ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Pasování budoucích prvňáčků dne 3. června 2014.

ročník 7, číslo 2/2014 (duben, květen, červen)

Mateřská škola – Akademie 2014 spojená
se slavnostním pasováním budoucích prvňáčků
dne 3. 6. 2014 v kulturním domě.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
80. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. dubna 2014
• Zastupitelstvo obce souhlasilo s přijetím dotace od sdružení Energoregion 2020
ve výši 52.000 Kč formou daru na zakoupení malé komunální techniky a zavázalo
se k minimálnímu spolufinancování ve výši 13.000 Kč.
• ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 1030019374/001 s firmou E.ON Distribuce,
a. s., o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o vybudování
zemní kabelové přípojky NN, kabel povede směrem k připojované parcele
p. č. 2707/2 (Jandásek) obecním pozemkem parc. č. 2292 v k. ú. Petrovice
u Moravského Krumlova, jehož výlučným vlastníkem je obec. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000 Kč. ZO
pověřilo starostku podpisem této smlouvy.
• Starostka informovala zastupitelstvo o špatné pracovní morálce Drahomíra
Zpěváka při výkonu OPP pro obec. Jmenovaný neplní dohodnuté podmínky.
• Starostka informovala o upozornění p. Milana Okřiny na propadenou vozovku
u kanálu před domem čp. 77. Z místního šetření vyplývá, že je třeba vyztužit
podloží pod litinovým límcem kanálu a jeho okolí zabetonovat.
• Starostka informovala členy ZO o termínu otevírání obálek s cenovými nabídkami
na zhotovení kanalizace a ČOV Petrovice. Termín je stanoven na čtvrtek 24. 4.
2014 v 15 hodin v sídle obecního úřadu Petrovice.
• ZO vzalo na vědomí úhradu na pronájem sálu od SPK za nácvik tanečních
vystoupení a konání masopustní zábavy ve výši 5.000 Kč a za nácvik a uspořádání
divadelního představení Vinnetou částku 3.000 Kč.
81. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 5. května 2014
• Starostka informovala ZO o změně termínu otevírání obálek s cenovými
nabídkami na zhotovitele kanalizace a ČOV. Původní termín 24. 4. byl z důvodu
podání dodatečných informací zájemcům prodloužen na 5. 5. 2014. Dnes bylo
otevřeno 6 obálek s došlými cenovými nabídkami, které však byly všechny vyšší
než maximální cena v zadávací dokumentaci zpracované firmou Ratifico. ZO
pověřuje starostku jednáním s firmou Ratifico ve věci vyhodnocení nabídek
a provedení nutných administrativních úkonů v této věci (řešení případných
odvolání vyloučených zájemců a dotazů k podhodnocené ceně zakázky).
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2014, viz příloha.
• ZO projednalo a schválilo Plánovací smlouvu mezi obcí Petrovice a stavebníky
Pavlem Bognerem a Marií Hanusovou.
• Starostka informovala ZO o poskytnutí dotace ve výši 66.000 Kč od Jihomoravského
kraje na akci „Oprava mateřské školy Petrovice – IV. etapa“ (oprava podlah
v učebně, chodbě a šatně).
• ZO pověřilo starostku upozornit vlastníka nemovitosti č.p. 32 na havarijní stav
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střešní krytiny hospodářské budovy, která je v bezprostřední blízkosti nově
budovaného dětského hřiště u kulturního domu. Případný pád krytiny by mohl
ohrozit bezpečnost na dětském hřišti.
82. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 15. května 2014
• Starostka informovala ZO o průběhu jednání se SFŽP a Ratificem ohledně výstavby
kanalizace a ČOV. Ratifico potvrdilo vítěze výběrového řízení na zhotovitele.
ZO schválilo vítěze výběrového řízení – firmu EVT Stavby, s. r. o., Svitavy,
IČ: 25260766. ZO zplnomocnilo starostku k podepsání smlouvy o dílo s výše
uvedeným zhotovitelem akce.
• ZO pověřilo starostku oslovit firmu Europroject Milana Štěpánková, Boskovice,
ve věci cenové nabídky na zastupování obce při výběru finančního ústavu
na poskytnutí úvěru na akci: Splašková kanalizace a ČOV Petrovice včetně
přípojek.
• ZO rozhodlo využít nabídky VAS Třebíč na předání provozování kanalizace a ČOV
a schvaluje provozování kanalizace a ČOV ihned po dokončení stavby.
• ZO pověřilo starostku zjistit cenové nabídky dvou firem na opravu MŠ – IV. etapa,
na kterou jsme získali dotaci z JMK.
• ZO pověřilo starostku a místostarostu k podpisu kupních smluv na prodej i odkup
parcel v katastru obce (Pavel Daňhel, Stanislav Daňhel, Jiří Záviška).
• ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ Vémyslice o příspěvek na plavecký výcvik
pro žáky z naší obce (Čepera, Hrdina), a to částku 324 Kč za žáka.
• ZO projednalo a neschválilo žádost ZŠ Vémyslice o příspěvek na rekonstrukci
školního hřiště.
• ZO schválilo Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru s firmou Látal Zdeněk,
L design, Brno. Cena prací je 165.165 Kč vč. DPH. ZO pověřilo starostku podpisem
smlouvy.
83. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 29. května 2014
• Starostka informovala ZO o aktuálním stavu jednání se SFŽP a Ratificem ohledně
výstavby kanalizace a ČOV.
• ZO vyhodnotilo cenové nabídky oslovených firem na opravu podlahy a pokládku
podlahových krytin v rámci opravy MŠ – IV. etapa. ZO schválilo cenově výhodnější
nabídky od firmy J+P Husák s.r.o., Moravský Krumlov na opravu podlahy v ceně
63.455 Kč bez DPH a od firmy Roman Vlček, Miroslav, na pokládku podlahových
krytin v ceně 57.701 Kč včetně DPH.
• ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Miroslavy Štěpánkové ve výši
20.000 Kč na zpracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu na službu
na výběr vhodného finančního ústavu na poskytnutí úvěru na akci Splašková
kanalizace a ČOV Petrovice včetně přípojek. Zpracovatel není plátce DPH.
• ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2013, který bude
zveřejněn nejméně 16 dní na úřední desce a elektronické úřední desce obce.
4

•
•

•
•

•
•

ZO projednalo přípravné práce na účetní uzávěrce obce a MŠ Petrovice.
ZO projednalo došlé cenové nabídky na nákup malé komunální techniky. Jako
nejvýhodnější vyhodnotilo a schválilo nabídku od firmy Agroservis Jan Holý
na zakoupení zahradního traktoru W2979/102 za cenu 94.990 Kč bez DPH.
Současně ZO schválilo záměr na prodej stávajícího žacího stroje W 2928/102 cm,
rok výroby 2003, v ceně cca 30.000 Kč.
ZO vzalo na vědomí Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok
2013. Návrh je zveřejněn na úřední desce po zákonem stanovenou dobu.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na akci „Oprava budovy Mateřské školy Petrovice – IV. etapa“ ve výši
66.000 Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi EKO-KOM, a.s. a obcí Petrovice.
ZO projednalo organizační zajištění řemeslného jarmarku dne 19. 7. a přípravu
plánovaného otevření muzea v doškové chalupě dne 7. 9. 2014.

84. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 10. června 2014
• Starostka informovala ZO o jednání se SFŽP ohledně výběrového řízení
na zhotovitele výstavby kanalizace a ČOV.
• ZO revokovalo své usnesení z 82. zasedání dne 15. 5. 2014 (bod č. 2) a zrušilo
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele kanalizace a ČOV
z důvodu nesplnění podmínky nepřekročitelnosti zadávací ceny. Další postup
a vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele se bude řešit ve spolupráci
s firmou Ratifico a SFŽP.
• ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ v době
hlavních prázdnin.
• Starostka informovala ZO o harmonogramu rekonstrukce podlah v herně, šatně
a chodbě MŠ. Ve čtvrtek 19. 6. odpoledne proběhne vystěhování vnitřního
vybavení třídy a v pátek 20. 6. vytrhávání podlah.
• ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2014, viz příloha.
• Starostka informovala ZO o oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Znojmo o dokončení obnovy katastrálního operátu
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě v Petrovicích
od 15. 7. do 28.7.2014.
• ZO projednalo žádost společnosti E.ON Česká republika s.r.o. o prodej
pozemku pod trafostanicí Petrovice – obec – p.č. st. 252 v k. ú. Petrovice. ZO
schválilo záměr na prodej této parcely, který bude uveřejněn na úřední desce
a elektronické úřední desce.
• ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN014130007922/001 mezi obcí Petrovice a společností E.ON Distribuce a.s. Jedná
se o zřízení věcného břemene na obecních parcelách č. 11/1 a 11/3 (kabelová
smyčka NN, Čepera).
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85. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 26. června 2014
• ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Petrovice za rok 2013 s výhradou.
Současně schválilo přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.
• ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Petrovice za rok 2013.
• ZO projednalo a schválilo účetní závěrku své příspěvkové organizace Mateřská
škola Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace a současně schválilo
návrh na rozdělení výsledku jejího hospodaření za rok 2013.
• Starostka informovala ZO o odložení kontrol, které budou provedeny finančním
a kontrolním výborem v pozdějším termínu.
• ZO schválilo vyloučení všech uchazečů, kteří podali nabídku do výběrového
řízení na zhotovitele kanalizace a ČOV, z důvodu překročení maximální ceny
stanovené v zadávací dokumentaci.
• Starostka informovala ZO o setkání starostů ORP Moravský Krumlov.
• ZO projednalo a schválilo pořízení laminované malované mapy jižní Moravy (oblast
Brno – jih) pro potřebu obce za cenu 500 Kč v rámci využití nabídky ORP Moravský
Krumlov, která se na zhotovení mapy bude podílet příspěvkem 2.000 Kč.
• Starostka informovala ZO o přípravě programu 8. ročníku Malého festivalu loutky.
V naší obci se bude konat představení „Bábinka vesmírná“ v podání Divadla
MAKÁ v pátek 29. 8. 2014 v 18 hodin v kulturním domě.
• ZO projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko
za rok 2013.
• ZO projednalo a schválilo ponechání počtu 9 členů obecního zastupitelstva pro
následující volební období.
• ZO schvaluje prodej žacího stroje W 2928/102 cm, rok výroby 2003 (zahradního
traktoru v majetku obce) za nabídnutou cenu 34.000 Kč jedinému uchazeči Janu
Holému, Vémyslice.
• Starostka informovala ZO o ukončení obecně prospěšných prací Karla Tréška
ml., který pod obcí odpracoval v období 9. – 20. června 2014 celkem 36 hodin
stanoveného trestu. Starostka seznámila ZO o kladném hodnocení pracovní
morálky K. Tréška, které bylo odesláno Mediační a probační službě ČR do Znojma.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci na veřejné zakázky:
a) Splašková kanalizace a ČOV Petrovice včetně přípojek – poskytnutí úvěru
b) Splašková kanalizace a ČOV Petrovice – zhotovitel

Informace občanům
HLÁŠENÍ PORUCH S PŘIPOJENÍM
K OBECNÍ INTERNETOVÉ SÍTI
V případě poruch či jakýchkoliv problémů týkajících se připojení k obecní
internetové síti se prosím obracejte na pracovníka dodavatelské firmy
EceaTel s. r. o. – p. Petr Šoukal, tel.: 605 228 060.
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OZNÁMENÍ OBCI O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU A JEHO VYLOŽENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, Pražská
2734/63a, 669 52 Znojmo, tel.: 515 224 006, e-mail: kp.znojmo@cuzk.cz, ID dat.
schránky: ffiiekb (dále jen „katastrální úřad“),
podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
oznamuje, že
katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu
v katastrálním území Petrovice u M. Krumlova - obce Petrovice bude předložen
k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Petrovicích, v zasedací
místnosti, a to ve dnech od 15. 7. 2014 do 28. 7. 2014 a s možností uplatnění
námitek proti jeho obsahu.
TERMÍNY PRO VYLOŽENÍ OBNOVENÉHO OPERÁTU
Zástupce KP Znojmo bude přítomen na obecním úřadě v Petrovicích
dne 15. 7. 2014 (úterý) 9.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00 hodin
a dne 28. 7. 2014 (pondělí) 9.00 - 12.00 hodin.

MAS PROVÁDÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Na úvodní straně www.zivepomezi.cz najdete dva dotazníky směřující do obcí, mezi
veřejnost, podnikatele aj. žijící a působící na území MAS (Místní akční skupiny).
Výstupy budou součástí analytických podkladů pro přípravu integrované strategie
na programové období 2014-2020.
Termín pro vyplnění je do 10. 7. 2014. Prosíme vás o chvíli času a vyplnění obou
dotazníků.
Odkaz na dotazníky: www.zivepomezi.cz
základní dotazník
https://docs.google.com/forms/d/1r_dP8trWtJq41Joc4Ul52QpZdzCL84ghsANY2I283Q/viewform
dotazník „jak to vidíte“
https://docs.google.com/forms/d/1BpkxxnfxpPKU-ORny0XygC1qFXeo_
G32o4AioVG6uHE/viewform
Děkuji vám jménem pracovníků kanceláře a členů MAS za spolupráci.
Ing. Jitka Schneiderová, manažerka místní akční skupiny
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
telefon: 515 230 240, 724 702 722
e-mail: manager@zivepomezi.cz  *  www.zivepomezi.cz
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Ze života mateřské školy
OD APRÍLU K PRÁZDNINÁM…
Školní rok 2013/2014 skončil, a tak se teď na prahu prázdnin vrátíme k tomu, jak
jsme v petrovické mateřské škole prožili jeho poslední tři měsíce. V dubnu jsme se
věnovali jarnímu a předvelikonočnímu tvoření, a to zejména zdobení pravých, ale
i papírových vajíček rozličnými výtvarnými technikami. Užívali jsme si pozorování
jarních květin v zahrádkách, ale i her a sportování na naší školní zahradě. 24. dubna
k nám do školky přilétla slepička Kdákalka, která nám prozradila, že na tento den
je pro děti připraveno jarní dobrodružství - dopoledne to byla hra na stopovanou
vesnicí s hledáním a plněním různých úkolů zakončená hledáním pokladu. Všechny
úkoly děti splnily. Ve vysoké trávě pod jedním stromem v blízkosti školky byl ukrytý
jarní poklad. To bylo radosti! Co v něm je, zůstalo tajemstvím až do pozdního
odpoledne. Hned po svačince jsme v herně přivítali rodiče a ty, kteří se přišli
podívat na naše vystoupení s názvem „Jaro, jaro, už je tu“. Bylo plné pěkných
písniček, básniček a tanečků nejen o jaru, sluníčku, ale také o včelkách, líhnutí
kuřátek, vynášení Smrtolky a samozřejmě o Velikonocích. Odměnou byla pro děti
nejenom radost a potlesk diváků, ale také společné rozbalení pokladu na školní
zahradě. V závěru měsíce dubna jsme se učili o domácích zvířatech, a tak jsme
se šli podívat k Eričce na housátka a kachňátka. Žluťoučká mláďata se dětem
velmi líbila a se zájmem si porovnávaly, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Nechyběla
ani návštěva u Viktorka za prasátkem, ovečkami a několikrát i ke koním, pštrosům
a dalším zvířátkům za ploty a v ohradách v naší obci.
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Od měsíce května vypukly přípravy na Akademii 2014. Nejprve se vyráběly
dárky pro blízké – pro prarodiče zápisníček „Pamatováček“, tatínkovi malovaný
kapesníček a při zhotovování dárečku pro maminku - závěsu se srdíčky - jsme se
seznámili s prací s pravou keramickou hlínou a glazurou. Také se malovaly velké
obrázky k výzdobě kulturního domu a zkoušelo se pásmo k vystoupení.
Nebojte se, byl prostor i na radovánky, hry a školní výlety: 21. května jsme jeli
na Den otevřených dveří   Základní umělecké školy v Moravském Krumlově, kde
jsme si užili taneční, pěvecká a hudební vystoupení v podání starších kamarádů, ale
i naše děti si mohly mnohé samy vyzkoušet - třeba zkusit zahrát na některé hudební
nástroje. A pak už 28. května nastal dětmi dlouho očekávaný den. Den, kdy nám
paní kuchařky nachystaly velkou svačinu, přijel si pro nás autobus a my jsme vyrazili
společně s dětmi z mateřských škol z Jamolic a Dobřínska na výlet do Náměště nad
Oslavou. Nejprve jsme si prohlédli zámek a kapli, poté jsme se usadili na lavičkách
pod přístřeškem v krásném zámeckém parku a zhlédli pohádku „Rusalky a vodníci“.
Největší úspěch měli vodničtí synci s žonglérským vystoupením. Na závěr jsme se
prošli parkem a na připravených stanovištích se děti mohly podívat a vyzkoušet si,
jak se dříve např. pralo pomocí popela v neckách na valše, vozilo obilí na trakaři,
nosily pytle s obilím a jak se ručně obilí mlelo, taky jak se zpracovávala ovčí vlna
či chytaly ryby. Počasí ten den bylo jako malované a výlet se nám opravdu vydařil.
A pak už začal poslední měsíc školního roku. V úterý 3. června v 15.30 hodin byl
místní kulturní dům plný hostů a naše Akademie 2014 s názvem „Výlet s Kašpárkem
na rozloučenou“ byla zahájena veršovaným přivítáním od dětí. První část vystoupení
byla věnována rodině: básničky, písničky a pohybové skladby o rodičích, prarodičích
i dětech byly velkým poděkováním především rodičům a prarodičům dětí za jejich
lásku a péči. Naši „malí caparti“ v roli rodičů s kočárky a panenkami i v roli neposedné
Kateřinky s bryndáčky a dudlíky byli skutečně kouzelní...
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Ale co to? Ve druhé části se nám ztratily naše paní učitelky?! Ba ne, jen se
převlékly do uniforem za výpravčí a společně s kouzelným vláčkem nás všechny
dovezly nejprve do kočičí říše. Tady rozpustilé kočičky a kocourci v krásných
kostýmech od rodičů ukázali, co dovedou, a jak jsou v hrách a objevování světa
dětem v mnohém podobné. A pak už cestujeme s našimi nejstaršími kamarády
- budoucími prvňáčky do říše pohádkovo-hádankové: zde bylo třeba podle veršovaných
hádanek a obrázků poznat jednotlivé pohádky v podání našich předškoláků. Vzkazem
od Kašpárka jsme se s pohádkovou říší rozloučili. Nadešla ta slavnostní chvíle, kdy
byla pozvána mezi nás paní starostka, aby naše předškoláky pasovala na prvňáčky.
V letošním školním roce byli pasováni Deniska Závišková, Benjamin Terry Gaiger
a Radek Světlík, kteří nastupují do ZŠ v Lesonicích a Zuzanka Marschalová s Viktorem
Cyrkem se po prázdninách setkají v ZŠ v Moravském Krumlově. Ještě jednou jim ze
srdce přejeme hodně zdraví, štěstí a ať se jim ve školách, kam nastoupí, jen a jen
daří! A pak už naposledy zahoukal náš vláček a mladší děti se symbolicky se staršími
kamarády rozloučily...
Následující dny nám sluníčko přálo a děti si mohly na školní zahradě užívat
her v bazénku, vyhřívání na osuškách a sportování na průlezkách i školní dráze.
Předškoláci dokončili poslední úkoly ve svých sešitech školáčků, a pak už nás
čekala spousta práce: poslední červnový týden prožijeme v obecním bytě, protože
v naší mateřské škole bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor. O projektech,
při kterých získala peníze pro školu paní ředitelka i zastupitelstvo obce, vám
napíšeme zase až příště.
Tak děti, hurá na prázdniny!!! A Vám dospělým - hlavně rodičům, prarodičům,
celému zastupitelstvu a hlavně paní starostce Ireně Záviškové děkujeme za celoroční
úspěšnou spolupráci a přejeme krásné a vydařené léto.
za kolektiv zaměstnanců
p. ředitelka Zdeňka Müllerová
a p. učitelka Markéta Gajdošová

Otiskujeme další recepty na pomazánky, které jste mohli ochutnat při vánočním
setkání v kulturním domě Petrovice.
Drožďová pomazánka
50 g
cibule
100 g droždí
2 ks
vejce
150 g Ramy
olej, sůl, ml. kmín
Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme rozdrobené droždí a opražíme do růžova
(odděluje se tuk od cibulovo–drožďové hmoty) přidáme sůl, mletý kmín, vejce
a mícháme až se srazí. Necháme vychladit. Přidáme Ramu a vše vyšleháme.
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Špenátová pomazánka
220 g mražený špenátový protlak (půl kostky)
3 ks
vejce
50 g
cibule
20 g
hladké mouky
olej, sůl, česnek, trochu mléka
Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme hladkou mouku, opražíme,
zalijeme mlékem a vaříme do zhoustnutí. Přidáme rozmražený špenát, sůl, česnek.
Vaříme, až se srazí. Ještě teplou pomazánku mažeme na pečivo.
Kečupová pomazánka
150 g tvarohu (vanička)
100 g Ramy
2 lžíce kečupu
2 vejce vařená
trochu cibule, sůl, zelená petrželka
Do nádoby na šlehání dáme tvaroh, Ramu, kečup, vejce nastrouhané najemno,
cibuli, sůl a vše vyšleháme.
Mozaiková pomazánka
12 0 g salámu
120 g Ramy
1 x smetanový sýr
1 x vařené vejce
1 ks sterilované okurky
zavařená červená paprika, sůl
Salám, vejce, sterilovanou okurku nahrubo nastrouháme. Přidáme Ramu, smetanový
sýr, sůl, nadrobno nakrájenou papriku a vše vyšleháme.
Celerová pomazánka
100 g celeru (syrový)
100 g Ramy
2 vařené vejce
100 g tvrdého sýru
100 g pomazánkového másla
40 g
pórku
2 ks
sterilované okurky
sůl
Celer, vejce, tvrdý sýr, sterilované okurky nastrouháme najemno. Přidáme Ramu,
pomazánkové máslo, nadrobno nakrájený pórek a sůl. Vše vyšleháme.
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Ze života ZŠ Lesonice
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ANEB JENOM JAKO
Ve čtvrtek 19. června zahrál žákovský divadelní soubor ZŠ
Lesonice dramatizaci pohádky O perníkové chaloupce aneb
JENOM JAKO.
Principem dramatizace je hraní si na pohádku. Vše se děje
„JENOM JAKO“, tedy i děje strašidelné a kruté, které se díky
tomuto zvolenému principu stávají legrační a hravé. Takové
jsou i postavy dramatizace, které nejenom pobaví a potěší
malého diváka, ale i samotné dětské herce. Podle reakcí
diváků se pohádka malým hercům skutečně podařila. Publikum
se bavilo, smálo a odměňovalo žáky potleskem.
Proč hrajeme ve škole divadlo, co nám to přináší a je těžké
hrát divadlo pro veřejnost? Přečtěte si odpovědi žáků:
Co ti přináší hraní divadla?
-

radostný pocit
vyhrát si
přinášet radost lidem
zlepšit náladu diváků
poznání nových slov
mluvení nahlas
procvičování hlasu
cvičení paměti při učení
textů
nápady, jak hru vylepšit
nenudím se
mít výdrž a být trpělivý
mít disciplínu a postřeh
nebát se a nestydět se
zažívat trému
umět hrát naplno
smát se
pomáhat si navzájem
rychle měnit kulisy
rychle se připravit
na scénu
zažívat pocit, že jsem
herec

Co je pro tebe těžké při hraní divadla pro veřejnost?
-

tréma
při trémě si zapamatovat text
nebrečet, když se bojím
mluvit srozumitelně
neopravovat se, když spletu text, prostě
hrát dál
neotravovat
nevykukovat
nechodit za oponu
dávat pozor na kulisy
neběhat vzadu za jevištěm
nedělat blbosti na scéně
nehrát si s prsty
nevylízat z portálu, když nemám
nechodit pozdě na jeviště
dávat pořád pozor, kdy jdu na scénu
být potichu, když nehraju
při hraní nechodit na WC
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Co jsi zažíval/a při hraní pohádky O perníkové chaloupce anebo JENOM JAKO
pro veřejnost?
- měl jsem trému jenom ze začátku
- pořád jsem se bál, že něco spletu
- hrálo se mi dobře
- nejlepší bylo, když se nám lidi smáli
- měl jsem dobrý pocit po celé divadlo
- měla jsem radost, že se nám to
povedlo a hlavně, že se to líbilo
divákům
- hodně jsme si to užili
- mám radost, že mě nikdo
nepoznal, a že mě chválili
- nejvíc jsem si to užila při poslední
písničce, když nám lidi při zpívání
tleskali
- mám dobrý pocit, že jsme lidem dávali energii a oni nám ji vraceli
rodiče mi říkali, že to bylo hezké
a srandovní
taťka mi řekl, že přestane hrát
ochotnické divadlo, a že mám hrát
místo něho, protože jsem lepší
říkali nám po divadle: klobouk
dolů, super, hezké, krásné, atd.
Myslím si, že není nad to, když je
dětem umožněno prožití pocitu úspěchu.
A to právě splňuje hraní divadla. Zažívají
vnitřní radost, přijímají pozitivně
sebe sama a především vidí, že jejich
vynaložené úsilí má smysl.
Žákovské herce čeká zasloužené
odpočívání, slunění a letnění během
prázdnin. A hned prvního září si
vyzkouší, co všechno si z pohádky
O perníkové chaloupce aneb JENOM
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JAKO zapamatovali. Reprízu pohádky zahrají nejen pro nové žáky prvního ročníku,
ale i pro vás všechny, kteří se chcete potěšit hereckým uměním žáků ze Základní
školy v Lesonicích.
Prožijte spokojené léto.
Za všechny ze ZŠ Lesonice
Emilie Mácová

Informace z knihovny
NOVĚ ZAPSANÉ KNIHY DO FONDU NAŠÍ KNIHOVNY
L. Fuks: Spalovač mrtvol 		
D. Železný: Advokát nebo Zedník
K. Kryl: Kníška Karla Kryla
O. Pavel: Fialový poustevník
ABC kultur. památek Českoslov.
B. Nohejl: Náramný průšvih
J. Kalousek: Otazníky detektiva Štiky Ruce vzhůru 12 detektivních výstřelků
I. Stuchlý: Nemá váš pes cizopasníky
Z. Holasová: Kůň jménem Zázrak
F. Nepil: Hledání radosti		
J. Škvorecký: Zbabělci
B. Hrabal: Obsluhoval jsem angl. krále J. Svitáková: Osudové roky Čes. státnosti
Nové Syrovice v obrazech		
M. Lukáčová: Vánoční inspirace
M. Waltari: Šťastná hvězda		
S. Glenová,M. Pesaresi: Záchranáři
G. Durrel: Ostrov v nebezpečí		
D. Vintera: Úsměvy
D.S. Schreiber: Jak čelit rakovině
M. Berger: Když se rodiče rozvádějí
D. Nicolas: Srdeční infarkt (Jak mu předcházet a jak se s ním vyrovnat)
Z. Svěrák: Po strništi bos		
G. Bagwellová: Kurtizána
Epos o Gilgamešovi			
J. K. Rowling: H. Potter a vezeň z Azkab.
M. Remešová: Téma na román Causa… M. Kopecký, M. Hein: Co za to stálo
H. Zagorová: ...než to zapomenu
L. Chochola: Osm životů Zdeňka Srstky
Laurince Olivier: Hercova zpověď
R. Kessler: CIA
Ludva Roman: Falzum			
King Stephen: Temná věž, Pistolník
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P. Mclain: Pařížská manželka		
O. Neff: Celebrity			
A. Christieová: N čí M			
A. Christieová: Zkouška neviny		
A. Christieová: Pět malých prasátek
J. Creasey: 3x Inspektor West		
Gardner Erle Stanley: 3x Doug selby
Ch.J. Hadley: 3x V slepé uličce		
J. McLure: 3x Kamer a Zondi 		
S. Georges: 3x Maigret…		
McBain Ed: 3x Steve Capella a spol.
S. Wallová: 3x Martin Beck		

Benson Ross: Charles
A.O.Jussi: Žena v kleci
A. Christieová: Vražda v Mezopotámii
A. Christieová: Nultá hodina
H. Smithová: 3x z posedlosti
W. Cornell: 3x Černá stopa
R. Chander: 3x Phil Marlowe
G. v. Robert: 3x Život a skutky soudce Ti
Boileav Pierre: 3x Hlavní viník náhoda
Rendell Ruth: 3x V blízkosti vraha
Lovesey: 3x Seržant Cribb
Marshová: 3x Superintendent Alleyn

Upřímně děkujeme všem občanům, kteří věnovali knižní dary a pomohli tak obohatit
náš fond!
Statistika knihovny za 1. pololetí 2014:
počet čtenářů, kteří navštívili knihovnu
počet výpůjček
beletrie pro dospělé
beletrie pro děti
naučná pro dospělé
naučná pro děti
časopisy
CD, DVD
internet

		

		

232
444
145
119
48
35
113
28
34

Otevírací doba je každý pátek od 17:00 do 19:00 hodin.
Půjčovné je na celý rok 20,- Kč.
Zaregistrovaným čtenářům je k dispozici počítač s internetem.
Za poplatek 5,- Kč/ks si můžete nechat obalit na míru své vlastní knihy,
učebnice, brožury, noty, atlasy… do průhledné fólie.

Příspěvky čtenářů
„PUTOVÁNÍ ZA PETROVICKÝM ZNAKEM ANEB
HISTORIE A SOUČASNOST ZNAKU PETROVIC
U MORAVSKÉHO KRUMLOVA“
Štěpánka Grunová, tercie, Gymnázium Moravský Krumlov
Historie mě vždycky bavila, a proto jsem se letos rozhodla vyzkoušet si dějepisnou
olympiádu. Ani jsem nečekala, že postoupím až do celostátního kola. Podmínkou
účasti bylo napsání historické práce. Dostali jsme za úkol zpracovat téma „Znak
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místa, kde jsem doma“. Práci jsem pojala trochu jinak. Za pomoci paní starostky
a svého učitele dějepisu se mi pro své spolužáky podařilo uspořádat projektový den
přímo v Petrovicích. Prohlédli jsme si obec, doškovou chalupu a kostel, hledali jsme,
kde všude v Petrovicích se objevuje náš znak a spolužáci vyplňovali pracovní listy.
Ráda bych Vám zde představila výňatek z práce, který by vás mohl zajímat.

ZNAK PETROVIC
a) Historie starého znaku
Ačkoliv
první
písemná
zmínka
o Petrovicích pochází ze 13. století, nejstarší
dochovaná pečeť je až z doby vlády Marie
Terezie. V průběhu příprav tereziánského
katastru museli rychtář, starší a přísežní
všech obcí monarchie podpisy a obecní
pečetí stvrdit pravdivost údajů o polnostech.
A právě odtud pochází nejstarší petrovická
pečeť (přesněji z roku 1749). Na pečeti je
nápis „INS. PETROWITZE. V. KRUMLOVA“,
v horní části je žalud s dvěma dubovými
listy a v dolní Svatopetrský klíč. V současné
době by se její originální otisk měl nacházet
v rektifikačních aktech ve fondu D 2 č. 134
Postavník se starým znakem
a její odlitek ve „Sbírce typářů, razítek,
odlitků a ústřižků s pečetěmi“ ve fondu G
125 v Moravském zemském archivu v Brně. Tyto fondy jsou sice přístupné veřejnosti,
ale pouze s platným občanským průkazem (tj. od patnácti let), takže jsem se k nim
bohužel nemohla dostat. Na konci 19. století se místo pečetí začala používat razítka
obce, na kterých se znak Petrovic objevil rovněž. V průběhu času se razítek vystřídalo
několik, motiv zůstal stejný. Obecní znak se na razítku obce přestal používat v roce
1945 a byl vyměněn za státní. Poté se objevuje pouze na letecké pohlednici Petrovic
z roku 1997 a na rukopisu „Z dějin obce Petrovice“ z roku 1999, ale jako obecní
symbol se už nikdy nepoužíval.
Další významná památka související s obecními symboly Petrovic jsou dva
postavníky se znaky Petrovic a sousedních obcí Lesonic a Dobelic (patří totiž
do stejné farnosti). Postavníky jsou vysoké asi 2 m. Jsou vyrobeny ze dřeva. Hlavice,
na které jsou znaky, je tříboká (na každé straně je jeden znak) a její boky jsou
zdobeny listy. Znak Petrovic má stejné motivy jako znak na pečeti, ale je barevný.
Modré pozadí je rozděleno na poloviny zlatým pásem a v horní části se nacházejí
zelené dubové listy a zlatý žalud, klíč v dolní části je stejné barvy. V roce 1894 je
u řezbáře Jana Boháče nechal vyrobit petrovický farář František Mikan. Nepodařilo
se mi dohledat, k čemu přesně postavníky sloužily, pravděpodobně k nošení kříže či
svíce při procesích nebo při průvodu slavnosti „božího těla“. V kostelních lavicích
byly vystaveny do konce 60. let minulého století. V současnosti se – i přesto, že jsou
památkově chráněné – nacházejí v úklidové místnosti v kostele.
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A co znamenají symboly, které se ve znaku objevují? S určitostí můžeme tvrdit,
že klíč ve znaku symbolizuje svatého Petra – je to tzv. mluvící znamení. Jméno
obce Petrovice pravděpodobně vzniklo od zasvěcení zdejšího kostela (nynější kostel
je poměrně mladý, dříve zde stával jiný, který mohl být zasvěcen sv. Petrovi)
nebo se zakladatel obce jmenoval Petr. Větší problém ovšem představují dubové
listy a žalud. Možná se kdysi mezi Petrovicemi a sousední obcí Dobelice rozkládal
dubový les, který dal obci Dobelice (dříve Dubelice) její jméno a Petrovicím symbol
do znaku. To je ovšem jenom domněnka.
b) Nový znak
Obec Petrovice nevlastnila více než 50 let žádný znak. Kolem
roku 2000 zastupitelstvo obce začalo uvažovat o vytvoření
nového znaku a požádalo heraldika Miroslava Pavlů o návrh.
Návrh pana Pavlů byl schválen jak zastupiteli Petrovic, tak
i Heraldickou komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Nový znak a prapor byl Petrovicím udělen 3.
prosince 2004, v Praze ho převzal tehdejší starosta Bohumír Vespalec. O rok později
se v Petrovicích konaly velké slavnosti (750 let od první zmínky a 100 let hasičů).
U té příležitosti navštívil Petrovice dokonce i brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který
ve zdejším kostele požehnal obecní znak i vlajku. „Petrováci“ jsou na svůj nový
znak velmi hrdí. Objevuje se na všech důležitých budovách (knihovna, kulturní dům,
obřadní místnost na obecním úřadě, hřiště, informační panel na autobusové zastávce,
hasičská zbrojnice a na všech třech cestách, co vedou do Petrovic). Obecní znak
se také objevuje na zápisech zastupitelstva, na obecním zpravodaji, na dokladech
o zaplacení platby vývozu odpadu, které se nalepují na popelnice, na reklamních
předmětech obce, na šále „fanklubu“ petrovického fotbalového týmu, na kronice
a pamětní knize, ve znaku hasičů, atd.
Dominantou petrovického znaku je gotický templářský kříž v podobě klíče. Klíč
je vlastně jediný symbol, který zde zbyl ze starého znaku. Význam má stejný –
atribut svatého Petra. Gotický templářský kříž odkazuje na minulost obce, která
ve 14. století patřila rytířskému řádu Templářů a na patrocinium zdejšího kostela
(Povýšení svatého Kříže). Jeho barva je stříbrná. Tento kříž obtáčí zlatě zbarvená
ratolest vinné révy, což představuje vinařskou tradici Petrovic. Zelené pozadí znaku
symbolizuje zemědělství. Petrovice mají také vlajku, na které je stejný motiv jako
na znaku, pouze na obou bocích jsou stříbrné pruhy.
Oficiální znak Petrovic se mi po grafické stránce velmi líbí a myslím si, že se
k naší obci hodí. Osobně se ale přikláním spíš k názoru, že s vytvořením úplně
nového znaku se stírá kulturní dědictví, které v sobě nese znak původní a asi bych
preferovala spíše ponechání (s mírnou úpravou) znaku starého.
Anketa
Z deseti lidí, kteří tuto anketu vyplňovali, jich bylo 5 důchodového a 5 středního
věku. Odpovědi z jednotlivých anket se velmi lišily obsahově i rozsahem.
Znění otázek:
Oficiální znak Petrovic zná asi každý občan, ale málokdo ví, že petrovický znak
v minulosti vypadal úplně jinak. Dokážete ho popsat?
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Co si myslíte o našem oficiálním znaku? Líbí se Vám? Víte, co jeho jednotlivé části
představují?
V roce 2005 se konaly v Petrovicích velké slavnosti. Světil se znak, vydávala
se brožura a oslavovalo se výročí založení obce a 100 let dobrovolných hasičů.
Pamatujete si tyto slavnosti? Jak na ně vzpomínáte?
Výsledky ankety:
Všechny atributy – tedy klíč, žalud a dubové listy znali pouze 3 lidé. Další tři
věděli přibližně, jak vypadal, ale některé atributy jim tak chyběly. A čtyři dotazovaní
o jeho podobě nevěděli nic.
Tři respondenti si myslí, že by bylo lepší, kdyby se více vycházelo ze staré podoby
znaku. Šesti se znak líbí. Čtyři dokázali správně popsat všechny atributy (klíč, kříž,
vinná réva). Čtyřem některý z atributů chyběl a dva je nezdůvodnili.
Všech deset dotazovaných si na tyto slavnosti velmi dobře pamatuje. Osmi se
velmi líbily. Docela mě překvapilo, že polovina respondentů při této akci nějak
pomáhala s organizací.

Návštěva tercie GMK v naší obci dne 9. května 2014. Štěpánka Grunová
připravila pro své spolužáky pracovní listy, jejichž vyhodnocení bylo součástí
projektu. Pedagogický doprovod zajišťovali PaedDr. Lenka Faltýnková
a Mgr. Petr Eckl.
Členové Zastupitelstva obce Petrovice srdečně blahopřejí Štěpánce Grunové,
která v celostátním kole dějepisné olympiády získala 1. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci obce a přejeme mnoho úspěchů v další
činnosti.
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Uskutečněné akce
MÍSTNÍ
KNIHOVNA POŘÁDALA TVOŘIVOU DÍLNIČKU
=========================================================
Dne 14. 4. proběhlo v knihovně „Velikonoční tvoření“. Děti si mohly zdarma
vyrobit velikonoční přáníčka, velikonoční výzdobu a hlavně si vyzkoušely novými
výtvarnými
technikami malování kraslic. Seznámily se s tradicemi a zvyky Velikonoc.
=========================================================
Děti za přítomnosti rodičů a prarodičů byly aktivní a kreativní. Po celou dobu jejich
práce panovala velice dobrá nálada.
knihovnice Mgr. Klikarová Drahomíra

USKUTEČNĚNÉ AKCE

MÍSTNÍ KNIHOVNA POŘÁDALA TVOŘIVOU DÍLNIČKU
Dne 14. 4. proběhlo v knihovně „Velikonoční tvoření“. Děti si mohly zdarma vyrobit
velikonoční přáníčka, velikonoční výzdobu a hlavně si vyzkoušely novými
výtvarnými technikami malování kraslic. Seznámily se s tradicemi a zvyky
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MÍSTNÍ DĚTI DODRŽUJÍ VELIKONOČNÍ ZVYKY
Fotografiemi se vracíme do období Velikonoc. V neděli 6. dubna se konala
obchůzka děvčat vesnicí. Se smrtolkou v ruce holky zazpívaly u každého domu
tradiční popěvek a přivítaly tak jaro.
V pátek 18. a sobotu 19. dubna 2014 zase hoši pomocí hrkačů a řehtaček
oznamovali zvonění zvonů, které odletěly do Říma.

V PETROVICÍCH SOUTĚŽILI DOBROVOLNÍ HASIČI
Na sobotu 26. dubna 2014 připravili členové SDH Petrovice okrskovou soutěž
v hasičském sportu, které se účastnilo celkem 5 družstev. Po zahájení propuklo
soutěžní klání a každé družstvo se předvedlo ve dvou pokusech co nejrychleji
zasáhnout cíl. Prvenství si časem 25,35 sec. vybojovali hasiči z Vémyslic, druhé
místo zaslouženě patří Lesonicím a třetí příčku obsadilo SDH Tulešice. Za své výkony
si tato družstva odvezla poháry a diplomy.
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Děkujeme všem příznivcům hasičského sportu, kteří tuto akci podpořili svou
účastí. Poděkování patří i rozhodčím a organizačnímu týmu.
Vlastislav Solař, velitel SDH Petrovice
ČARODĚJNICKÝ SLET SE VYDAŘIL
Ve středu 30. dubna se hřiště s pergolou proměnilo v pohádku „O čarodějnicích
a čarodějích“. Na děti už čekaly dvě čarodějnice, které je po příchodu přivítaly.
V kruhu jsme si všichni povídali o tom, co všechno víme o čarodějnicích, ve kterých
pohádkách se vykytují, jaká používají kouzla, jak vypadají a čím se vyznačují. Pak
začaly soutěže – první byl slalom s koštětem a hod havětí, následovaly dědkovy
sedmimílové boty. Bylo roztomilé, když i ti nejmenší si obuli veliké boty a snažili se
s pomocí rodičů doběhnout do cíle. Našli se i 4 odvážní tatínci, kteří si také obuli
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holinky a běželi až do půli hřiště a zpět. Odvážným tatínkům děkujeme za odvahu
a vzkazujeme: „Tatínci, byli jste rychlí, ale děti jsou rychlejší.“
Další soutěží bylo skákání v pytli, hledání svých bot a hledání hmyzu po celém
hřišti. U tohoto úkolu se nejen děti, ale i všichni dospělí zapojili a prohledali celé
hřiště, aby našli co nejvíc symbolů. Poslední soutěží byl faktor strachu, který byl
opravdu hodně náročný. Zpočátku jsme si mysleli, že ho podstoupí jen opravdu pár
odvážlivců a byli jsme překvapeni, že do toho šli všichni. Soutěžící měli zavázané
oči a museli sáhnout do pěti velkých sklenic. V každé bylo na dotek nepříjemné
překvapení.
Smekám před nimi klobouk, protože já bych tam ruku nedala, i když jsem věděla,
co se ve sklenicích ukrývá. Pak jsme se přesunuli na štěrkové hřiště a zapálili vatru.
Děti si opekly špekáček a vzájemně si sdělovaly zážitky z celého odpoledne. Večer
jsme poseděli ještě u ohně a díky Jirkovi Prustoměrskému, který přišel s kytarou,
jsme si zazpívali. Všem, co se podíleli na této akci, moc děkujeme.
za TJ Jana Klimová

PETROVICKÝ KOŠT SE KONAL JIŽ PODEVÁTÉ
Na prvomájové odpoledne připravili petrovičtí zahrádkáři v obecním sklepě
ochutnávku vín z produkce vinařů nejen z Petrovic, ale i okolních obcí. Letošní
ročník provázelo teplé a slunečné počasí, které přilákalo rekordní počet návštěvníků.
Milovníci lahodného moku měli možnost letos ochutnat celkem 65 vzorků od 30
vinařů. Z bílých vín byla nejčastěji zastoupena směs bílá (13 vzorků), dále odrůdy
Veltlínské zelené (8 vzorků), Rulandské bílé (5 vzorků), Neuburské (4 vzorky),
Müller Thurgau, Rulandské šedé, Ryzlink vlašský a Sauvignon po 3 vzorcích, dále pak
Chardonay, Charvát, Kerner, Merzlink, Muškát moravský, Ryzlink rýnský a Tramín.
Z červených vín bylo nejvíce vzorků Svatovavřineckého (7), ochutnat jsme dále mohli
směs červenou, Zweigeltrebe, Dornfelder a Merlot. Novinkou byl prodej občerstvení
a návštěvníci mohli ochutnat výtečné vepřové maso na rožni.
Letošní ochutnávka se vydařila a poslední spokojení návštěvníci se rozcházeli
v pozdních nočních hodinách.
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ČZS A SPK USPOŘÁDALI SPOLEČNÝ ZÁJEZD
V sobotu 24. a neděli 25. května zorganizovali místní zahrádkáři společně s SPK
pro své členy i zájemce z řad občanů zájezd do Kutné Hory a okolí.
První den byla na programu návštěva pamětihodností v Kutné Hoře – nejdříve
prohlídka Kostnice a Katedrály Nanebevzetí Panny Marie, poté prohlídka historického
centra města s odborným výkladem průvodkyně a následně chrámu sv. Barbory.
V odpoledních hodinách jsme navštívili České muzeum stříbra, jehož součástí byla
velmi zajímavá prohlídka středověkého stříbrného dolu.
V neděli dopoledne si účastníci
zájezdu prohlédli empírový zámek
Kačina nedaleko Kutné Hory. Po velmi
dobrém obědě v restauraci poblíž
zámku následoval v odpoledních
hodinách odjezd do Havlíčkova Brodu.
Tam si mohli zájemci prohlédnout
historické centrum a městské muzeum
s expozicí věnovanou K. H. Borovskému.
Pak následovala exkurze v Měšťanském
pivovaru Rebel spojená s ochutnávkou
jeho produkce a večeří v pivovarské
restauraci. Zajímavý program a příznivé
počasí přispěly ke spokojenosti všech
zúčastněných.

Z činnosti SDH
PETROVIČTÍ HASIČI V PETROVICÍCH
V sobotu 31. května 2014 se místní hasiči zúčastnili pravidelných setkání SDH
z Petrovic. Tentokrát se akce konala v Petrovicích v okrese Blansko. Po slavnostním
zahájení v kulturním domě následovalo představení jednotlivých sborů a po obědě
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jsme si prohlédli Sloupsko-šošůvské jeskyně. Po návratu zpět byl připraven volný
program, prohlídka tamní hasičské zbrojnice a taneční zábava.
Během večera jsme měli možnost poslechnout si bubenickou show v podání
velitele místního hasičského sboru společně s dvanáctiletou dívkou a o pět let
starším hochem. Jejich vystoupení zaslouženě sklidilo velký aplaus.
Setkání končilo druhý den obědem a poděkováním za skvělou organizaci tohoto
setkání, během něhož jsme navázali nová přátelství s hasičským sborem od Nového
Města. V příštím roce se tato akce koná v Petrovicích na Šumavě.
Vlastislav Solař, velitel SDH

Ze sportu

Společné foto z ukončení sezóny 2013/2014.

ZHODNOCENÍ HISTORICKÉ SEZÓNY VE III.TŘ
V kostce zhodnotím fotbalovou sezónu 2013/2014, pro náš tým vlastně
i historicky novou soutěž (III. tř. OFS Znojmo), kam jsme po loňské famózní sezóně
postoupili.
Jak jsme po postupu a prvních podzimních kolech předpovídali, tak se i stalo.
Všichni jsme poznali, že je opravdu ta o třídu vyšší soutěž trochu jiná a naše spanilá
jízda v postupovém roce už se nekonala. První zápasy jsme prohráli a dokonce
nevstřelili ani branku. Jelikož se nám hodně snížil počet zdravých hráčů, museli
jsme posílit o hostování hráčů z Mor. Krumlova Jirky Kotlána a Tomáše Houdka
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a přestup Zbyňka Kočího. Tento tah se nám už v následujících utkáních projevil jako
dobrý. Výhra v 5. kole v Břežanech náš tým nakopla k lepším výsledkům a myslím si
i k celkově lepší hře.
To se projevilo především v posledních 4 kolech, kde jsme kromě domácí
nešťastné prohry s Olbramovicemi (o branku), pak bodovali naplno a odpoutali se
z nelichotivého posledního místa. Musím hlavně poděkovat všem hráčům, že je
nepříznivé výsledky ze začátku sezóny neodradily a měli zájem vše zlomit. Přes
zimní přestávku byli všichni ochotni na sobě trochu zapracovat a tradiční příprava
(pátek hala v MK a v neděli dopoledne na hřišti) se ukázala jako dobrá. Osobně bych
však raději pravidelně viděl při trénincích větší počet hráčů.
Faktem je, že některým tréninky nedovolí pracovní povinnosti. Vždyť všechny
nás živí práce a ne zájmový fotbal. Do jarních odvet jsme nastoupili s odhodláním
lepších výsledků, než tomu bylo na podzim. Myslím si, že se tak úplně nepodařilo
a prohry v prvních 3 utkáních nás hodně mrzely. Vše se však napravilo následující
3 zápasy, kdy se zabodovalo naplno a brankově se rozstříleli i naši útočníci, kteří
nadělili soupeřům 14 branek.
Tyto zápasy byly pro naše mužstvo velice důležité a pomohly nám i k celkovému
umístnění a udržení se ve III. třídě, za což jsme všichni určitě rádi. Jak se nám
v nové soutěži vedlo, asi většina fanoušků v podstatě ví. Z 24 odehraných kol jsme
7 zápasů vyhráli, jeden zápas jsme remízovali a 16 zápasů jsme prohráli. Když
se podívám na výsledky těchto utkání a zpětně si promítnu fotbal, který jsme
v nich předváděli, tak si myslím, že jsme určitě ve většině utkáních fotbalově
nezklamali, ale nějak se nám nedařilo vstřelit branku ani z vyložených situací
a dostáváli jsme někdy branky hodně laciné. Naším nejlepším střelcem ve III.
tř. se stal Zdenek Fiala s 9 brankami, dále ho následovali Jirka Kotlán 8 branek,
Luboš Bogner 7, Kuba Stejskal 4, Tomáš Houdek 3, Honza Martínek 2 a Ondra
Šabaka a Zbyňek Kočí s 1 vstřelenou brankou. Celkové skóre jsme měli 37 – 50.
Velkou kaňkou a znehodnocením celé soutěže bylo mužstvo Troskotovic, které
nenastupovalo k některým zápasům (k nám nedojeli na domácí zápas o hodech,
což byla velká škoda, protože chodí tradičně hodně diváků). Toto mužstvo bylo ze
soutěže vyloučeno a všechny výsledky anulovány.
Jelikož je opět období prázdnin a dovolených, chtěl bych všem našim divákům,
hráčům a samozřejmě i funkcionářům, kteří se o chod našeho oddílu starají, za vše
poděkovat a popřát, aby si od fotbalu odpočali a načerpali sílu, pohodu a hlavně
chuť do další sezóny 2014/2015.
Nesmím zapomenout poděkovat našim sponzorům, kteří nás tradičně podporují
(ať už finančně nebo materiálně), bez kterých bychom ten náš „milovanej“ fotbal
nemohli provozovat. Patří mezi ně tradičně Obec Petrovice, AGRO družstvo Petrovice,
OHL ŽS, a.s., zámečnictví Vladimír Sobol, pokrývačství Pavel Daňhel a nástrojářství
Libor Jelínek.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Olda Sobol
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Konečná tabulka Okresní soutěže III. B v kopané:

Zveme vás
• sobota 19. července 2014
ŘEMESLNÝ JARMARK
- od 15 hodin, prostranství poblíž kulturního domu
UKÁZKA BOJE Z 10. – 11. STOLETÍ skupinou Voron ze Znojma
- v 15 hodin na husím rynku
- pro hravé děti a rodiče stanoviště – střelba lukem, hry, šerm, ukázka
zbraní
KONCERT DECHOVÉ KAPELY PETROVANKA
- oslava 20. výročí založení kapely
- od 17 do 19 hodin, plac před kulturním domem
- následuje volný program
- občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
- pořádá obec Petrovice ve spolupráci s Mikroregionem Moravskokrumlovsko
a partnerem mikroregionu Skupinou ČEZ
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• sobota 9. srpna 2014
19. MUCHA CUP
2. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH
- pořádá SPK Petrovice na fotbalovém hřišti
- turnaj v malé kopané a nejbalu
- více informací na plakátech a webových stránkách obce
www.petrovice.com

• sobota 9.srpna 2014
ZÁBAVA SE SKUPINOU CODEX
- pořádá SPK Petrovice na fotbalovém hřišti
- začátek ve 20 hodin

• sobota 23. srpna 2014
6. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN
- přespolní běh pro děti a mládež v různých věkových kategoriích
- zkoušky vědomostí a dovedností na stanovištích
- sraz v 15 hodin u kulturního domu
- cca v 17.30 hodin po skončení závodů ukázka sebeobrany
- pořádá SPK Petrovice
- více informací na plakátech a webových stránkách obce
www.petrovice.com

• pátek 29. srpna 2014
MALÝ FESTIVAL LOUTKY – pohádka „BÁBINKA VESMÍRNÁ“
- kulturní dům, začátek v 18 hodin
- loutkové představení v podání Divadla MAKÁ
- pořádá obec Petrovice ve spolupráci s MěKS Moravský Krumlov
- vstup zdarma

• neděle 7. září 2014
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOŠKOVÉ CHALUPY
- otevření venkovské usedlosti s doškovou střechou pro veřejnost,
od 15 hodin
- stálá expozice místního muzea a výstava fotografií na téma „hody“
- kulturní program - žáci ZŠ Lesonice, místní pěvecký sbor, cimbálka
- více informací na plakátu a www.petrovice.com
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• sobota 13. září a neděle 14. září 2014
TRADIČNÍ HODY
- pořádá místní chasa a obec
- hraje Petrovanka a Dreams
- došková chalupa otevřena pro veřejnost
• sobota 18. října 2014
VINOBRANÍ
- taneční zábava se skupinou Fantazie, prodej burčáku
- pořádá ČZS Petrovice, kulturní dům
• sobota 15. listopadu 2014
LESONICKÁ OCHUTNÁVKA
- pořádá obec Lesonice v sokolovně, začátek v 15 hodin
- hudební vystoupení zajištěno (upřesnění na plakátech)
- ochutnávka vín z vinařství Hanzlových
- v doprovodném programu zahraje harmonikář Roman Hrdina
- ochutnávka domácích pálenek a jiných specialit
- soutěž o nejlepší pomazánku (pravidla: pouze vlastní výroba; dodaný
kelímek označit jménem a názvem pomazánky; z jedné domácnosti
max. 3 druhy; nenatírat na pečivo - bude zajištěno na místě)

Co je psáno v kronikách
ROK 1930
(zapsal kronikář Oldřich Kypr)

Počátkem roku i později bylo mírné zimní počasí, sníh skoro žádný.
Dne 6. ledna sehráli místní ochotníci veselohru „Dědkové“, veselohru
o 4 dějstvích ze života venkovského od Frant. Jenneho. Čistý výtěžek věnován sboru
dobrovolných hasičů.
Dne 14. ledna přijela úřední komise a to pp. vládní rada Kuchyňka, inspektor
šk. Jan Karásek, inženýr staveb. Jekerle, úřední lékař J. Thier. Z obce přizváni
starosta obce Bauer Frant., předseda míst. škol. rady J. Sobotka, radní F. Štokinger
a správce školy Oldřich Kypr. Komise zjistila nedostatky při školní budově. Sepsán
protokol a navrženo školu opraviti.
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Dne 7. března 1930 vykonána oslava 80. tých narozenin T. G. Masaryka,
prvního presidenta naší republiky ve škole. Děti v ozdobené třídě po proslovu
říd. učitele přednesly básně, recitace i zpěvy.
V neděli 9. března sehráli ochotníci zdejší za režie říd. učitele na oslavu
80. narozenin presidenta divadelní hru „Zvony“, obraz z českého revolučního
boje ve 3 jednáních. Před představením vykonal říd. uč. přednášku k 80. letým
narozeninám presidenta T. G. Masaryka s jeviště, kde byl ozdobený obraz
p. presidenta. Po přednášce zazpívali všichni národní hymnu a sehrána zmíněná
hra.
Práce polní na jaře byly zahájeny již koncem měsíce března a začátkem
dubna.
Dne 1. dubna nastoupil na zdejší školu výp. učitel Antonín Jedlička, abiturient
reálky z Klepáčova u Blanska. Od 1. ledna do 31. března vyučoval na zdejší škole
říd. uč. sám. Obě třídy byly spojeny v jednu, všech žáků v ní bylo 60. Příchodem
jmenovaného vyučování zahájeno v obou třídách. Jmenovaný učil zde do konce
června 1930, pak odešel k rodičům do Klepáčova.
Dne 11. června podnikli žáci obou tříd za vedení tříd. učitelů výlet k prohlídce
Brna a výstavy.
Dne 29. června na cvičišti u školy oslavil zdejší sbor dobrovolných hasičů
25ti leté jubileum trvání sboru. Dopoledne provedeny zkoušky. Odpoledne
provedeno poplachové cvičení se stříkačkou. Pak na cvičišti provedeny prostná
se sekyrkami, které cvičilo 20 mužů v hasičském kroji. Poté provedeny se zdarem
trojice, které zacvičilo 10 mužů v hasičském kroji a 5 děvčat s hasičskými
štíty.
Pak dekorováni 3 zakládající členové diplomy, jsou to: Vodák J., Janda Jan
a Fr. Tauber. Po cvičení konána veselice, jež trvala do časných hodin ranních.
V červnu provedena oprava zdejší věže kostela a bílení. Opravu řídil stavitel
Bočka z Mor. Krumlova a vyžádala si nákladu 3.     Kč. (Pozn. red.: v kronice
chybí částka, je zde vynecháno místo pravděpodobně na dopsání skutečných
nákladů).
Žně začaly letos již počátkem července, ježto v červnu byla veliká parna
a obilí kvapem zrálo. Koncem července nebylo již mandelů na polích. Cena obilí
velice klesla.
Koncem srpna 1930 odstěhoval se z Petrovic p. farář Arnošt Svoboda do Holubic
u Brna, který zde působil 25 roků.
V červnu zemřel p. Kohoutek, byv raněn srdeční mrtvicí.
Hody konány tři dni 15. až 17. září. Počasí bylo nádherné, takže se hody
vydařily.
29

Kampaň v cukrovaře trvala od 16. října do listopadu a zúčastnilo se jí 23 lidí
z Petrovic.
Oslava 28. října vykonána ve škole i za účasti dospělých. Říd. učitel přednesl
o významu dne, po té poslouchali radiový přenos oslav z Prahy.
Dne 2. prosince bylo provedeno sčítání lidu. Sčítacím komisařem byl okres. úřadem
pověřen v době od 2. do 5. prosince říd. uč. Oldř. Kypr. Všech lidí v Petrovicích
přítomných dne 2. prosince bylo 461. Domovních čísel 118. Z nich 108 obydlených.
Od posledního sčítání v roce 1921 přibylo 26 lidí. Všichni české národnosti, nábož.
římskokatol., a z nich 4 bez vyznání, 5 českosloven. vyznání. (Pozn. red.: dále je
v kronice uveden podrobný soupis všech čísel popisných, majitelů domů a všech
osob přítomných včetně data narození).
Dne 8. prosince sehráli ochotníci veselohru o 3 jednáních „Páně Valentinův lásky
sen“ od J. Baldy. Po divadle byla poprve mikulášská nadílka. Dárků bylo asi 350.
Čistý výtěžek věnován hasičům.
Dne 31. prosince uspořádán sborem míst. hasičů sylvestrovský večírek. Sehrána
veselohra „Věčný panic“ (či Pan Koťátko se žení) od    (Nedopsáno, pozn. red.).
Pak zazpívány kuplety a k půlnoci sehrána půlnoční scéna.
Zimní počasí nastalo právě jako loni až na vánoční svátky, kdy napadl a zůstal
ležet sníh.

… pokračování příště, rok 1931
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U příležitosti
působiště jsme
kaplana o několik
knihy
obce.
otiskujeme:

změny svého
požádali pana
vět do pamětní
Jeho
zápis

Děkuji petrovickým farníkům
za jejich laskavost a dobrotu.
Budu vzpomínku na vás uchovávat
ve svém srdci a budu ze srdce nadále
posílat požehnání. Zůstávejte
v Ježíšově Nejsvětějším srdci.
Na slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova 27. 6. 2014
vděčně
P. Krč, kaplan
Svaté
přijímání
Bohumíra Hájka, Jana
Hynka, Ondřeje Závišky
a
Radka
Kováře,
19. červen 2011.

Společná
fotografie
pana
kaplana
se
současným kostelníkem
Jakubem Ondráčkem,
který drží v náruči
svou dceru Marušku
(kostel v Petrovicích,
27. června 2014).
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100 LET OD VYPUKNUTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Když 28. června 1914 výstřely sarajevského atentátu ukončily život rakouského
následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a rozpoutaly tak válku, nikdo netušil,
že bude trvat tolik let a že naroste do světových rozměrů. Z mužů, kteří z Petrovic
narukovali na frontu, se jich 14 nevrátilo.
V upomínku svým rodákům padlým a zemřelým ve světové válce nechala
petrovická omladina v roce 1921 zbudovat pomník.

Pomník obětem války umístěný na návsi za kostelem.

