ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

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

SLOVO STAROSTKY
=========================================================
Vážení a milí spoluobčané,
před několika dny jsme oslavili příchod roku 2014. Většina z nás při této příležitosti
bilancuje a hodnotí rok uplynulý. Proto mi dovolte, abych se i já poohlédla za rokem
2013 a alespoň v krátkosti připomněla největší investiční akce v naší obci.
V průběhu roku jsme žádali hned o několik dotací, avšak ne všechny byly
vyřízeny k naší spokojenosti. V samém počátku roku jsme požádali Ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci na dětské hřiště, ale v důsledku obrovského počtu žádostí
nebylo možné vyhovět všem, tedy bohužel ani naší obci. Když už zmiňuji neúspěchy
v získání dotací, patří sem i plynofikace sportovních šaten na hřišti, o kterou jsme
žádali Jihomoravský kraj. Vzhledem k obrovským nákladům na energie však k této
akci přece jen došlo. Protože už jsme měli projekt vypracovaný a bylo vydáno
územní rozhodnutí, byla škoda nechat vše „propadnout“. Fotbalisti se ochotně
zapojili do výkopových prací pro plynovodní připojení a koncem roku 2013 se celá
akce dokončila. Náklady sice nebyly malé (celkem 129 462,- Kč), avšak do budoucna
se výrazně sníží náklady na vytápění.
K úspěšným žádostem o dotaci lze počítat výměnu oken a dveří v celé budově
mateřské školy a obecního bytu. Požádali jsme o spoluúčast Jihomoravský kraj
a získali jsme finanční příspěvek 200 000,- Kč, přičemž celkové náklady na tuto akci
činily 412 307,- Kč. Dále jsme požádali Jihomoravský kraj o dotaci na opravu
elektroinstalace a vysprávku střechy v doškové chalupě a dostali jsme 50 000,- Kč.
Z rozpočtu obce jsme na tuto akci doplatili 59 184,50 Kč. Od Ministerstva kultury
jsme na naši žádost získali částku 60 000,- Kč, která byla využita ke kompletní
opravě omítek a obvodového chodníku doškové chalupy. Celkem tyto opravy vyšly
na 81 172,- Kč. Potěšila nás i dotace zprostředkovaná Úřadem práce Znojmo, protože
jsme mohli zaměstnat tři místní ženy na veřejně prospěšné práce. Celkem jsme
od dubna do konce listopadu čerpali na jejich mzdy a povinné odvody (sociální
a zdravotní pojištění) dotaci ve výši 264 000,- Kč.
Samostatným bodem je vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod. V loňském roce nás z rozpočtu obce stál nejvíce projekt ve stupni zadávací
dokumentace, jehož cena činila 990 015,- Kč. S žádostí o dotaci na kanalizaci a ČOV
spolupracujeme s firmou Ratifico, s.r.o., Praha. Začátkem května 2013 nám bylo
sděleno, že náš projekt obdržel 58 bodů a byl schválen k financování z Operačního
programu Životního prostředí s dotací ve výši 28 323 044,- Kč. V současné době
pracujeme na zadání pro výběrové řízení na zhotovitele a technický dozor, aby se
s pracemi mohlo začít co nejdříve. Administrativa potřebná k této akci je opravdu
velmi složitá a náročná bude i samotná práce při budování. Žádáme proto občany,
aby ke stavbě kanalizace byli shovívaví a měli dostatečné pochopení s postupem
prací. Postupně vás budeme informovat o jednotlivých krocích a také o projektech
vašich domovních přípojek, které na své náklady nechá zhotovit obec, abychom vám
alespoň částečně finančně ulevili s napojením na veřejnou síť.
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V roce 2013 bylo z dotací pořízeno transportní vozidlo pro potřeby Sboru
dobrovolných hasičů Petrovice. Také byl rozšířen vodovod k rodinnému domu
Čeperových vedle kulturního domu, vybudován chodník pro pěší u bývalé farské
zahrady, vysázeli jsme celkem 24 stromů v ovocném sadu vedle fotbalového hřiště
a přispěli jsme mateřské škole na opravu elektroinstalace a částečnou výmalbu
po výměně oken.
Ve spolupráci s TJ PETROVICE bylo zažádáno o dotaci na vybudování dětského
hřiště u kulturního domu. Přes MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko se TJ
podařilo od SZIF získat dotaci ve výši 499 818,- Kč, přičemž celkové výdaje projektu
budou činit 560 354,- Kč. S budováním bychom rádi začali v jarních měsících.
Pro rok 2014 jsme, ač velice neradi, byli nuceni přistoupit ke zvýšení poplatku
za odvoz směsného komunálního odpadu. O důvodech, které nás vedly k tomuto
kroku, se dočtete v podrobném příspěvku na následujících stranách. Stejně tak prosím
věnujte pozornost článku o místním hřbitově.
Za všechny členy Zastupitelstva obce Petrovice vás ujišťuji, že se snažíme při
řešení problémů a starostí, se kterými se na nás obracíte, postupovat co
nejobjektivněji a ku prospěchu věci. Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.
Na závěr bych velice ráda poděkovala všem zaměstnancům obce za dobře
odvedenou práci a celoroční spolupráci.
Jménem zastupitelstva obce vám všem do roku 2014 přeji hodně zdraví, štěstí,
tolerance, spokojenosti a dobrých přátel!
Irena Závišková, starostka obce

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
=========================================================
67. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 17. října 2013
 ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti VZD INVEST, s.r.o., na
zpracování projektové dokumentace na zakázku „Mokřadní prvky v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova“. Cena za inženýrskou činnost, geodetické
zaměření lokality, projektovou dokumentaci v rozsahu DUR a administraci
žádosti činí celkem 84 000 Kč + DPH. Tato částka bude obci proplacena v případě
schválení žádosti o dotaci.
 Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem příprav na předčasné parlamentní
volby.
 Starostka seznámila ZO s probíhající opravou elektroinstalace a omítek v doškové
chalupě.
 Starostka seznámila ZO s výkonem veřejně prospěšných prací, které v obci
vykonává Drahomír Zpěvák.
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 ZO projednalo a schválilo nájemné z pozemku na obecním hřbitově (za hrobové
místo) ve výši 10 Kč za metr čtvereční a rok s platností od 1. 1. 2014. Výsledná
cena za každý hrob bude zaokrouhlena na celé desetikoruny nahoru.
 ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč pro
paní Emilii Vespalcovou, které dne 6. 10. 2013 zničil požár část rodinného domu
a vnitřního vybavení.
 ZO projednalo a schválilo pokácení lípy u domu č. p. 3. Koruna uvedeného
stromu zasahuje do elektrického vedení a vlivem pravidelného prořezávání ze
strany pracovníků energetické firmy je její tvar značně znehodnocen, navíc brání
ve výhledu řidičům jedoucím po přilehlé komunikaci a snižuje průjezdnost
vyšších vozidel. Pokácení provede na své náklady a odpovědnost p. Libor Bogner.
68. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 31. října 2013
 Starostka seznámila ZO s aktuální výší příjmů a výdajů obce za odvoz odpadu.
V roce 2012 se vybralo od občanů 132 234 Kč, skutečné náklady za odvoz
komunálního odpadu činily 270 365 Kč. Mimo to obec zaplatila za odvoz
nebezpečného odpadu 43 737 Kč, tříděný odpad (kontejnery) 22 434 Kč
a velkoobjemový odpad 15 911 Kč. ZO uložilo starostce zjistit možnost označení
popelnic známkami.
 ZO projednalo a vzalo na vědomí zápis z místního šetření ve věci posouzení stavu
bříz u kulturního domu, které provedla ing. Procházková z Agentury ochrany
přírody a krajiny Brno. ZO souhlasilo s navrhovaným řešením podle
dendrologického posudku, tj. 4 nejvíce poškozené stromy ze severní strany budou
odstraněny a nahrazeny novou výsadbou v okolí kulturního domu.
 ZO projednalo a schválilo záměr obnovy zeleně v katastru obce. V letošním roce
byl založen ovocný sad na místě bývalé školní zahrady a bylo vysázeno 5 smrků
v bývalé cihelně. V blízké době bude vysázena lípa před hřbitovní zdí u hlavní
silnice, lipová alej na východní straně fotbalového hřiště a perspektivně na jeho
západní straně bude založen lesní porost, jak je uvedeno v ÚPD obce.
 ZO projednalo žádosti nájemců hrobových míst na místním hřbitově sousedících
s hrobem rodiny Semotamovy. Žádosti se týkají odstranění nebo úpravy
vzrostlých tújí tak, aby jejich koruny nezasahovaly nad sousední pomníky.
Majitelé stromů budou vyzváni ke sjednání nápravy v termínu do 31. 12. 2013,
jinak výše zmíněné stromy obec odstraní. ZO uložilo redakční radě informovat
občany v následujícím čísle obecního zpravodaje o podmínkách výsadby stromů
na místním hřbitově.
 ZO projednalo a schválilo zapůjčení vysoušečů zdiva od obecně prospěšné
společnosti ADRA, pobočka Znojmo pro vysušení omítek v rekonstruované
doškové chalupě.
 ZO vzalo na vědomí konání zasedání finančního a kontrolního výboru dne 14. 11.
2013.

4

 Starostka informovala ZO o konání informativní schůzky s občany a projektanty
ohledně výstavby kanalizace a ČOV v naší obci dne 7. 11. v 17:30 v kulturním
domě.
 ZO projednalo žádost manželů Peterčákových o povolení vybudování vjezdu přes
obecní pozemek. ZO uložilo starostce požádat žadatele o doplnění nákresu
uvažovaného vjezdu. Poté bude o žádosti rozhodnuto.
69. zasedání zastupitelstva obce Petrovice 14. listopadu 2013
 ZO projednalo a schválilo nová pravidla pro svoz komunálního odpadu pro rok
2014. Poplatek na osobu bude činit 450 Kč ročně, v případě chalupářů 450 Kč za
nemovitost. Nově bude omezen počet popelnic takto: pro 1 - 2 osoby jedna 110
litrová popelnice, pro 3 – 4 osoby dvě 110 litrové (nebo jedna 240 litrová)
popelnice, pro každé další osoby jedna 110 litrová popelnice na 1 – 2 osoby.
V případě chalupářů jedna 110 litrová popelnice na nemovitost. Popelnice budou
označeny známkami, které budou občanům vydány po zaplacení poplatku za svoz
komunálního odpadu na obecním úřadě. V případě potřeby více popelnic bude
možnost zakoupit si známku za cenu 900 Kč za každou další 110 litrovou
popelnici.
 ZO projednalo a vzalo na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 14. 11. 2013.
 ZO projednalo a vzalo na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru konaného
dne 14. 11. 2013.
 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2013, viz příloha.
 Starostka seznámila ZO s děkovným dopisem paní E. Vespalcové, v němž
vyjádřila poděkování zastupitelům i občanům za projevenou solidaritu.
 ZO přijalo nabídku paní Jaroslavy Vespalcové a Marie Potůčkové, které budou
zdarma roznášet obědy místním seniorům.
 ZO projednalo a schválilo mandátní smlouvu mezi obcí Petrovice a Ratifico s.r.o.
Předmětem smlouvy je poskytování a spravování elektronického nástroje Profil
zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
70. zasedání zastupitelstva obce Petrovice 28. listopadu 2013
 ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ v době
vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. do 3.1.
 Starostka seznámila ZO s výsledky revize elektroinstalace a elektrických
spotřebičů v obecních budovách. Zjištěné nedostatky se budou postupně
odstraňovat.
 ZO projednalo nabídky na připojení internetové konektivity obce od společností
Internethome a EceaTel a schválilo cenově výhodnější nabídku firmy EceaTel.
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 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
Mikroregionu Moravskokrumlovsko (trampolína, banner na trampolínu, zahradní
sety) na obec Petrovice a pověřilo starostku jejím podpisem.
 Starostka seznámila ZO s pořádáním Tříkrálové sbírky v roce 2014 v naší obci.
 ZO projednalo nabídku firmy AVE na bezplatný pronájem dalších kontejnerů na
tříděný odpad. ZO se přiklání k zachování stávajícího počtu kontejnerů.
 ZO projednalo a schválilo žádost Jiřího Vespalce o povolení připojení plánované
přístavby stolařské dílny na pozemcích č. p. 68/1 a 1704/7 v k. ú. Petrovice, a to
zřízením sjezdu z pozemku p. č. 1706/2, silnice III/413 9. Dále ZO projednalo
a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Petrovice a Jiřím
Vespalcem. Jedná se o provedení stavby „Přístavba stolařské dílny“ včetně
napojení na komunikaci – silnici III/413 9 a zpevněných ploch.
 ZO vzalo na vědomí žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Žadatel Dalibor Záviška hodlá zalesnit pozemek p. č. 2720 v k. ú. Petrovice.
 ZO projednalo a schválilo záměr na prodej parcely č. 19/12 a části parcely č. 2123
v k. ú. Petrovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou
dobu.
 ZO projednalo a schválilo Smlouvu mandátní o obstarání záležitostí investora
č. 07/2013/KP mezi obcí Petrovice a VZD INVEST s. r. o. Předmětem smlouvy je
projektová příprava a zpracování žádosti o dotaci na projekt „Mokřadní prvky
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“. Dále ZO projednalo a schválilo
Smlouvu o dílo č. 18/2013 mezi obcí Petrovice a VZD INVEST s. r. o.
Předmětem smlouvy je zajištění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na akci „Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“.
 ZO projednalo a schválilo zakoupení odměny pro děti přítomné při rozsvěcování
vánočního stromu dne 9. 12. 2013 v ceně cca 1400 Kč.
71. zasedání zastupitelstva obce Petrovice 12. prosince 2013
 Starostka informovala ZO o pracovní morálce Drahomíra Zpěváka, který v obci
vykonává obecně prospěšné práce. Vzhledem k aktuálním klimatickým
podmínkám nevhodným pro venkovní práce bude jmenovaný v práci pokračovat
v jarních měsících. ZO pověřuje starostku požádat o prodloužení lhůty pro
odpracování trestu do 30. 4. 2014.
 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2013, viz příloha.
 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2014.
 ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Zjištěné nedostatky budou postupně odstraňovány.
 ZO zrušilo smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2121 o výměře 374 m2 uzavřenou dne
6. 9. 2013 s Pavlem Daňhelem z důvodu nezveřejnění záměru na pronájem
uvedeného pozemku na úřední desce. Vzhledem ke skutečnosti, že zájem Pavla
Daňhela o pronájem uvedeného pozemku trvá, ZO přijalo záměr na pronájem
pozemku p. č. 2121 o výměře 374 m2. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po
zákonem stanovenou dobu.
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 ZO projednalo žádost Dalibora Závišky a vyjádřilo souhlasné stanovisko se
zalesněním parcely p. č. 2720 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Uvedený
záměr není v rozporu s územním plánem obce.
 ZO projednalo žádost Jiřího Závišky o odkoupení části obecní parcely p. č. 2598
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 700 m2. ZO přijalo záměr
na prodej části uvedené parcely, tento bude vyvěšen na úřední desce po zákonem
stanovenou dobu.
 ZO vzalo na vědomí kolaudační souhlas s povolením užívání stavby „Petrovice,
vodovod pro RD – 2012“ na pozemcích p. č. 1711/1, 1703/3, 2981 a 13 v k. ú.
Petrovice u Moravského Krumlova.
 ZO projednalo a schválilo Plán inventur na rok 2013 a členy příslušných komisí:
Bohumír Vespalec, Helena Janštová, Marie Fálová, Irena Závišková, Roman
Hájek.
 ZO vzalo na vědomí oznámení Zeměměřického úřadu o existenci umístění značky
geodetického bodu na obecním pozemku p. č. 1699/5.
 Starostka podrobně seznámila ZO s podklady pro výběrové řízení na zhotovitele
stavby „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“. ZO pověřilo starostku vyjasnit
sporné body se SFŽP a firmou Ratifico. Starostka seznámí zastupitele s výsledky
jednání v nejbližších dnech.
 ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových
prostor s Marií Potůčkovou s účinností od 1. ledna 2014. Předmětem tohoto
dodatku je zvýšení ceny pronájmu o 100 Kč měsíčně a osvobození od poplatku za
odvoz komunálního odpadu. Poplatek za odvoz komunálního odpadu bude hradit
obec.
 ZO projednalo a schválilo konání Silvestrovské zábavy dne 31. 12. 2013.
===================================================

INFORMACE OBČANŮM
=========================================================

MÍSTNÍ HŘBITOV
Žádáme v souladu s řádem veřejného pohřebiště, aby návštěvníci hřbitova
odkládali hřbitovní odpad pouze na stanovené místo, a to do skládky vedle
márnice. Pokud provádíte údržbu pronajatého hrobového místa, neodkládejte odpad
do uličky mezi pomníky. Občas i u obvodových zdí vzniknou hromady biologického
odpadu, což nepřispívá k estetickému vzhledu hřbitova.
Z důvodu častých stížností na nepořádek ze vzrostlých stromů na sousedních
hrobech vás žádáme, abyste uvážlivě vysazovali zeleň trvalého charakteru. Mějte
prosím na paměti, že i malá túje jednou vyroste a může poškozovat sousední hroby.
Abychom takovýmto sporům předcházeli, žádáme vás o sestříhání vzrostlejších
jehličnanů tak, aby nezasahovaly nad ostatní hroby a abyste dodržovali maximální
vzrůst stromů 2 m.
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V létě roku 2013 došlo k očíslování
všech hrobů. Pomníky byly v levé boční
straně opatřeny ve spodní části malou
cedulkou s číslem, která nenarušuje jejich
vzhled. Před „dušičkami“ si někteří z vás
nechali odborně očistit kamenné základy a
pomníky a po několika týdnech od číslování
jsme zjistili, že byla kompletně zbroušena i
čísla. Prosíme vás, abyste při údržbě pomníků
zachovali čísla tak, aby nebyla narušena
evidence hrobových míst. Děkujeme!!!
Každý hrob byl také vyfotografován
a přeměřen. Všechny záznamy vedeme ve
hřbitovní knize na obecním úřadě. Od roku
2014 dochází ke změně výpočtu nájmu za
hrobové místo. V podstatě zůstává ve stejné
výši, ale nově se bude platba počítat za metry
čtvereční. V některých případech nebylo
možné stanovit, zda se jedná o jednohrob či
dvojhrob, proto je dle našeho názoru
spravedlivější změřit rozměry každého hrobu.
Od 1. 1. 2014 je cena za pronájem stanovena na 10,- Kč/m2/rok, přičemž výsledná
cena bude zaokrouhlena na celé desetikoruny nahoru. Tento poplatek se zpravidla
platí 1x za 10 let.

VENČENÍ PSŮ
Žádáme občany, aby při venčení svých psích miláčků
odklízeli v ulicích naší obce psí exkrementy.
Někteří občané si na obecním úřadě stěžují, že je musí
odklízet ve svých předzahrádkách a okolí domovů.
Žádáme vás o pochopení a zodpovědný přístup k této záležitosti.
Děkujeme!

POLICIE ČR INFORMUJE
Policie České republiky, Obvodní oddělení Moravský Krumlov, upozorňuje občany
na nárůst případů majetkové trestné činnosti páchané na seniorech. Pachatelé, kteří se
většinou vydávají za obchodní zástupce společností, dealery s lukrativní nabídkou
zboží nebo výhrou, nabídkou úsporného programu energie, případně za pracovníky
energetických společností, jenž provádí kontrolu stavu domácích spotřebičů nebo
žádají o pomoc při událostech, jako jsou poruchy motorového vozidla, návštěva
příbuzného v nemocničním zařízení, popř. požádají o návštěvu WC nebo o poskytnutí
8

občerstvení, využívají nepozornosti poškozených seniorů, kteří je zvou k sobě domů,
přičemž osoby posléze prohlédnou interiér domu či bytu, ze kterého následně odcizí
finanční hotovost, šperky, popř. nabídnou k prodeji nekvalitní zboží za vysokou cenu.
Policie České republiky, Obvodní oddělení Moravský Krumlov, proto žádá občany,
aby v případě výskytu takových osob neprodleně vyrozuměli Policii České republiky
na lince tísňového volání 158, případně na telefonu Obvodního oddělení policie
Moravský Krumlov 515 322 333, kdy je nutné uvést čas a místo výskytu, případně
zachycenou registrační značku motorového vozidla za předpokladu, že jej podezřelá
osoba užívá a možný popis osoby. Současně apelujeme na seniory, aby podezřelé
osoby vůbec nepouštěli do svých domů či bytů.
npor. Bc. Petr Knotek, vedoucí oddělení

PRAVIDLA PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
NA ROK 2014
Zastupitelstvo obce schválilo na 69. zasedání dne 14. 11. 2013 v důsledku
neustále se navyšujících nákladů na svoz odpadu nová pravidla pro svoz
komunálního odpadu pro rok 2014:

poplatek na 1 osobu bude činit 450 Kč ročně,
v případě chalupářů 450 Kč za nemovitost.
Nově bude omezen počet popelnic takto:
 pro 1 - 2 osoby ……………

1 ks 110 litrová popelnice,

 pro 3 – 4 osoby …………….

2 ks 110 litrové popelnice
(nebo 1 ks 240 litrová)

pro každé další osoby 1 ks 110 litrová popelnice na 1 – 2 osoby
 chalupáři …….…

1 ks 110 litrová popelnice na nemovitost

Popelnice budou označeny známkami, které budou občanům vydány po
zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu na obecním úřadě.
Popelnice bez známek nebudou od 1. 4. 2014 svozovou firmou vyváženy.
V případě potřeby více popelnic bude možnost zakoupit si známku
za 900 Kč na každou další 110 litrovou popelnici.

Ke změně pravidel pro svoz komunálního odpadu přistoupilo zastupitelstvo kvůli
neustále rostoucím počtům vyvážených popelnic a tím i nákladům na svoz, jak je
zřejmé z následující tabulky, přestože počet obyvatel obce zůstává v posledních
letech přibližně stejný.
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Rok
Počet obyvatel obce
Příjem od občanů za odpady
Výdaje obce:
Odvoz popelnic
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Celkem za odpady

2011
353
142 034

2012
359
131 634

2013
355
130 917

223 584
7 132
33 038
27 288
291 042

265 495
10 781
43 737
22 125
342 138

274 696
8 142
34 737
23 702
341 277

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

INFORMACE Z KNIHOVNY
===============================================
ZE STATISTIKY KNIHOVNY
Provozní doba v knihovně je každý pátek od 17:00 do 19:00 hodin.
Místní knihovna měla v roce 2013 celkem 39 čtenářů. Navštívilo ji za minulý rok 291
čtenářů, počet výpůjček byl 632, z toho beletrie pro dospělé 165 a beletrie pro děti
211, naučná literatura pro dospělé 86 a pro děti 37, časopisů se půjčilo 133.
Místní knihovna nově nabízí časopisy GLANC, D- test, Týden.
K dispozici je zde pro registrované čtenáře počítač s internetem.
Další službou v knihovně je obalování vašich vlastních knih do fólie za jednotný
poplatek 5,-Kč za kus.

Přeji všem čtenářům pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenost
a čtenářské zážitky v novém roce 2014.

Drahomíra Klikarová, knihovnice
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=================================================

MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROVICE
=================================================
… A JE TU ZASE MĚSÍC PROSINEC …
… rok uběhl jako voda a děti z Mateřské školy v Petrovicích se už nemohly
dočkat, až nastane ten krásný měsíc vzájemného setkávání se, tvoření, překvapení
i splněných přání. A čekalo nás toho letos opravdu hodně: hned na začátku měsíce –
3. prosince 2013 jsme pozvali do školky naše maminky a babičky do tvořivé dílničky
s názvem
„Pečeme
naše
nejoblíbenější vánoční cukroví“.
Během chvilky se školka proměnila
ve velkou předvánoční cukrárnu, ve
které to vonělo všemi možnými
dobrotami. Pekly se rohlíčky, sádlové
tlapky, máslové lepené cukroví,
linecká kolečka i kytičky, tvořila se
rafaela, kokosové kuličky a spousta
dalších dobrot nejen z těsta, ale
i marcipánu. Moc nás překvapilo, že
péct přišly nejen maminky a babičky,
ale objevili se i šikovní tatínci.
Všechnu tu dobrotu pak upekly v kuchyni naše paní kuchařky a schovaly ji na naše
„Předvánoční setkání“ v kulturním domě a vánoční den ve školce.
Na 5. prosince jsme se těšili všichni hodně dlouho. Čekal nás totiž zimní výlet
až na hrad v Dolních Kounicích na „Mikulášské čertění“.
Zase zcela jinak prožité odpoledne ve společnosti veselého čertíka, andílka
i Mikuláše jsme prožili putováním po krásně vyzdobeném hradu od pekla po
andělské cestě plně osvícené spoustou hvězdiček až do nádherně vánočně
vyzdobeného nebe.
Čekalo
nás
plnění
spousty úkolů, tancování,
zpívání,
společné
povídání, předání nadílky
od Mikuláše a anděla i
tvořeníčko v příjemně
vytopeném
předsálí.
Zpočátku jsme měli
strach
(hlavně
ti
„zlobílci“) z čertů, ale
s veselým a roztomilým
čertíkem jsme se během
odpoledne
skamarádili
natolik, že když se s námi
11

v autobusu loučil, a pak posílal pusinky na rozloučenou, bylo nám líto, že už musíme
odjíždět. Přesto jsme si s sebou odváželi pěkné zážitky ze společného mikulášského
čertění na hradě…
V pondělí 9. prosince jsme se pak sešli i s rodiči na zahájení adventu
v Petrovicích, kam jsme se přišli podívat na pěkné vystoupení našich starších
kamarádů ze ZŠ v Lesonicích zakončené rozsvícením vánočního stromu.
A pak už nás čekala spousta úkolů spojených s přípravou našeho velkého
vystoupení v Kulturním domě v Petrovicích: příprava dárečků, výzdoby, plakátů,
pozvánek, trénování básniček, scének, tanečních her s nástrojky i rekvizitami,
seznamování se s tradicemi, vánočními koledami a v neposlední řadě příprava všech
kostýmů.
Nebylo to jednoduché: vždyť jen
seznámit
se
s prostředím
kulturního domu při zkouškách
na vystoupení vyvolalo u
některých nejmenších dětí na
tváři i pár slziček… A pak to
taky všechno do kulturáku
odstěhovat! Přesto jsme se na
čtvrtek 19. prosince - den našeho
„Předvánočního setkání 2013“ všichni těšili.
A bylo to tady… Kulturní
dům se zaplnil téměř do
posledního volného místečka a my jsme postupně jako v pohádce otvírali tři kouzelné
oříšky plné překvapení a splněných přání. V tom prvním oříšku se nacházelo
vystoupení našich dětí pro svoje nejbližší. Skládalo se ze dvou částí: nejdříve se děti
i paní učitelky proměnily v překrásné čertíky a čertice a předvedly všem divákům
svoje pekelné vystoupení. Na scéně se střídali čerti s Mikulášem, čertík Bertík z čertí
školy, rozverná Káča s čertem, čertovskými bubeníky i kapelou a nakonec čertí
diskotéka při písničce Budliky, budliky.
Následovala
přestávka
a
v
ní
rozlousknutí 2. oříšku:
diváci
si
mohli
prohlédnout
„Kalendář MŠ Petrovice“
na rok 2014 plný
krásných fotografií dětí i
fotografií z akcí naší
školy,
kterým
jsme
obdarovali
i
paní
starostku. V oříšku však
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bylo i poděkování celému zastupitelstvu obce Petrovice za celoroční podporu a
dobrou spolupráci s námi a poděkování všem rodičům, prarodičům, ale i ostatním,
kteří nám s přípravou tohoto setkání pomáhali.
Ve 3. kouzelném oříšku se nacházelo překvapení od našich šikovných kuchařek:
bylo to pohoštění spojené s ochutnávkou 8 druhů pomazánek, které se pro naše děti
připravují ke svačinkám, a recepty jako inspirace k přípravě chuťovek a chlebíčků
v období Vánoc i Silvestra. Věřím, že všem našim hostům chutnalo…
A pak už po převlečení všech dětí do kostýmů svatého Martina, metelice,
mrazíka, vánočních andílků, vloček a vánočních hvězdiček jsme se vrátili
k překvapení z 1. oříšku – vánočnímu vystoupení. To bylo prodchnuto zimními
písničkami, básničkami, tanečky, vánočními koledami, ozdobením vánočního
stromečku hvězdičkami i přáním na závěr: „ …až budete doma u vánočního
stromečku rozkrajovat s Vašimi dětmi jablíčko, ať v něm najdete hvězdičku
přinášející Vám všem hlavně
zdraví,
štěstí,
lásku
a rodinnou pohodu do Vašich
domovů po celý rok 2014.“
Následující den jsme i my ve
školce
oslavili
Vánoce
a narozeniny s kamarády,
kteří se v tomto krásném
měsíci narodili a rozbalili
dárečky od Ježíška. Byly to
zase jedny moc pěkné Vánoce
v naší mateřské škole.
A co napsat závěrem?
Snad malé vánoční poselství od všech zaměstnanců Mateřské školy v Petrovicích:
„Vánocům se říká, že je to období otevřených srdcí. A tak je i my všichni dospěláci
otevřme lásce, důvěře, pochopení, vzájemné toleranci a úctě k lidem, zvířatům, ale i
věcem kolem nás. A společně to učme i naše děti. Budou to potřebovat pro svůj život
tak, aby to i ony mohly předat dalším generacím, aby svět, ve kterém žijeme, za něco
stál…“
za kolektiv zaměstnanců MŠ Petrovice Zdeňka Müllerová
Část receptů na pomazánky, které jste mohli ochutnat při vánoční besídce:
ŠVÉDSKÁ POMAZÁNKA
1x TRESČÍ JÁTRA
100 g TVAROH KOSTKA
100 g RAMA
50 kg OKURKY STERILOVANÉ
TROŠKU CIBULE, SŮL, PAŽITKA
Postup:
Do šlehací nádoby dáme tresčí játra i s olejem, tvaroh, Ramu, najemno nakrájenou
cibuli, jemně nastrouhané okurky, sůl a vše vyšleháme. Zdobíme pažitkou.
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VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA
2x VAŘENÉ VEJCE
1x SMETANOVÝ SÝR (5dkg)
120 g RAMA
TROŠKU CIBULE, OBYČEJNÁ HOŘČICE, SŮL
Postup:
Do šlehací nádoby dáme vejce nastrouhaná nahrubo, smetanový sýr, Ramu, najemno
nakrájenou cibuli, sůl, hořčici a vše vyšleháme.
SALÁMOVÁ POMAZÁNKA
120 g ŠUNKA NEBO SALÁM
1x SMETANOVÝ SÝR (5dkg)
120 g RAMA
1x STERILOVANÁ OKURKA
TROŠKU CIBULE, SŮL
Postup:
Do šlehací nádoby dáme umletý nebo nahrubo nastrouhaný salám, sýr, Ramu,
najemno nakrájenou cibuli, okurku a vše vyšleháme.

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

Z ČINNOSTI SDH PETROVICE
==================================================
PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2013












uspořádání Hasičského plesu v naší obci
19. 1. 2013
účast v okrskové soutěži
18. 5. 2013
účast v soutěži O pohár starosty obce Lesonice
25. 5. 2013
účast v soutěži O pohár starosty obce H. Dubňany
25. 5. 2013
účast v soutěži O pohár starosty obce Rozkoš
1. 6. 2013
sečení struhy u transformátoru a u mlýna
účast na odklízení následků povodní v obci České Kopisty u Terezína
ve dnech 13. – 16. 6. 2013 (David Kučera, Ladislav Tréšek, Libor Bogner ml.)
účast na srazu SDH Petrovice ČR
22. 6. 2013
po opadání lupení vyčištění okapů na obecních budovách
odstranění pařezů za kulturním domem
koncem roku dovoz posypové soli pro obec
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===============================================

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESONICE
================================================
DOPIS OBČANŮM OD ŽÁKŮ ZŠ LESONICE
Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se vám napsat dopis.
My si od září dopisujeme se žáky z podobné školy jako je ta naše, a to
z Vranové Lhoty, okres Svitavy. Psaní nám přináší kamarády, které jsme sice nikdy
neviděli, ale zjišťujeme, že máme hodně společného, např. zájmy, domácí mazlíčky,
učíme se více ročníků v jedné třídě, bydlíme na vesnici. Také se zlepšujeme v psaní a
ve vymýšlení obsahu dopisu. Už jsme kamarádům do Vranové Lhoty poslali třetí
dopisy a vždy se těšíme na odpovědi od nich.
Hodně by nás zajímalo, zda se vám líbilo naše představení „Vánoční pohádka“,
které jsme hráli pro vás v pondělí 9. prosince u vánočního stromu. My jsme poprvé
zažili hrát dvě představení po sobě. Nejdříve jsme měli v Lesonicích premiéru a hned
v Petrovicích derniéru.
Když hrajeme, tak nám záleží na tom, jak vy reagujete. Rádi bychom věděli, jak se
vám pohádka líbila, a proto vás prosíme, abyste nám napsali svoje dojmy. Budeme
netrpělivě čekat na vaše názory.
Pište nám na adresu:
Žáci ZŠ Lesonice
Lesonice 73
672 01 Mor. Krumlov

nebo na email: zs.lesonice@tiscali.cz

Chceme vás pozvat na první školní ples 15. března 2014 v 18 h. do sokolovny
v Lesonicích. Čeká na vás naše taneční vystoupení a musíme vám říct, že z toho
máme větší nervy než z hraní divadla. Budeme rádi, když přijdete a podpoříte nás.

fotografie z „Rozsvícení vánočního stromu v Petrovicích“
Přejeme vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2014.
žáci ZŠ Lesonice
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==========================================

USKUTEČNĚNÉ AKCE
=========================================================
VINOBRANÍ
Na sobotní večer 12. října 2013
připravili místní zahrádkáři tradiční
taneční
zábavu
„Vinobraní“.
Návštěvníky této akce přivítal sál
kulturního domu vyzdobený vinnou
révou a hrozny. O hudební doprovod
k tanci i poslechu se postarala skupina
Fantazie. Jako vždy nechyběla tombola
a k veselé náladě zúčastněných přispěl
vynikající
burčák.
Spokojení
návštěvníci se výborně bavili a tak
nebylo divu, že poslední z nich opouštěli kulturní dům s veselou náladou až
v časných ranních hodinách.
VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 25. – 26. října 2013 se konaly
předčasné volby do Parlamentu České
republiky. Z celkového počtu 300 voličů
přišlo odevzdat svůj hlas 163 občanů, což
činí 54,3 %. Výsledky voleb:
Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - 37 hlasů
* ANO 2011 - 34 hlasů * Komunistická
strana Čech a Moravy - 30 hlasů *
Česká strana sociálně demokratická - 24 hlasů * Úsvit přímé demokracie Tomia
Okamury - 12 hlasů * TOP 09 - 10 hlasů * Česká pirátská strana - 4 hlasy *
Občanská demokratická strana - 3 hlasy * Strana zelených - 3 hlasy * Strana
Práv Občanů ZEMANOVCI - 2 hlasy * Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 hlasy * Strana svobodných občanů - 1 hlas * Strana soukromníků České
republiky - 1 hlas.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY
Na pondělí 28. října 2013 připravila TJ Petrovice pro děti i dospělé lampionový
průvod. Sešlo se na 50 dětí oděných v nejrůznějších kostýmech čarodějů, kostlivců,
dýní, upírů a strašidel a za vyzvánění kostelních zvonů (klekání) vyrazil průvod
směrem k fotbalovému hřišti. Cestou u hřbitova jsme v tichosti sledovali
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v černočerné tmě rozsvícené svíčky. Posezení pod pergolou se proměnilo
k nepoznání. Všude byly zavěšené figurky duchů, kostlivců, pavučiny a lampiony.
Děti i dospěláky přivítala strážkyně lesa Valkýra, která seznámila s programem helloweenského večera. Samozřejmostí bylo občerstvení, a to nejen pro všechny děti,
ale i dospělé. Každé dítko doslalo špekáček, který si opeklo nad ohněm. Po kladném
ohlasu z předešlých let jsme opět připravili strašidelnou stezku odvahy. První
odvážlivci vyrazili na
cestu a podle výkřiků bylo
znát, že tajemné bytosti
ovládly
celou
trasu.
Stezka byla osvětlena
pouze svíčkami. Před
vykročením do tajemna
dostaly děti razítko na tvář
od čarodějnice Morgany a
Valkýra jim dodávala
odvahu vlídným slovem.
Během strašidelné
cesty
potkaly
děti
kostlivce, upíra, piráta – zombie, démona ohně, bílou paní, čarodějnice,
mimozemšťana, mrtvou nevěstu a nejrůznější strašidla. Letos nás poctila svou
návštěvou čarodějnice Garbona, která k dětem promluvila před vchodem do tajemné
komnaty. Každý, kdo do těchto míst vkročil, stvrdil vlastnoručním podpisem svou
odvahu při zdolání celé stezky. Na to dohlížel strážce nitra a mysli.
Cíl cesty byl krásně osvětlen a na děti už čekala jen velká odměna. Každý zde
obdržel diplom za statečnost, sladkost a malý dáreček.
Těší nás velký zájem o tuto akci. Je pro nás příjemné slyšet kladné ohlasy
nejen z řad místních, ale i z širokého okolí. Zážitky si s sebou odnášely jak děti, tak i
dospělí.
TJ děkuje za podporu této akce Pohostinství Marie Potůčkové, obci Petrovice,
členům TJ a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci.
Zvláštní poděkování patří rodině Frimelových.
Jana Klimová
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Od listopadu 2013 se v obřadní
místnosti obecního úřadu pravidelně schází
maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují
předškolní zařízení. Děti si zde hrají
s různými hračkami, které jim maminky
přinesly a vzájemně si je půjčují. Pro mnohé
jsou to hračky zcela nové a dokážou se
s nimi pěkně zabavit. Maminky zde mají
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možnost uvařit si čaj nebo kávu a během hraní si dětičky pochutnávají také na
nejrůznějších dobrotách.
Společné setkání se koná vždy v pondělí od 10 do 11 hodin a zúčastňují se jich
nejen místní, ale i děti z Lesonic nebo Moravského Krumlova.

MIKULÁŠ
Tradičně můžeme v naší obci
5. prosince potkat průvod čertů v čele
s Mikulášem a andělem. Nebylo tomu
jinak i v roce 2013. V tento den
zavítali do domovů místních dětí, aby
se přesvědčili, zda děti dodržely své
loňské sliby, že se polepší a budou
hodné. Za odměnu dětem rozdali
balíčky s cukrovinkami a ovocem.
Čerti si ani tentokrát žádné zlobivé
dítko neodnesli do pekla

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Stalo se už pěknou tradicí, že
se obecní vánoční strom v obcích
Lesonice a Petrovice rozsvěcuje za
přítomnosti žáků ZŠ Lesonice. I pro
letošní rok si připravili překrásné
vystoupení. Tentokrát v pondělí 9.
prosince 2013 děti všem přítomným
zahrály
„Vánoční
pohádku“
doprovázenou písničkami s vánoční
tematikou. Vystoupení se všem velmi
líbilo, mnozí ocenili nejen herecké
výkony, ale i nápadité kostýmy malých herců a hereček. I když počasí této ryze
venkovní akci příliš nepřálo, dětem
se vystoupení vydařilo na jedničku!
Podpořit je svou účastí přišli nejen
rodinní příslušníci, ale zúčastnilo se i
hodně ostatních diváků. Na závěr
žáci nabízeli výborné cukroví a
vlastnoručně
vyrobené
vánoční
blahopřání. K občerstvení nechyběl
čaj, svařené víno nebo srnčí guláš.
Děkujeme žákům lesonické základní
školy, paní ředitelce Emilii Mácové i
kolektivu učitelek za zpříjemnění
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předvánoční doby. Poděkování patří i p. Martinu Záviškovi z Lesonic za zvučení v
obou obcích a samozřejmě všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. Kdo si
vyšetřil v tomto hektickém období čas, určitě nelitoval!

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
Dne 11.12. 2013 proběhlo v místní knihovně předvánoční setkání předškoláků a
školáků. Děti i s rodiči si mohly
zdarma vyrobit pěkná vánoční přání,
ozdoby, vánoční dekoraci a drobné
dárky pro své nejbližší. Vyzkoušeli si
pracovat s nevšedním materiálem a
výtvarnou netradiční technikou. U dětí
nechyběla kreativita, fantazie a
spontánnost. Vánoční atmosféra byla
doprovázena koledami, vánočním
cukrovím a dobrou náladou všech
přítomných.

VÁNOČNÍ KONCERT
Po loňském úspěchu se opět
farní sbor rozhodl uspořádat koncert
v našem kostele. Ve čtvrtek 26.
prosince 2013 se kostelem Povýšení
svatého
Kříže
v Petrovicích

rozezněly koledy a skladby v doprovodu
hudebních nástrojů. Jako první vystoupil farní
sbor místních i přespolních dětí (Pavla
Vespalcová, Štěpánka Janštová, Matěj Hrubý,
Martin Psota, Ondřej Záviška, Jana Závišková,
Gabriela Velebová, Jan Hladík, Kateřina
Vespalcová, Libuše Vespalcová, Štěpánka
Grunová, Anna Hrůzová, Marie Hrůzová, Jan
Hrůza, Vendula Gavendová,
Nikola
Gavendová) a v jejich podání jsme si poslechli
koledy, básničky a písně s vánoční tematikou.
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Během koncertu předvedli své vystoupení i žáci ze Základní školy Lesonice
(Tomášek Ondráček - 1. roč., Kubík Ondráček - 2. roč., Pája Fialová a Tomášek
Klim - 3. roč., Gábinka Velebová - 4. roč.). S jejich programem nás seznámila paní
ředitelka Mgr. Emilie Mácová. Děti zazpívaly koledu, přečetly povídku a na flétnu
zahrála G. Velebová známou melodii z pohádky.
Závěr koncertu patřil dechové hudbě Petrovanka, která zahrála na dechové
nástroje ty nejznámější
koledy.
Pod
vedením
kapelníka Romana Hrdiny
nacvičili Antonín Žák,
Zdeněk Březina, Václav
Gaucan, Petr Brezničan a
Jiří Tuza celkem jedenáct
koled. Slovem provázela
Ivana Březinová. Za své
vystoupení dostali všichni
účinkující
od
obce
Petrovice dárkové balení
medů a děkujeme paní
Hrůzové
za
upečení
perníčků.
Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek 3 035,- Kč byl před nedělní mší předán
panu děkanovi pro potřeby kostela.
Všem vystupujícím děkujeme za zpříjemnění vánočních svátků a přispění ke
sváteční atmosféře. Na webových stránkách obce www.petrovice.com můžete
zhlédnout záznam z vystoupení.
KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ
V období mezi svátky pozvala organizace SPK Petrovice do naší obce
kouzelníky z nedalekých Ivančic. V sobotu 28. prosince 2013 měla od 16 do 18 hod.
asi
stovka
přítomných
možnost zhlédnout hned
několik vystoupení. Všechna
byla velice zajímavá a
k některým kouzlům byli na
jeviště přizváni dobrovolníci
z publika.
Celou
show
provázel slovem pan Josef
Wald a přítomným se celá
akce velmi líbila. Svědčí o
tom reakce dětí i rodičů,
kterým se zábavné odpoledne
líbilo.
Rádi
otiskujeme
děkovný dopis, který byl dne 7. 1. 2014 elektronicky doručen na obecní úřad:
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Chtěla jsem Vám poděkovat za krásné představení
kouzelníka Waldiniho, ketré se konalo v Petrovicích
28. 12. 2013. Představení bylo poutavé, zajímavé a
hlavně okouzlující. Ale ne jen představení mě
oslovilo. Prostředí, ve kterém se vše odehrávalo, bylo
příjemné. Nelze opomenout cenu vstupného a v
neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout ten nápad.
Velice jsem se s dětmi pobavila.
Ještě jednou děkuji za velice příjemně strávené
odpoledne.
S pozdravem
Š. H. Mor. Krumlov
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Poslední večer v roce 2013 patřil Silvestrovské zábavě, kterou pořádal opět Český
zahrádkářský svaz. Letos příchozím zahrála k tanci i poslechu skupina Codex, která
po půlnoci připravila zúčastněným překvapení v podobě vystoupení v kostýmech
imitujících ruského maršála, Joe Cockera a Tinu Turner. Na tuto vydařenou akci
přišla více než stovka návštěvníků, kteří se dobře pobavili a oslavili příchod nového
roku 2014.
=================================================

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
==== ====================================================
PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM
Vážení zastupitelé!
Dne 6. 10. 2013 mě i mou rodinu postihlo neštěstí v podobě požáru.
Ani v nejhorším snu jsem si neuměla přestavit, jakou spoušť dokáže tento živel
napáchat. Ještě dnes se snažím fyzicky i psychicky s tímto vyrovnat.
Ale proč píšu. Ze všeho nejdříve děkuji Vám, zastupitelům naší obce,
za nezištnou finanční pomoc. Paní starostce pak za zajištění kontejneru, místním
hasičům za vyklízení požářiště, zahrádkářům za finanční i morální pomoc.
Všem občanům Petrovic velmi děkuji za projevenou solidaritu. Moc to pro mě i mou
rodinu znamená. Všem, kteří mi nabídli jakoukoliv pomoc, moc, moc děkuji.
Jsem moc ráda, že žiji v této obci, kde občané nejsou lhostejní k lidskému
neštěstí.
Jsem neskonale vděčná.
Dík
Ema Vespalcová
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=================================================

V ROCE 2014 PŘIPRAVUJEME
==================================================
 pátek 24. ledna 2014
HASIČSKÝ PLES
- pořádá SDH Petrovice, kulturní dům, začátek ve 20 hodin, tombola
- hraje skupina Klaxon
 sobota 1. února 2014
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
- pořádá TJ Petrovice, kulturní dům, začátek ve 14 hodin, diskotéka, tombola
- odpoledne plné her a soutěží, opět k nám zavítá Jose dela Roca
 3. – 9. února 2014
SBÍRKA OŠACENÍ
- pořádá obec Petrovice ve spolupráci s Diakonií Broumov
- kulturní dům, více informací bude na plakátech a v rozhlasovém hlášení
- výběr se uskuteční v tyto dny a použijte boční vchod do sálu KD:
po 3. 2.
17 – 19 hodin
út 4. 2.
17 – 18 hodin
st 5. 2.
10 – 11 hodin
ne 9. 2.
16 – 17 hodin
Vybíráme:






-


-

letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1 m2, nedávejte nám odřezky látek)
domácí potřeby – nepoškozené nádobí, skleničky
vatované přikrývky, polštáře, deky
obuv – veškerou nepoškozenou
Textil přineste čistý, nepožadujeme však doklad z čistírny!
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televizory, počítače
matrace, koberce, nábytek
jízdní kola a dětské kočárky
sobota 8. února 2014
VEPŘOVÉ HODY
pořádá TJ a SPK, areál fotbalového hřiště, zabíjačkové speciality, posezení
a zpívání s harmonikářem Romanem Hrdinou, začátek v 10 hodin
pondělí 10. února 2014
BESEDA VÝVOJ ZÁSTAVBY PETROVIC
pořádají manželé Grunovi, kulturní dům, začátek v 17 hodin
sobota 1. března 2014
13. MASOPUSTNÍ PRŮVOD
pořádá SPK, průvod masek vesnicí, hudební doprovod skupina Fa-Mi-Ro
sobota 8. března 2014
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
pořádá SPK, kulturní dům, začátek ve 20 hodin, tombola, občerstvení

hraje skupina Hurikán, během večera taneční vystoupení místních žen a mužů
 pondělí 10. března 2014
BESEDA KŘÍŽE PETROVICKÉ
FARNOSTI
- pořádají manželé Grunovi, kulturní dům, začátek v 17 hodin

-
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 pátek 14. března 2014 * sobota 22. března 2014 * pátek 4. dubna 2014
VINNETOU
- pořádá SPK, divadelní představení ochotníků
- scénář Vojtěcha Štěpánka na motivy knih Karla Maye
- kulturní dům, začátky v 19 hodin, vstupné 50,- Kč * děti zdarma





























videopozvánku na hru Vinnetou najdete na www.petrovice.com
duben 2014
VELIKONOČ. TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
ruční práce pro děti a mládež, termín bude upřesněn
duben 2014
VELIKONOČNÍ ZVYKY
Smrtolka: obcházení vesnice – neděle 6. 4. 2014
hostina pro děvčata, která chodila po vesnici – neděle 13. 4. 2014
Hrkání:
pátek 18. 4. a sobota 19. 4. 2014
středa 30. dubna 2014
SLET ČARODĚJNIC
pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, opékání špekáčků, hry a soutěže
čtvrtek 1. května 2014
9. PETROVICKÝ KOŠT
pořádá ČZS, obecní sklep, ochutnávka vín místních i přespolních vinařů
sobota 21. června 2014
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, hry a soutěže pro děti
sobota 21. června 2014
LETNÍ NOC
pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, hraje skupina Stone
začátek srpna 2014
19. MUCHA CUP
2. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH
TANEČNÍ ZÁBAVA
pořádá SPK, areál fotbalového hřiště, turnaj v malé kopané a nohejbalu
sobota 23. srpna 2014
6. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
pořádá SPK, přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích
konec srpna 2014
MALÝ FESTIVAL LOUTKY
pořádá obec ve spolupráci s MěKS M. Krumlov, divadlo pro děti i dospělé
sobota 13. září * neděle 14. září 2014
TRADIČNÍ HODY
pořádá chasa a obec Petrovice
sobota 18. října 2014
VINOBRANÍ
pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Fantazie, burčák
říjen 2014
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, stezka odvahy, občerstvení
prosinec 2014
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu, občerstvení
pátek 5. prosince 2014
MIKULÁŠ
pořádá petrovická chasa
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 prosinec 2014
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
- výroba vánočních dekorací v Místní knihovně Petrovice, pro děti i dospělé
 pátek 26. prosince 2014
VÁNOČNÍ KONCERT
- pořádá farní sbor, kostel Povýšení sv. Kříže v Petrovicích
 středa 31. prosince 2014
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Codex

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
- 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
- každá středa 18:00 - 19:00 hod. ZUMBA
vede Petra Müllerová-Suliková, vstup 50,- Kč, permanentka na 10 lekcí 400,- Kč
(více informací na www.zumbapetra.com.
=============================================================

VZPOMÍNKA
=============================================================

MLYNÁŘ RAIMUND FUKAL
Na konci ledna uplyne půlstoletí od úmrtí petrovického mlynáře Raimunda Fukala.
Chtěli bychom pár řádky připomenout životní osud tohoto neobyčejného muže.
Narodil se 19. srpna 1908 v Dobelicích. Vyrůstal s ovdovělou matkou a čtyřmi
sourozenci. Po vyučení mlynářskému řemeslu si pronajal mlýn v Hoštěnicích
u Vyškova. Oženil se s Otilií Sobotkovou pocházející rovněž z Dobelic. Podařilo se
mu zakoupit si pole na pokraji Petrovic, kde v roce 1933 postavil mlýn s obytným
stavením čp. 123. Díky poctivé práci, dobrotě a píli se mu v díle dařilo, o zákazníky
neměl nouzi. Za války směli hospodáři mlít jen povolené množství obilí. Množství
bylo vypočítáno podle počtu osob a výše samozásobitelských dávek na osobu. Dávky
byly nedostačující, tak každý vezl do mlýna mnohem více, než měl povoleno.
Vystavoval se tak určitému nebezpečí, že při nenadálé kontrole mu bude vše
zabaveno a on potrestán. Do nebezpečí byl však uváděn i mlynář. Pan Fukal se
každému snažil vyhovět a semlel tolik mouky, kolik si kdo přivezl. Sehnal určité
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množství pšenice „pod rukou“. Mohl tak přidávat každému, kdo potřeboval.
Prodával ji za běžnou cenu, i když ceny na černém trhu byly závratné. Za okupace
také pomohl rodině Josefa Břinka tím, že je ubytoval ve mlýně, když je Němci
vystěhovali.
Po válce získal čestné občanství v Lesonicích, ve Vedrovicích, Zábrdovicích a jiných
obcích, kde pomohl lidem přežít tuto zlou dobu. Po Únoru 1948 mu byl vydán zákaz
mletí a ponecháno šrotování jen v omezeném množství. Pan mlynář se po založení
JZD stal jeho členem a zastával funkci skladníka a pokladníka. Těžce nesl ztrátu
živnosti, kterou od nuly poctivou prací vybudoval. To mělo vliv i na jeho zdraví.
Postihla ho mozková příhoda, které podlehl dne 30. ledna 1964 ve věku 56 let.
Bronislav a Eva Grunovi

Raimund a Otilie Fukalovi na svatební fotografii
Pantáta mlynář
Alena Šidlová, slohová práce, školní rok 1964-1965
Stojím. Slzy mi stékají po tváři. Sluníčko zasvítí a hned zase zhasne. Smuteční hudba
doznívá. Mlýn tiše klape, jako by tušil, co se tu děje. Loučí se. Vzpomínky mi letí
hlavou.
Ano, tenkrát jsem tu také tak stála. Bála jsem se vstoupit. Bylo to za války. Ve vlaku
jsem náhodou zaslechla, že tady v tomto mlýně dostanu mouku. Dodala jsem si
odvahy a vstoupila. Mlynář nadával, přede mnou odešla kontrola. Doma jsem měla
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hladné děti. Nedala jsem se odbýt. Po chvíli mně navážil pět kilo mouky. „20 korun“
říká. Vrací mně 10 Kčs 80 ha zpět. Nechápu.
„Za koho mně máte, vemte si peníze i mouku a ať už jste pryč, nebo Vás tu ještě
někdo chytne.“ Vidíte takový to byl dobrák. Peníze neměly u něho ceny. Stále byla u
něho nějaká kontrola, jednou nohou stál na šibenici, a přece se nebál a stále pomáhal
Celý kraj ho znal. Každému, kdo přišel, navážil 5 kg mouky za 20 Kčs. I peníze
půjčil. A kde bylo nejhůře, po jiných poslal, aby nevěděli, od koho to je.
„Byl to největší muž tohoto kraje, skromný, poctivý“, zní slova prostých lidí, kteří se
s ním přišli rozloučit. Vlakem, celým autobusem, auty, na motorkách i pěšky se přišli
lidé rozloučit. Jak pak by ne. Vždyť nebýt pantáty, užili bychom si za války hodně a
hodně hladu. A tak mu tu všichni děkujeme. Nikdo, vůbec nikdo z našeho kraje
nezapomene na pantátu mlynáře.

Udělení čestného občanství obcí Lesonice, 5.7.1945
Fotografie poskytli V. Holubářová a J. Bystrý
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=======================================================

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 2013
=======================================================
Narození:
V roce 2013 se nenarodily v naší obci žádné děti.
Sňatky:

29. 6.
31. 8.
7. 9.
7. 9.

Jitka Matoušková – Petr Hladký
Jana Jurková – Jan Horák
Petra Janoušková – Karel Tréšek
Petra Janečková – Lukáš Hájek

28. 9.

Jaroslava Kyliánová

Úmrtí:

Přihlášeni k trvalému pobytu:
František Bílek
Lenka Bílková
Vendula Gavendová
Petra Tesařová
Lukáš Hájek
Jan Horgoš
Ivana Horgošová

Jakub Bílek
Nikola Gavendová
Veronika Gavendová
Matěj Tesař
Petra Hájková
Jan Horgoš

Odhlášeni:
Alena Macharová
Anežka Macharová
Marian Šišmiš
Petr Hladký
Dominik Hladký
Petr Pelikán
František Kovář

Eliška Macharová
Tomáš Janšta
Šárka Šišmišová
Jitka Hladká
Martin Hladký
Jana Horáková
Radek Hrdina

Nejstarší občané v obci:
ženy:
paní Marie Jiřikovská
muži:
pan František Bílek

(* 1921)
(* 1929)

K 31. 12. 2013 mají Petrovice 355 obyvatel, z toho 179 žen, 176 mužů.
Dětí do 15 let je celkem 47 (24 děvčat a 23 chlapců).
Průměrný věk obyvatelstva je 43,07 roků (ženy 43,76 a muži 42,36 let).
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==============================================

ZE SPORTU
=========================================================
ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY III.B TŘÍDY
V posledním čísle zpravodaje jsem hodnotil naše účinkování po 8 kolech ve III.B. tř. OFS
Znojmo (kam jsme po loňské famózní sezóně postoupili). Zbylých 6 zápasů včetně
předehrávky 1. jarního kola jsme odehráli k naší spokojenosti. Výsledkově to mohlo být
určitě lepší, i když jsme třeba doma prohráli docela nešťastně s mužstvem Vlasatic těsně
1:2 (přezimuje na 2. místě). Následně jsme prohráli zápas v H. Kounicích „B“ 4:1 a doma
docela po dobrém výkonu podlehli mužstvu Olbramovic 2:3. Kdo viděl náš další zápas
v Božicích a kouká na výsledek 3:1, tak to asi nemůže dodnes nějak pochopit, ale o tom je
fotbal, krásný a krutý. Musím se podělit s takovou perličkou, když došel domácí fanoušek
Božic v průběhu druhého poločasu na zápas k naší střídačce a ptal se mě, jak je možné, že ti
jejich hoši vedou 3:0, když se nedostanou pomalu z jejich poloviny hřiště. To pochopil
jenom ten, kdo na tomto utkání byl přítomen. Fotbal se bohužel neboduje za krásu, ale
jenom za branky a ty se nám v nové soutěži opravdu nedařilo soupeřům dávat, i když šancí
ve všech utkáních bylo dost. V kabině jsme si stále říkali, že nám to tam prostě jednou musí
začít padat a taky se tak v posledních dvou zápasech na domácí půdě stalo. Jako první to
odneslo mužstvo Vedrovic, což bylo naším velkým úkolem, abychom se nepropadli bodově
na předposledním místě právě od mužstva Vedrovic. Jak se říká fotbalovou hantýrkou, hrálo
se o 6 bodů. V případě prohry bychom měli pro jarní odvety velkou ztrátu na mužstva před
námi. Toto důležité utkání jsme s přehledem zvládli hlavně díky střeleckému probuzení
našeho loňského střelce Zdenka Fialy, který se trefil 2x a jednou brankou Tomáše Houdka
- výhra 3:1. Radost v kabině byla nekonečná a hodně hlasitá. Nikdo se tomu nemohl divit,
vždyť tuto radost z výhry jsme zažili na podzim překvapivě v Břežanech v šestém kole a
následně v kole sedmém (na hody), kdy se nám nedostavil soupeř z Troskotovic. Poslední
kolo podzimu a vlastně 1. předehrávané kolo jara 2014 jsme doma přivítali tradičního
soupeře z Polánky, kterému jsme měli určitě co vracet po prohře v 1. kole nové soutěže na
jejich půdě 3:0. Hoši se na soupeře dobře připravili a věděli, že jedině výhra nám udělá
radost a taky stažení bodové ztráty na mužstva v tabulce před námi. S tímto cílem se šlo na
hřiště a výhra 3:0 nám byla velkou odměnou. Branky v tomto utkání stříleli Jirka Kotlán,
Luboš Bogner a Zdenek Fiala. Škoda pro nás, že to bylo poslední utkání podzimu, ale určitě
můžu za mužstvo slíbit, že přes zimu se budeme dobře a poctivě připravovat (prosinec až
únor každý pátek hala v MK a neděle v Petrovicích v KD a taky výběhy v okolí Petrovic),
abychom na jaře do odvet byli skvěle připraveni a mohli si splnit jediný cíl, a to je udržet se
v této soutěži, kterou jsme loni historicky vykopali. Podzimní střelci našeho týmu jsou: 6x
Fiala, 4x Houdek, 3x Stejskal a 1x Bogner, Kočí, Kotlán, Martínek a Šabaka. Umístnění
našeho týmu ukazuje tabulka.
Protože je právě období svátků a začátek nového roku 2014, tak bych chtěl touto cestou
všem občanům, fanouškům petrovického fotbalu a samozřejmě i všem hráčům, co naši obec
ve fotbale reprezentují, jménem svým a jménem vedení TJ Petrovice popřát zdraví, štěstí a
pohodu v osobním i pracovním životě. Nemohu taky opomenout naše sponzory Obec
Petrovice, Agro družstvo Petrovice, Zámečnictví Vladímíra Sobola, firmě OHL ŽS, a.s., a
Nástrojařství Libora Jelínka, kterým upřímně děkujeme za finanční či materiální podporu
našeho fotbalového oddílu. Zároveň si také dovolím již pozvat naše fanoušky a příznivce
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fotbalu na jarní odvety, které začínají 30. 3. 2014, kdy zajíždíme na horkou půdu vedoucího
mužstva Hostěradic a v neděli 6. 4. 2014 doma na utkání proti Hrádku tradičně v 10.15 hod.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Olda Sobol

Konečná tabulka okresní soutěže III. B po podzimních zápasech:

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

CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH
=========================================================
ROK 1929
(pokračování)
Konec března přinesl teplejší počasí, kteréž však se v dubnu na začátku opět
značně ochladilo. Padal i sníh, který však nezůstal ležeti. - Dne 1. dubna byla první
bouře, která provázena byla prudkou vichřicí a lijákem. Vichřice poškodila značně
střechu školní budovy. Blýskání bylo velmi silné, ale bouře dlouho netrvala.
Začátkem dubna byly noční mrazy, které brzdily počátek polních prací, které byly
stále oddalovány. Počasí v dubnu, v první třetině se značně ochladilo, padal opět
sníh a teplota v noci klesla až na - 5 °C a dne 5. dubna ani v poledne nevystoupila
výše než na + 1 °C a to ještě pouze na slunci; ve stínu mrzlo celý den. Zvýšení teploty
nastalo po 6. dubnu. Taková nízká teplota nebyla zde po mnoho roků ve zdejší krajině
pozorována v dubnu roku letošního.
Jarní setí počalo se dne 8. dubna, kdy v sušších polohách byly jarní práce
zahájeny. V celku neuškodily tuhé zimní mrazy obilí na podzim zasetému, neboť toto
bylo chráněno silnou vrstvou sněhu. Za to velmi utrpělo stromoví ovocné, zejména
třešně, višně, ořechy a z větší části i švestky; jabloně a hrušně poškozeny byly jen
málo. Ovoce tudíž bude asi jen málo.
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Dne 10. dubna bylo předsedovi místní školní rady sděleno okres. škol. výborem
v Mor. Krumlově a to výnosem ze dne 4. dubna 1929, č. 187, že volby členů míst.
škol. rady v Petrovicích pro období 1929 - 1933 nabyly moci práva. Zvoleni
a potvrzeni byli: Jiřikovský Rudolf, Sobotka Jan, Tauber Cyril, Záviška Bohumil,
Zázvorka Jaroslav, řídící učitel a Buchtová Karla, učitelka. Ustavující schůze nové
místní školní rady stanovena na den 14. dubna 1929 o 10. hod. dopoledne.
Činnost ochotníků sboru dobrovolných hasičů v období na počátku roku a na jaře
vykazovala zmíněnou již divadelní hru "Když služebnictvo stávkuje" od Fr. Maříka,
jež sehrána 1. ledna, "Nacíčkovou dovolenou" od Skružného a to dne 17. února,
"Podvodnici", drama od Skružného, jež sehráno bylo dne 25. března ve prospěch
obecní knihovny a obraz ze života "Na Zdražilově gruntě" od Dostála, dne 28. dubna.
Výsledek těchto her vykazoval vesměs dobrou souhru i návštěva a příjem byl slušný.
Zásluhu o nacvičení a dobré provedení má kromě samotných herců - ochotníků
vzdělavatel sboru hasičského a též obecní knihovník Šimon Pelikán.
Jarní práce pokračovaly nerušeně; obvyklé květnové mrazy - "zmrzlí muži", se
tentokráte nepřihlásily. Vlivem dosti četných dešťů v květnu dohonila příroda to, co
pozdní jarní zimou bylo zanedbáno. Obilí, podzimní žito, kvetlo již koncem května.
I ovocné stromoví odkvetlo, pokud nebylo mrazy zničeno, nebo poškozeno, v květnu
a květy bylo tentokráte uchráněny.
Ceny obilí na jaře byly tyto: žito jarní 175.- Kč á 1 q, pšenice 175.- Kč, ječmen
165.- Kč, čočka 1 kg á 8 - 9 Kč; brambory cenily se za 60 Kč za 1 q; koncem května
vykazovala pšenice pokles ceny a platilo se asi 130 Kč za 1 q.
Sečení jetelů nastalo začátkem června a bylo přerušováno deštivým počasím;
okopávání bramborů a řep odbylo se celkem dobře.
Stavební ruch počátkem léta jevil se přestavbami obytných stavení (Jan Záviška,
Ludvík Hladík), jednak přestavbami nebo výstavbami hospodářských budov (Jan
Kovář, Šimon Pelikán, Josef Hladík).
V květnu zvolen a ustanoven byl v sezení obecního zastupitelstva obecním polním
hlídačem (zde řečeným hotařem) loňský hlídač Kožíšek. Povinností jeho jest chrániti
úrodu v polích před krádežemi a před spásáním husami, kravami nebo kozami.
Chycený dobytek se odevzdá majiteli, není-li známo, komu náleží, uzavře se
u starosty. Potom vyhlásí se bubnem, co ve škodě nalezeno a přihlásivší se majitel
musí zaplatiti pokutu.
První čtvrtina června vyznačovala se chladným a deštivým počasím, které
zakončilo v květen. Deštivé srážky nebyly však příliš silné a trvalé. Bouřky v květnu
nebyly zde silné ani zhoubné. Bouřky, které 25. května na Hané, na Českomoravské
vysočině (u Nového Města na Moravě) a u Mor. Budějovic průtržemi mračen
a krupobitím způsobily veliké škody, vyhnuly se zdejší krajině; silně hřmělo a málo
pršelo. Zde se od 26. května 1924 nedostavila bouře provázená krupobitím; tehdy
způsobily zde kroupy dosti škody. Jinak bylo v červnu počasí sice celkem pěkné ale
dosti chladné.
Pan president republiky T. G. Masaryk projížděl dne 21. června t. r. zdejším
krajem a byl vítán žáky zdejší školy v Rakšicích na nádraží. Zvláštní rychlík zmírnil
však pouze rychlost a pan president kynul rukou za pozdrav shromážděnému žactvu
i občanům. Škoda bylo, že vlak nezastavil.
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Dne 3. června večer přihnala se silná bouře, kterou předcházel a provázel
obrovský vítr, kterýž v krajinách našich se neobjevuje a řádívá v Americe a v Asii
a zove se různě jako Uragan, Tornado, Tajfun; v obci zdejší vichřice poškodila velmi
mnoho střech, z kostelní věže utrhala kusy plechu a odnesla z ní prkna na dosti
značnou vzdálenost. Bouře provázena byla silnými blesky, hukotem, lijákem
i kroupami. Tyto padaly zde jen s deštěm a proto nenadělaly škod. Obrovské škody
vichrem způsobeny byly v celé republice v lesích, alejích, sadech i na polích, kteréž
škody byly zhoršeny ještě krupobitím. Zde však škod kromě na domech nebylo, takže
pěkná úroda zůstala. Vichr, jenž trval pouze krátkou chvíli, ani nejstarší občané
nepamatují.
V pondělí, dne 8. července, roznesla se po obci zdejší zpráva, že spáchána byla
nedaleko obce vražda. Zpráva se ukázala býti pravdivou. Toho dne odpoledne
ubírala se manželka dělníka Františka Rohma z Miroslavě se svým synem do Jamolic.
Šli polní úzkou pěšinou od Lesonic lukami, tratí zvanou "Na vovčačce". Po cestě
nemluvili, jsouce zamyšleni a kráčeli vpřed jeden za druhým. Najednou syn se obrátil
a k svému úžasu viděl, že jde sám. I domníval se, že matce jeho stala se nehoda,
vracel se zpět a zahlédl utíkajícího odtud svého otce po téže pěšině.
Matku svou nalezl usmrcenou 3 bodnými ranami do zad a do prsou, z nichž jedna
zasáhla srdce. Zavražděná zemřela za několik minut. Vrah dle svého přiznání ukryt
byl za vrbami, které v místech těch jsou, a na oběť svou číhal. Potom odešel do Mor.
Krumlova, kdež vypil ještě v hostinci sodovku, načež udal se sám četnictvu. Byl ovšem
zatčen a na místo činu odjela autem soudní komise a to soudce dr. Plhal se
zapisovatelkou a obvodní lékař dr. Janíček. Za nimi v přívěsném vozíku motocyklu
dovezen na místo činu i vrah v průvodu četníka, jsa spoután. Po ohledání mrtvoly
a sepsání protokolu, dopravena mrtvola do márnice na hřbitově zdejším, kdež
uložena. Vrah odvezen do vězení zpět do Krumlova, kdež bez nejmenšího vzrušení do
nejmenších podrobností vraždu vylíčil. Příčinou vraždy bylo, že zavražděná jeho
manželka nechtěla mu stále dávati peníze, které prodejem různého zboží střížného po
vsích urtžila. Protože sám vyhýbaje se práci, neměl peněz, umínil si ženu svou
zavražditi. Úmyslem tím se delší dobu již netajil.
Pitva mrtvoly Filipiny Rohmové pitvána byla následujícího dne, 9. července,
obvodním lékařem drem Janíčkem a lékařem z Višňové. Shledáno bylo, že byla
zdráva a že nebyla pravda, jak se mezi lidmi, co ji znali, tvrdívalo, že má tuberkulosu.
Pohřeb zavražděné se konal na zdejší hřbitov dne 10. července za účasti
příbuzných jejích. Účast lidí z Petrovic byla značná. Po pohřbu prohlásili pozůstalí,
že v místech, kde čin byl spáchán, postaví pomník.
…pokračování příště
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Pracovní dny
5:08
4:16 5:31
4:30 5:45
5:08 6:28

6:08
6:31
6:45
7:23

7:18
8:01
8:53

9:38
9:57
10:01
10:15
10:53

11:38
11:57
12:01
12:53

12:38
12:57
13:01
13:15
-

13:38
13:57
14:01
14:53

15:38
15:57
16:01
16:15
16:53

16:38
16:57
17:01
17:15
17:53

Pracovní dny
4:16 5:26 6:21
5:01 6:03 7:06
5:15 6:17 7:20
5:21 6:21
5:45 6:45

7:58
8:35
8:49
9:13

8:58
9:43
9:57
10:21

10:58
11:43
11:57
12:21

12:58
13:35
13:49
13:51
14:12

13:58
14:35
14:49
14:51
15:12

14:58
15:35
15:49
15:51
16:12

Pracovní dny
5:07 6:17
5:09 6:19
5:19 6:29
5:36 6:46

6:57
6:59
7:09
7:26

7:57
7:59
8:09
8:26

9:57
9:59
10:09
10:26

11:57
11:59
12:09
12:26

13:07
13:09
13:19
13:36

13:57
13:59
14:09
14:26

15:07
15:09
15:19
15:36

Zastávka
Miroslav
Petrovice
MK nám.
MK aut.n.

Pracovní dny
3:57 4:57
4:17 5:17
4:28 5:28
4:30 5:30

5:57
6:17
6:28
6:30

6:57
7:17
7:28
7:30

8:27
8:47
8:58
9:00

15:57
15:59
16:09
16:26

15:58
16:35
16:49
16:51
17:15

16:57
16:59
17:09
17:26

16:58
17:35
17:49
17:51
18:12

17:57
17:59
18:09
18:26

18:58
19:35
19:49
19:51
20:12

17:38
17:57
18:01
18:15
18:53

18:57
18:59
19:09
19:26

19:57
19:59
20:09
20:26

16:58
17:35
17:49
18:13

15:38
16:01
16.15
16:53

18:58
19:35
19:49
20:13

17:38
18:01
18:15
18:53

Sobota + neděle
7:57 11:57 15:57
7:59 11:59 15:59
8:09 12:09 16:09
8:26 12:26 16:26

Sobota + neděle
6:58 12:58 14:58
7:35 13:35 15:35
7:49 13:49 15:49
8:13 14:13 16:13

Sobota + neděle
5:38 9:38 11:38
6:01 10:01 12:01
6:15 10:15 12:15
6:53 10:53 12:53

Sobota + neděle
12:27 13:27 13:57 14:37 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 7:27 11:27 15:27
12:47 13:47 14:17 14:57 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 7:47 11:47 15:47
12:58 13:00 13:57 14:27 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov

Zastávka
MK aut.n.
MK nám.
Petrovice
Miroslav

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslav

Zastávka
Znojmo
Petrovice
MK aut.n.
MK nám.
Ivančice

Linka 432 Znojmo - Hostěradice - Moravský Krumlov – Ivančice

Zastávka
Ivančice
MK nám.
MK aut.n.
Petrovice
Znojmo

Linka 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice – Znojmo

