ZPRAVODAJ OBCE
PETROVICE

Ročník 6 číslo 3/2013 (červenec, srpen, září)

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
=========================================================
62. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 25. července 2013
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2013, viz příloha.
• ZO schválilo dle geometrického plánu č. 289-217/2013 prodej části parcely č.
1704/4, nově oddělenou parcelu č. 1704/7 o výměře 120 m2 panu Jiřímu Vespalcovi,
za cenu 35 Kč/m2.
• ZO projednalo nabídku pana Zdeňka Vošického, který seznámil zastupitelstvo
s plánovaným vydáním knihy leteckých fotografií obcí okresu Znojmo. ZO
schvaluje publikování fotografií naší obce. Cena za autorská práva na 29 leteckých
snímků, sadu všech vydaných knih, nákup knih za zvýhodněnou cenu a disk
s fotografiemi činí 11 900 Kč bez DPH.
• ZO projednalo cenové nabídky firem na akci: Petrovice vodovod pro RD 2012
I. etapa (prodloužení vodovodního řadu k RD Čeperovi). Vodárenská akciová
společnost, provoz Moravský Krumlov, navrhla cenu 181 500 Kč včetně DPH
a Inženýrské stavby Neumann s.r.o. navrhuje cenu 167 068,23 Kč včetně DPH.
Další oslovené firmy (Miloš Ryšavý, Stavební a obchodní firma Vémyslice) se
z důvodu termínu prací z výběrového řízení omluvila; firmy OSP Mor. Krumlov
a Klee Třebíč nabídky nedodaly. ZO vybralo na tuto akci Inženýrské stavby
Neumann, s. r. o.
• ZO povolilo konání akcí 15. ročník Mucha Cup a 1. ročník Memoriálu bratrů
Veselých dne 10. srpna 2013. Organizátorem je SPK Petrovice.
63. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 22. srpna 2013
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2013, viz příloha.
• Starostka seznámila ZO se žádostí svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. o ořezání větví stromů v ulici mezi Schovancovýma a Ondráčkovýma a za
domem č.p. 20 z důvodu, že větve brání bezpečnému průjezdu svozového vozidla.
ZO uložilo starostce požádat majitele stromů o nápravu.
• ZO projednalo a schválilo návrh Dohody o úhradě dluhu mezi obcí Petrovice a Evou
Hrychovou. Jedná se o úhradu dlužné částky 95 000 Kč za nedodané hasičské
vozidlo.
• Starostka seznámila ZO s rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí účelového
finančního příspěvku ve výši 60 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky –
Venkovská usedlost č.p. 10 v Petrovicích (obnova omítek a nátěrů usedlosti a další
související práce).
• ZO projednalo žádost Pavla Daňhela o pronájem pozemku p.č. 2121 o výměře 374
m2 z důvodu chovu drobného zvířectva. ZO souhlasilo s pronájmem uvedeného
pozemku na dobu neurčitou za cenu 1 Kč ročně a pověřilo starostku připravit
nájemní smlouvu.
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• ZO schválilo přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Petrovice ve
výši 50 000 Kč na akci „Oprava venkovské usedlosti s doškovou střechou – II. etapa
v rámci projektu Oprava venkovské usedlosti s doškovou střechou za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
64. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 5. září 2013
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2121 mezi obcí
Petrovice a Pavlem Daňhelem a pověřilo starostku jejím podpisem.
• ZO projednalo žádost ředitelky MŠ Petrovice o poskytnutí příspěvku na pořízení
vybavení do školní jídelny a schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 17 000 Kč na
nákup ponorného mixéru a lednice.
• ZO projednalo návrh smlouvy o dílo mezi obcí Petrovice a společností Ratifico
s.r.o. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP, oblast
podpory Obnova krajinných struktur na akci výsadba lesa vedle hřiště. ZO uložilo
starostce projednat se zhotovitelem dopracování smlouvy.
• Starostka seznámila ZO s návrhem zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Splašková kanalizace a ČOV obce Petrovice – technický dozor
investora“. ZO pověřilo starostku projednat nejasné body zadávací dokumentace.
• Starostka seznámila ZO s harmonogramem úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října.
• ZO schválilo návrh požádat Správu CHKO Pálava a Krajské středisko Brno,
oddělení ochrany krajiny o posouzení stavu stromů v intravilánu obce.
• ZO schválilo konání tradičních hodů v termínu 14. a 15. 9. 2013.
65. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 19. září 2013
• Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem návrhu zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Splašková kanalizace a ČOV obce Petrovice –
technický dozor investora“. Požadavek na upřesnění nejasných bodů dokumentace
trvá.
• ZO projednalo a schválilo žádost Drahomíra Zpěváka o možnost vykonání veřejně
prospěšných prací v rozsahu 180 hodin v obci.
• Starostka seznámila ZO s vyúčtováním chasy za hody. Příjmy celkem činily
48 389,- Kč, výdaje 56 604,- Kč. ZO schválilo poskytnutí doplatku ve výši 8 215,Kč. ZO doporučuje do budoucna omezit výšku máje v zájmu zachování bezpečnosti,
zdraví a majetku při jejím stavění.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2013, viz příloha.
• Starostka seznámila ZO s postupem vymáhání dluhu za nedodané hasičské vozidlo
od paní Evy Hrychové. Dlužnou částku ve výši 95 000 Kč vymáhá pro obec v rámci
mimosoudního vyrovnání advokát JUDr. Kamil Mattes.
• ZO projednalo stížnost na znečišťování ovzduší při pálení kabelů spoluobčanem. ZO
ukládá starostce písemně vyzvat jmenovaného, aby tuto činnost dále neprováděl
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v katastru obce. Pokud bude tento zákaz porušen, bude tato věc předána příslušnému
úřadu k řešení.
• ZO projednalo a neschválilo nabídku na prodloužení registrace obce na portálu
www.ziveobce.cz.
• ZO schválilo prodloužení termínu veřejně prospěšných prací do 30. 11. 2013.
• ZO schválilo konání taneční zábavy Vinobraní v termínu 12. 10. 2013.
66. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 3. října 2013
• Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem návrhu zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Splašková kanalizace a ČOV obce Petrovice –
technický dozor investora“. Upřesnění nejasných bodů dokumentace bude
provedeno na plánované schůzce s p. Štěrbou a zástupci společnosti Ratifico.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2013, viz příloha.
• ZO projednalo a schválilo provedení revize elektroinstalace v obecních budovách.
Bude provedeno revizním technikem Václavem Fáberou, nabídková cena za
všechny obecní budovy celkem činí 16.000,- Kč, cena za revizi spotřebičů je 40 Kč
za kus.

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

INFORMACE OBČANŮM
============================================================
E-ON UPOZORŇUJE
Na základě § 25 odst. 3g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný
a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo
jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o., a za podmínek pro tuto práci stanovených.
Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte v termínu do konce tohoto roku.
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON
Česká republika, s. r. o., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky)
a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude
ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku),
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, s. r. o.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř.
odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních
zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický
regulační úřad. Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 515 364 711.
Pozn. redakce: Znění celé výzvy najdete na úřední desce u autobusové zastávky.
4

INFORMACE Z MěÚ MORAVSKÝ KRUMLOV
Dle ust. par. 217 Zákoníku práce v platném znění, nařizuje zaměstnavatel Město
Moravský Krumlov svým zaměstnancům zařazeným do MěÚ Mor. Krumlov
celozávodní dovolenou, a to ve dnech: 23., 27., 30. a 31.12.2013. V těchto dnech bude
z důvodu implementace nových systémů úřad pro veřejnost uzavřen.
ÚKLID LISTÍ
Oznamujeme občanům, že byly po vesnici rozmístěny vaky na shrabané listí. Tyto jsou
určeny pouze pro listí!!! Plné vaky budou postupně odváženy a vyměněny za prázdné.
Děkujeme občanům za pomoc při podzimním úklidu obce!
ÚKLID SNĚHU
Prosíme občany, aby v okolí svých domovů v rámci svých možností odklidili v zimním
období napadaný sníh. Obec zajistí úklid sněhu z veřejných prostranství a na vyžádání
před domy seniorů. Ve spolupráci s Agrodružstvem Petrovice bude provedeno
prohrnutí místních komunikací. Za Vaši vstřícnost a pochopení děkujeme, není
v možnostech obce odklidit sníh ze všech chodníků v obci.

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

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
==============================================================
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK A NÁS JE ZASE DVACET PĚT
V Mateřské škole Petrovice začal nový školní rok 2013/2014 s prodloužením provozu
školy od 6.30 do 15.30 hodin. Na konci minulého školního roku jsme se rozloučili se
7 budoucími prvňáčky a 1 dítě se nám odstěhovalo. Na uvolněných 8 míst nám
v letošním školním roce nastoupilo opět 8 nových dětí a my jsme rádi, že pět z nich
jsou děvčata. Konečně tak po několika dlouhých letech, kdy byli u nás chlapci ve velké
převaze, se podíl chlapců a děvčat začíná vyrovnávat, a to 14 : 11 zatím ve prospěch
chlapců. I v letošním školním roce se budou děti vzdělávat dle školního vzdělávacího
programu „Pohádkovým krokem projdeme celým rokem“, přímo v mateřské škole
bude 2x týdně probíhat kroužek logopedie zaměřený na osvojení správné výslovnosti.
Podle věku jsou děti rozděleny do 4 skupin na „berušky“ (mladší 3 let – letos je pouze
1), „žabičky“ (děti od 3 do 4 let věku – je jich 7), „sovičky“ (děti od 4 do 5 let – těchto
je celkem 10) a „medvídky“ (děti od 5 do 6 let a s odkladem školní docházky – je jich
7). S nejstaršími dětmi – „medvídky“ – budeme letos pracovat s pracovními sešity
„Kuliferda“, ve kterých se budou intenzivně připravovat na svůj vstup do základní
školy. Je třeba, aby dosáhly všech kompetencí daných rámcovým programem pro
předškolní vzdělávání, a to především v oblastech poznávání světa kolem sebe,
grafomotoriky a jemné motoriky, řeči a myšlení, zrakového a sluchového vnímání,
jejich řeči a myšlení, v oblasti předmatematických dovedností, ale i emoční a sociální
zralosti. Vždyť mateřská škola už dávno není jen hraní, ale je pravda, že této spoustě
dovedností se děti učí hlavně hravou a zábavnou formou. A tak bych chtěla touto
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cestou popřát našim budoucím školáčkům, aby v tomto školním roce vše hravě zvládli,
těm nejmenším, aby si na školku a odloučení od svých nejbližších zvykli co nejdříve,
a všem dohromady aby se ve školce líbilo a zažili zde spoustu pěkných chvil.
Nesmím
zapomenout
poděkovat zastupitelstvu
a zvláště pak paní
starostce Ireně Záviškové
za
vyřízení
dotací
a pořízení nových oken
v celé budově naší školy,
které proběhlo během
letních prázdnin, a též za
poskytnutí příspěvku na
obnovení
vybavení
školní kuchyně (nových
lednic). Z rozpočtu školy
byla pořízena lednice pro
děti s nařízenou dietou
(např. bezlepkovou), dovybavení jídelny zaměstnanců novou komodou a židlemi. Též
starší nábytek z učitelského kabinetu byl přesunut do výdejny cizích strávníků (kam
z důvodu větších rozměrů okenních parapetů a značného opotřebení nebylo možno dát
ten původní), a proto nás čeká ještě postupné vybavení učitelského kabinetu nábytkem
novým. Přesto je toho ještě hodně, co by bylo třeba v budově školy vylepšit a
zrekonstruovat (zatékající střecha, vnitřní podlahy, narušená fasáda po výměně oken,
pořízení nového nábytku do herny a šatních skříněk, výměna všech lednic a mrazáků –
většina má stáří 20-30 let, pořízení velkého ponorného mixéru do kuchyně, atd….), ale
finanční prostředky jsou omezené a je jich stále nedostatek. Přesto bych celému
kolektivu Mateřské školy v Petrovicích chtěla poděkovat za zvládnutí všech úklidových
prací během školních prázdnin po výměně oken a stěhování nábytku, za jejich celkovou
snahu a péči o estetické prostředí v budově školy i kolem ní, aby i nadále platilo:
„….školička jak kytička, je z ní slyšet písnička“ tak, jak se to s dětmi učíme v nejedné
říkance či písničce…
Zdeňka Müllerová, ředitelka školy

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

ZE ŽIVOTA ZŠ LESONICE
==============================================
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESONICE
Nový školní rok jsme zahájili v počtu devatenácti žáků, rozdělených do čtyř ročníků.
Když jsme před čtyřmi lety objednávali nové žákovské lavice, zadali jsme počet pro
dvacet žáků. Tehdy navštěvovalo školu osm žáků a našim přáním bylo lavice naplnit.
S radostí se nyní díváme na téměř plnou třídu žáků. Vážíme si toho.
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Každý rok se snažíme vytvořit nějakou přidanou hodnotu k základnímu vzdělávání,
které je samozřejmě prioritou. Podařilo se nám uvést v život již tradiční setkání pod
vánočním stromem v obcích Lesonice a Petrovice. Ve spolupráci s obcí Lesonice jsme
vybudovali školní naučnou stezku a zorganizovali oslavu stého výročí školy. Ze žáků
pomalu vyrůstají adepti pro ochotnické divadelní soubory v obou obcích díky jejich
přirozenému talentu, který systematicky rozvíjíme v dramatickém kroužku. Žáci
zažívají pocity radosti po úspěšně zahraných představeních pro veřejnost. Získávají
zkušenost, že např.
pílí
a
poctivým
pravidelným cvičením
mohou dosáhnout na
vysokou metu - jakou
je zápis do České
knihy
rekordů
v nejrychlejší štafetě v
dřepování. Uvědomují
si tak svoji hodnotu a
velké možnosti svého
seberozvoje.
Souběžně s aktivitami školy probíhají rekonstrukční práce ve škole. Právem můžeme
říci, že škola s přibývajícím věkem nabývá na kráse. Děkuji za vstřícnost a ochotu
nejenom se podílet, ale především realizovat naše aktivity, zřizovateli školy, jmenovitě
starostovi Pavlu Hermanovi.
V nastávajícím školním roce budeme pokračovat v zavedených tradicích a realizovat
i nové projekty. Stali jsme se součásti sítě „Tvořivých škol“ a projektu „Rodiče vítáni“.
Chceme zvát na návštěvu malotřídní školy, ale nejenom je. Žáci třetího a čtvrtého
ročníku si začali dopisovat se žáky z malotřídní školy ve Vranové Lhotě, okres Svitavy.
Otevřeli jsme školu pro děti z turistického oddílu DUHA ze Žďáru nad Sázavou, které
prožily víkend ve škole a poznávaly okolní přírodu. Jejich upřímné nadšení z celého
pobytu, z budovy školy, z přírody, ze vstřícností místních občanů, které během svého
pobytu potkávaly, je tím nejlepším poděkováním.
Největším projektem, do kterého se chceme pustit, je vybudování přírodní zahrady za
budovou školy přesně podle daných kritérií, abychom získali certifikát „Přírodní
zahrada“.
Co je přírodní zahrada? Přírodní zahrady bez hranic jsou společným projektem českých
a rakouských organizací. Přírodní zahrady jsou oázou pro lidi, zvířata i rostliny. Cílem
projektu je udržet neporušené životní prostředí, a to podporou přírodě blízkých zahrad
a podporou přírodě péče o blízké rostliny (citace z propagačního materiálu “Přírodní
zahrady bez hranic“).
Prostor za budovou školy je jako stvořený k vybudování přírodní zahrady v kombinaci
se sportovním hřištěm. Celý areál pak bude sloužit i široké veřejnosti. Starosta Pavel
Herman nechal vypracovat plán na sportovní hřiště a neodbytně shání financování.
Přírodní zahradu bychom rádi budovali vlastními silami ve spolupráci – žáci, učitelé,
rodiče, občané… Zastupitelé z Petrovic v čele se starostkou Irenou Záviškovou netušili,
jak moc už se podílí na založení přírodní zahrady při jarním darování ovocných stromů.
Stejně tak zastupitelé z Lesonic v čele se starostou při budování venkovní pergoly.
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Naše škola se obrátila i o odbornou pomoc na sdružení Lipka v Brně, abychom od
začátku realizace postupovali podle zadaných kritérií.
Jaká kritéria musíme splnit?
Nepoužívat pesticidy – nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva – nepoužívat
rašelinu k úpravě a obohacování půdy – vytvořit prvky přírodní zahrady: živý plot
z planých keřů, přirozenou louku, divoký koutek, květiny a kvetoucí trvalky, kompost,
„domečky“ pro zvířecí pomocníky, zeleninové a bylinkové záhony, ovocnou zahradu,
listnaté
stromy,
bobuloviny, atd.
Jsme si vědomi, že se
jedná
o
dlouhodobý
projekt
náročnějšího
charakteru, ale máme za
to, že právě postupné
zakládání zahrady se
žáky, je jednou z výhod
venkovské
školy.
Podporujeme tím přirozené prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Stojíme na samém
začátku a zatím netušíme, jak celý projekt dopadne. Máme ale nadšení a chuť tvořit
smysluplné věci, které přináší radost a užitek především dětem, navštěvujícím krásnou
školu v Lesonicích. A pokud naše aktivity budou mít přínos i pro místní občany
a projíždějící turisty, co více si přát.
ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ LESONICE
V letošním školním roce je činnost školní družiny zaměřena na pomoc. Celoroční
projekt nese název: „Pomáhejme si“. Cílem projektu je v dětech vypěstovat vlastnost
nezištně pomáhat potřebným. Hlavní pomoc je zaměřena na pomoc seniorům, mladším
spolužákům, rodičům.
Pomoc občas potřebuje každý z nás, ale někdy se bojíme, nebo netroufáme požádat
své blízké. Potom záleží na empatii nejbližších osob, zda vycítí naše nesnáze a chtějí
pomoci. Pro děti je taková pomoc někomu z rodiny výzvou, protože se cítí potřebnými
a jejich sebevědomí se posílí. Odměnou pro všechny je vzájemné soucítění a vědomí,
že umím pomáhat ostatním.
Mezinárodní den seniorů ve škole - žáci připravili občerstvení a miniukázku z výuky,
že něco udělám pro druhé.
Dalším celoročním projektem je založení „Přírodní zahrady“ a získání certifikátu. Při
této činnosti budeme rádi za každou pomoc z řad rodičovské veřejnosti, ale budeme
rádi za rady z řad seniorů, které hodláme požádat o pomoc při zakládání zahrady,
výběru vhodných rostlin a jejich umístění. Letošní plán činností školní družiny je jiný,
činnost je systematicky řízená, rozdělená podle zaměření na estetickou, dramatickou,
sportovní, deskové hry a turistiku.
Emilie Mácová a Simona Houdková
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===================================================

INFORMACE Z KNIHOVNY
===================================================
NOVĚ ZAPSANÉ KNIHY DO FONDU NAŠÍ KNIHOVNY:
Kundera, M.:
Kundera, M.:
Picko, F.+ kolektiv:
Skácel, J.:
Janouch, J.:
Kopcová, G.:
Nováková, Z.:
Nováková, Z.:
Bláhová, M., Fiala,Z.:
Šrámková, M., Kremláček, J.:
Goldoni, C.:
Shaw, G. B.:
Rostand, E.:
Sofoklés :
Čechov, A. P.:
Čapek, K.:
Jirásek, A.:
Legátová, K.:
John, R.:
Solženicin, A.:
Tolkien, J. R. R.:
Rowlingová, J. K.:
Rowlingová, J. K.:
Tolstoj, L. N.:
Hemingway, E.:
Pecka, K.:
Viewegh, M.:
Viewegh, M.:
Hrabal, B.:
Steinbeck, J.:
Kopta, J.:
Javořická, V.:
Hofmannová, C.:
Hofmannová, C.:
Pittnerová, V. a další
Pittnerová, V.:
Trefulka, J.:
Švandrlík, M.:
Remarque, E. M.:
Maráková, I.:
Olympia
Cílek, R., Moulis,M.:
Zůra, V.:
Fousek, J.:
Bryantová, B.:
Bryantová, B.:
Březinová, I.:

Žert
Směšné lásky
Babička vypravuje
O pejskovi Ťapovi, výru Výrovi, slavíčku Slavíkovi…
Kouzelný bubínek
Říkadla a pohádky
Zatoulané štěňátko
Příběhy a pohádky z malované zahrádky
Kosmova kronika česká
Vodník Mikulenda
Sluha dvou pánů
Pygmalión
Cyrano z Bergeracu
Král Oidipús
Višňový sad
Bílá nemoc
Lucerna
Jozova Hanule
Memento
Souostroví Gulag 1. – 3. díl
Pán prstenů – Dvě věže
Harry Potter a Fénixův řád
Harry Potter a Ohnivý pohár
Anna Kareninová I., II.
Komu zvoní hrana
Malostranské humoresky
Švédské stoly aneb jací jsme
Výchova dívek v Čechách
Medojedky
Pláň Tortilla; Na Plechárně
Hlídač č. 47
Granáty
Bílá Masajka I.
Zpátky z Afriky II.
Děti lásky
Dary osudu
Veliká stavba
Žáci Kopyto a Mňouk na stopě
Nepřítel
Pranostiky a hry na celý rok
Zpátky do Evropy
100 hodin, kdy umírala republika
Kouzla a hříčky
Fouskovy skoropohádky
Dívky s sedlech – Náročná zkouška
Dívky v sedlech – Zasněžená stezka
Malý šimpanz
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Grey, Z.:
Lee, F.:
Francome, J.:
Drinkwaterová, C.:
Pecka, K.:
Moody, R. A.:
Havel, V.:
Orwell, G.:
Márquez, G. G.:
Connelly, M.:
Homér:
Čapek, K.:
Hašek, J.:
Blixenová, K.:
Umberto E. C. O:
Baudelaire, Ch.:
Poe, E. A.:
Kafka, F.:
Pawlovská, H.:
Kovaříková, L., Jon,M.:
Coelho, P.:
Macdonaldová, B.:
Foglar, J.:
Friedrich, J.:
Friedrich, J.:
Wilsonová, J.:
Bulgakov, M.:
Kerouac, J.:
Kohout, P.:
Herriot, J.:
Kerouac, J.:
Thomasová, R.:

Navzdory dálkám; Zálesák
Mrtví koně
Falešná hra
Olivová farma
Motáky nezvěstnému
Život po životě 1., 2., 3.
Largo de solato; Pokušení
1984; Farma zvířat
Láska za časů cholery
Poslední kojot
Odysseia; Ílias
Válka s mloky
Osudy dobrého vojáka Švejka I - IV
Vzpomínky na Afriku
Jméno růže
Květy zla
Havran
Proměna
Banánové rybičky
Z útulku až k moři
Poutník; Alchymista
Paní Láryfáry
Dobrodružství v temných uličkách
Čtyři a půl kamaráda a matikářovy plavky
Čtyři a půl kamaráda a krokodýl z internetu
Průšvihářky
Mistr a Markétka
Mag
Kde je zakopán pes
Zvěrolékař mezi nebem a zemí
Na cestě
Iris a Ruby

Knihy, které darovala do knihovny paní Šárka Daňhelová:
Buchanová, E.:
Pomsta ženy středního věku
Gianni, R.:
Pohádky po telefonu
Lhotová, D.:
Olympiáda kocoura Vavřince
Kovič, K.:
Medvědí škola
Miler, Z., Petiška, E.:
Jak krtek ke kalhotkám přišel
Nejtková, J.
Tluče bubeníček
Laptěv, A.:
Raz, dva tři
Dufek, A.:
Vařila myška kašičku; Myška Žofka
Drijverová, M.:
Zvědavé sluníčko
Doskočilová, H.:
Damoklův meč a další
Pelcová, L.:
Než Krakonošovi narostly vousy
Mahen, J.:
Co mi liška vyprávěla
Broumovská, A.:
Příběhy od pavoučího kamene
Suchý, O.:
Chytila Dáda žížalu Jůlii
Holý, S.:
Zajíček Ušáček
Nejlepší světové čtení
Testy všeobecných znalostí 2001
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Několik informací ze statistiky
V průběhu prvního pololetí navštívilo knihovnu 88 čtenářů. Vypůjčili si celkem 159
svazků, z toho 34 z beletrie pro dospělé a 65 z beletrie pro děti. Z naučné literatury
bylo půjčeno 21 knih pro dospělé a 6 knih pro děti. Časopisů bylo celkem vypůjčeno
34.
Mgr. Klikarová Drahomíra

Otevírací 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.

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

USKUTEČNĚNÉ AKCE
=========================================================
18. MUCHA CUP a 1. ROČNÍK MEMORIÁLU BRATRŮ VESELÝCH
Tento ročník nohejbalového turnaje byl po dlouhých 16 letech plný změn. Nohejbal už
není sportem, jakým byl u jeho 1. ročníku před 17 lety a tak jsme přistoupili k možná
trochu riskantnímu kroku. Turnaj se odehrával jen na štěrkovém kurtu, oproti
předchozím letům, kdy byly vždy další 3 kurty na travnatém hřišti. Počet týmů turnaje
byl omezený, a to na číslo 10. Toto opatření bylo hlavně z časových důvodů, aby se
stihl turnaj odehrát v jednom dni. Počasí nám tentokrát přálo, i když předpověď tomu
moc nenasvědčovala. Turnaj byl plně obsazen a po 9. hodině ráno v sobotu 10. srpna
2013 začal první zápas nového ročníku. Celý turnaj se odehrával v duchu vzpomínky
na bratry Libora a Romana Veselé, kteří v petrovickém nohejbalu zanechali
nesmazatelnou stopu. Týmy odehrály 1. ročník Memoriálu bratrů Veselých v duchu fair
play plný krásných nohejbalových momentů a hlavně díky divácké kulise měly finálové
souboje výbornou atmosféru.
Chtěl bych tímto článkem poděkovat všem zúčastněným týmům, kamarádům, lidem,
kteří si udělali v sobotní den čas a dorazili se podívat na náš turnaj a podpořili ho tak
výbornou atmosférou až do večerních hodin.
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UMÍSTĚNÍ TÝMŮ - 1. ROČNÍK MEMORIÁLU BRATRŮ VESELÝCH:
1. RAPTOŘI
2. PŘESKAČE
3. MODŘICE
4. BANDA LÍNÁ
5. NEGŘI
6. VESELÍ CHLAPCI
7. ORLI RAKŠICE
8. ŽABČICE
9. MISTŘI
10. LANGSAM

V rámci 18. ročníku MUCHA CUPu se soutěžilo v malé kopané. Týmy, které se do
turnaje přihlásily, připravily divákům nádherné sportovní momenty. Fotografie
z nohejbalu i fotbálku najdete na webových stránkách obce www.petrovice.com. Po
vzájemných soubojích nakonec dopadlo celkové umístění v malé kopané takto:
1. PŘÍPRAVKA
2. JAPEX
3. KOSOVCI
4. PETROVICE

Děkujeme touto cestou i všem sponzorům, kteří podpořili tuto sportovní akci a přispěli
ke zdárnému průběhu:
Pohostinství Marie Potůčková, Petrovice * obec Petrovice * Oční optika Šárka
Kocandová, Ivančice * Schwarz transport, s. r. o. * Vinný sklep J. Tichý, Rybníky
* Smíšené zboží Pavel Procházka, M. Krumlov * Ing. Luboš Machálek.
Josef Cyrek
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5. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
Na sobotu 24. srpna 2013 připravil SPK Petrovice
tradiční přespolní běh pro děti a mládež. Sraz byl
u kulturního domu, kde všichni soutěžící byli rozděleni
podle věku do kategorií, obdrželi soutěžní kartičku
a vestu s číslem. Krátce po 15. hodině bylo
odstartováno.
Děti
vybíhaly
v pětiminutových
odstupech, čas byl zaznamenán na kartičce a do
jednotlivých kolonek dostávaly razítko ze stanovišť.
Trasa byla vyznačena fáborky a na dvanácti zastaveních
prověřily děti své znalosti a dovednosti (hod na cíl,
poznávání stromů podle větví, zatloukání hřebíků
a rozpoznání věcí podle hmatu, rozdělení ovoce
a zeleniny, ručkování po laně, hádanky, střelba ze
vzduchovky, přenášení vody v děravém kelímku,
zdravověda, navlékání korálků, orientace v knihách
a velké bludiště). Rozhodující byl ale výsledný čas, za který poměrně dlouhou trasu
soutěžící zdolali. Závodu se zúčastnilo celkem 25 dětí z Petrovic a okolí. S těmi
nejmladšími proběhli celou trasu rodiče nebo prarodiče. Za účast všem velmi
děkujeme, máte náš obdiv! Souboj byl velmi vyrovnaný, ale přece jen na stupně vítězů
vystoupali tři nejlepší.
I. kategorie (předškoláci):
1. místo Luděk Vyhnálek
2. místo Filip Kubík
3. místo Petr Hladík
Dále v této kategorii soutěžili: Anežka Macharová, Zita Hodečková, Patrik Záviška,
Eliška Macharová, Kateřina Čepeláková, Hynek Čepelák, Nela Schovancová
a nejmladší závodnice Simona Sovová.
II. kategorie (1. – 3. třída): 1. místo Tomáš Hejlek
2. místo Jakub Kalčík
3. místo Marek Hlávka
Do této kategorie patřili: Jan Hladík, Vendula Gavendová, Jakub Hrdina a Kryštof
Vaníček.
III. kategorie (4. – 6. třída): 1. místo Nela Hrdinová
2. místo Ondřej Záviška
3. místo Kamila Hladíková
Do poslední kategorie dále patřili: Nikola Gavendová, Jana Závišková, Lucie
Stadlerová a Alexandr Tomeček.
Pro vítěze byly připraveny pěkné ceny v podobě školních potřeb. Žádný ze soutěžících
však neodešel s prázdnou – všichni dostali zmrzlinu, nápoj a párek.
SPK velice děkuje všem, kteří se podíleli na výborné organizaci, a rovněž sponzorům
za podporu této akce: Oční optika Šárky Kocandové z Ivančic, Pohostinství Marie
Potůčkové z Petrovic a obci Petrovice za bezplatný pronájem sálu kulturního domu.
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Po vyhlášení vítězů se všichni přítomní
odebrali do kulturního domu, kde měla
pěkně připravenou prezentaci MUDr.
Kateřina Vaníčková. Zájemci si zde mohli
na figurínách vyzkoušet první pomoc
a dozvěděli se spoustu zajímavých informací
z této oblasti. Paní doktorce děkujeme za
ochotu, odbornou ukázku a poutavé
povídání.

O SMOLÍČKOVI
Tradiční akcí v posledních dnech letních
prázdnin je loutkové divadlo v rámci Malého
festivalu loutky. Ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Moravský Krumlov
a Skupinou ČEZ jsme mohli v sobotu 31.
srpna 2013 zhlédnout pohádku O Smolíčkovi.
Zahrálo nám ji Divadlo Tomáše Machka.
Všechny přítomné děti i dospělé nadchly
loutky a kulisy z přírodních materiálů a vtipné
pojetí této klasické pohádky.
HODY PETROVICE 2013
Stárci letošních hodů: Ladislav Tréšek,
Pavlína Vyžrálková.
Rádi bychom se s vámi podělili
o několik slov, která patří letošním
hodům v Petrovicích. K Petrovické
chase se přidalo několik kamarádů
z okolních vesnic. Jsme za to určitě
rádi, protože jsme nakonec dosáhli
osmnácti párů, což znamená stejný
úspěch jako loni. Naši kluci by nestačili
na to, aby sami postavili tak velkou máju, proto mockrát děkujeme všem strécům, kteří
se zúčastnili. Máji se nahoru vůbec nechtělo, ale díky svalům a dobré organizaci se
nakonec vyhoupla vzhůru. Pak už stačilo uhlídat máju až do rána a hody mohly začít.
Na mši svaté, která se konala na počest Petrovické chasy, jsme se sešli ve velkém
počtu. Hned poté se kluci společně s dechovou hudbou Petrovanka vydali zvát všechny
obyvatele i návštěvy Petrovic na tradiční hody. Počasí jim celé dopoledne nepřálo, ale
potom se umoudřilo a mohli jsme zavádět a tancovat kolem máje. Po zavádění byla
vyhlášena volná zábava a večer se v sále rozezněla skupina Dreams, která s námi
vydržela až do časných ranních hodin. V neděli některé z nás poznamenala únava, ale
přesto jsme s dobrou náladou a ve stejné sestavě odzaváděli. Kdo se na zavádění přišel
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podívat, určitě si všiml,
že někteří z nás odložili
sváteční šaty a oblékli se
do
kostýmů.
Na
strécovsko – tetkovské
hody bylo kolem 30-ti
párů.
Tady
jsme
loňského
počtu
nedosáhli, což je určitě
škoda. Vždyť máme
hody jenom jednou za
rok, tak proč si je neužít.
Závěrem bychom rádi
poděkovali paní Bodanské za krásné věnce k pomníku, panu Tréškovi a manželům
Prustoměrským za pomoc u vstupenek a především paní starostce za podporu
a vstřícnost. Letošní chasa fungovala tak jak má, stala se z ní dobrá parta. Opravdu
jsme si stárkování užili. Těšíme se na další podobné akce a hlavně na příští hody.
Pavlína Vyžrálková, Ladislav Tréšek
Vyúčtování hodů 2013:
příjmy
obec
chasa
zvaní po vesnici
plac sobota
zábava
plac neděle

5
8
18
1
9
6

stréci
celkem

3 719,53 389,-

000,500,500,120,970,580,-

výdaje
mája
rozmarýny
víno
farář mše
věnce + kytka pro faráře
stuha na věnce (zbylo na
příští rok)
krepový papír
drát (zbylo na příští rok)
bílá stužka
kelímky pro muzikanty
pití pro muzikanty
hospoda muzikanti
skupina Dreams
DH Petrovanka
sál + energie
OSA
celkem

1 500,1 900,7 000,200,942,100,-

3
11
29
1
57

829,165,40,95,298,535,000,000,- - 369,973,-

Obec Petrovice děkuje Pohostinství paní Marie Potůčkové za poskytnutý
sponzorský dar v hodnotě 2 000,- Kč.
(500,- Kč stálo občerstvení muzikantů v sobotu ráno před ukončením mše a 1 500,Kč věnovala paní Potůčková v hotovosti).
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================================================

ZVEME VÁS…
=========================================================
• pondělí 14. října 2013
HRAJEME SI S NEJMENŠÍMI
- schůzky maminek s dětmi (tvoření, hraní, cvičení, pouštění draků…)
- Kulturní dům Petrovice, začátek v 10 hodin
- každé pondělky
• pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin
• sobota 26. října 2013 od 8 do 14 hodin
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
- volební místnost je v budově obecního úřadu
- na tel.: 515 323 123 lze domluvit hlasování do přenosné volební urny
• sobota 26. října 2013
SCHŮZKA NA DOMLUVU TANEČNÍHO VYSTOUPENÍ ŽEN
- Kulturní dům Petrovice, sraz v 19 hodin
- zveme všechny ženy a dívky, které mají zájem nacvičovat přes zimní
období taneční vystoupení na masopustní zábavu
- náměty na choreografii jsou vítány
• pondělí 28. října 2013
LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY
- pořádá TJ Petrovice
- sraz v 17.30 hodin u kostela
- dostavte se ve strašidelných kostýmech, lampiony s sebou
- pro odvážné je připravena stezka odvahy
- občerstvení zajištěno (hřiště)
• pondělí 9. prosince 2013
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
- pořádá ZŠ Lesonice, vystoupení žáků
- začátek v 16 hodin před obecním vánočním stromem (u KD)
- občerstvení zajištěno (svařené víno, čaj, srnčí guláš)
• středa 11. prosince 2013
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
- Místní knihovna Petrovice, začátek v 17 hodin
- zveme všechny děti k výrobě vánočních přáníček a dekorací
z nevšedních materiálů a netradiční technikou
- vstup zdarma
- možnost přihlášení nových čtenářů do knihovny
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• čtvrtek 26. prosince 2013
VÁNOČNÍ KONCERT
- vystoupení mladých zpěváků a dechové hudby Petrovanka v kostele
• sobota 28. prosince 2013
MAGICKÁ SHOW WALDINI
- pořádá SPK Petrovice pro děti i dospělé
- sál kulturního domu, začátek v 16 hodin
- vstupné: 30,- dospělí * 20,- děti
- vstupenku můžete darovat dětem k Vánocům, předprodej v obchodě
• úterý 31. prosince 2013
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
- pořádá ČZS Petrovice
- kulturní dům, začátek ve 20 hodin
- hraje CODEX (bývalá skupina Synchron)

CVIČENÍ V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
od října:
- každé pondělí 19:00 - 20:00 hod. CVIČENÍ A POSILOVÁNÍ s činkami a posilovací
gumou, cvičí místní ženy
- každé úterý 18:00 - 19:00 hod. TAE-BO
vede Pavla Schovancová, s sebou si vezměte karimatku, ručník, pití
vstup 50,- Kč
(další lekce probíhají každý čtvrtek 18:00 - 19:00 hod. v sokolovně ve Vedrovicích)
od listopadu:
- středa 18:00 - 19:00 hod. ZUMBA
vede Petra Müllerová-Suliková, vstup 50,- Kč, permanentka na 10 lekcí 400,- Kč
(další lekce budou probíhat každé pondělí 18:00 - 19:00 hod. v tělocvičně zemědělské
školy v Moravském Krumlově), více informací na www.zumbapetra.com.

17

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

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
=========================================================
JAROSLAVA KYLIÁNOVÁ (1939-2013)
V sobotu 28. září zemřela paní Jaroslava Kyliánová. S dlouholetou ředitelkou
petrovické mateřské školy jsme se naposledy rozloučili 5. října v obřadní síni
vémyslického hřbitova. Připomeňme si krátce životní osud oblíbené učitelky.
Narodila se 21. září 1939 na Valašsku jako druhá dcera Františka a Marie
Svobodových. V prvním roce války rodina přesídlila do Petrovic k tatínkově tetě.
V naší obci pak Jaroslava prožila celý svůj další život.
Navštěvovala zde obecnou školu, středoškolská léta strávila na gymnáziu v Moravském
Krumlově. Od dětství měla ráda děti a brzy se rozhodla, čemu se chce v životě věnovat.
Po maturitě získala odborné vzdělání na střední pedagogické škole v Boskovicích.
Mladá se provdala za svou životní lásku učitele Josefa Kyliána.
Zlomový byl pro paní
Kyliánovou rok 1961.
V Petrovicích zahájila
provoz
svépomocí
postavená
mateřská
škola a paní Kyliánová
se ve svých 22 letech
stala
její
první
ředitelkou.
Budování a vylepšování
podmínek
předškolní
výchovy
nejmladší
generace se jí stalo
celoživotním posláním.
Jaroslava Kyliánová (vlevo) v petrovické mateřské škole v r. 1965.
Foto z archivu obce.

Za více než tři desetiletí působení v petrovické mateřince se zásadním způsobem
podílela na výchově několika generací petrovických, později i lesonických
a kadovských dětí. Svůj rukopis zanechala také v Pamětní knize MŠ Petrovice. Ve
veřejném životě v Petrovicích byla aktivní zejména v tělovýchově a v práci pro
Červený kříž.
Se svým manželem Josefem Kyliánem, dlouholetým ředitelem školy v Petrovicích,
společně přivedli na svět a vychovali tři syny. Smutným a těžkým mezníkem v životě
rodiny se však v roce 1976 stalo úmrtí manžela. Zemřel ve věku pouhých 45 let na
rakovinu. Paní Kyliánová poté až do konce svého života zůstala sama.
Ve vzpomínkách petrovických školkáčků zůstává obraz laskavé, trpělivé a hodné paní
učitelky. Čest její památce.
Eva Grunová
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VERGILIŮV DUB U PETROVIC
Básník Publius Vergilius Maro patří mezi nejslavnější římské klasiky. Žil v posledním
století před narozením Krista a proslavil ho zejména monumentální epos Aeneis,
kterým se pokusil navázat na starořeckou tradici Homérových eposů Illias a Odysseia.
Asi vás v tuto chvíli napadá otázka, jak souvisí tento notně zaprášený literární velikán
s Petrovicemi a kde se nachází zmiňovaný Vergiliův dub?
Možná čekáte romantickou pověst, kterak římský básník při své misi k nevzdělaným
germánským barbarům zavítal do našich končin a znaven horkem odpočíval pod
mohutným dubem, který u Petrovic stojí dodnes. Realita je sice jiná, i když tajemný
pohled do dávnověku v ní nechybí. Začněme tedy od začátku.
U Petrovic roste dub, jehož latinské druhové jméno zní Quercus virgiliana, tedy
v překladu dub Vergiliův. Používané české jméno dub jadranský nám také naznačuje,
že domovinou tohoto druhu jsou slunné přímořské kraje na jihu Evropy. V České
republice roste velmi vzácně, a to jen na jižní Moravě, kde dosahuje severní hranice
rozšíření.
dub jadranský - strom
U Petrovic víme jen o dvou stromech
v petrovických vinohradech. Rostou na
srázu podél příjezdové cesty do
vinohradů v místech, kde mají petrovičtí
zahrádkáři své soukromé vinice. První
mohutný dub najdete hned vedle
vinohradnické boudy a jediný jeho kmen
má asi metr v průměru. Druhý jedinec
má čtyři menší kmeny vyrostlé jako
pařezové výmladky.
V České republice roste 8 druhů dubů.
Náš dub jadranský patří mezi
nejvzácnější. Zatím je znám pouze z okolí Valtic a Popic na Břeclavsku, z Děvína na
Pálavě, z okolí vinice Šobes v Národním parku Podyjí a z vrchu Tábor u obce Rokytná.
Z důvodu malého počtu lokalit i jedinců byl zařazen mezi zákonem chráněné rostliny
v nejvyšší kategorii C1 – kriticky ohrožené.
Určování našich méně běžných dubů není úplně snadnou záležitostí, zejména proto, že
se tyto druhy rádi kříží a kříženci bývají dále plodní a určování takových potomků pak
je skutečným oříškem i pro specialisty. To ale není náš případ. Jedinci dubu
jadranského v petrovických vinohradech mají všechny typické znaky. Podle sdělení
odborníka na naše duby prof. Jaroslava Koblížka z Mendelovy univerzity v Brně patří
petrovické duby jadranské k nejtypičtějším u nás. Nebudeme vás zatěžovat určováním
dubů. Uvádíme jen základní poznávací znaky dubu jadranského: chlupaté letorosty
(mladé konce větví) a plody na delších stopkách.
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dub jadranský - listy
Spojení dubu jadranského s básníkem
Vergiliem není úplně náhodné. Druh popsal
a jméno Quercus virgiliana vymyslel v roce
1835 italský botanik Michele Tenore. Při
výběru jména našel inspiraci v tradici
starověkého Říma, kde byly duby nazývané
stromy života. Některé druhy dubů totiž plodí
jedlé žaludy a v dobách neúrody, válek
a hladomoru
ve
starověku
mnohokrát
zachránily lidem život. Tento prastarý motiv se
objevuje také v básnickém díle Vergilia.
Botanik Tenore spojil tuto starověkou tradici
dubu jako zachránce životů s jedlým druhem,
který byl na italském venkově známý jako kaštanový dub („quercia castagnara“).
Popsal a uvedl tento druh do světa botaniky jako Quercus virgiliana. Nutno dodat, že
Tenore měl k Vergiliovi i jinak blízko, protože působil v Neapoli, kde je Vergiliův
hrob.
Většina druhů dubů má žaludy sice výživné, ale nepoživatelné z důvodu velkého
obsahu tříslovin. Jak známo, hladomor je nejlepší kuchař, a tak i v našem
středoevropském prostoru byly čas od času všechny duby jedlé. Byly známy i různé
techniky, jak dostat žaludové menu blíže k hranici poživatelnosti. Oblíbené bylo
opakované máčení ve vápenné vodě. Takto upravené žaludy se obvykle mlely na
prášek a přidávaly do mouky. Dnes najdeme tyto recepty zejména na webech
věnovaných makrobiotické stravě. Nicméně i ti nejotrlejší experimentátoři se shodují,
že samotné se to nedá jíst ani po mnohonásobném máčení a v podstatě výsledek nestojí
za tolik práce. Netuší zatím, že i u nás rostou druhy jedlé.
V Evropě známe dva druhy dubů, které mají plody jedlé i bez úprav. Kromě našeho
dubu jadranského je to také dub balkánský (Quercus frainetto), který se také velmi
vzácně vyskytuje i na jižní Moravě. Jedlé žaludy dubu jadranského byly v prostředí
italského venkova sporadicky využívány ještě v poměrně nedávné době. Z publikací
italských etnografů se dozvídáme, že byly konzumovány buď pečené jako kaštany nebo
i syrové.
Botanici považují dub jadranský na Moravě za původní součást šípákových doubrav.
Výskyt v sousedství historických vinic (Tábor u Rokytné, Šobes v Podyjí)
a poživatelnost plodů spíše ukazuje na záměrné šíření člověkem. Je možné, že
pěstování těchto jedlých dubů je přirozenou součástí jihomoravského vinařství již od
středověku. Vzrostlý dub na vinici byl nejen železnou rezervou pro přežití v době
nedostatku, ale jeho stín byl také příjemným místem pro polední šlofíček.
Poslední bohatá úroda žaludů v petrovických vinohradech byla v roce 2011, kdy jsme
ještě neměli potuchy o poživatelnosti těchto plodů. Takže příští rok pokud duby
zaplodí, hurá na žaludy.
Bronislav a Eva Grunovi
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================================================

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
=======================================================
ROK 1929
Zimní počasí trvalo po celý leden a bylo provázeno značnými mrazy i množstvím
sněhu, jenž téměř ani netál. Obleva byla jediná a trvala pouze asi 1 den. Všeobecně se
jezdilo na saních. Pro veliké množství sněhu, zde vzácné, bylo nemožno používati
automobilů, motocyklů a bicyklů a nebo jen nepatrně. Tak trvalou zimu již zde dlouho
nepamatují.
V této tuhé zimě přikročila společnost elektrárenská konečně ku stavbě sítě
elektrovodné a k připojení na síť hlavního vedení. Dnem 7. ledna dostavili se montéři
a instalatéři od společnosti „Západomoravských elektráren“ a ihned za pomoci
četných lidí zdejších přikročeno k stavění sloupů. Kopání jam v tuhém mrazu byla
práce nesnadná, ale přece asi za týden byly sloupy postaveny a upevněny, takže
montéři „vrchní stavby“ natahovali dráty pro vedení. Zároveň zaváděli instalatéři
současně vnitřní elektrické vedení do domů, jejichž majitelé učinili přihlášky, aby jim
zavedení elektrického osvětlení a síly pohonné bylo provedeno. Zajímavo je, že ti, kteří
dříve byli proti zavedení osvětlení, byli mezi prvními, kteří se o ně hlásili. Celkem asi
přes polovice domů v obci bude míti připojení na síť.
Zavádění postupovalo rychle, takže dne 24. ledna večer zapojena zdejší síť na
hlavní vedení a první světlo elektrické zazářilo do zasněžené obce. Veřejné osvětlení
čítá 13 žárovek. Osvětlení toto zahájeno bylo o 5. hodině večer a na oslavu tohoto
zahájení osvětlení pořádali všichni zřízenci uvedené společnosti elektrárenské
v hostinci taneční zábavu, při níž bylo značně veselo. Tak konečně uskutečněna
myšlenka, jejíž provedení několikráte v obecním zastupitelstvu bylo odhlasováno, ale
vždy zase na dobu pozdější odloženo, když i v okolních obcích se svítilo. Zajímavo je, že
již před světovou válkou se o věc jednalo. Sluší se poznamenati, že počet pohonných
motorů v obci zdejší je větší než v obcích okolních, kde již dříve se síly elektrické
používalo. Světlo zavedeno i do školy a má býti zavedeno i do kostela a do fary. Odběr
proudu řídí se buďto „počítadlem“, vlastně elektroměrem, nebo lze při 2 světlech
platiti tak zvaný „paušál“, při čemž platí se celoročně za měsíc 10 Kč.
Konec ledna a začátek února provázen byl tuhou zimou, při níž byly velmi silné
mrazy. Teploměr klesal až na 33 °C, v některých krajích na Moravě pak ještě níže.
Doprava na železnicích vázla a na některých tratích i zastavena býti musela pro závěje
a tuhý mráz. V zdejší krajině též, jako v jiných krajích Moravy a celé republiky, vedlo
se zde zvěři a ptákům. Zvěř, jako srnci a zajíci přiblížili se za dne až ke vsi a koroptve
přilétaly až na dvory lidí. Tak tuhá zima nebyla zde již dlouhá léta.
Změna v učitelstvu na zdejší škole nastala dnem 1. února 1929, kdy po dovolené
nastoupila službu školní opět definitivní učitelka Karla Buchtová, která bydlí
v Lesonicích a sem dochází. Výpomocná učitelka Anna Nováčková byla výnosem okres.
škol. výboru v Mor. Krumlově, ze dne 31. ledna 1929, č. 76, ustanovena výpomocnou
učitelkou do Lesonic.
Dne 2. února 1929 odjeli montéři a instalatéři, kteří zařizovali zde elektrické
osvětlení. Zůstali zde pouze 2 na dokončení některých menších dodělávek v domech.
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Dva z montérů onemocněli vlivem veliké zimy a 1 z nich byl převezen na lékařské
nařízení do nemocnice.
Také v kostele zařízeno bylo elektrické osvětlení, na něž byla provedena
v Petrovicích, Dobelicích a v Lesonicích sbírka.
Tuhá zima trvala až do polovice února; pak počalo mírné oteplování, které
koncem února pokračovalo až do mírné oblevy. Sníh padal v únoru vícekrát, takže
sněhová pokryvka se stále zvětšovala. Vítr navál sníh do značných závějí. Teplota
klesala stále hluboko až kolem 30 °C. Vlivem silných mrazů obmezena byla doprava
nákladní i osobní na drahách. Uhlí nebylo k dostání téměř nikde v okolí a lidé měli
veškeré zásoby paliva skoro vyčerpány. Teprve polevení mrazů umožnilo opětné
dopravování uhlí. Ministerstvo školství nařídilo, aby na všech školách zastaveno bylo
vyučování od 18. – 24. února t. r. pro silné mrazy a nedostatek paliva, jakož i pro
nemožnost řádného vytopení učeben. Výnosem ministerstva škol. a nár. osvěty
prodlouženo bylo prázdno na školách pro mrazy až do konce února. Také na zdejší
škole bylo vyčerpáno topivo, takže muselo býti nové uhlí opatřeno.
Obleva nastala začátkem března. Sníh tál pomalu a proto povodně nenastaly.
Mrazy denní ustaly a nastaly mrazy pouze noční, které trvaly s krátkými přestávkami po
celý březen.
V březnu provedena byla z nařízení okres. škol. výboru v Mor. Krumlově
obecním zastupitelstvem nová místní školní rada. Dosavadní předseda místní školní
rady povede funkci dále, až bude nová míst. škol. rada okres. škol. výborem potvrzena.
Pak provedena býti má volba předsedy a místopředsedy. Zvoleni byli 4 členové: Jan
Sobotka, Cyril Tauber, R. Jiřikovský a Bohumil Záviška; jako náhradník Adolf Šídlo.
Volba stala se dle poměrného zastoupení politických stran a to 1 lidovec, 2 republikáni
a 1 ze strany malozemědělské, náhradník je ze strany lidové. Jako zástupci školy
zvoleni byli od sboru učitelského řídící učitel Jaroslav Zázvorka a definit. učitelka
Karla Buchtová. Zprávy o volbě členů i zástupců školy zaslány byly okres. škol.
výborem v Moravském Krumlově.
Zařízení elektrického osvětlení v kostele zdejším bylo dokončeno krumlovským
instalatérem Miliánem. Hlavní oltář ozdoben byl barevnými žárovkami a i lustr byl
elektrisován. V týdnu velikonočním pak svícení zahájeno. Po obou stranách hlavního
oltáře upevněny ramena po 3 velkých žárovkách a na kůru pak 1 žárovka.
Divadelní představení dne 1. ledna sehráli ochotníci v zdejším hostinci a to hru
„Když služebnictvo stávkuje“ od Františka Maříka. Výkony herců uspokojily; návštěva
byla dobrá. Nacvičení hry provedl Šimon Pelikán.
Obecní knihovnu převzal do správy dnem 1. ledna 1929 Šimon Pelikán.
Dosavadním správcem této knihovny byl Vincenc Vespalec. Do obecní knihovny byly
zakoupeny četné nové knihy.pokračování příště
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====================================================

ZE SPORTU
=================================================
ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY PO 8 KOLECH
Tak jako každým rokem se nám již v polovině srpna rozběhla nová fotbalová sezóna
2013/2014 a pro náš tým vlastně i historicky nová soutěž III. tř. OFS Znojmo, kam
jsme po loňské famózní sezóně postoupili. Nikdo z nás nemohl určitě čekat, že se ve
vyšší třídě bude pokračovat ve vítězném tažení jako v té loňské. Už po rozlosování
nové soutěže a podle názvu oddílů, které jsou s námi ve skupině, se dalo očekávat, že to
nebude žádná procházka růžovou zahradou (jak se lidově říká). Vždyť tomu není tak
dlouho, co některé oddíly hrávaly ještě krajské soutěže (např. Hostěradice,
Olbramovice, Višňová či Hrádek). Los k nám nebyl nijak nakloněn a v prvních
5 kolech jsme se utkali s mužstvy, která podle loňské konečné tabulky okupovala
přední místa. Co se týče hráčského kádru, nastal nám také velký problém, protože jsme
na utkání jezdili tak s jedním hráčem na lavičce. Nahromadily se nám zdravotní potíže,
a to i dlouhodobého rázu (Šlapák, Černý, Petrů). Na tři měsíce nám pracovně odjel
i Tomáš Vespalec a musí nastoupit Zdenek Štolpa, který ještě není stoprocentně fit. Na
hostování do sousedních Rybníků odešli Světlík, Šnepfenberg a Holub. Přes tyto
veškeré problémy se určitě nechceme vymlouvat a svádět naše dosavadní výsledky
jenom na tyto skutečnosti, ale klidnému chodu mužstva to zkrátka nepřidá ani v těchto
nižších soutěžích.
Před začátkem sezóny navrhoval Luboš Bogner znající poměry ve fotbalovém
Krumlově jména možných posil a po prvním kole jsme hned oslovili předsedu
fotbalového oddílu v Moravském Krumlově Tomáše Třetinu, zda by nám nevypomohli
hostováním popř. přestupem. Vypomáhat nám museli i Jirka Vespalec, Petr Záviška ml.
a Ivoš Dvořák (chlapi, kteří již pravidelně delší dobu nehrávají, ale jsou vždy ochotni
podpořit mužstvo svou aktivní účastí). Za pomoc s tímto problémem patří velký dík
Pepíku Cyrkovi, který navržené hráče oslovil a přesvědčil. Ve třetím zápase už nám
vypomáhali Houdek a Kotlán ml. Za další týden k nim přibyl na přestup Zbyněk Kočí.
I přes tyto nové akvizice jsme se ještě nesešli v optimální sestavě, kterou bychom si
jako vedení mužstva přáli. Ať už to bylo z důvodu pracovních, dovolených či nějakého
zranění. To by bylo asi tak v kostce vše podstatné k průběhu začátku podzimních
zápasů.
A jak se nám v nové soutěži vede asi většina fanoušků, co na fotbal v Petrovicích
chodí, v podstatě ví. Z 8 odehraných kol jsme 2 zápasy vyhráli (z toho 1 kontumačně
pronedostavení se mužstva k utkání) a 6 zápasů jsme prohráli. Když se podívám na
výsledky těchto utkání a zpětně si promítnu fotbal, který jsme v nich předváděli, tak si
myslím, že jsme úplně fotbalově nezklamali, ale nějak se nám nedaří vstřelit branku ani
z vyložených situací a po hrubých chybách dostáváme někdy i laciné branky, což je
v zápasech psychicky ubíjející. Mužstvu věřím, a doufám, že se dostaví i lepší výsledky
a do konce podzimu se společně s našimi diváky budeme radovat ještě z nějakého
vítězství, abychom v té vyšší třídě nedělali našemu oddílu a vesnici ostudu.
Do konce podzimu nám chybí ještě 6 zápasů a z toho 4 doma (6.10. Vlasatice, 20.10.
Olbramovice, 3.11. Vedrovice a poslední 10.11. Polánka). Touto cestou bych rád
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pozval naše fanoušky, aby přišli náš tým v důležitých zápasech podpořit. Ještě bych
chtěl jménem oddílu a fotbalistů poděkovat Liboru Jelínkovi za podporu a zakoupení
6 ks míčů UMBRO na novou sezónu, za což mu patří náš vřelý dík.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Olda Sobol

Podzimní posily: Zprava Jirka Kotlán ml.,
Tomáš Houdek a Zbyňek Kočí, těsně po
posledním utkání v Litobratřicích, kde hoši
odvedli dobrý výkon, ale bez bodového zisku.
Hodně nás poškodil rozhodčí a výrazy hráčů
tomu odpovídají.

Před utkáním v Litobratřicích.
Spodní řada
zleva: Kotlán,
Martínek,
Šedrla, Šabaka,
Houdek a
Hybler.
Horní řada
zleva: Bauer,
Fiala, Stejskal,
Štolpa, Dvořák,
Vinkler, Kočí a
Vespalec J.
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