţen termín konání sobota
31.8.2013 v 16:00.
 ZO vydalo souhlasné stanovisko k ţádosti ředitelky MŠ Petrovice o udělení výjimky
na nejvyšší stanovený počet dětí v MŠ Petrovice.
 ZO vzalo na vědomí Protokol o veřejnoprávní kontrole provedené v MŠ Petrovice
dne 16.5.2013.
 ZO povolilo konání akce Country bál na hřišti dne 25.5.2013.
 ZO schválilo stavební záměr manţelů Gaigerových, Petrovice č.p. 55 na opravu RD
dle projektu.
59. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 30. května 2013
 ZO znovu projednalo ţádost pana Jiřího Vespalce o odkoupení obecní parcely
č. 1704/4 z důvodu rozšíření truhlářské dílny. ZO navrhuje odprodat ţadateli pouze
část výše uvedené parcely ve vlastnictví obce, ve které nevedou inţenýrské sítě.
Pokud s uvedeným návrhem bude ţadatel souhlasit, nechá si na své náklady zhotovit
geometrický plán se zaměřením zmíněné části uvedené parcely. ZO souhlasí
s případným vjezdem do přistavené části dílny. Současně přijalo ZO záměr na
prodej uvedené části pozemku č. 1704/4, tento bude zveřejněn na úřední desce po
zákonem stanovenou dobu.
 ZO revokovalo schválenou ţádost ZŠ Vémyslice o příspěvek na plavecký
výcvikový kurz pro 3 ţáky 1. stupně z naší obce ve výši 2 160 Kč, která byla
schválena na 58. zasedání ZO pod bodem 10. Na základě upřesňující informace
ředitelky ZŠ Vémyslice činí poţadovaný příspěvek pro 3 ţáky celkem 588 Kč.
 ZO schválilo prominutí poplatku za zapůjčení sálu na akci Country bál dne
25.5.2013.
 ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Petrovice s výhradou a současně
schválilo nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků, viz příloha.
 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2013, viz příloha (příjmy
231 000 Kč, výdaje 237 000 Kč, financování 6 000 Kč).
 ZO projednalo a schválilo ţádost pana Jiřího Frimela o vydláţdění vjezdu
na garáţové stání u domu čp. 15 přes obecní pozemek. p. č. 1699/3 v k.ú. Petrovice.
 ZO schválilo Smlouvu č. 18976/13/ORR mezi Jihomoravským krajem a obcí
Petrovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oprava
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budovy mateřské školy v obci Petrovice – III. etapa“ a pověřilo starostku jejím
podpisem.
 ZO schválilo smlouvu o dílo č. D/D0781 mezi obcí Petrovice a NKS Okna s.r.o.
na dodávku a montáţ výplně pro stavební otvory v MŠ Petrovice, cena díla celkem
činí 412 307,- Kč, a pověřilo starostku jejím podpisem.
 ZO vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko.
60. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 13. června 2013
 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2013 - příjmy 0 Kč, výdaje
328 500 Kč, financování 328 500 Kč, viz příloha.
 ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy mezi obcí Petrovice a Oldřichem Štěrbou.
Předmětem smlouvy je zajištění technického návrhu kanalizačních přípojek
k nemovitostem v obci Petrovice.
 ZO projednalo zprávu výběrové komise o výsledku hodnocení nabídek
na zpracování projektové dokumentace pro projekt „Splašková kanalizace a ČOV
Petrovice“. Na prvním místě se umístila firma Látal Zdeněk, Drobného 49, 60200
Brno s nejniţší nabídkou ve výši 700 000 Kč bez DPH, tj. 847 000 Kč s DPH. ZO
potvrzuje doporučení výběrové komise a jako vítěze výběrového řízení schválilo
výše uvedenou firmu.
 ZO vzalo na vědomí informaci starostky o „Rozhodnutí č. 12130831-SFŢP“
o poskytnutí dotace ze SFŢP na akci „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“
ve výši 1 573 502 Kč.
 Starostka informovala ZO o schválení projektu TJ Petrovice „Dětské hřiště – ráj pro
volný čas“ mezi vybrané ţádosti v 8. výzvě SPL místní akční skupiny Ţivé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko.
 Starostka informovala ZO o výsledku sbírky pro postiţené povodněmi a výjezdu
členů SDH Petrovice na pomoc do obce České Kopisty na Litoměřicku.
 ZO schválilo Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi obcí Petrovice a Ratifico s.r.o.
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat pro objednatele poradenské
sluţby v oblasti získávání dotací.
 ZO projednalo a schválilo návrh nabídky na rozšíření pojištění obecního majetku
o pojištění vnitřního vybavení kulturního domu a movitých věcí.
 ZO schválilo ţádost Marie Potůčkové o změnu v uzavření nájemní smlouvy na
pronájem pohostinství z původních 3 roků na dobu 5 let s moţností prodlouţení na
dalších 5 let.
 ZO schválilo konání akce Dětský den a Letní noc v sobotu 22.6.2013 na hřišti.
 ZO pověřilo starostku obce s oslovením tří firem na vypracování cenových nabídek
na prodlouţení vodovodu po pozemku č. 1703/3 (k RD Čeperovi). Budou osloveny
tři firmy: Stav. firma Ryšavý, Vémyslice, OSP M. Krumlov a KLEE, s.r.o. Třebíč.
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61. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. června 2013
 Starostka informovala ZO o děkovném dopisu z obce České Kopisty, kde hasiči
z naší obce pomáhali ve dnech 14. – 16. 6. 2013 s odklízením následků povodní.
Poděkování hasičům bude zveřejněno v následujícím vydání obecního zpravodaje.
 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor v části KD
(pohostinství) mezi obcí Petrovice a Marií Potůčkovou a pověřuje starostku jejím
podpisem.
 ZO vyhodnotilo výběrové řízení na stavbu „Petrovice – vodovod pro RD 2012“.
Vzhledem k tomu, ţe byla doručena pouze omluva z účasti ve výběrovém řízení
od firmy Miloš Ryšavý, pověřuje ZO starostku urgovat zbývající oslovené firmy
a nově poţádat o vypracování cenové nabídky Vodárenskou akciovou společnost,
provoz Moravský Krumlov, popřípadě jinou firmu.
 ZO schválilo pořízení nové odrazové plochy na trampolínu v ceně 1 499 Kč včetně
DPH a 3 ks vstupních rohoţí do budovy obecního úřadu a knihovny.
 ZO vzalo na vědomí Záznam o provedení prověrky na stavem BOZP 2013 v MŠ.
 ZO projednalo ţádost Pavla Daňhela o koupi pozemku č. 2121. Z důvodu umoţnění
přístupu k přilehlé struze se ZO přiklání pouze k pronájmu této parcely. ZO pověřilo
starostku informovat ţadatele a dojednat podmínky případného pronájmu.
 ZO projednalo nabídku obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou
na moţnost revitalizace veřejného osvětlení a modernizaci kotelen. ZO uvedenou
nabídku neschválilo.
 ZO projednalo a schválilo moţnost poskytnout místním spolkům a sdruţením
zaregistrovat si korespondenční adresu na sídlo obecního úřadu č. p. 9.

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

INFORMACE OBČANŮM
============================================================
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV PETROVICE
Rádi bychom vás informovali, ţe dne 6. května 2013 podepsal ministr ţivotního prostředí
Tomáš Chalupa přiznání dotace projektům na výstavbu a rekonstrukci kanalizací, coţ zahrnuje
i kanalizační síť a čistírnu odpadních vod v naší obci.
Projekt obdrţel 58 bodů a byl schválen k financování z OPŢP s dotací ve výši 28 323 044,Kč. Ani tato vysoká částka však nebude stačit na celkové financování této rozsáhlé akce a
obec bude ţádat bankovní ústav o poskytnutí úvěru ve výši cca 10 000 000,- Kč. Podmínkou
však je, ţe kanalizace a ČOV musí být dokončena a profinancována do konce podzimu 2015.
Koncem července nabude právní moci stavební povolení, bude nutné výběrové řízení na
bankovní ústav, zhotovitele akce a technický dozor.
Pro všechny občany plánujeme veřejnou schůzi s projektanty, kde budete podrobně
seznámeni s plánem prací a budou vám zodpovězeny vaše dotazy. Schůzka se uskuteční
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v druhé polovině měsíce září a ţádáme vás o vaši účast na této schůzce. O termínu
budete informováni hlášením, SMS zprávami a plakátkem na úřední desce a obchodě.
Současně s tímto vydáním zpravodaje dostanete do svých schránek informační broţuru,
kde se dočtete bliţší informace o plánované výstavbě kanalizace a ČOV.
ODPADY A ZASE ODPADY…
Zastupitelstvo obce Petrovice ţádá občany, aby řádně třídili odpad do kontejnerů za
kulturním domem. Někteří si pletou tyto nádoby na tříděný odpad s klasickými
popelnicemi a vhazují sem domovní odpad (boty, textil, kov, dřevěné bedny, porcelán…).
Buďte také prosím ohleduplní ke kapacitě těchto sběrných nádob. Zelený kontejner na
barevné sklo byl v minulých dnech doslova „přecpán“ a hmotnost odpadu neunesla
kolečka. Kontejner je vespod prasklý a je jen otázkou času, kdy kolečka odpadnou úplně.
Nákup nového kontejneru bude zase další investicí z rozpočtu obce. Pokud vidíte, ţe jsou
nádoby plné, odloţte vyhození odpadu na pozdější dobu. Plasty jsou vyváţeny kaţdý sudý
týden v úterý, sklo a papír 1x za měsíc. Do kontejneru prosím odkládejte pouze papír
a jestliţe ho skladujete v igelitové tašce, nevhazujte ji i s papírem do modrých kontejnerů.
Na fólie a plasty slouţí ţlutá nádoba. Svozová firma nebude kontejnery vyváţet, pokud
v nich bude i ostatní odpad, který tam rozhodně nepatří!
Dále ţádáme občany, aby si ze hřbitovní skládky nečinili odkladiště domovního odpadu.
Často se stává, ţe sem lidé odhazují větve, trávu, shnilou řepu, apod. Tato skládka slouží
pouze na odpad ze hřbitova!!! Občas se stane, ţe někdo sloţí hromadu trávy a klestí
vedle hřbitovní zdi nebo u hřiště. Ţádnému z nás by se nelíbilo, kdyby druzí takto
odkládali odpad před domy či zahrady ostatních spoluobčanů.
Děkujeme za pochopení a svědomitý přístup k nakládání s odpady!!!

TRAMPOLÍNA
Zastupitelstvo obce ţádá děti, mládeţ i dospělé, aby se slušně chovali k obecní trampolíně.
Odrazová plocha byla minulý měsíc tak silně poškozena, ţe hrozilo nebezpečí váţného
úrazu. Proto byla tato plocha sejmuta a děti na čas přišly o moţnost skákání na trampolíně.
Zastupitelé schválili nákup nové odrazové plochy, která stála 1 598,- Kč. Vloni jsme
k trampolíně zakoupili i novou obvodovou síť a ochranný límec pruţin v hodnotě 3 200,Kč. Abychom trampolínu mohli co nejdéle vyuţívat, musíme se k ní co nejlépe chovat.
Proto vás prosíme o slušné zacházení s tímto obecním majetkem, který slouţí především
našim dětem. Děkujeme!!!

ČÍSLOVÁNÍ HROBŮ
Zastupitelstvo obce oznamuje majitelům hrobů, ţe v průběhu měsíce srpna dojde
k číslování hrobů, které započal pan Pavel Kaplan. V létě 2011 zkoušel vhodný typ lepidla
a očísloval jeden hrob (při vstupu do hřbitova hned vpravo). Číslo je na malé destičce
a bude z boční strany pomníku přilepeno jiným druhem lepidla.
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Jak jistě mnozí ví, došlo ke změně nájemkyně místního pohostinství. Paní Marie
Daňhelová podala k 30. 6. 2013 výpověď a obec následně vypsala výběrové řízení. Jako
jediná uchazečka se přihlásila paní Marie Potůčková, která se 1. 7. stala novou
„hospodskou“. Od 1. 4. do 31. 10. má paní Potůčková podepsanou smlouvu s obcí na
výkon veřejně prospěšných prací. Na platy těchto pracovníků získala obec dotaci
a částečně doplácí na povinné odvody ze svého rozpočtu. V souvislosti s nástupem paní
Potůčkové do pohostinství se starostka informovala na úřadě práce ve Znojmě. Obci bylo
sděleno, ţe tato pracovnice můţe pracovat jak v pohostinství, tak i pod obcí do skončení
doby určité. Paní Potůčková projevila zájem i nadále pod obcí pracovat, proto
zastupitelstvo rozhodlo ponechat obsazení těchto míst jako doposud.
Všichni členové zastupitelstva velice kladně hodnotí odvedenou práci všech tří
zaměstnankyň na VPP. V zájmu obce je pořádek veřejných prostranství a obecních budov.
V rámci svých moţností splňují všechny pracovnice poţadavky obce, proto věříme, ţe
pochopíte naše rozhodnutí. Bylo přihlédnuto i ke skutečnosti, ţe je práce těchto pracovnic
kladně hodnocena i občany obce.

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

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
==============================================================
PŘED PRÁZDNINAMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE V PETROVICÍCH...
Poslední měsíc školního roku se tradičně nesl v duchu výletů, koupání v bazénku
ve školní zahradě a příprav na loučení s budoucími školáky.
Ve čtvrtek 13. června děti na Akademii 2013 zahrály svým blízkým příběh o jedné
rodince s názvem „…byl krásný letní den…“ , která při pikniku v lese viděla taneček
broučků a berušek v podání našich nejmladších dětí, veselé dovádění puntíkovaných
muchomůrek, tanec sluníčka a mráčků, ale také hašteření zlých lidí a jejich polepšení.
Poslední společnou písničkou při doprovodu cvrčků na housličky všichni z tohoto
příběhu společně zavolali
nejstarší
kamarády
předškoláky, aby přišli
mezi
nás
ostatní
a rozloučili se pěknými
písničkami o létě, školce
a
jejich nástupu do
školy. Ale hlavně proto,
aby sloţili slavnostní slib
a mohli být petrovickou
paní starostkou v roli
královny pasováni na
prvňáčky.
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Tento školní rok se s námi rozloučili: Vojtěch Šibral z Lesonic, Tomáš Hladík
z Petrovic, Lukáš Nechvátal z Vémyslic, Tomáš Ondráček, Patricie Tomečková
a Luděk Vyhnálek - všichni z Petrovic a David Lelko z Lesonic. Ještě jednou
budoucím prvňáčkům přejeme, ať jsou zdraví a ve škole se jim daří!

Druhý den jsme se vydali na výlet do ZŠ Lesonice, kde jsme si pohlédli školu
krásně vyzdobenou výtvarnými pracemi ţáků i výstavu historických učebních pomůcek
k oslavám stého výročí jejího
zaloţení. Po exkurzi jsme přešli do
sokolovny, kde nám ţáci zahráli
divadelní představení ,,O perníkové
chaloupce“, které se školkovému
obecenstvu velmi líbilo a jehoţ
veselá atmosféra nás provázela celou
pěší cestu zpět do Petrovic.
Letošní největší výlet byl ve
středu 26. června, kdy jsme jeli spolu
s některými rodiči dětí, lesonickými
školáky a jejich p. učitelkami
zájezdovým autobusem na výlet do
Merllinova světa na Hatích - Kinderwelt. Tam nás nejprve čekala dobrodruţná cesta,
kdy děti musely splnit několik úkolů kouzelníka Merllina, který na všechno dohlíţel ze
střechy nejvyššího hradu, aby si
vyslouţily poklad v podobě zlatých
tokenů - ţetonků. Podařilo se!
A tak se všichni posilnění svačinou
vydali na obhlídku celého areálu hlavně atrakcí a vybírali si, na
kterých své ţetony utratí. Bylo to
náročné dopoledne, proto není
divu, ţe si některé děti cestou zpět
v autobusu na chvilku zdřímly.
Ve čtvrtek 27. června 2013
proběhla
závěrečná
schůzka
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s rodiči a společný táborák na rozloučenou se školním rokem 2012/2013 na naší školní
zahradě, kde se opékaly buřtíky, pojídaly sladké dobroty a nanuky, taky se hodně
sportovalo na nových sportovních prvcích, jezdilo na dráze, zpívalo se. Počasí nám
přálo, a tak není divu, ţe smích dětí s příjemným povídáním rodičů i zaměstnanců
školy bylo slyšet ještě v pozdních odpoledních hodinách.
Na závěr chceme všem popřát příjemnou dovolenou plnou sluníčka a dětem hezké
proţití prázdnin. A aţ skončí? Budeme se na Vás starší, ale i nové kamarády zase v naší
mateřské škole těšit!
kolektiv zaměstnankyň MŠ
===============================================

ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE
===============================================
VELKÝ DEN ŠKOLY V LESONICÍCH (zápis v deníčku)
Je sobota ráno 15. 6. 2013. Den „D“. Dnes oslavujeme sté výročí zaloţení školy.
Těšíme se a zároveň jsme všichni ve škole napnuti jako struny u houslí, jak nám naše
připravované aktivity vyjdou. Kdyţ se ptám ţáků, jak se cítí? Slyším: „Bolí mě břicho.
Je mi úzko. Cítím divně v krku. Třepu se. Jsem nervózní,…“ Snaţím se je zklidnit,
znovu jim připomenout, ţe jsme nic nepodcenili a přípravám jsme věnovali hodně úsilí
a času. Cítím velkou zodpovědnost nejenom za organizaci dne, ukázku školy, ale
především za ţáky. Moc jim přeji, aby všechno co udělali pro dnešní den, jim vyšlo.
Po deštivých dnech konečně přichází pěkný slunečný den. A to je přece dobrý
začátek dne! Ţáci se převlékají do triček s logem školy, my „dospěláci“ se oblékáme do
dobových kostýmů. Přicházejí první hosté, návštěvníci – to je lidí! Starosta Pavel
Herman zabezpečil, aby si měli kam sednout, koupit si upomínkové předměty,
občerstvit se, zhlédnout výstavu fotografií, ochutnat víno, projet se na koňském povoze
Lesnickou školní naučnou stezkou,… Bez jeho pomoci si nedokáţu představit, jak
bychom celou akci zvládli. Děkuji a děkuji i všem ostatním za organizaci oslavy.
Také
škola
je
připravena v celé své
kráse. Vím, ţe jsem se
mohla spolehnout na
své kolegyně, které se
neúnavně věnovaly
vyzdobení
školy.
Děkuji.
Se
starostou
Pavlem
Hermanem
jsme si popřáli hodně
štěstí a jedeme do
akce. Pan Záviška
u mixáţního
pultu
pouští
melodii
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písničky Narozeninová a ţáci zpěvem přejí škole vše nejlepší ke stému výročí.
Postupně probíhají slavnostní projevy: Pavel Herman, starosta Mor. Krumlova
T. Třetina, starostka Petrovic I. Závišková. Dostáváme dary: knihu Lesonice, Ottovu
encyklopedii. Děkujeme. Na řadu přichází slavnostní křest loga školy a knihy
o Lesonicích.
Vítáme komisaře M. Jurečku z agentury Dobrý den, který dohlíţí na regulérnost
pokusu o zápis do České knihy rekordů. Stručně seznamujeme návštěvníky s celým
procesem dřepování. Protáhneme nohy a začíná postupné cvičení sto dřepů všech ţáků.
Zakončuji dřepováním celý pokus o zápis a čekáme na verdikt komisaře, který zní:
„Pokus byl úspěšný, budete zapsaní v České knize rekordů!“ Máme obrovskou radost.
Heslo, které jsme si často říkali: „Jen neustálým tréninkem nabudeme vysokého
mistrovství!“, se naplnilo.
Ţáci dostávají sladké odměny, dva
dorty. První je od rodičů a druhý
ţákům předávají zástupci Lesonic.
Jak milé.
Návštěvníci si prohlíţí školu
a zapisují se do knihy. Celkem se
jich zapsalo 168. Dopolední část je
úspěšně za námi a my se chystáme na
divadelní
představení
pohádky
O perníkové chaloupce aneb Jenom
jako. Pan Záviška kontroluje
správnost ozvučení a upřesňujeme
okamţiky různého osvícení jeviště.
Děkuji mu za spolupráci.
Sokolovna je úplně plná. Těší nás
zájem o představení. Posloucháme
písničky Švédovy trojky a posléze
dostáváme pokyn, ţe je řada na nás.
Úvodní písničkou „Opona se otvírá,
to koukáte kýho výra“ se rozehrává
ţákovský herecký koncert vtipných
i dramatických monologů, dialogů,
hádek, tanečních a pěveckých
výkonů. Obecenstvo skvěle reaguje
na jednotlivé repliky a tanečky a tím
pomáhá ţákům zbavit se ostychu.
A oni skutečně hrají jako o ţivot.
Závěrečný potlesk jim vyvolává úsměv na tváři a radost z podařeného představení.
Jsem dojatá.
Pavel Herman předává výlet pro ţáky v hodnotě 15 000,- Kč. Pojedeme do Oslavan
do Permonia.
Loučíme se opět písničkou Narozeninová, jejíţ slova jsou upravena k dnešní oslavě.
Ptám se ţáků, jak se cítí, a slyším hlasy volající přes sebe: „Konečně to mám za sebou.
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Je to úleva. Bylo to bezvadný, jak nám tleskali nebo se smáli. Náhodou to nebylo tak
hrozný. Mně se to líbilo. Mám dobrý pocit. No kdyţ jsme divadlo zkoušeli pořád
a pořád a lepšilo se to a lepšilo, tak mně je teď líto, ţe uţ nebudeme hrát…“
Adame, Nikolko, Dominiku, Gábinko, Nedo, Jasmínko, Jakube, Pavlínko, Márinko,
Honzíku V. Honzíku K., Tomášku, Nelko, Kubíku, Jovane a Honzíku H. děkuji za vaše
mimořádné výkony. Tím končí školní program.

Sedím v zákulisí se starostou Pavlem Hermanem, posloucháme obdivuhodné
vystoupení Švédovy trojky a vydechujeme. Z ramen padá tíha zodpovědnosti.
Nastupuje pocit radosti z podařených výsledků umocněný děkováním a vyjádřením
pochval od návštěvníků.
(konec zápisu v deníčku)
Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na celé organizaci oslav stého výročí
školy.
Přeji všem pěkné léto.
Emilie Mácová, ředitelka školy
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===================================================

INFORMACE Z KNIHOVNY
===================================================
NOVĚ ZAPSANÉ KNIHY DO FONDU NAŠÍ KNIHOVNY:
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
V. Adlová: Trpká vůně podzimu
B. Bezoušek: Adaptace není legrace
V. P. Borovička: Atentáty, které měly změnit svět
B. Copper: Tři případy a Mike Faraday
A. C. Doyle: Pes baskervillský
N. Frýd: Císařovna
L. Fuks: Vévodkyně a kuchařka
F. Glauser: Třikrát stráţmistr Studer
R. Gulik: Třikrát soudce Ti
C. Hagenbeck: O zvířatech a lidech
F. Hampl: Z bouřného času
H. Himes: Třikrát černý Harlem
J. Klíma: Mrtví milovat nemohou, Radikální řez
K. Klostermann: Skláři
F. Koţík: Josef Mánes, Město šťastných lásek, Miláček národa, Fanfáry pro krále
M. V. Kratochvíl: Evropa tančila valčík
R. Macdonald: Třikrát Lew Archer
J. Mahen: Divoké hnízdo, Nejlepší dobrodruţství, Kamarádi svobody
G. W. Menzel: Moliére a jeho komedianti
M. Palmer: Přes mrtvoly
Z. Pluhař: Kříţe rostou k Pacifiku, Bar u ztracené kotvy
K. Poláček: Podzemní město
M. Puzo: Temná aréna
B. Říha: Učitel Viktor Pelc
V. Stýblová: Na konci aleje
J. K. Tyl: Dramatické obrazy ze ţivota
V. B. Třebízský: Aneţka Přemyslovna
M. Twain: Panna ve zbroji
J. H. Týnecký: Janovické vojny
A. Upfield: Třikrát Napoleon Bonaparte
M. Waltari: Komisár Palmu
D. E. Westlake: Jak nevyloupit banku
M. Yorkeová: Třikrát ve váţném podezření
J. Jahoda, V. Javořická, V. Pittnerová: Bohatí chudáci
L. Konášová: Dobrá čtvrť
R. Krátký: Kocourkovské povídačky
BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŢ
Favourite Christmas Stories
J. Pecháček: Kalich a půlměsíc
R. Těsnohlídek: Čimčirínek a chlapci
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NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
M. Atkinson: Masáţe vlastníma rukama
D. Burnie: Mikrosvět
I. Bušinová: Bezlepková kuchařka 2
J. Courtier: Trávník od A do Z
J. Findejs: Česká národní plemena psů
M. Fischerová: Kosmetika ze zahrádky
Dr. M. Fortmann: Hraboši a krtci
G. Gassner: Myši a pískomilné
Guiness Word records 2007
V. Hrdličková, Z. Hrdlička: Umění čínských zahrad
J. Janča, J. A. Zentrich: Herbář léčivých rostlin
MUDr. P. Kohout: Osteoporóza
L. Kovář: Brevíř o houbách
J. A. Krystek: My kaBrňáci
A. Kurka: Motýli
P. Martin: Myslivecká kuchyně
K. T. Noordhuis: Kvetoucí cibulovité a hlíznaté rostliny
J. Ransomová: Pudlové
R. Rutherford: Květinové truhlíky
K. Shaplandová: Krása a zdraví
P. Swiftová: Cesty, schody a terasy
Z. Thoma: Česko
To kalné ráno
P. Toufar: Velikonoce; Vánoce
O. Gregor: Stárnout, to je kumšt
Jaroslav Marvan vypravuje
J. Tvrzník: Šest dýmek Františka Filipovského
NAUČNÁ PRO DĚTI A MLÁDEŢ
M. Brahová: Tvoříme z korálků
A. Hunkaová: Kniha pro mladé hudebníky
S. Parker: Hmyz

Otvírací doba je každý pátek od 17 do 19 hodin,
půjčovné na celý rok ZDARMA,
zaregistrovaným čtenářům je k dispozici
počítač s internetem!!!
Za poplatek 5,- Kč/kus si můžete nechat obalit
na míru své vlastní knihy, učebnice, brožury,
noty, atlasy… do průhledné fólie.
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===========================================

USKUTEČNĚNÉ AKCE
=========================================================
VI. VEČER PŘI DECHOVCE
Velká věc se podařila a opět jsme se sešli 20. dubna 2013 jiţ pošesté v kulturním domě
v Petrovicích na Večeru při dechovce.
V podvečerních
hodinách se hosté začali
postupně scházet před
sálem a při vůni vařícího
se guláše rychle hledali
volná místa a netrpělivě
vyčkávali, jaký bude
letošní program. A ţe
byl opravdu nabitý,
o tom se mohli velice
brzy přesvědčit.
Hned
po
úvodních
slovech
kapelníka
Petrovanky
Romana
Hrdiny, který všechny
srdečně přivítal, se dozvěděli, ţe dechovkový večer obohatí o své vystoupení
následující kapely: domácí DH Petrovanka, DH Galáni a DH Záhorienka.
Po zahájení večeru a rozdání láhve kvalitního vína prvnímu tanečnímu páru se zábava
naplno rozproudila. Taneční parket se velice rychle zaplnil a všichni diváci nadšeně
oceňovali potleskem výkony muzikantů a zpěváků.
Letos kaţdá kapela měla díky 90 minutám dostatečně velký prostor se projevit
a představit se nám skvělým repertoárem.
Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola a jiţ zmíněný gulášek na občerstvení, ke
kterému neodmyslitelně patřilo vychlazené pivo.
Radost v očích byla vidět na všech, kteří se o konání tanečního večera zaslouţili. Velké
poděkování patří paní starostce Ireně Záviškové, celé obci za uskutečnění večera
a rovněţ i obětavé práci členů DH Petrovanky.
A zda-li se opět příští rok sejdeme? To se, milí přátelé dechové hudby, nechejte
překvapit…
za DH Petrovanka Marie Hlávková
III. SLET ČARODĚJNIC
V úterý 30. dubna kolem půl páté odpoledne se na hřišti v Petrovicích začaly slétat,
sjíţdět i scházet čarodějnice, čarodějové, kouzelníci i další čarodějné postavy všeho
druhu i věku. Konal se zde III. čarodějnický slet.
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Staré čarodějnice si pro mladší generaci opět připravily soutěţe a úkoly, za jejichţ
splnění byli soutěţící odměněni sladkostí. Mimo jiné se soutěţilo v pojídání
ţelatinových "havětí" zavěšených na tyči bez pomoci rukou. Tato soutěţ se jiţ stala
tradicí a je na akcích velice oblíbená, někteří soutěţící se jí zúčastňují i vícekrát po
sobě. Další soutěţ byla především pro ty odváţnější. Soutěţící měli strčit ruku do
nádoby, do níţ nebylo vidět a o jejímţ obsahu neměli nejmenší ponětí, a měli
uhodnout,
co
v
nádobě
nahmatali.
Neméně
jistě
všechny pobavila i čarodějná
dráha pro dvě druţstva, při níţ
soutěţící např. běţeli slalom
s koštětem či podlézali pod
stolem, kde na ně čekalo
překvapení v podobě hada či
chlupatého pavouka.
Nechyběl samozřejmě
čarodějný tanec, a nakonec
došlo i k upálení čarodějnice, na
něţ všichni jiţ netrpělivě čekali. Jako kaţdý rok i letos děti dostaly tzv. lektvarenku, po
jejímţ předloţení ve výčepu obdrţely špekáček na opečení a pití.
Večerní posezení u ohně nám hrou na kytaru zpříjemnil Jirka Prustoměrský.
Celá akce se i tentokrát vydařila, upálena byla pouze ta čarodějnice, která si to nejvíce
zaslouţila, a na ty ostatní se těšíme na IV. sletu čarodějnic.
Petra Hladíková
8. PETROVICKÝ KOŠT
Novodobou tradicí se stává ochutnávka vín místních vinařů, kterou opět na prvomájové
odpoledne připravili místní zahrádkáři.
Letošní ročník provázelo příznivé slunečné počasí, které přilákalo návštěvníky nejen
z naší obce. Vlivem slabší loňské úrody byl k dispozici menší počet vzorků neţ
v předchozích ročnících. Příznivci lahodného moku tak mohli na letošním koštu
ochutnat celkem 44 vzorků od 23 vinařů z Petrovic i okolních obcí.
Z bílých vín byla nejvíce zastoupena
odrůda Veltlínské zelené (12 vzorků)
a směs bílá (7 vzorků), dále byly
zastoupeny odrůdy Müller Thurgau,
Neuburské, Pálava, Rulandské bílé,
Rulandské šedé, Ryzlink rýnský i vlašský,
Sauvignon, Sylvánské zelené a Tramín.
Z červených vín bylo nejvíce vzorků
Svatovavřineckého (4), ochutnat jsme dále
mohli rovněţ směs červenou, André,
Rulandské
modré,
Zweigeltrebe
a Svatovavřinecké rosé.
Akce se vydařila a poslední spokojení návštěvníci odcházeli ve večerních hodinách.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů se uskutečnilo 26. května 2013 v 15.00 hod. v kulturním domě
v Kadově. Pohoštění zajistila Obec Kadov. Sešlo se 6 obcí v hojném počtu. Nálada byla
moc dobrá a veselá, ani se seniorům nechtělo domů. K tanci a poslechu hrála kapela
Sileta Hostěradice. Po skončení hudby se udělalo kolečko, bylo tam moc dobrých
zpěváků, a tak se zpívalo aţ do 20.00 hod. Pak se rozjíţděli do svých domovů.
Spokojenost snad byla nadevše.
Marie Vodičková, starostka obce Kadov
COUNTRY BÁL
Dne 25.5.2013 se v kulturním domě v Petrovicích uskutečnil Country bál. Od osmé
hodiny večerní se návštěvníci mohli těšit ze skvělé kapely Punc, která přijela aţ
z Bystřice n. Pernštejnem a z westernového programu, který probíhal celou noc. Diváci
tak mohli zhlédnout pistolnici a bičařku Anny, dále proběhly pistolnické rozstřely mezi
samotnými diváky a nesměla
chybět ani ukázka Line dance
a výuka tradičních country
tanců. Samotnou perličkou
celého večera byl pravý
francouzský kankán v podání
spolku
elegantních
dam.
Návštěvníci
protančili
a prozpívali celou noc a všichni
si
také
pochutnávali
na výborném kotlíku. Akce se
povedla a budeme se těšit zase
za rok.
Michaela Frimelová

DĚTSKÝ DEN
Na sobotní odpoledne 22. června
2013 připravili členové TJ pro děti jiţ
tradiční Dětský den. V areálu
fotbalového hřiště se sešlo téměř 60
dětí, nejen místních, ale rovněţ
přespolních. Byly pro ně připraveny
zábavné hry a soutěţe, do nichţ se
nakonec zapojili i rodiče a ostatní
dospělí. Soutěţe v házení balónků
napuštěných vodou, provlékání řady
osob hula hup kruhem bez pouţití
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rukou, přenášení vody hrnečkem z jedné nádoby do druhé, i známá hra "cukr, káva,
limonáda" sklidily úspěch u malých i u dospělých soutěţících. Za kaţdou hru byli
všichni odměněni malou sladkostí, na závěr celého dne obdrţelo kaţdé z dětí balíček
s cukrovinkami.
Několik dětí vyuţilo příleţitosti zahrát si hru, kterou obci věnoval E-on, a která byla
k dispozici po celé odpoledne na ploše hřiště.
Stejně
jako
loni
a předloni, kdy nám
dětský
den
svou
návštěvou
zpestřili
hasiči a policie, ani letos
nebyly děti ochuzeny
o překvapení a zajímavý
program, který nám
tentokrát
zajistili
členové Air soft bezpečnostní ochranné
sluţby pod vedením
Vítka Pavlíka. Kromě
jiného
předvedli
zadrţení pachatele, děti
si mohly prohlédnout
a vyzkoušet zbraně,
které tento oddíl pouţívá, ovšem zřejmě největší úspěch sklidila závěrečná scénka, kdy
byl přepaden výčep, ukradeno občerstvení a zajat i samotný výčepní. Počasí nám po
celé odpoledne přálo, a tak jistě mnohým přišlo vhod občerstvení, kdy kromě nápojů
bylo moţno zakoupit například nanuky nebo uzenou cigáru. Věříme, ţe si tento den
uţily nejen děti, ale i rodiče, a ţe se v příštím roce sejdeme minimálně v tak hojném
počtu jako letos.
Petra Hladíková

LETNÍ NOC
Na večer a především noc téhoţ dne byla na hřišti připravena 3. letní noc. Jenţe
s příchodem večera se obloha začínala zatahovat, rozpršelo se a přišla i slabá bouřka.
A i kdyţ začátek akce byl stanoven na 20:00 hod., ještě hodinu po samém začátku to
vypadalo, ţe se na hřišti budou bavit jen pořadatelé a skupina STONE, kterou jsme po
loňském úspěchu letos pozvali zase. Nakonec se ale počasí umoudřilo, a hudba, která se
klidnou nocí nesla po celé obci, přilákala téměř 80 zábavy chtivých občanů nejen
z Petrovic. Celá akce se po rozpačitém začátku nakonec vydařila ke spokojenosti všech,
o čemţ svědčí i to, ţe poslední "tanečníci" odcházeli domů téměř v ranních hodinách.
Petra Hladíková
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==================================================

Z ČINNOSTI SDH PETROVICE
==================================================
POMOC SDH DOBRONICE SPOLU S SDH PETROVICE
NA POVODNÍCH 2013
KRAJ ÚSTECKÝ, OKRES LITOMĚŘICE, OBEC ČESKÉ KOPISTY
Na popud SDH Dobronice jsme se společně domluvili dát síly dohromady a vyrazit na
pomoc lidem, které postihla povodeň začátkem června 2013.
Aktivně se zapojit do
likvidace škod způsobené
ţivelnými
pohromami,
mezi které povodně beze
sporu patří. A právě
povodeň je jednou z mála
moţností, kde můţe být
působení sdruţení jako je
SDH opravdu důleţité
a hlavně
má
smysl.
Zároveň jsme také při té
příleţitosti
uspořádali
materiální sbírku, a to
hned v několika obcích. Zapojili se do ní občané z obcí Petrovice, Dobronice
a Tavíkovice. Nashromáţdilo se tak dostatečné mnoţství košťat, lopat, dezinfekčních
a mycích prostředků, rukavic a jiných nezbytných věcí potřebných pro úklid. Při jejich
předání novým majitelům a občanům obce České Kopisty byla ve vzduchu cítit jakási
naděje, ţe v tak těţké chvíli nejsou sami. Místní lidé totiţ na sobě nedali nic znát,
tvářili se, jakoby se nic nestalo, jakoby uţ ve svém kraji byli sţiti s katastrofami tohoto
typu. Jsou však psychicky a fyzicky vyčerpaní, a není se čemu divit! Vţdyť za
posledních 11 let to byla uţ třetí povodeň, která je postihla. Samozřejmostí bylo velké
poděkování a vděčnost všem občanům jmenovaných vesnic, kteří se této sbírky jakkoli
zúčastnili. Za kaţdou
pomocnou ruku byli moc
vděčni. Na pomoc pak
vyrazila
šestičlenná
skupina sloţená z členů
SDH
Petrovice
a
Dobronice ve sloţení
Ladislav Tréšek, Libor
Bogner
ml.,
David
Kučera, Karel Mynář,
Josef Ambrozek a Marek
Ambrozek v
termínu
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od 14. do 16. 6. 2013, kdy v plném nasazení pomáhali při likvidaci škod způsobených
povodněmi.
Tuto dobrovolnou a humanitární akci povaţujeme za jistou zkušenost a v případě
potřeby jsme ochotni opět pomoci lidem v nouzi. Koncem těchto řádků chceme
poděkovat všem výše jmenovaným obcím za podporu, SDH Petrovice za zapůjčení
hasičského vozu a ostatní techniky, ÚSP Tavíkovice za poskytnutí autovleku a všem
spoluobčanům, kteří se do této akce jakkoli zapojili a přispěli k jejímu uskutečnění.
Fotodokumentace je moţné zhlédnout na stránkách: www.petrovice.com
za SDH Petrovice David Kučera a SDH Dobronice Marek Ambrozek

Obec Petrovice obdrţela koncem měsíce června děkovný dopis z obce České Kopisty,
který rádi otiskujeme. Současně Zastupitelstvo obce Petrovice děkuje našim hasičům za
uskutečnění sbírky, odvoz věcí a pomoc s likvidací následků povodní v zaplavené
oblasti.
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================================================

ZVEME VÁS…
=========================================================
 sobota 10. srpna 2013
1. ROČNÍK MEMORIÁLU BRATRŮ VESELÝCH
- pořádá SPK Petrovice
- nohejbalový turnaj trojic
- hřiště v Petrovicích, začátek v 9 hodin
- startovné 300 Kč/tým (omezená kapacita)
- přihlášky do 4. 8. 2013 na tel.: 774 343 202 * 605 140 048
- občerstvení zajištěno (uzená cigára, maso na kotlíku, makrely na roštu)
 sobota 10. srpna 2013
18. MUCHA CUP
- pořádá SPK Petrovice
- turnaj v malé kopané
- fotbalové hřiště v Petrovicích, začátek v 9 hodin
- druţstva 5 + 1 „starých pánů“ od 33 let
- startovné 500,- Kč/tým
- přihlášky do 4. 8. 2013 na tel.: 603 888 474
- občerstvení zajištěno (uzená cigára, maso na kotlíku, makrely na roštu)
 sobota 10. srpna 2013
TANEČNÍ ZÁBAVA
- pořádá SPK Petrovice
- hraje skupina CODEX (bývalá skupina Synchron)
- hřiště v Petrovicích, začátek ve 20 hodin
- posezení pod pergolou
- vstupné 70,- Kč
- občerstvení zajištěno (uzená cigára, maso na kotlíku, makrely na roštu)
 sobota 24. srpna 2013
5. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
- pořádá SPK Petrovice
- přespolní běh pro děti a mládeţ se zkouškami vědomostí a dovedností
- fotbalové hřiště v Petrovicích, sraz v 15 hodin
- cca v 17.30 hodin ukázka první pomoci, vyzkoušení v praxi pod
odborným dohledem MUDr. Kateřiny Vaníčkové
- cca v 19 hodin letní prázdninová projekce pod pergolou
- občerstvení zajištěno
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 sobota 31. srpna 2013
O SMOLÍČKOVI (+ dílna)
- pořádá obec ve spolupráci s MěKS Mor. Krumlov a skupinou ČEZ
- loutkové představení v rámci Malého festivalu loutky
- účinkuje Divadlo Tomáše Machka
- kulturní dům Petrovice, začátek v 16 hodin
- zveme všechny děti i dospělé
- vstup zdarma
 sobota 14. září, neděle 15. září 2013
TRADIČNÍ HODY
- zvaní po vesnici
- zavádění chasy pod májí
- v sobotu večerní zábava
- pouťové atrakce
 sobota 12. října 2013
VINOBRANÍ
- pořádá ČZS Petrovice
- taneční zábava v kulturním domě, začátek ve 20 hodin
- moţnost zakoupení burčáku
- hraje skupina Fantazie
- bohatá tombola

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

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
=======================================================
rok 1928 (pokračování)
Hody konány letos ve dnech 16. – 18. září, ale pouze jeden den, v neděli, bylo
pěkně. Druhé 2 dny bylo počasí chladné s deštivými přeháňkami, takže tancováno
většinou v hostinci.
Kampaň cukrovarská v cukrovaru v Rakšicích, při níž pracuje i více lidí z obce
zdejší, začala dne 8. října a trvala jen asi do 15. listopadu, neboť i výnos řepy byl letos
slabší vlivem sucha a vlivem toho, že rolníci jí méně sázeli vzhledem k její menší ceně
na jaře ohlašované.
Stavba elektrického transformátoru začata byla v říjnu a též dokončena. Jinak se
zřízení elektrického osvětlení svému provedení nepřiblížilo nic, takže nesplnilo jeho
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zřízení do Dušiček, jak bylo praveno. Transformátor postaven byl při silnici do Kadova
na konci obce blízko stavení Frant. Vespalce.
Dne 28. října k oslavě 10. výročí založení naší republiky sehráno bylo sborem
dobrovolných hasičů zdejších divadelní představení „Pro československou vlajku“ od
Olivy. Hra tato obsahem svým hodila se k významnému jubileu. Taneční zábava, která
se obvykle po divadle rozproudí, byla na tento den všude zakázána, aby slavnostní den
rušen nebyl.
V listopadu začaty byly přípravné práce pro volby do okresních a zemských
zastupitelstev. Dne 24. listopadu ráno vyvěšeny byly vyhlášky o volbě do okresního
zastupitelstva v Mor. Krumlově a do zemského zastupitelstva. Také bylo ohlášeno, že
jsou vyloženy po 8 dnů voličské seznamy. Jmenování volebních komisí pro obě volby
bylo provedeno dne 21. listopadu 1928. Členy komise volební pro volbu do okresního
zastupitelstva jmenováni okr. správou politickou výnosem ze dne 21./11. 1928,
č. 17.959/L: Břínek Josef, rolník, za stranu lidovou, Pavelec Vincenc, pekař, za stranu
živnostenskou, Vespalec František, za republikánskou stranu, Smetana Adolf, za stranu
soc. demokratickou a Jiřikovský Dominik, za stranu českosl. socialistickou. Jako
náhradníci jmenováni: Kovář Tomáš, rolník, za stranu lidovou, Sobotka Josef, za
stranu živnostenskou, Fiala Jan, rolník, za stranu republikánskou a Jiřikovský Rudolf,
zedník, za stranu českoslov. socialistickou.
Do volební komise pro volbu zemského zastupitelstva jmenováni tito členové:
Schovanec Jan, domkař a zedník, za stranu lidovou, Hladík Josef, kovář, za stranu
živnostenskou, Bauer František, rolník, za stranu republikánskou a Kraus Jan, kovář,
za stranu českoslov. socialistickou. Náhradníky jmenováni: Záviška Bohumil, rolník, za
stranu lidovou, Šídlo Adolf, obchodník, za stranu živnostenskou, Kolář Šimon, za stranu
republikánskou a Opálka František, cestař, za stranu čs. socialistickou. Zástupcem
okres. správy politické jmenován byl výnosem ze dne 7./11. 1928, č. 17.427/L, říd.
učitel Jaroslav Zázvorka.
Dalším krokem ke zřizování elektrického osvětlení bylo dovežení stavebního
materiálu pro rozvodnou síť v obci. Doveženy byly sloupy, železné konsole k upevnění
drátu, dráty a jiné součásti ke zřízení elektrického vedení. Vše složeno dílem ve
skladišti hasičském, dílem u něho.
Podzimní počasí bylo i během listopadu a počátkem prosince velmi mírné,
nehledě k několika menším nočním mrazům. Podzimní setí vykonáno koncem září
a v říjnu a zaseté obilí zavlaženo několika dešti, takže dobře vzešlo.
Dne 2. prosince 1928 konaly se volby do okresního a zemského zastupitelstva.
Začátek voleb byl o 8. hodině ranní. Před volbou zvoleni od členů volebních komisí
předsedové a to do okres. zastupitelstva Jiřikovský Dominik, místopředsedou Břínek
Josef a do zemského zastupitelstva Bauer František, předseda a Schovanec Jan,
místopředseda. Jako důvěrníci byli stranami navrženi pro volbu okres. zastupitelstva
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Šimon Pelikán, strana republikánská a Drábek Josef, strana sociálně-demokratická,
pro volbu do zemského zastupitelstva Šimon Pelikán, strana republikánská, Bohumil
Záviška, strana lidová.
Po ustavení volebních komisí počaly volby. Volební místností pro volbu okres.
zastupitelstva byl sál v hostinci a tam odevzdávány hlasovací lístky červené a pro volbu
zemského zastupitelstva byla určena místnost záložny vedle sálu a odevzdány lístky bílé.
Hlasovací právo přísluší osobám, které 15. června 1928 dovršily 24. rok věku svého
a byly v obci nejméně 3 měsíce, jsouce občany československými. Postup volby děl se
klidně bez rušivých příhod. Odevzdávání hlasů postupovalo rychle, takže volba byla
o ½1. skončena. Potom přikročeno k sčítání hlasů. Oprávněných voličů pro obě volby
bylo 271 a to 130 mužů a 141 žen. Volilo 261 voličů a to 124 mužů a 137 žen. Při volbě
do okres. zastupitelstva byla 1 obálka prázdná a 4 hlasy neplatné. Z odevzdaných hlasů
obdržela kandidátní listina č. 2. = strana lidová 119 hlasů, č. 3. = čs. str. nár.
socialistická 22 hlasů, č. 4. = čs. nár. demokracie 3 hlasy, č. 5. = čsl. strana domkařkomalozemědělská 21 hlasů, č. 6. = čs. živnostenská strana středostavovská 7 hlasů, č. 7
= čs. strana soc.-demokratická 26 hlasů, č. 8. = republik. strana 58 hlasů.
Při volbě do zemského zastupitelstva bylo opět opráv. voličů 271, z toho 130
mužů a 141 žen. Volilo též 261 voličů a to 124 mužů a 137 žen. Z odevzdaných hlasů
byly 2 hlasy neplatné. Kondidátní listina č. 2. = strana katolic. zemědělců a domkářů
8 hlasů, č. 3. = čs. strana národ. demokrat. 1 hlas, č. 5. = čs. strana sociál. demokrat.
23 hlasů, č. 8. = Kandidatenliste der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei
3 hlasy, č. 9 = republ. strany 59 hlasů, č. 12. = komunistické strany 6 hlasů, č. 13. =
čsl. strany lidové 121 hlasů, č. 14. = čsl. strany živnostenské 5 hlasů, č. 15. = čs. strany
nár. socialistické 28 hlasů, č. 16. = Kandidatenliste der deutschen nazionalistischen
Arbeiterpartei 3 hlasy.
Po sčítání hlasů sepsány o obou volbách protokoly a hlasovací seznamy, jež
podepsány od členů volebních komisí i od volebního komisaře. Listiny pak byly
zabaleny, zapečetěny a odevzdány zvláštním poslem okresní správě politické v Mor.
Krumlově k dalšímu úřednímu řízení. Poslem k doručení volebních zápisů určen
starostou obce František Psota, jenž na bicyklu jel s listinami, aby dle rozkazu
úředního byly co nejrychleji doručeny.
Zimní počasí nastalo 15. prosince. Počalo mrznouti a padal sníh. Mrazy
dostoupily před a po vánocích až – 15 °R. Sněhu napadlo hojně, který za severního
větru utvořil značné závěje. Sníh zůstal ležeti až do konce občanského roku a padal
ještě několikráte. Podobná zima již dlouho zde nebyla.
Na „jitřní“ a „velké“ mši o vánocích provedeny byly zpěvy s hudbou. Ráno
zazpívány s průvodem orchestru Rudolfa Jiřikovského, za jeho řízení některé koledy
a dopoledne pak vánoční mše „Missa pastoralis“ od Halíka. Výkon hudby i sboru
zpěváků byl dobrý a líbil se obecenstvu.
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Pokud se týče pohybu obyvatelstva v roce 1928 nutno zaznamenati: zemřelých 2,
narozených 8; zemřelých mužů byli 3, žen 0, narozených chlapců 3 a děvčat 5.
Manželských sňatků nebylo.
Zdravotní stav v roce 1928 ve zdejší obci byl dobrý v porovnání s rokem 1927.
Epidemických nemocí nebylo, ani jiných zvláště vážných onemocnění.
Dnem 1. listopadu 1928 odešla zdejší učitelka Karla Buchtová na dovolenou pro
mateřství a teprve dnem 1. prosince 1928 byla okres. školním výborem ustanovena
výpomocná učitelka Anna Nováčková z Ivančic, dosud působením ve Višňovém.
Vyučování v listopadu dělo se polodenně a to ráno 2. třída, odpoledne 1. třída.
V roce 1928 přistěhoval se z Biskoupek František Reček s rodinou a přijal službu
u rolníka Františka Daňhela jako deputátník. Odstěhoval se Eduard Kožíšek, dělník,
dosud bytem v obecním domě, do Dolních Kounic.
(v příštím pokračování rok 1929)

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

ZE SPORTU
=================================================
HISTORICKÝ POSTUP NAŠEHO MUŽSTVA DO VYŠŠÍ TŘÍDY
VE FOTBALOVÉ SEZÓNĚ 2012-2013 OFS ZNOJMO
Dnešní fotbalový článek jsem nemohl nazvat jinak, neţ jak jsem nazval. Za období, kdy
se v Petrovicích fotbal hraje (začali jsme v roce 1981), se tento výrazný úspěch mnoha
fotbalovým šuterům nepovedl i kdyţ mnohokrát tomu nechybělo mnoho, ale míč je
kulatý a osud tomu tak asi chtěl, ţe se to podařilo aţ současné generaci. V posledních
letech jsme hráli vţdy na špici naší třídy, ale aţ letošní sezóna se bude psát jako
historická. V krátkosti bych se s vámi podělil o průběh celé soutěţe 2012/13.
Podzimní výsledky jsme si podrobněji zhodnotili v posledním čísle našeho zpravodaje
loňského roku, tak jen pro oţivení paměti. Odehráli jsme 14 utkání a získali 37 bodů za
12 výher, 1 prohru a 1 remízu se skórem 49 : 8. Na jarní odvety jsme zvolili tradiční
zimní přípravu (hala, nedělní venkovní fotbálky a samozřejmě nechyběly výběhy
a oblíbená cvičení v KD a předsezónní přípravné zápasy s oddíly z vyšší soutěţe)
a podle jarních výsledků ji musíme hodnotit jenom dobře. Jarní začátek se odloţil kvůli
rozmaru počasí a touţebně očekávané derby v Rybníkách se nekonalo a odehrálo aţ
jako poslední zápas jara. Začali jsme 2. kolem a odehráli 8 slušných zápasů, ve kterých
jsme neztratili ani bod. V Dobřínsku 4 kola před koncem soutěţe jsme se stali jasným
vítězem IV.B třídy. Další zápasy uţ hoši odehráli s vědomím, ţe je vše jisté a soupeři
měli motivaci jasnou (soutěţili, kdo bude tím prvním, co nás na jaře porazí) a tak
i kdyţ jsme byli v zápasech s Hostěradicemi či v Branišovicích určitě lepším týmem,
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přesto jsme za sebou 2x prohráli. Ani tyto prohry nám nemohly zkazit radost z naší
super sezóny.
A nyní v kostce pár čísel naší úspěšné sezóny celkově: odehráli jsme 26 zápasů a z toho
21 výher, 2 remízy a 3 prohry s impozantním skórem 83 : 18. Mezi naše střelce se
zapsali Zdenek Fiala 23x, Luboš Bogner 18x, Danek Šlapák 8x, Ondra Šabaka 6x,
Michal Březina, Zdenek Štolpa a Kuba Stejskal 4x , Lumír Bartoník, Jirka Vespalec 3x,
David Šnepfenberg, Mirek Světlík a Petr Holub 2x, Honza Martínek, Pavel Šedrla,
Tomáš Vespalec a Honza Kohout po jedné brance. Nemohu se samozřejmě nezmínit,
ţe výkony muţstva nejsou jen o vstřelených brankách, ale taky o obráncích. To uţ je
hlavně dílem celého kolektivu. Podle mě se naše hra opírala hlavně o skvělé výkony
našeho brankáře Tomáše Bauera, který dostával soupeře do křečí a našim obráncům
dodával klídek a jistotu.
Chtěl bych jasně podotknout, ţe je tento historický úspěch zásluhou celého týmu, který
táhl za jeden provaz. Samozřejmě bychom se neobešli bez spolupráce realizačního
týmu a vedení muţstva, které se vţdy snaţilo vytvořit ty nejlepší podmínky pro
spokojený chod v kabině a celého našeho týmu TJ Petrovice.
Jak jsem psal v posledním čísle 2012, tak musím napsat i dnes, ţe velké poděkování
patří všem ostatním, kteří nám s chodem a provozem oddílu pomáhají ať uţ finančně či
materiálně a mezi ty hlavní, kterým to poděkování patří, jsou – AGRO druţstvo
Petrovice, zámečnictví Vladimíra Sobola, OHL ŢS, a.s. a obci Petrovice. Bez jejich
podpory by naše činnost nemohla pokračovat.
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Tyto výsledky nás hodně zavazují a doufám, ţe se nám bude po prázdninách dařit i ve
vyšší soutěţi s novými týmy. Určitě to nebude jednoduché a těch poráţek bude taky asi
víc neţ vloni. Ale jako tým se budeme snaţit naše fanoušky potěšit předvedenou hrou
i výsledky. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Olda Sobol
OKRESNÍ SOUTĚŽ IV. B – KONEČNÁ TABULKA SEZÓNY 2012 – 2013
TABULKA
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK
1. Petrovice
26 21 2 3 83: 18 65
2. Jamolice
26 18 2 6 70: 54 56
3. Dobřínsko
26 16 5 5 82: 28 53
4. Hostěradice B 26 17 2 7 85: 54 53
5. Rybníky
26 15 4 7 78: 57 49
6. Branišovice
26 12 4 10 59: 50 40
7. Skalice
26 12 3 11 63: 82 39
8. Miroslav C
26 10 6 10 73: 71 36
9. Jezeřany B
26 10 5 11 49: 41 35
10. Loděnice
26 10 3 13 57: 48 33
11. Vedrovice B
26 6 2 18 46: 87 20
12. Olbramovice B 26 5 4 17 44: 65 19
13. Tavíkovice
26 3 3 20 27: 97 12
14. Trstěnice
26 2 5 19 36:100 11

(Prav)
( 26)
( 17)
( 14)
( 14)
( 10)
( 1)
( 0)
( -3)
( -4)
( -6)
(-19)
(-20)
(-27)
(-28)

Informujeme občany, ţe se v naší obci v posledních dnech vyskytly osoby zabývající se
krádeţemi. Díky všímavým občanům upozorňujeme i ostatní, aby si zabezpečili
majetek a nenechávali na volných prostranstvích své věci bez dozoru. K těmto činům
dochází i v ranních hodinách při denním světle! V případě potřeby kontaktujte policii.
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