ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

ročník 7, číslo 1/2014 (leden, únor, březen)

Ze zasedání zastupitelstva obce
72. zasedání zastupitelstva dne 9. ledna 2014
• Starostka informovala ZO o svém vyjádření k výkonu VPP, které v obci vykonává
Drahomír Zpěvák, a o požádání o prodloužení lhůty pro odpracování trestu
do 30. 4. 2014. K žádosti se Probační a mediační služba ČR dosud nevyjádřila.
• ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku p. č. 2121 o výměře 374 m2
Pavlu Daňhelovi za cenu 1 Kč ročně. Důvodem uvedené ceny je skutečnost,
že pronajímatel provede kompletní vyčištění a následnou údržbu uvedeného
pozemku, který byl dlouhodobě neudržovaný a značně zaplevelený. ZO pověřilo
starostku vypracováním návrhu smlouvy o pronájmu.
• ZO projednalo a schválilo žádost Jiřího Závišky o odkoupení části obecní parcely
p. č. 2598 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 700 m2 za cenu
6 Kč/ m2, daň z převodu nemovitosti zaplatí kupující i prodávající rovným dílem.
Kupující si zajistí vyměření pozemku na své náklady. V prodejní ceně pozemku je
zohledněna skutečnost, že se jedná o dlouhodobě neudržovanou vinici zarostlou
náletovými křovinami a kupující zajistí její vyčištění a rekultivaci na své náklady.
• ZO schválilo návrh inventarizační komise ze dne 8. 1. 2014 na vyřazení majetku
za rok 2013. Jedná se o jeden poškozený stůl z kulturního domu.
• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy Petr Večeřa na tisk jednoho
čísla obecního zpravodaje (4/2013). Celková cena závisí na počtu stran a použití
barev. Po dodání faktury zastupitelstvo porovná a vyhodnotí náklady na tisk.
• ZO projednalo a schválilo žádost Pavla Daňhela o koupi obecní parcely č. 19/12
o výměře 247 m2 a části parcely č. 2123 o výměře cca 700 m2 za cenu 35 Kč/ m2.
Vytyčení uvedených parcel si kupující uhradí na vlastní náklady. Kupující přistoupil
na návrh obce odkoupit od rodiny Daňhelovy parcelu č. 610/4 v k. ú. Petrovice
o výměře 375 m2 za cenu 35 Kč/ m2. Vytyčení této parcely uhradí obec.
• ZO projednalo žádost manželů Peterčákových o povolení vjezdu přes parcelu
č. 105/12 na polní cestu. ZO s uvedenou žádostí souhlasí, avšak neponese
odpovědnost za možné případné škody vzniklé v důsledku terénních úprav
provedené žadateli na uvedené parcele.
• ZO vzalo na vědomí žádosti 2 uchazečů o VPP v roce 2014. Žádosti budou
zaevidovány, vzhledem k tomu, že dosud není jasné, zda budou VPP v roce 2014
zřízeny, není možné žádostem prozatím vyhovět.
• ZO vzalo na vědomí zápis ředitelky MŠ ze schůzky s rodiči dětí konané dne 11.
12. 2013.
• ZO schválilo věnování věcného daru do tomboly na farní ples dne 18. 1. 2014.
• ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o prominutí poplatku za pronájem
sálu na kouzelnické vystoupení dne 28. 12. 2013.
• ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za pronájem
sálu na Silvestrovskou zábavu dne 31. 12. 2013.
73. zasedání zastupitelstva dne 22. ledna 2014
• Starostka informovala ZO o nákladech na tisk zpravodaje od firmy Petr Večeřa,
Bačice. Náklad na 1 výtisk je cca 22 Kč, což je asi o 20 % levnější než při tisku
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na obecním úřadě. Na základě této informace ZO schválilo tisk zpravodaje
u výše uvedené firmy.
ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2014, který bude vyvěšen na úřední desce
po zákonem stanovenou dobu.
Starostka informovala ZO o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
za rok 2013 ze dne 13. 1. 2014. Zjištěné nedostatky budou postupně odstraněny.
Starostka informovala ZO o přehledu činnosti SDH za rok 2013. ZO vzalo tuto
zprávu na vědomí.
Starostka seznámila ZO s geodetickým zaměřením území pro případné mokřadní
prvky v katastrálním území obce.
Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi z jednání se zástupci obcí ORP
Moravský Krumlov, které se konalo dne 22. 1. 2014.
ZO projednalo a schválilo plnou moc pro společnost VZD INVEST s.r.o.,
Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, aby zastupovala obec ve věcech týkající se
zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní, stavební řízení
a provádění inženýrské činnosti při přípravě podkladů pro stavbu „Mokřadní
prvky v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“.
ZO projednalo nařízení vlády ze dne 18. 12. 2013 o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev a schválilo ponechání měsíčních odměn ve stávající výši.
ZO schválilo nákup 1 ks dobíječky baterie do hasičského auta v ceně do 1000 Kč.
ZO schválilo konání hasičského plesu dne 24. 1. 2014 a dětského karnevalu dne
1. 2. 2014.
ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 1000 Kč pro TJ Petrovice
na pořádání dětského karnevalu dne 1. 2. 2014 a schválilo prominutí poplatku
za nájem sálu na tuto akci.

74. zasedání zastupitelstva dne 6. února 2014
• Starostka informovala ZO o vyhodnocení dotace z JMK na výměnu oken v MŠ
a výměnu elektroinstalace a vysprávku střechy v doškové chalupě v r. 2013.
• ZO bere na vědomí návrhy geometrických plánů na rozdělení parcel č. 2598
(vinohrad) a č. 2123 (za Prokopovýma).
• ZO projednalo a schválilo smlouvu pachtovní mezi obcí Petrovice a Pavlem
Daňhelem. Předmětem smlouvy je dočasné užívání a používání pozemku p. č.
2121 v k. ú. Petrovice.
• ZO projednalo a schválilo věnování věcného daru (upomínkové předměty obce)
na V. školní ples ZŠ Vémyslice. Žáci ZŠ Vémyslice zahajovali polonézou Hasičský
ples v naší obci.
• Starostka informovala ZO o aktuální situaci s vymáháním dlužné částky od paní
Evy Hrychové za nedodané hasičské auto. Obec za nedodržení splátkového
kalendáře uplatňuje zákonný úrok z prodlení v částce 5.335 Kč, celková dlužná
částka činí 30.837 Kč.
• ZO schválilo roční poplatek za půjčovné v místní knihovně ve výši 20 Kč za osobu
a rok s okamžitou platností.
• ZO projednalo žádost Pavla Bognera ml. na přivedení inženýrských sítí (plyn,
voda) k parcele č. 2758. Vzhledem k záměru obce zahájit v letošním roce
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výstavbu splaškové kanalizace je rozpočet pro roky 2014 až 2016 mimořádně
napjatý. V těchto letech budou zajištěny pouze výdaje nezbytně nutné pro
běžný chod obce.
ZO projednalo a schválilo předloženou zadávací dokumentaci na výběrové řízení
pro veřejnou zakázku „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice – technický dozor
investora“ a pro veřejnou zakázku na stavební práce „Splašková kanalizace a ČOV
Petrovice“. ZO schválilo oslovit 6 firem s výzvou k podání nabídky na technický
dozor investora: Oldřich Štěrba, ing. Kupková, INREKO MK, s.r.o., AP Investing,
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., ATIKING s.r.o.

75. zasedání zastupitelstva dne 13. února 2014
• ZO revokovalo bod č. 9 ze 74. zasedání ZO dne 6. 2. 2014. Vzhledem k aktualizaci
dokumentů pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Splašková kanalizace
a ČOV Petrovice – technický dozor investora“ ZO projednalo a schválilo
aktualizovanou verzi se zapracovanými připomínkami obce. Dále ZO schválilo
oslovit 6 firem s výzvou k podání nabídky na technický dozor investora: Oldřich
Štěrba, ing. Kupková, INREKO MK, s.r.o., AP Investing, VK CAD s.r.o. a TELMONT
Nymburk s.r.o. Výzva k podání nabídek bude zveřejněna na úředních deskách
obce dne 14. 2. 2014 a současně budou výše uvedené firmy obeslány.
• Starostka informovala ZO o havarijním stavu podlahy v herně mateřské školy.
Vzhledem k této skutečnosti se zastupitelstvo rozhodlo požádat o dotaci JMK
v rámci dotačního titulu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“.
Jednalo by se o kompletní rekonstrukci podlahy v herně a položení nového
linolea v celkové ceně cca 130.000 Kč. ZO uložilo starostce a místostarostovi
vypracovat příslušnou žádost.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1040005657/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná
se o budoucí stavbu nového zemního kabelového vedení NN a přípojné skříně
pro RD č.p. 25, 89 a 119 na parcelách č. 1699/3, 1704/2 a 1704/5 ve vlastnictví
obce.
76. zasedání zastupitelstva dne 26. února 2014
• Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci na opravu podlahy v MŠ
na Jihomoravský kraj. V případě udělení dotace bude obec financování této
akce řešit rozpočtovým opatřením.
• ZO schválilo komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami pro technický dozor
investora na stavbu splaškové kanalizace a ČOV ve složení: Bohumír Vespalec,
Dalibor Záviška, Irena Závišková, Roman Hájek, Pavel Janšta, náhradníci: Libor
Jelínek, Jana Hladíková, Eva Grunová. Otevírání obálek se uskuteční v pondělí
3. 3. 2014 v 15 hodin v sídle obecního úřadu.
• ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2014 (viz příloha).
• ZO vzalo na vědomí výsledek hospodaření MŠ Petrovice.
• ZO schválilo rozšíření kapacity sociálních zařízení pro MŠ Petrovice, a to z důvodu
trvalého zachování navýšeného počtu dětí na 25. Plánovaná akce proběhne
v letním období.
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ZO projednalo nabídku úřadu práce na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací pro rok 2014. ZO plánuje zřídit dvě pracovní místa
s nástupem od 1. 4. 2014 do 30. 11. 2014. V letošním roce bude úřad práce
přispívat 11.000 Kč za měsíc na jednoho pracovníka. ZO pověřuje starostku
vyhlásit tuto nabídku místním rozhlasem. Uchazeči o práci se mohou hlásit
na OÚ nejpozději do 6. 3. 2014.
Starostka informovala o vrácení zapůjčených vysoušečů od společnosti ADRA,
které sloužily k vysoušení omítek v doškové chalupě.
Starostka informovala o žádosti na pronájem obecního bytu. V současné době
nemůže být pronájem řešen vzhledem k havarijnímu stavu elektroinstalace.
ZO povoluje SPK Petrovice konání masopustní zábavy v sobotu 8.3.2014.

77. zasedání zastupitelstva dne 6. března 2014
• Starostka informovala ZO o výsledku výběrového řízení na TDI pro stavbu
Splašková kanalizace a ČOV. Hodnotící komise doporučila jako nejvhodnější
nabídku od firmy VKP Sdružení, Polní 305, Třebíč, která nabídla nejnižší cenu
ve výši 289 853 Kč bez DPH. ZO tuto nejvýhodnější nabídku schválilo a pověřilo
starostku zahájit jednání s vítězným uchazečem o uzavření smlouvy.
• ZO projednalo a schválilo Závěrečnou zprávu inventarizační komise o výsledku
řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31. 12.
2013.
• ZO projednalo obdržené žádosti uchazečů o veřejně prospěšné práce. Z nich
vybralo dva uchazeče, a to Karla Tréška a Veroniku Gavendovou.
• ZO projednalo a schválilo návrh kapelníka dechové hudby Petrovanka
na uspořádání koncertu ke 20. výročí jejího založení. Akce se uskuteční v sobotu
19. 7. 2014 u kulturního domu od 17 do 19 hodin.
• ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“ ve výši
1.573.500,- Kč.
• ZO schválilo zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce, zadávanou v užším zadávacím řízení podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem „Splašková kanalizace a ČOV
Petrovice“.
• ZO projednalo bez výhrad návrh projektové dokumentace na mokřadní prvky
v k. ú. Petrovice předložený zástupcem zhotovitele VZD INVEST s.r.o. ZO projekt
v této podobě schválilo, podmínkou je vzájemná dohoda obce s uživatelem
pozemků.
• ZO projednalo nabídku Simony Koníkové na zpětný odkup (dle předkupního práva)
ideální poloviny pozemku p. č. 70/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
Protože se jedná o převod spoluvlastnického podílu ½ předmětného pozemku,
tuto nabídku zastupitelstvo obce neakceptuje, ale souhlasí s převodem id. ½
pozemku na pana Milana Jakeše s tou podmínkou, že předkupní práno v plném
rozsahu zůstane zachováno a přejde i na pana Jakeše.
• ZO vzalo na vědomí informaci předsedy TJ Petrovice o postupu administrativních
prací při přípravě realizace dětského hřiště u kulturního domu.
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78. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20. března 2014
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2014, viz příloha.
• Starostka informovala ZO o průběhu jednání členské schůze Mikroregionu
Moravskokrumlovsko dne 20. 3. 2014.
• ZO projednalo a schválilo záměr na konání řemeslného jarmarku v naší obci
zakončeného koncertem dechové hudby Petrovanka dne 19. 7. 2014. Tato akce
bude zařazena mezi hlavní akce mikroregionu s finanční podporou.
• Starostka informovala ZO o vloupání do kulturního domu a pohostinství, k němuž
došlo v noci z 10. na 11.3. Byla způsobena škoda na majetku obce (rozbité
okno a čtvery dveře). Obec má objekt proti vloupání a odcizení pojištěný,
oprava dveří, zasklení okna a výroba nových dveří do pohostinství bude hrazena
pojišťovnou.
• ZO schválilo pořízení zabezpečovacího zařízení do objektu kulturního domu.
• ZO schválilo pořízení ubrusů pro 20 stolů do kulturního domu.
• ZO schválilo souhlasné stanovisko se stavbou „Přístavba zádveří k rodinnému domu
č.p. 119“ v Petrovicích na pozemku p.č. 163 a p.č. 81 žadatelky Drahomíry Klikarové.
• ZO projednalo návrh plánovací smlouvy mezi obcí Petrovice a Pavlem Bognerem,
bytem Petrovice 147. Předmětem smlouvy je závazek obce vybudovat inženýrské
sítě k parcele č. 2757 a 2758. ZO pověřuje starostku projednat s vlastníkem
parcel případnou finanční spoluúčast a poté bude o smlouvě rozhodnuto.
79. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 3. dubna 2014
• Starostka informovala ZO o instalaci zabezpečovacího zařízení v kulturním domě.
• Starostka informovala ZO o průběhu jednání k územnímu rozhodnutí na vybudování
mokřadů, které se konalo 1. 4. 2014.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucím zřízení služebnosti mezi Povodím
Moravy, s.p., a obcí Petrovice. Uzavření smlouvy je nezbytnou podmínkou
pro vydání územního rozhodnutí na stavbu „Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova“.
• ZO vzalo na vědomí informaci zástupců Vodárenské akciové společnosti, a.s.
ing. J. Hedbávného a ing. J. Kaškové o možnosti provozování kanalizace a ČOV
v naší obci.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1030019374/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o budoucí
přípojku NN vedoucí přes obecní parcelu č. 2292 (Jandásek).
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014130007922/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o přípojku
NN vedoucí přes obecní parcely č. 11/1 a 11/3 (Čepera).
• ZO vzalo na vědomí sdělení Ministerstva financí týkající se tzv. „vědomostních
kvízů“.
• ZO projednalo a schválilo vyřízení živnostenského listu v oboru hostinská činnost
a koncese pro prodej lihovin.
• ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového divadelního představení
v rámci „Malého festivalu loutky“ v termínu 29. 8. 2014 v 18 hodin v kulturním
domě. Příspěvek obce činí 1000 Kč.
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Starostka informovala ZO o konání svozu objemného odpadu v úterý 29. 4. 2014.
Starostka informovala o zahájení veřejně prospěšných prací od 1. dubna.
ZO projednalo a schválilo žádost Karla Tréška ml. o výkon obecně prospěšných
prací v naší obci.
Starostka informovala ZO o aktuální situaci ve výkonu obecně prospěšných prací
prováděných Drahomírem Zpěvákem.
ZO projednalo a vzalo na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro
správní obvod ORP Moravský Krumlov na období 2014-2016.
Starostka informovala ZO o úplné úhradě dlužné částky za nedodané hasičské
auto od paní Evy Hrychové.

Informace občanům
POPLATEK ZA ODPADY

Žádáme občany, aby co nejdříve uhradili poplatek za odpady (450 Kč/osobu/rok)
a vyzvedli si na obecním úřadě známku na popelnici.
Dále žádáme, abyste do popelnic nevhazovali odpad, který je možno třídit
do kontejnerů (plast, Pet lahve, kartonové krabice, papír, sklo bílé, sklo barevné).
Pro kartonové krabice slouží oranžové pytle, které si můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě. V současné době je u kontejneru na bílé sklo odložená tabule
skla větších rozměrů. Na takový druh odpadu není kontejner uzpůsoben a obec
bude muset na své náklady tento odpad nechat odvézt. Mrzí nás, že se najdou tací,
kteří do kontejnerů odhazují i odpad, který sem nepatří! Buďme prosím ohleduplní
k životnímu prostředí i spoluobčanům.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

proběhne v naší obci v úterý 29. dubna 2014. Věci odložte den před svozem před
svůj dům.
Do objemného odpadu PATŘÍ:
- části vybavení bytu
- části nábytku, koberce
- židle, matrace
- odpad větších rozměrů, který nelze uložit do popelnic
Do objemného odpadu NEPATŘÍ:
- stavební suť, výkopová zemina
- autovraky
- nebezpečné odpady (oleje, televizory, pneumatiky, spotřebiče…)

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
termín voleb:		
pátek 23. května 2014 (14 – 22 hodin)
			
sobota 24. května 2014 (8 – 14 hodin)
volební místnost:
obřadní místnost obecního úřadu Petrovice
s sebou si vezměte:
platný občanský průkaz, případně cestovní doklad
Volba do přenosné urny bude voličům po požádání umožněna i v místě bydliště.
Telefonní číslo na obecní úřad: 515 323 123.
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OMLUVA
Firma BOBO BLOK, spol. s r. o., se omlouvá za chybu vzniklou při výrobě stolních
kalendářů, které obsahují Příručku pro ochranu obyvatel v případě radiační
havárie. Některé kalendáře, které byly distribuovány obyvatelům v lokalitě 20 km
zóny havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany, obsahují list s 38. týdnem
2014 dvakrát s následným vypuštěním jiného listu. Za nepříjemnosti způsobené
touto chybou se majitel firmy omlouvá a po nahlášení jména a adresy vám bude
zaslán kalendář nový. V případě, že jste obdrželi kalendář s touto chybou,
kontaktujte firmu elektronickou poštou na adrese kabat@bobo.cz nebo na telefonu
602 218 649.

MOKŘADNÍ PRVKY V K.Ú.
PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA
Zastupitelstvo obce Petrovice má záměr vybudovat v katastru obce mokřadní prvky.
V měsíci dubnu podá žádost o dotaci a v případě získání finančních prostředků by se
k budování přistoupilo.
Současný stav
Lokalita budoucích mokřadů se nachází za hranicí zástavby obce Petrovice, v jejímž
okolí se nachází zemědělsky využívaná pole. Část lokality je zarostlá stromy (olše,
staré vrby). Zbývající část je podmáčená a v některých místech zarostlá rákosem.
Do zájmové lokality je směřován povrchový odtok z přilehlých polí. Nejvýraznější
koryto je směřováno od propustku pod silnicí, které se dále ztrácí mezi stromy.
Ve východní části se nachází mělké zvodnělé koryto, které pokračuje směrem
k silnici. V tomto místě vzniká potok Stružka, který směřuje do zástavby obce. Koryto
potoka je na začátku zástavby obce zanesené a zarostlé náletovými dřevinami. Je
přítokem Rokytné a spadá do povodí řeky Dyje.
Účel stavby
Předmětem stavby je návrh nových mokřadních ploch. Navrhovaná stavba má
za účel vytvořit nový krajinný prvek - izolované i průtočné mokřadní plochy. Cílem je
doplnění krajiny o přírodní prvek a tím zvýšení místní biodiverzity, posílení populace
mokřadních společenstev a vytvoření jejich stabilního přirozeného prostředí.
Zároveň dojde ke zlepšení podmínek pro výskyt některých vzácnějších a zvláště
chráněných druhů. Dotace vody bude zajištěna podzemní vodou a srážkovými
vodami. V okolí mokřadu budou vybudována doprovodná protierozní opatření.
Jedná se o zatravněné pásy a průlehy umístěné v přítokových liniích, které zpomalí
unášení sedimentů do mokřadních ploch a koryta Stružky. Při zvýšených průtocích
bude část povrchového odtoku zachycena v mokřadních plochách. Dojde tím také
k jeho zadržení a částečného zpomalení.
Pro zvýšení biodiverzity a podporu funkcí mokřadů budou vybudovány doprovodné
biotechnické objekty pro cílové živočichy (plazníky, dosedací berličky pro dravce, budky).
V lokalitě budou vytvořeny přístupové cesty pro pěší doplněné o dřevěné lávky
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v
místech
křížení
s
vodními
koryty.
Součástí mokřadů bude
výsadba
ovocných
stromů v jejich okolí
a podél přístupových
cest. Stávající ošetřené vrby a stromy
uprostřed lokality budou zachovány. Díky
úpravě této lokality
na mokřadní prvky navíc
dojde k výraznému
snížení výskytu komárů,
kterým se podstatně
lépe daří ve vlhkém
prostředí s vyšší trávou
než ve vodní ploše.
Vliv stavby na odtokové
poměry v území
Výstavbou mokřadních
ploch dojde k částečnému ovlivnění odtoku ze zájmového území.
Mokřady budou disponovat
neovladatelným retenčním prostorem, který
bude
příznivě
ovlivňovat odtok při
zvýšených
průtocích.
Část
povrchového
odtoku bude zadržena
v průtočných mokřadech a dojde tím
k jeho zpomalení. Při
povodňových průtocích
budou mokřady chráněny nouzovým přelivem.
Koryto Stružky včetně
propustků na začátku
zástavby obce bude
pročištěno, aby docházelo k plynulému odtoku
vody i při zvýšených
průtocích.
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Základní technický popis staveb
Mokřadní plocha 1 je navržena se svahy ve sklonu 1:4-1:10 a s pozvolně rostoucím
dnem směrem do středu. Zátopa bude vytvořena pomocí zemní hráze s pozvolnými
sklony svahů a částečným zahloubením. Max. hloubka vody bude 1,8 m. V zemní
hrázi bude umístěno výpustné zařízení, které bude ústit do revitalizovaného koryta.
Hladina stálého vzdutí bude na kótě 260,90 m n.m. Dno mokřadu bude pozvolně
klesat a okolo břehů tím bude vytvářet litorální zónu, v níž budou vytvořeny
prohlubně. Tyto prohlubně zabrání vodní vegetaci postupného šíření a zarostení celé
litorální zóny.
Mokřadní plocha 2 je navržena se svahy ve sklonu 1:4-1:10 a s pozvolně rostoucím
dnem směrem do středu. Zátopa bude vytvořena pomocí zemní hráze s pozvolnými
sklony svahů a částečným zahloubením. Max. hloubka vody bude 0,8 m. V zemní hrázi
bude umístěn zpevněný přeliv, který bude převádět vodu do koryta. Hladina stálého
vzdutí bude na kótě 262,00 m n.m. Dno mokřadu bude pozvolně klesat a okolo břehů
tím bude vytvářet litorální zónu. Stromy na levém břehu budou zachovány.
Mokřad 3 a 4 představují průtočné mokřadní plochy zahloubené v zemi s proměnlivými
sklony svahů v rozmezí 1:3-1:5 a různorodou hloubkou vody. Maximální hloubka vody
bude 1,1 m. Vodní plochy jsou navrženy na zatravněných místech, v jejichž okolí
se nachází vzrostlé stromy. Přítok bude nasměrován meandrovitým korytem směrem
od propustku pod silnicí. Přítokové koryto bude mít sklony svahů v rozmezí 1:1,5-1:3.
Tůň 1 bude umístěna v místě mezi zemní hrází a revitalizovaným korytem. Sklony
svahů budou 1:5 a max. hloubka vody bude 0,8 m. Dotace vody bude zajištěna
především podzemní vodou.
Tůň 2 bude umístěna v místě vedle přítokového koryta nad mokřadem 1. Sklony
svahů budou 1:5 a max. hloubka vody bude 0,6 m. Dotace vody bude zajištěna
především podzemní vodou. Stávající dřeviny v okolí tůně budou zachovány.
V zájmové lokalitě bude vytvořena přístupová cesta pro pěší. Jedná se o částečné
navýšení a dorovnání okolního terénu vytěženou zeminou. Svrchní vrstva bude
ohumusována a zatravněna. V místech křížení s vodním korytem bude postavena
dřevěná lávka. Podél cesty na levém břehu bude vysázena alej z ovocných stromů,
která zde byla již v minulosti.
Koryto toku Stružka bude pod mokřadem 1 revitalizováno a zbývající část koryta
bude pročištěna.
V okolí mokřadů v přítokových liniích budou vytvořeny zatravněné pásy a průlehy,
které budou zadržovat splaveniny z okolních polí. Nyní jsou tato místa zemědělsky
využívaná jako orná půda a dojde pouze k jejich zatravnění. Dále zde budou
vybudovány biotechnické objekty pro vybrané živočichy.
Technické údaje
Vodní dílo: mokřadní plocha
Účel užití vodního díla: krajinotvorná, protipovodňová
Mokřad 1
Kóta zemní hráze:				
261,20 m n.m.
Kóta normální hladiny:
			
260,90 m n.m.
Plocha hladiny při normální hladině:		
cca 3 500 m2
Největší hloubka vody při normální hladině:
1,8 m
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Mokřad 2
Kóta zemní hráze:				
262,20 m n.m.
Kóta normální hladiny:
			
262,00 m n.m.
Plocha hladiny při normální hladině:		
cca 1 000 m2
Největší hloubka vody při normální hladině:
0,8 m
Mokřad 3
Kóta normální hladiny:
			
262,30 m n.m.
Plocha hladiny při normální hladině:		
cca 300 m2
Největší hloubka vody při normální hladině:
0,6 m
Mokřad 4
Kóta normální hladiny:
			
cca 264,40 m n.m.
Plocha hladiny při normální hladině:		
cca 600 m2
Největší hloubka vody při normální hladině:
1,1 m
Tůň 1
Kóta normální hladiny:
			
259,90 m n.m.
Plocha hladiny při normální hladině:		
200 m2
Největší hloubka vody při normální hladině:
0,8 m
Tůň 2
Kóta normální hladiny:
			
261,10 m n.m.
Plocha hladiny při normální hladině:		
300 m2
Největší hloubka vody při normální hladině:
0,6 m
Přítokové koryto			
Odtokové koryto
Délka:
45,0 m			
Délka:
75,0 m
Šířka ve dně: 0,5 m			
Šířka ve dně: 0,5 m
Sklony svahů: 1:1,5-1:3		
Sklony svahů: 1:1,5-1:3
Zajímavost z místního šetření

V zájmové lokalitě bylo
při
místním
šetření
zpozorováno mnoho běžně
známých rostlin a živočichů.
Patří mezi ně zajíci, bažanti,
strakapoud, šípkové keře
na mezích, olšový háj
a nádherné staré vrby,
které byly čerstvě seřezány
„na hlavu.“ Raritou únorové
prohlídky
lokality
byla
jedna z prvních jarních
hub – ohnivec, který je sice
nejedlý, ale řadí se mezi
ty vzácnější druhy a podle
některých zdrojů by měl být
i chráněn.
Ing. Dalibor Basovník, VZD Invest, s. r. o.
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Ze života mateřské školy
PŘIŠLO JARO…

Naposledy jste s námi prožili
vánoční čas, nyní se podělíme o to,
jak jsme se těšili a připravovali
na blížící se jaro. Ohlásilo se
dříve, než jsme čekali. Prvním
jeho poslem, již začátkem měsíce
ledna, bylo pozvání k návštěvě
malých jehňátek, které jsme
od Cyrkových s radostí přijali.
Moc se nám tam líbilo a znovu
děkujeme!
Během tohoto měsíce jsme se
nejen v odpoledních klubech
připravovali s našimi předškoláky
k zápisům do základních škol, umožnili poznat i mladším dětem co je to pečlivost,
trpělivost, pozornost. Každý měsíc s dětmi vyrážíme za kulturou. 27. ledna jsme se
vydali do Moravského Krumlova hned ze dvou důvodů. Do kinosálu na hudební pořad
plný písniček s názvem „Zdravíčko“ v podání Pavel Novák Family.
Poté jsme přešli na náměstí do DDM na naučný pořad „Dny bez úrazu“, kde jsme si
zopakovali, proč je potřeba být opatrný, koho volat při jaké situaci, jak volat na tísňové
linky integrovaného záchranného systému, přiřazovali jsme předměty, se kterými
pracují hasiči, policisté, záchranáři. Nakonec jsme si na figuríně mohli vyzkoušet, jak
provádět masáž srdce i umělé dýchání. Měli jsme mnoho příležitostí uvědomit si, jak
jsou tato povolání důležitá a kolik zodpovědnosti mají ti, kdo je vykonávají.
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V měsíci únoru jsme v kinosále shlédli „Krejčovskou pohádku“ divadélka Mrak
s poučením a protože je to čas masopustního veselí a plesů, nemohl karneval chybět
ani v naší školce. V tento den se děti již od rána scházely v krásných kostýmech,
pomáhaly s výzdobou třídy a těšily se, až budeme všichni. Poté se budovou prošel
průvod masek za zpěvu veselých písniček, který doputoval až do školní kuchyně,
kde si někteří odvážlivci za tanec s kuchařkami vysloužili mísu voňavých koblížků
pro všechny. Po svačině vypukl karnevalový rej, kterým děti provázel Kašpárek
s Popelkou. Nejprve se všechny masky představily, poté se pustily do tance
i soutěžení např. v podlézání koštěte, tance s koštětem, třídění barevných čtverců,
skládání puzzle s obrázky pohádkových postav, vhazování barevných drátěnek
do prohazovadla klauna, namotávání autíček na provázku na klacík, ve štafetě
s nafukovacím balónkem mezi koleny. Na rozloučenou jsme si pořádně zatančili,
zapinkali s balónky a děti dostaly na památku pěkné medaile a veselé razítko.
Také v měsíci březnu jsme se vydali do Moravského Krumlova na pohádku „Honza
a čert“, povídali jsme si o jarních rozmarech počasí a jako tip, co bychom mohli
dělat za deštivých dní, jsme navštívili zrekonstruovanou Městskou knihovnu. S paní
knihovnicí jsme si popovídali, jaké pohádky a příběhy má kdo rád, komu rodiče
a prarodiče doma předčítají. Prohlédli jsme si známé i nejnovější knihy, vyzkoušeli
jsme příjemný odpočinkový koutek. Připomenuli jsme si, jak se ke knihám chovat,
proč se říká: „Kniha – přítel člověka“.
Dalším naučným pořadem z nabídky DDM byla „Dopravní výchova“. 19. března
jsme si s chutí zajeli zopakovat dopravní značky, vyzkoušet si připravené situace
v dopravním provozu z pozice řidiče, spolucestujícího i chodce. Vše samozřejmě
v bezpečí domečkové tělocvičny. Dostali jsme velkou pochvalu za dobré znalosti
a všechny děti si odnesly zasloužené Dětské řidičské průkazy. Zajímavá zkušenost
byla velmi vhodná, zvlášť když už jsme po zimě opět „odemkli“ školkovou
zahradu, kde děti na jezdecké dráze využívají odrážedla, šlapací traktory, trojkolo
a koloběžky.
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Poslední poznávací akcí k tématu povolání a řemesla byla 25. března exkurze
do místního Knihařství v Petrovicích. Paní Stixová nám popsala, jak se knihy svazují,
ukázala, jak se opravují knihy poničené, jak se opatřují novými deskami a co nás
nejvíce zajímalo, jak se tisknou písmenka. Byli jsme zvědaví, protože každý rok
naši předškoláci při Pasování prvňáčků dostávají šerpy se svým jménem, které nám
tiskne právě paní knihařka. Děkujeme!
Stále se něco děje a už teď se těšíme na další měsíce. Závěrem bychom chtěli
znovu poděkovat všem, kteří nám umožňujete nahlédnout do vašich dílen,
pozorovat vaši práci, zručnost, za možnost kontaktu s hospodářskými i ostatními
zvířaty. Jsou to pro naše děti velmi cenné zážitky, neboť je to učení prožitkem
a to je nejpřínosnější.
za kolektiv zaměstnanců MŠ Petrovice Markéta Gajdošová

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PETROVICÍCH
oznamuje, že
„Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015“
se bude konat ve středu 23. dubna 2014
od 9.30 do 14.00 hodin v budově MŠ.
K zápisu do MŠ nechť se dostaví se svým občanským průkazem,
s rodným listem a očkovacím průkazem dítěte rodiče těch dětí,
které dovrší do konce roku 2014 nejméně tří let.
Bližší informace na telefonech 515 323 124 nebo 736 624 588.
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Ze života ZŠ Lesonice
PRVNÍ ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES V LESONICÍCH 15. 3. 2014
Zpětná vazba od rodičů žáků ZŠ Lesonice, starostky obce Petrovice a starosty
obce Lesonice:
l Bylo to moc pěkné a byl to dobrý nápad zorganizovat něco takového. Moc jsme se
bavili a byl to nádherný zážitek. Jako matka dcery, která navštěvuje vaši školu a plesu
se účastnila, jsem byla nesmírně dojatá, bylo to úžasně zorganizované a něco takového
je složité zrealizovat, ale vám se to povedlo na jedničku s několika hvězdičkami. Byl
to krásně prožitý večer, na který budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme!!!
Gavendová V.
l Program I. školního plesu byl i pro náročného návštěvníka nad očekávání „různorodý
a pestrý“ počínaje předtančením žáků, přes módní přehlídku, zumbu, tance
petrovických žen, petrovický pěvecký sbor, stardance, takže na první ročník byla
„laťka“ umístěna skutečně hodně vysoko, holt II. ročník bude muset být minimálně
tak pestrý a koordinovaný jako I. ples - v podání p. ředitelky to nebude problém.
Známkování jako ve škole: výzdoba – 1, stupeň nacvičení – 1, řazení programu –
1. Ples měl svůj děj a účastník se rád nechal bavit od začátku do konce, emotivní
vystoupení žáků nás reálně vrátilo do doby pana řídícího – doby řádu, společenské
noblesy a jistoty, že je ve škole o naše děti dobře postaráno.
Velebovi
l Ples byl krásný a hlavně se vydařil. Děti byly okouzlující v tom společenském
oblečení, ale bylo by lepší, kdyby začátek plesu byl o něco dříve, aby se děti mohly
lépe pobavit.
Ondráčková Petra
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l Ples byl vydařený, jen bych uvítal jinou dobu konání – mimo dobu postní. Bylo by
možná i lépe uvážit případný dřívější začátek, aby se děti mohly lépe pobavit.
Ondráček Jakub.
l Vystoupení žáků školy bylo velice krásné a spousty přítomných lidí měly slzy
na krajíčku.
Procházková M.
l Ples se nám moc líbil, i když pro nás znamenal v současné době nemalou finanční
zátěž. Polonéza byla dojemná, nejen pro rodiče. Bohužel my s menšími dětmi,
kteří jsme byli nuceni odejít dříve, jsme se nedočkali „velké tomboly“. Stoleček se
vstupným byl docela nešťastně umístěn, několik rodin prošlo bez zaplacení, protože
si ho kvůli kupujícím losy ani nevšimlo. Bylo by hezké, kdyby třeba děti vyrobily pro
rodiče pozvánky na ples. Škoda, že se nenechalo vystoupení dětí natočit, byla by
to hezká památka. Myslím si, že vystoupení „žen z Petrovic“ bylo docela zbytečné,
že (i když byl ples obecní) hlavní pozornost měla být zaměřena na děti. Nehledě
k tomu, že některé maminky musely převlíkat děti i sebe, a to nemluvím o zničených
účesech, ve kterých původně přišly.
Hladíkovi (Petra a Karel)
l Ples byl prostě nádherný. Tu krásu tam daly právě ty děti. Zažili jsme nádherný
pocit vidět, jak si všechny děti taneček užily a s jakým nasazením to daly. Prostě
bomba!! Všem to velmi slušelo, děti mně připadaly nějak starší, dospělejší než
jsou. Bylo to dojemné. Ale i dospělí byli oblečeni slavnostněji než jindy. Jeden
chválil druhého. Z dětí i rodičů zářila taková spokojenost, jak si ples spolu
užívali. Naše dítě navíc zjistilo, jak takový večerní ples vypadá a už se nemusí
ptát, když přijdeme z plesu domů, co jste tam dělali?
Byl to zážitek i pro mě, protože sukně a šaty jsou můj nepřítel a velice se divím,
že mě okolnosti donutily vzít na sebe dlouhou sukni, ve které jsem se nečekaně
cítila dobře a vydržela až do konce. Prarodiče vzkazují, že i pro ně to byl moc
krásný zážitek, a že jestli tady budou, přijdou i příště. Myslím, že mohou být
rodiče i prarodiče na děti pyšní, protože byly moc šikovné a samozřejmě největší
dík patří paní ředitelce, bez které by se nic nikdy takhle nepovedlo. A ještě
musím zmínit pěvecký sbor, který tomu dal šťávu a ostatní vystoupení, která
ples zpestřila.
Jaroslava Fialová
l Vážená paní ředitelko! Ples se nám moc líbil. Byli jsme nadšeni. Bylo to moc dobře
zorganizované. Vystoupení dětí bylo nádherné, módní přehlídka též super nápad,
zumba také. I společný valčík byl nádherný. Prostě super program. Akorát, co se
nelíbilo hlavně starším generacím (babičky a dědové), tak byla moc tma, že bylo
příliš často zhasnuto a také příliš hlučná hudba. Těm starším více chyběly dechovky.
Ale jinak jsme celá rodina byli nadšeni a těšíme se na příště!
Hladíkovi (Jana a Pavel)
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l Podle reakcí okolí byl ples prostě dokonalý, zaslzelo nejedno oko. I podle
největších kritiků se ples vydařil, dokonce prý lépe než hasičský. Děti si užily to, co
si užívají dospělí, viděly, že se tančí, povídá, vyhrává a pro jejich budoucnost je to
dobrá inspirace, jak se na plese chovat a co vše je nutné udělat, aby ples byl plesem
se vším všudy. Viděly, co je za vším práce, ale stojí to za to.
Houdková S.
l Ples byl naprosto úžasný. Moc vám děkujeme za krásný zážitek. Rodina nemohla
přijet a teď moc litují. Přátelé nám opravdu závidí, jak máme bezvadnou školu
a naše děti si to moc užívají, vaše akce pro ně i pro nás jsou moc super. Takže ještě
jednou velké Díky za naši rodinu.
Lelkovi
l Ples byl prostě dokonalý – nemám co vytknout. Bylo vidět, že jste se připravovali
na 120 %. Super nápad uspořádat 1. školní ples v Lesonicích. Mně osobně se líbilo
všechno od začátku do konce. Vystoupení žáků byl nádherné!!! Všechna vystoupení
měla své kouzlo a nebyla tam jediná chybička. Všichni se těšíme na další skvělou akci.
J. Vespalcová
l Byl to pro nás všechny moc pěkný zážitek. Vám všem se to moc povedlo. Budeme
rádi, když se ples stane tradicí.
Šibralovi
l Líbilo se nám, že ples byl pro žáky i rodiny (dospěláky) rovným dílem – společný.
Bylo by škoda, kdyby žáci po svém krásném i energickém vystoupení se s večerem
rozloučili, zvlášť když byli všichni tak okouzlující. Dali do toho, jak jsme viděli,
maximum. Velký obdiv všem za výkony, nápady, přípravu, za nádhernou choreografii,
krásně vyzdobený sál, hlavně za to, že jako hvězdičky se mohly cítit právě naše děti.
Co bychom navrhli, nás zatím ani nenapadá. Večer byl estetickým zážitkem. Já
za sebe nemám ráda text k písni „mašinka“ (asi budu muset nějaký složit).
Rodiče Jasmíny Gajdošové
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l Líbila se mi role ceremoniáře, který provázel celým večerem. Taneční vystoupení
dětí v doprovodu pěveckého sboru byl pro mne zlatý hřeb večera. Jako návrh bych
ráda viděla např. „dětskou volenku“ dětí s rodiči (prarodiči), apod. ...
teta Jasmíny Gajdošové
l Školní ples se nám líbil. Skvělá organizace, bohatý program. Odnášeli jsme si
nádherný zážitek a příjemný pocit z komunikace mezi učitelkami a dětmi. Jsme
přesvědčeni, že hlavně při polonéze byl každý rodič pyšný na své dítě. Smekáme
před vámi klobouk a jsme hrdí na to, že Tomáš chodí do této školy. Děkujeme
za nejkrásnější ples a budeme se těšit na příští.
Klimovi  
l Vstupovali jsme do příprav školního plesu v malých obavách nad výsledkem velké
akce, ale samotný večer překonal všechny pochybnosti. Byla to oslava dětí, školy,
rodičů a především rodiny. Neznám moc jiných akcí, kde se dobře baví celá rodina
a potažmo dvě vesnice společně. Je to dar, který stojí za to udržovat nejen jeden den
v roce.
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Taneční vystoupení dětí a pěveckého sboru byl jedním slovem zážitek, který
vezme za srdíčko. I přes stísněný prostor petrovické ženy přinesly svým vystoupením
pocit dobrodružství na volném moři. Taneček zastupitelů, rodičů a zástupců
školy dodal výraz noblesy. Celá akce měla (dle školního hodnocení) výborného
režiséra v podobě paní ředitelky. Z mého pohledu je radost s ní spolupracovat.
Bylo ještě mnoho těch neviditelných, kteří zaslouží velké poděkování a uznání.
A poslední postřeh. Na dotaz kam prý všechny na tento ples dáme, jsem jen odpovídal:
„Tak jednou sokolovna praskne.“ Na konec byl jen výbuch spokojenosti a dětské
radosti. A tak to má být.
Pavel Herman, starosta obce Lesonice
l Dobrý den, paní ředitelko. Moc bych Vám chtěla poděkovat za uspořádání plesu
a jsme velmi rádi, že jsme mohli být při tom. Byl to výborný nápad a výborná byla
i celá organizace. Vytknout se nedá vůbec nic. Sál byl velice hezky vyzdoben dětskými
obrázky a během celého plesu panovala přátelská atmosféra. Zahájení žáků polonézou
bylo úžasné a skvěle se doplňovalo s pěveckým doprovodem našeho sboru!
Velice kladně hodnotím i návrh uspořádat módní přehlídku – to jsem si opravdu užila.
Naprosto živě jsem si dokázala představit, jaké pocity štěstí musely děti prožívat.
Zároveň jsem jim tak trošku záviděla. I já coby malá holka bych si připadala v těch
krásných šatech jako princezna. Jak holky, tak i kluci si to užívali a z očí jim zářila
radost. Vždyť to byl jejich Velký Den! Líbilo se mi také vystoupení tanečních párů,
které průběh plesu zpestřilo. I petrovické ženy potěšilo pozvání, že jsme mohly
na vašem plesu vystoupit. Publikum bylo jedinečné, lidi se na nás usmívali a hlavně
po celou dobu našich tanců nadšeně tleskali. To je vždycky báječný pocit, který se
slovy nedá dost dobře popsat. Musí se prostě zažít!
Doufáme v další spolupráci, která obě vesnice – Lesonice i Petrovice – sbližuje
a upevňuje společné přátelství.
Ještě jednou Vám, žákům i celé obci Lesonice upřímně děkujeme za nezapomenutelný
zážitek!
Irena Závišková, starostka obce Petrovice
Sesbírané střípky z dojmů hlavních účastníků plesu – žáků:
l …měl jsem úplně jinou představu o plesu, překvapilo mě, jak se mi líbil... když
jsem přišel na ples a uviděl lidi a všechno, tak jsem si řekl, že to teď musíme fakt
dobře zatancovat – Dominik
l …všechno se nám povedlo, moc jsem si to užila, nepředstavovala jsem si, že to
bude tak hezký ples, líbilo se mi, jak tancovali dospělí a ženy z Petrovic, v oblečení
mi bylo ze začátku zima a pak teplo – Gábinka Velebová
l …překvapilo mě, že na Žijeme len raz, s námi tolik lidí tancovalo - Jakub Šibral
l …myslela jsem si, že tam taťka bude jen sedět, ale neseděl a mě překvapilo, že
tancoval, sestra taky tancovala – Pavla Fialová
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l … líbilo se mi, jak jsem tancoval na podiu, jak jsme tancovali polonézu, zumbu
a Žijeme len raz a vůbec všechno se mi líbilo – David Lelko
l …cítila jsem se dobře v dlouhých šatech, ale byl to nezvyk, překvapilo mě, že
mamka netancovala a taťka tancoval, líbily se mi všechny vystoupení. - Jasmína
Gajdošová
l …vůbec nemůžu na ples zapomenout, pořád si myslím, že bude pokračovat, líbily
se mi všechny vystoupení, užil jsem si tancování s klukama - Tomáš Klim
l … měla jsem trochu trému, ale v těch šatech jsem se tak nebála, hrozně se mi
líbily ty petrovický baby, jak tancovaly, užila jsem si to – Nela Houdková
l ...já jsem se na plese tak pobavila, jak jsem se ještě nikdy nepobavila- hodně jsme
tancovaly s holkama, pak s mým bratrancem, tetou, strejdama, při polonéze jsem
si všimla, jak mamka, brečela, asi se jí to hodně líbilo - Vendula Gavendová
Velké poděkování patří
l všem rodičům za ochotu napsat zážitky, pocity, přání, poznatky z prožitého
slavnostního večera. Hřejí na srdci a jsou ukazatelem, že náš záměr uspořádat školní
a obecní ples měl smysl. Zodpovědně bereme i vaše podněty, a pokud bychom ples
v budoucnu organizovali, budeme na ně brát zřetel.
l starostu Pavlu Hermanovi a jeho rodině za obětavost při organizaci plesu, mým
kolegyním za přípravu plesu, žákům za jejich nepřekonatelný taneční výkon,
rodičům, že dětem dopřáli plesové oblečení a umožnili jim prožít pocit noblesy,
farnímu pěveckému sboru za ochotu s námi spolupracovat a obdivuhodnou činnost,
petrovickým ženám za silně rezonující vystoupení, zcela zbrusu nové taneční
formaci za odvahu a nadšení, ceremoniáři R. Pazourkovi za dodání určité nostalgie,
M. Záviškovi za zvukový dohled, P. Hladíkovi za video záznam, D. Jelínkové za gurmánský
požitek z guláše, J.Vávrové a manželům Martínkovým za zajištění pitného režimu,
panu Fuisovi, paním Slámové a Vystrčilové za výběr vstupného, všem, kteří přispěli
do tomboly, zúčastněným plesovým dámám a pánům za šíření povznášející, laskavé
a radostné nálady a dobrým lidem za pomoc při úklidu sokolovny po plese.
Emilie Mácová, ředitelka školy

CHCEME PŘÍRODNÍ ZAHRADU, JAKO ZA ČASŮ PANA ŘÍDÍCÍHO!
Na základě výzvy sdružení Tereza -„Zelené školy“, jsme se rozhodli přihlásit
do soutěže, kde prvních 15 škol, které se zapojily do výzvy, získá 10 000 Kč,na realizaci svého projektu.
Protože plán na přírodní zahradu jsme měli vytvořený, zbývalo nám nafotit zahradu
ve stavu, jakém je a doplnit o konkrétní představu podle plánku. Na realizaci plakátu
se podíleli sami žáci. Použili svoji fantazii a kreativitu. Popsali jsme náš projekt
i s tím, jak si představujeme otevření zahrady pro veřejnost.
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Pod pojmem přírodní zahrada si představujeme vše, co vytvořila příroda, ne
člověk. Ten vzešel z přírody, je jeho součástí, ale nerodí se se vztahem k přírodě.
Je nutné, zvláště u dětí tento přirozený pud vypěstovat. Jediným přirozeným
způsobem je přivést přírodu dětem do školy. Umožnit dětem kontakt s přírodou
a nechat je přirozeně poznávat přírodu. Příroda je úžasná vtom, že sama poradí,
vše zužitkuje. A právě při každodenním pozorování a zkoumání přírodních pochodů
se děti naučí na školní zahradě tyto sounáležitosti vnímat a naučí se snad i správně
se rozhodnout, co je v životě důležité, řešit otázku priorit. Například, zda vykácení
vzrostlých stromů pro nový supermarket potřebuje člověk více, než přírodu se
zdravým ovzduším pro příští generace. Z padesáti zúčastněných škol jsme obsadili
7. místo a získali jsme částku 10 000 Kč. Díky podpoře, kterou nám poskytlo celkem
789 hlasujících, jsme na tuto částku dosáhli. Všem patří velké poděkování.
Simona Houdková, učitelka a vychovatelka ZŠ Lesonice

Informace z knihovny
ZE STATISTIKY KNIHOVNY ZA ROK 2013
Registrovaných uživatelů ke dni 31.12. 2013 bylo 39, z toho 19 čtenářů do 15 let.
Knihovnu navštívilo za toto období 376 návštěvníků.
Celkem má k 31.12.2013 knihovní fond 1842 ks, z toho naučná literatura 334 ks,
krásná literatura 1508 ks a odebíráme 3 periodika (d-Test, Týden, Glanc).
Celkem bylo výpůjček 615, z toho naučné literatury pro dospělé 86, krásná
literatura pro dospělé 148, naučná literatura pro děti 37, krásná literatura pro děti
211, výpůjčky periodik (časopisů) 133.
Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období 4025.
Nadále knihovna nabízí obalování knih za poplatek 5,- Kč a vybírá půjčovné na rok
2014 ve výši 20,- Kč.
D. Klikarová
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Uskutečněné akce
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Stejně
jako
v minulém roce
pořádala Oblastní
charita
Znojmo
Tříkrálovou
sbírku. V naší obci
obcházeli koledníci
s kasičkami všechny
spoluobčany
v neděli 5. ledna
2014. Koledníci se
rozdělili do dvou
skupinek – Sabina Cyrková, Jana Závišková, Gabriela Velebová a Petr Hladík, Jan
Hladík a Ondřej Záviška. Do kasiček v naší obci vybrali celkovou částku 16 320,Kč. O doprovod dětí se postarali Helena Janštová a Josef Hercík. Více o sbírce se
dočtete na http://znojmo.charita.cz

HASIČSKÝ
PLES
V pátek 24. ledna
2014
uspořádali
členové
SDH
Petrovice tradiční
„Hasičský ples“.
Letos
byli
k zahájení plesu
pozváni
žákyně
a žáci ze ZŠ
Vémyslice, kteří
pod vedením paní
učitelky Jandové
nacvičili polonézu. Vystoupení bylo velmi zdařilé a přítomným hostům se líbila nejen
taneční choreografie, ale také jejich sváteční šaty.
ZŠ Vémyslice patří velký dík za spolupráci.
K tanci a poslechu hrála po celý večer hudební skupina Klaxon a návštěvníci plesu se
dobře bavili až do ranních hodin.
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POHÁDKOVÝ KARNEVAL V PETROVICÍCH
Každým rokem pořádá TJ Petrovice maškarní karneval pro děti. Letos se konal
1. února a byl na téma „Z pohádky do pohádky“.
Všechno to skotačení začalo úderem 14. hodiny, kdy děti přivítal hlas Jiřiny Bohdalové
slovy: „Tak vás tady vítám, moji milí, moji drazí, vy co jste z převeliké dálky k nám
přišli i vy, co jste jen kousek cesty vážili…“ a poté začal zimní bál.
Mezi děti přitancovali tři králíčci se svojí kamarádkou včelkou Májou. Společně
pozvali děti, aby si zatančily a zasoutěžily – např. prolézání liščí nory, hádání písniček
z filmů a pohádek apod. Nechybělo spoustu sladkostí a bohatá tombola.
Jak se tančí na takovém bále předvedla taneční skupina z Oslavan Belinky. Děvčata
ve věku 8 let doslova rozvlnila taneční parket břišními tanci. Svým tanečním uměním
si vybojovala titul mistryně republiky v břišních tancích a také okouzlila porotu
v soutěži Česko Slovensko má talent.
Měli jsme velkou radost, protože se přišlo pobavit 91 dětí v maskách a s nimi
i jejich rodiče a prarodiče. Při karnevalu jsme všichni společně strávili krásné zimní
odpoledne.
Ivana Frimelová
TJ děkuje za přípravu
maškarního karnevalu
děvčatům
I+M+M
Frimelovým,
Kačce
Prustoměrské
ml.
a všem členům TJ,
kteří se na organizaci
podíleli.
Děkujeme
i všem sponzorům,
kteří tuto akci pro děti
podpořili.
23

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Na začátku února letošního roku uspořádala obec ve spolupráci s Diakonií Broumov
sbírku ošacení, textilu a domácích potřeb. Diakonie Broumov již 20 let pomáhá
potřebným lidem, kteří se ocitli v nouzi. Děkujeme všem občanům, kteří do sbírky
přispěli. Tento materiál díky zahraničním komerčním firmám ubývá, ale potřebných
lidí přibývá.

VEPŘOVÉ HODY 8.2.2014
TJ ve spolupráci s SPK uspořádaly letos 5. ročník vepřových hodů. K dobré pohodě
přispěl i harmonikář Roman Hrdina. Návštěvníci nejen zasytili svůj žaludek, ale
zazpívali si i lidové písničky nebo si zatančili. Po skončení akce přišel na obecní úřad
děkovný dopis, který s radostí otiskujeme:
Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o poděkování celému kolektivu dobrovolníků, kteří
zajišťují komfortní zabijačkové hody a ostatní kulturní a sportovní dění v obci.
S velkou pravděpodobností si málokdo dovede představit, co předchází tomu, koupit
si v sobotu dopoledne jitrničku - protože je potřeba, aby se dostalo na každého
a na druhou stranu zase, aby nezbylo. Ač jsem jen chalupář a nikdy jsem neměla
možnost toto zažít, nakoukla jsem jen pod pokličku části příprav a nedovedu
si vysvětlit tu pohodu a zapálenost, která mezi pracanty panovala. Zabijačkové
hody nejsou jediné, kde můžete těchto pár stejných obličejů, žijící pro Petrovice,
vidět. Nedávno jsem se byla podívat na přípravu Masopustní zábavy. Tady se začaly
scházet různé věkové hranice žen, ať slečny nebo starší dámy obouvající cvičky
a každou neděli i s muži se věnují nácviku programu, abychom my měli při zábavě
na co koukat. Žiji v Brně, kde je spousta kulturního vyžití. Všichni umělci jsou
po zásluze zaplaceni a večer ani neví, co hráli. Tady v Petrovicích se každoročně těším
na divadlo, protože toto divadlo dýchá. Žijí tím celé rodiny a sama nevím, kde všichni
berou čas, chuť, energii a to nadšení. Možná se vám to zdá už samozřejmostí, že
tito lidé každoročně
zajišťují život v obci,
ale samozřejmostí
to
vážně
není.
Proto
bych
jim
ráda vyslovila velké
poděkování za to, co
dělají a doufám, že
se potomci pomamí
a potatí, aby bylo
v Petrovicích pořád
veselo a krásně.
Děkuji Lenka
Spáčilová
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BESEDY S MANŽELI GRUNOVÝMI
Dva pondělky (10. února a 10. března 2014) věnovali manželé Eva a Bronislav Grunovi
velice zajímavým besedám. První byla na téma „Vývoj zástavby Petrovic“ a druhá „Kříže
petrovické farnosti“. Přítomným občanům promítli dobové fotografie dokreslující téma
besedy a velice poutavě hovořili o historii Petrovic i okolních obcí. Velice cenné jsou
vzpomínky pamětníků, kteří mnohdy doplnili výklad. Děkujeme manželům Grunovým
za čas, který přípravě věnovali, a těšíme se na další zajímavé besedy.

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD

SPK Petrovice pořádal už potřinácté průvod maškarád naší obcí. V letošním roce se
v sobotu 1. března sešlo 24 masek (+ Beatka Macharová v kočárku), které za doprovodu
skupiny Fa-Mi-Ro obešly celou vesnici a zvaly spoluobčany na masopustní zábavu.
Děkujeme všem občanům za vlídné přijetí a přichystané občerstvení nejrůznějšího
druhu. Všechno bylo výborné chuti!
foto: Pavel Janšta
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MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 2014
V sobotu 8. března se v KD uskutečnila masopustní zábava. Celý večer výborně hrála
kapela Hurikán. Návštěvníci se bavili, tancovali a občerstvovali vynikající masovou
obloženou mísou. Nejočekávanějším bodem celého večera bylo (již čtvrtým rokem)
vystoupení místních žen a mužů. Letos se s vámi dámy vydaly na mořskou hladinu
jako krvelačné pirátky a udatné námořnice. Za svůj vynikající výkon také sklidily
odpovídající potlesk, stejně jako „Oldies boys from Petrovice“. Muži letos načerpali
inspiraci ve francouzských zahradách a ztvárnili nezapomenutelné sochy. Zábava
se vydařila a návštěvníci odcházeli se spokojeným výrazem až v pozdních nočních
hodinách. Už teď se těšíme na příští rok!!!
Michaela Frimelová
SPK DĚKUJE SPONZORŮM:
Obec Petrovice; Obec Lesonice; AGRO družstvo Petrovice; prodavačky z místní
Jednoty; MUDr. Jindra Zipfelová, Petrovice; zemědělec V. Souček, Petrovice;
Pohřební služba Mikeš, M. Krumlov; Truhlářství J. Reiter, Petrovice; Truhlářství
D-Fortel, Petrovice; Nástrojařství L. Jelínek, Petrovice; Voda-topení L. Bogner,
Petrovice; Obkladačské práce K. Sobol, M. Krumlov; OSP SPORT CENTRUM, M.
Krumlov; Oční optika Š. Kocandová, Ivančice; Květinářství L. Hrdinová, Petrovice;
Cukrářství E. Vespalcová, Petrovice; Cukrářství L. Štádlerová, Petrovice; MARLEN
M. Vespalec, M. Krumlov; Včelařská farma GRUNOVI, Petrovice; Pohostinství M.
Potůčková, Petrovice; Zednictví V. Solař, Petrovice; Čalounictví V. Stix, M. Krumlov;
OHL ŽS - Olda Sobol; Autodílna R. Kovář, Petrovice; Hotel Ryšavý, Vémyslice; Izolace
P. Daňhel, Petrovice; Šiklův mlýn; Agroservis Holý, M. Krumlov; A+V Autobazar,
Rosice; voda-topení-plyn Z. Procházka, Petrovice.
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HOWK VINNETOU
Nevybavuji si přesně, kolikáté divadlo připravila pro pobavení sebe i Vás tato parta
petrovických chlapců z SPK, ale vím jistě, že naše společné je to první.
Měl jsem možnost několik let zpovzdálí (pozice diváka) sledovat jejich odvahu,
nadšení a elán pustit se do něčeho tak složitého jako je divadlo. Pobavit večer v sále
diváka, to rozhodně není jenom naučit se svůj text, svoji roli. A právě díky tomu,
že mi bylo sympatické jak všechny ty obraty, zatáčky, přeskoky, kotrmelce a další
gymnastické disciplíny, které je třeba vykonat, aby mohli postupovat k cíli, zvládali.
Rád jsem přijal nabídku na společnou spolupráci.
Jsem vděčný za to, že si jako externistu přibrali mne a hlavně celou tu dobu ponechali
v iluzi, že při vzniku jejich divadla jsem byl k něčemu dobrý. Kromě pocitu vlastní
potřebnosti, který dokáže s člověkem divy, se v jejich blízkosti překvapivě lehce
zříkám svého skeptického názoru „divadlo se nedá hrát s každým“. Naopak - ono
to jde! Jen musí být chuť se jím bavit a dělat ho zodpovědně. A v tomhle mají
Petrovičtí, alespoň jak mně se to jeví, jasno.
Jenže jak známo všechno něco stojí. Navymýšlel jsem si toho jako režisér opravdu
hodně, což jsem zjistil, když jsem požádal o součet nákladů.
Věřím, že pochopíte důvod, proč bylo nutné vybrat alespoň základní vstupné, které
nebylo vysokou cenou za večer, kdy jste se v Petrovicích doufám bavili, protože já
se v Petrovicích bavil.
PS: Ve svém několikaletém bloudění, kdy se soukromě i veřejně bavím fenoménem
„divadlo“ si troufám tvrdit, že nejhůř na tom jsou naše rodiny, naši partneři.
A jenom díky jejich toleranci to vlastně všechno funguje. V Petrovicích to fungovalo
a fungovalo to opravdu skvěle.
Díky Vám, naše rodiny, díky Petrovice!
Jiří Nejedlý, režisér a noční můra petrovických herců
FOTO na přední i zadní straně straně obálky:
Tomáš Vespalec, Petrovice
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Zamilovaný Vinnetou a jeho pokrevní „šutrhend“,
řepa z Německa a krteček na roštu
Nezvykle horký den se chýlil ke konci a já na svém hnědém mustangovi teprve sjížděl ze
skalisté Bobravské vrchoviny, přebrodil u Ivančic river Jihlavu a proti toku říčky Rokytné
hnal svého koně krumlovskou stepí k západu. Tam někde v dáli už vidím zář táborových
ohňů Apačů. Noc je černá, jen hvězdy mi dělají společníka. Obratně míjím pichlavé
ostny kaktusů, občas zakopnu o řepu, vyhnu se přejetému grizzlymu a už míjím vigvamy
bez kůže a hrdý totem s jedním orlím křídlem. Konečně vjíždím do osady Petrovice.
V saloonu se posilním sklenicí mléka, vyslechnu historku o pistolnickém souboji,
ve kterém nebylo vítězů - k nemalé radosti funebráka, včas se ze saloonu vytratím,
abych taky jednu neschytal při divoké rvačce, a už spěchám do Kulturního domu, kam
má dorazit můj nejvěrnější přítel z mládí, pokrevní bratr Vinnetou.
A opravdu dorazil. A s ním i Old Shatterhand, Šaman, Otto a Ribanna. A ti všichni zase
dorazili mě, protože mně urvali kus bránice, jak mne dovedli rozesmát, až jsem se
za břicho popadal. Ikony a modly mého mládí ožily v laskavé parodii petrovických herců
Pavla Hladíka, Jiřího Nejedlého, Jana Schovance, Jiřího Závišky a Vlastislava Solaře
ve hře přejaté z repertoáru pražského Divadla komedie.
Kdykoliv se vypravím do Petrovic na divadlo, stoprocentně vím, že nebudu zklamán.
I tentokrát jsem zažil představení, které mělo nejen originální formu střídání pódiových
akcí a filmových dotáček promítaných na oponu, ale hýřilo i tolika režijními vtípky, že jejich
výčet by vyšel na celý článek. Režisér Jirka Nejedlý, který si zahrál i Old Shatterhanda,
pojal hru jako sled krátkých skečů, či lépe klipů, do nichž rozložil jednoduchý děj cesty
Old Shatterhanda s německým řepným velkostatkářem Ottou na Západ, aby kolonizovali
indiánskou panenskou zem a šířili globální řepnou osvětu. Setkání s Vinnetouem,
uhranutě zamilovaným do Ribanny, a bodrým apačským Šamanem a jejich následné
vzájemné rozepře, honičky, souboje a přemlouvání patří k báječným komediálním
zážitkům, na které divák nezapomene. A kulinářská úprava krtečka, kterou Jiří Záviška
coby Šaman zvládl s obdivuhodnou a suverénní ležérností (ovšem celá role gurmánského
a moudře flegmatického Šamana je v pojetí Jiřího Závišky opravdu nádherná), bude
patřit do „zlatého fondu“ dlouho vzpomínaných scének petrovických ochotníků. Troufám
si tvrdit, že naklepávání a hnětení krtečka vejde do místních hereckých dějin a stane
se legendou. Ribanna Jana Schovance je kombinací zamilované upejpavky, zvídavé
koketky i apačské vlastenky. Otto Vlastislava Solaře je skvěle trefeným a zahraným
typem německé suverenity, drzosti a velkohubosti. Jiří Nejedlý jako Old Shatterhand
měl nejen tvrdou pěst, ale i tvrdý pohled a gentlemanskou vznešenost, vždy však s mile
parodickým podtextem. A „čahoun“ Vinnetou Pavla Hladíka mne rozradostnil kombinací
skvěle zahraných „nadlidských“ schopností, urputně klukovskou bojovností i jakousi
staromilskou laskavostí, která někdy sklouzla až do změkčilosti.
Celým představením se nese touha nevzpomínat na hrdiny klukovských (ale i dívčích)
let jako na nedotknutelné sochy z mramoru, ale užít si je (v rámci scénářem daných
ekologicko-civilizačně-globálních situací) jako milé postavy, s kterými lze provádět
cokoliv, a přesto se s námi nikdy nerozejdou ve zlém. Pokud někdy postavám zaznělo
z úst něco, co nebylo ve scénáři, nebo naopak nezaznělo to, co tam mělo být, vůbec
nevadilo a nebylo to poznat (dozvěděl jsem se to až z přiznání herců po představení).
Divadlo opravdu inteligentně bavilo. Odjížděl jsem do noci potěšen jako nikdy jindy
a v hlavě mi zněly útržky slavných melodií z „mayovek“, které byly také ve hře použity.
Lákaly mne zpět a já vím, že se vrátím....
Lubomír Müller, Ostrovačice, www.lubomir-muller.cz
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Ze sportu
Zveme naše fanoušky na odvetná utkání o udržení se ve III.B tř. - jaro 2014
A2B Okresní soutěž III.B
18. kolo (18.) 20.04.2014 16:00
A2B1806 Petrovice - Břežany A

NE 20.04.2014 10:15

19. kolo (19.) 27.04.2014 16:00
A2B1902 Troskotovice - Petrovice

NE 27.04.2014 16:00

20. kolo (20.) 04.05.2014 16:30
A2B2007 Petrovice - Višňové

NE 04.05.2014 10:15

21. kolo (21.) 11.05.2014 16:30
A2B2101 Petrovice - Litobratřice

NE 11.05.2014 10:15

22. kolo (22.) 18.05.2014 16:30
A2B2207 Vlasatice - Petrovice

NE 18.05.2014 16:30

23. kolo (23.) 25.05.2014 16:30
A2B2302 Petrovice - Horní Kounice B

NE 25.05.2014 10:15

24. kolo (24.) 01.06.2014 16:30
A2B2406 Olbramovice A - Petrovice

NE 01.06.2014 16:30

25. kolo (25.) 08.06.2014 16:30
A2B2503 Petrovice - Božice

NE 08.06.2014 10:15

26. kolo (26.) 15.06.2014 16:30
A2B2605 Vedrovice A - Petrovice

SO 14.06.2014 16:30

Zveme vás...
• pondělí 14. dubna 2014
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
- začátek v 17 hodin, Místní knihovna Petrovice
- vyrábění velikonočních dekorací, určeno dětem i dospělým
- s sebou si vezměte vyfouknutá vejce a fixy, vstup zdarma
• sobota 26. dubna 2014
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
- pořádá SDH Petrovice, areál fotbalového hřiště, začátek v 15 hod.
- občerstvení zajištěno
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• středa 30. dubna 2014
SLET ČARODĚJNIC
- pořádá TJ Petrovice, areál fotbalového hřiště, začátek v 15 hodin
- hry a soutěže pro děti, společný táborák
•
9.
-

čtvrtek 1. května 2014
PETROVICKÝ KOŠT
pořádá ČZS Petrovice, obecní sklep, začátek ve 14 hodin
ochutnávka vín místních i přespolních vinařů

• sobota 3. května 2014
2. PIVNÍ SLAVNOSTI V LESONICÍCH
- pořádá obec Lesonice, areál hřiště, začátek ve 13 hodin
- pivovary: Platan, Černá hora, Ježek, Břeclav, Gajdoš, Rychtář, Vyškov, Dalešice,
Oslavany, přislíbená účast pivovarů: Budvar, Braník, Staropramen
- hudební skupiny: Blíženci, Galaxie, Monroe
- večerní zábava se skupinou Hurikán
• sobota 21. června 2014
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
- pořádá TJ Petrovice, areál fotbalového hřiště, začátek ve 14 hodin
- hry a soutěže pro děti
• sobota 19. července 2014
ŘEMESLNÝ JARMARK A KONCERT DH PETROVANKA
- pořádá obec Petrovice
- od 15 hodin jarmark na husím rynku (poblíž kulturního domu)
- od 17 do 19 hodin koncert dechové hudby Petrovanka u příležitosti 20. výročí
založení kapely, prostranství před kulturním domem
- občerstvení zajištěno
- akce se koná za podpory Mikroregionu Moravskokrumlovsko

• sobota 9. srpna 2014
20. MUCHA CUP * 2. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH
- pořádá SPK Petrovice, areál fotbalového hřiště
- turnaj v malé kopané a nohejbalu
• sobota 9. srpna 2014
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU CODEX
- pořádá SPK Petrovice, areál fotbalového hřiště, od 20 hodin
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•
7.
-

sobota 23. srpna 2014
SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
pořádá SPK Petrovice
přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích

• pátek 29. srpna 2014
MALÝ FESTIVAL LOUTKY
- pořádá obec Petrovice ve spolupráci s MěKS Mor. Krumlov
- loutkové divadlo pro děti i dospělé
- kulturní dům, vstup zdarma (termín bude upřesněn)
• sobota 13. září, neděle 14. září 2014
TRADIČNÍ HODY
- pořádá obec Petrovice a místní chasa, hraje Petrovanka a Dreams

Příspěvky čtenářů
„U TEJ BOŽÍ MUKY, ZALAMUJE RUKY“
Za vsí na křižovatce silnice na Znojmo stojí památkově chráněná zděná Boží muka.
Hned vedle Božích muk se nachází nenápadná kamenná deska, která připomíná
vraždu Agáty Šidlové 24. dubna 1894. Je tomu tedy právě 120 let, a tak si připomeňme
okolnosti této tragické události. Příběh Agáty Šidlové je nám i osobně blízký, protože
patříme do rodiny jejich potomků.
O vraždě, která okolí nemálo pobouřila,
napsal P. František Mikan do farní
kroniky bezprostředně po tragédii tento
pamětní zápis: „Dne 24. dubna 1894 byla
na silnici Hostěradické u Božích muk
od rekrutů Hostěradických z Krumlova
se vracejících ukrutně zavražděna
(probodnuta) Agatha Šídlová, vdova
a domkařka z Petrovic, matka kostelníka
svobodného Eduarda. Vykrvácela tam
na místě u Božích muk, které jí patřily
a od ní obnoveny byly. Byla mrtva
přivežena domů. Syn její, kostelník
Eduard byl od nich nožem na kolika
místech do zad rozbodán, že v krvi domů
dovežen a u své tety Kohoutkové delší
dobu v ošetřování byl, aby lítost nad
smrtí matčinou jej nedorazila, byla mu
dle rozkazu lékařského smrt a pohřeb
matčin tajeny, až se zotaví.
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Byl to smutný pohřeb ubohé zavražděné, zvonit se nesmělo, by syn nic se nedověděl
o pohřbu matky, když jsme ji okolo Kohoutkových doprovázeli ke hrobu. Pán Bůh
ráčiž jí i vrahům jejím býti milostiv! Kostelník Eduard Šidla po delší době opět
s Boží pomocí se pozdravil.“
Podívejme se na životní příběh Agáty, jak je zachycen ve strohých záznamech
matrik. Narodila se 10. prosince 1839 ve Vémyslicích čp. 16 v rodině pololáníka
Severina Scheinera. Dne 27. listopadu 1861 ve věku 21 let se provdala za Karla
Šidla, syna domkaře Františka Šidla do Petrovic. Novomanželé bydleli v otcovském
domě čp. 11 i s rodinou Karlova bratra Františka. Dům již dnes nestojí. Nacházel se
do počátku 50. let vedle dosud stojící doškové chalupy čp. 10, vchodovou stranou
směrem k Bognerům čp. 3. Na jeho místě je dnes volné prostranství s lípou.
Manželům Šidlovým se narodili tři synové: Eduard (1864), Josef (1868) a Karel (1870).
U posledního syna Karla je v matrice narozených připsána poznámka posthumus, tj.
pohrobek. Podle paměti tradované v naší rodině se Karel Šidlo smrtelně zranil při
stavbě miroslavského nádraží na přelomu roku 1869/70. Bylo mu 35 let. V matrice
zemřelých nám z neznámého důvodu zápis o úmrtí Karla Šidla v daném období chybí.
Jisté je, že Agáta po devíti letech manželství ovdověla. Všichni tři synové se dožili
dospělosti a založili v rodné vsi rodiny.
Nejstarší Eduard se oženil v roce 1895 s Františkou rozenou Hezinovou z čp. 49.
Bydleli v otcovském domě čp. 11. Měli šest dětí. Před rokem 1920 koupili dům čp.
58. Od roku 1889 až do své smrti v roce 1935 vykonával Eduard službu kostelníka.
Domu čp. 58 starší generace dodnes říká „U kostelníků“.
Prostřední syn Josef se vyučil ve Vídni krejčím. Oženil se s Františkou Jandovou
z Dobelic. Po I. světové válce koupil dům čp. 46. Jediné dítě jim zemřelo v dětském
věku.
Nejmladší z bratrů Karel byl nájemcem obecního hostince. Po roce 1912 z Petrovic
odešel a víme jen, že za první republiky provozoval pohostinství v nádražní restauraci
v Moravských Bránicích.
Vraťme se nyní k samotné vraždě. Podle vyprávění, které se traduje v naší rodině,
Agáta se synem Eduardem vypichovala na svém poli u Boží muky oset. Údajně
na opilé rekruty mávala. Oni si toto gesto vyložili jinak a ženu pobodali.
Co se na místě událo, nevíme. Zatím jsme neměli k dispozici dobové policejní
protokoly z vyšetřování. Budeme pátrat v archivu. Můžeme se domnívat, že
v pozadí tohoto příběhu je česko-německý národnostní konflikt, který se vyhrotil
právě v tomto období.
Možná není bez významu ani místo, kde byla Agáta zavražděna. Boží muka bývala
stavěna na zvláštních místech v krajině, často spojených s tragickou událostí, hroby
obětí epidemií, padlých vojáků nebo sebevrahů. Název „U Božích muk“ zde máme
doložen již v 18. století. To už se ale pouštíme na tenký led spekulací. Faktem
zůstává, že Agáta zemřela u Božích muk, o které se starala.
Vdově Agátě nebyl osud nakloněn. Pozůstalí jí na pomníček napsali:
„Památce AGÁTY ŠIDLOVÉ, kteráž na místě tomto zavražděna byla dne 24. dubna
1894 od zhýralých mladíků vracevších se od odvodu.“
Bronislav a Eva Grunovi
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Co je psáno v kronikách
… pokračování (rok 1929)
Počátek žní, ovšem jen na několika polích, byl dne 15. července. Žně začaly v trati
„Na výhoně“, kde bývá obyčejně obilí dříve zralé. Posečeno bylo žito. Ostatní obilniny
nejsou ještě úplně zralé, ale dozrávají v nejbližších dnech. Pak nastanou teprve zně
všeobecné. Jindy bývalo skoro již po žních. Letošní pozdní tuhé mrazy a chladné
počasí letní i jarní způsobily opoždění žní. Postup žní byl přerušován četnými dešti,
které se dostavily hlavně koncem července a počátkem srpna. Některé obilí posečené
i svázané, většinou žito a pšenice, vlivem hojné vláhy porůstalo. Avšak po deštích
zavládlo pěkné počasí, takže obilí pak lidé skliditi mohli bez překážky.
Bouřky, které byly v době žní, nezpůsobily zde škod, jak tomu bylo v té době
v jiných krajinách. Žně skončily asi kolem 10. srpna. – Výmlat děl se tentokráte již
pomocí elektrických motorů, ale následkem neznalosti zacházení s nimi a také snad
i vlivem slabšího zařízení ve transformátoru zdejším způsobeny byly poruchy  tím pak
poškozeno bylo zařízení v něm a proud byl pak přerušen. Brzy pak však poškození bylo
odstraněno a proud opět zaveden. Počet motorů, kterých nebylo na počátku zavedení
elektřiny do obce zdejší příliš mnoho, značně stoupl. Výnos výmlatu byl asi tento: z 1
míry žita získáno bylo 9 měřic zrní, z 1 míry pšenice 10 měřic, u ječmene 10 měřic,
u čočky pak 2 měřice.
Slavnost dožinek, čili obžinek konána byla sborem zdejších dobrovolných hasičů
dne 10. srpna. Průvod na ověnčených vozech obilím částečně naložených a obsazených
chasou a dětmi v krojích vyšel s hudbou z návsi od hasičského skladiště a ubíral se
na prostranství u školy. Tam pak provedeny tance se zpěvy a předneseny vhodné verše
k slavnosti se vztahující. Pak byl všeobecný tanec na upraveném prostranství. Taneční
zábava pokračovala i večer. Návštěva obecenstva byla značná. Věnce na vozech
i odznaky, které při placení vstupného dávány byly obecenstvu, byly uvity z klasů
a květin. Příjem pořadatelů ze slavnosti byl dobrý, též výnos z buffetu a z tomboly.
V měsíci červenci i srpnu byla i značná vedra. Teploměr ukazoval na slunci přes 30
°C, ve stínu až 23 °C. Vedra přerušována byla bouřkami a vždy přechodným ochlazením.
Vývoj cen obilí po žních vykazoval následující postup: žito  1 q á 130 Kč, pšenice
160 Kč, obilí ječmen 140 Kč; čočka á 6 Kč za 1 kg, brambory ranné byly 70   Kč za
1 q. Deště, které přerušovaly postup žní, prospěly však velice bramborům pozdním
a cukrovce, kteréž byly předcházejícím suchem ve svém vývoji zaraženy; také pícniny
po deštích se velmi zlepšily.
Dne 1. září 1929 nastoupil na zdejší školu říd. učitel Oldřich Kypr, narozený dne
17. prosince 1901 v Rešicích, okres M. Krumlov. Dosavadní říd uč. Jaroslav Zázvorka
odešel na svou žádost na místo učitelské do Kojetína. Odchodem jeho končí zápisy
jím zapisované a v pokračování uvolil se dobrovolně Oldřich Kypr.
Hody konány letos ve dnech 15. až 17. září. Počasí krásné, takže se hody vydařily.
Dne 28. září 1929 vzpomenuto ve škole 1000 letí státu a knížete Václava.
Kampaň v cukrovaře v Mor. Krumlově začala dne 20. října. Trvala asi 5 neděl.
Výnos řepy byl menší, zato větší cukernatost.
Dne 27. října 1929 konány volby do Národního shromáždění. V komisi úředně
jmenováni byli: Vespalec Fr., za str. republik., Šibral Jakub za soc. dem., Schovanec
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Jan  a Záviška Boh. za lidovou, též Břínek Josef. Za čes. nár. socialisty Jiříkovský,
za živnostníky Hladík J.
Všech voličů bylo 286, z toho 139 mužů a 147 žen, do senátu 250.
Počet odevzdaných hlasů do poslanecké sněmovny bylo 278, z toho 2 neplatné.
Platných lístků 276.
Číslo  1 kand. list. komunistické str. Českosl. hlasů 		    9
8 kand. list. čes. str. národ. socialisté 			  37
10 	
„                  	 sociálně demokrat.		  31
14
„		
lidové				
115
15
„		
republikánské a zeměd.		  73
16
„		
čsl. živnostnicko-obchod.	    7
17 kand. list. der Deutschen christlich soz.		    1
19
„		
nationalsozial.		
	    3
                                                                          		
276 hlasů.
Do senátu odevzdaných obálek 247, platných 244. Obdrželi: č. 1 komunisté
7 hlasů, č. 4 der Deutschen soz. dem. Arbeiterpar. 1 hlas, č. 8 čes. social.
33 hlasů, č. 10 soc. dem. 24 hlasů, č. 14 lidová 105 hlasů, č. 15 republ. 64 hlasů, č. 16
živnost. 6 hlasů, č. 18 Hlinkova slov. lud. strana 4 hlasy. Celkem 244 platných hlasů.
Předsedou volební komise zvolen nejstarší člen Břínek Jos. ze strany lidové.
Zástupcem okres. úřadu byl říd. uč. Oldřich Kypr.   Volby konány v hostinci, voliči
voláni podle domovních čísel. O 12 hod. byly lístky sčítány, sepsané protokoly a zápisy
zaslány zvláštním poslem okres. úřadu v Mor. Krumlově.
Dne 8. prosince sehráli místní ochotníci divadelní hru „Přišla k rozumu“ od El.
Krásnohorské. Po divadle byla mikulášská nadílka, která pořádána v Petrovicích
poprve se vydařila.
Na Boží hod vánoční odpoledne byla v kostele vánoční nadílka pro všechny děti.
Byly poděleny cukrovím, ovocem ap. Každé dítě předneslo báseň neb říkanku a všichni
zazpívali koledy.
Počasí zimní začalo právě na svátky vánoční, kdy napadl sníh, který zůstal přes
hlavní svátky ležet, pak zase roztál.
Def. uč. Karla Buchtová dostala 3měsíční dovolenou pro mateřství od 22./12.
1929, kterou pak prodloužila do konce června 1930.
V roce 1929 bylo v Petrovicích 14 střelců, kteří zastřelili celkem 1 srnce (za
130 Kč), 68 zajíců 1 kg á 8 Kč, 50 králíků, 52 koroptví kus á 10 Kč a 3 bažanty po 15 Kč.
Obecní knihovna čítala k 31. 12. 1929 celkem 200 knih zábavných, čtenářů v r.
1929 bylo 70, výpůjček 1035.
Místní raifaisenka měla v r. 1929 členů 125, vkladatelů 136. Celkový stav vkladů
činil 400.095  Kč, zápůjček za 475.462  Kč.
Elektrický proud je zaveden v 58 domech, motorů na mlácení je 39 a pouličních
světel 13.
Elektrické zavedení stálo obec 145.000 Kč.
V roce 1929 konány z Petrovic 2 svatby. Narozených dětí v t. r. bylo 12. Zemřeli
3 lidé (Jos. Leikep 21. 4., Fr. Hladík 3. 4. a Jakub Štokinger 15. 4.)
V roce 1929 sloužili činně z Petrovic 4 vojáci, u odvodu byli v I. tř. 5, v II. tř. 2,
ve III. tř. 3. Odvedeni byli 3.
V roce 1929 se přistěhovala 1 rodina (Rada k Daňhelům) a 1 odstěhovala (Konečný
z cihelny).
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Inzerce

NABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINY PRO OSOBY VE VĚKU 15+,
KTEŘÍ SE CHTĚJÍ NEBO POTŘEBUJÍ UČIT ANGLICKY.
Studium angličtiny nemusí být vždy jen těžká dřina a nuda.
Angličtina se dá učit i zábavnou a hravou formou, která Vás bude bavit.
Ve svých lekcích kromě učebnic využívám i spoustu dalších materiálů
(poslechy písní, videa, audio nahrávky, četba knih
a článků, interaktivní pomůcky, počítačové programy a jiné).
Mým cílem při výuce angličtiny je, abyste strávili příjemné chvíle
s angličtinou bez tajného pokukování na hodinky
(kdy že už bude konec) a bez stresu a bez obav.
Způsoby výuky:

1. individuální výuka (1–3 osoby)
2. skupinová výuka (4-8 osob)
3. firemní výuka (1-8 osob)

Výuka probíhá v Hostěradicích a ve Znojmě (je možné i dojíždění ke klientovi),
u firemní výuky v sídle firmy.

Ing. Lenka Mácová | Tel.: 733 609 932
E-mail: macova.lenka@seznam.cz | www.mrawouk.cz
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