
ZPRAVODAJ OBCE
P E T R O V I C E

ročník 7, číslo 3/2014 (červenec - září)

Chalupa s doškovou střechou byla slavnostně otevřena veřejnosti 7. září 2014.
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Interiér doškové chalupy 
byl vybaven dary občanů.

Celkový pohled na památku ze slavnostního otevření.
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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

blíží se konec volebního období 2010 – 2014 a ráda bych touto cestou poděkovala 
všem členům minulého zastupitelstva za práci, kterou pro obec odvedli. Myslím, 
že se podařilo zrealizovat některé investiční akce, které budou k prospěchu všem 
občanům naší obce. Na část projektů jsme získali dotace, ať už z Jihomoravského 
kraje, ministerstva kultury, ministerstva životního prostředí nebo Státního 
zemědělského intervenčního fondu. Stále však máme plány, co by se dalo v obci 
zlepšit či vybudovat.

V současné době je akcí číslo jedna kanalizace a čistírna odpadních vod. 
Ve výběrovém řízení zvítězila firma EVT, s. r. o., Svitavy, která by měla v nejbližších 
dnech začít s pracemi na čistírně a pokládce kanalizační sítě v místních komunikacích. 
Včas budete informováni o průběhu prací, aby nedocházelo ke kolizi v dopravě 
na obecních cestách. V zimním období se v krajských silnicích pracovat nesmí, 
takže kanalizační síť v těchto částech bude řešena v příštím roce. Informovat vás 
budeme i v souvislosti s přípravou projektových dokumentací domovních přípojek. 
Zastupitelstvo schválilo pořízení projektů pro ty nemovitosti, jejichž majitelé 
souhlasili s napojením na kanalizační řad a svůj souhlas podepsali panu Štěrbovi 
na technický podklad, který připravoval v létě roku 2013. Všichni tito majitelé 
nemovitostí dostanou od obce projekt, vyřízený územní souhlas a technický dozor 
zdarma, avšak podmínkou bude napojení na kanalizaci bezprostředně po kolaudaci 
kanalizace a ČOV. Připravujeme s právním zástupcem smlouvy a opět vás budeme 
včas informovat ohledně příprav domovních přípojek. V souvislosti s budováním 
kanalizace žádáme všechny občany o trpělivost a pochopení, neboť práce s výkopem 
zcela jistě přinesou do běžného života v obci určitá omezení. 

Všechny akce, které se v minulém volebním období podařily zdárně dokončit, jsou 
výsledkem dobře fungujícího zastupitelstva. Proto ještě jednou děkuji zastupitelům 
za dobré pracovní prostředí a sehranost týmu po celé čtyři roky.  Ne ve všech obcích 
je toto samozřejmostí a já jsem velice ráda, že se v Petrovicích zastupitelé dokázali 
vždy rozumně domluvit a šli za společným cílem! Velice si vážím i pomoci z řad 
občanů, kteří se nezištně a ochotně účastnili brigád.

Na závěr bych ráda za sebe i ostatní členy nově zvoleného zastupitelstva 
poděkovala za hlasy, které jsme od vás při komunálních volbách obdrželi. Budeme 
se snažit, abychom vaši důvěru nezklamali.

Irena Závišková
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Ze zasedání zastupitelstva obce
84. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 17. července 2014
•	 Starostka a místostarosta informovali ZO o vyhlášení výběrových řízení 

na zhotovitele kanalizace a ČOV a poskytovatele úvěru pro tutéž akci. 
•	 ZO projednalo a vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru 

o provedených kontrolách.
•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2014, viz příloha.
•	 ZO projednalo organizaci řemeslného jarmarku a koncertu DH Petrovanka 

v sobotu 19. 7. 2014.
•	 ZO projednalo organizaci slavnostního otevření doškové chalupy dne 7. 9. 2014 

a schválilo pořízení závěsného systému pro výstavu fotografií v celkové ceně cca 
9 000 Kč, upomínkových předmětů s námětem doškové chalupy a dvou druhů 
pohlednic obce.

•	 ZO projednalo žádost obce Lesonice o příspěvek na provoz koupaliště a schválilo 
příspěvek ve výši 10 000 Kč.

•	 Starostka informovala ZO o vyrozumění ze strany Policie ČR, obvodního oddělení 
Moravský Krumlov, o stavu vyšetřování vloupání do pohostinství v Petrovicích. 

•	 ZO projednalo a schválilo žádost SPK o konání taneční zábavy dne 9. 8. 2014 
na místním hřišti.

87. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 31. července 2014
•	 Starostka informovala ZO o termínech otevírání obálek veřejných zakázek 

na zhotovitele kanalizace a ČOV (7. 8. v 16 hodin) a poskytovatele úvěru pro 
tutéž akci. ZO rozhodlo o prodloužení termínu k podání nabídek na bankovní 
úvěr. Nabídky se budou otevírat 25. 8. 2014 v 16 hodin na obecním úřadě. 

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci mezi obcí Petrovice a Michaelou 
Karáskovou. Předmětem smlouvy je provádění dotačního poradenství z oblasti 
evropských a národních fondů.

•	 ZO projednalo a schválilo provedení výměny střešní krytiny na hospodářské části 
doškové chalupy.

88. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 14. srpna 2014
•	 Starostka informovala ZO o změně termínu otevírání obálek veřejné zakázky 

na poskytovatele úvěru pro kanalizaci a ČOV na 25. 8. v 16 hodin. 
•	 Starostka informovala ZO o výsledku otevírání obálek veřejné zakázky 

na zhotovitele kanalizace a ČOV ze dne 7. 8. v 16 hodin. Ze 3 došlých nabídek 
byla nejlevnější nabídka od firmy EVT stavby s.r.o. ve výši 34 990 000 Kč bez DPH, 
celková nabídková cena včetně DPH činila 42 337 900 Kč. ZO vzalo na vědomí 
závěry hodnotící komise ze dne 14. 8. 2014 obsažené v Protokolu o hodnocení 
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nabídek a ztotožnilo se s nimi. ZO projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, které bude následně zveřejněno v souladu se zákonem. 
ZO dále pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

•	 Starostka seznámila ZO s přidělením dotace od SFŽP na realizaci akce „Mokřadní 
prvky v obci“ ve výši 80 % celkových nákladů, tj. ve výši 3 124 567 Kč. ZO 
se pokusí zajistit financování zbývající částky tak, aby nebyla ohrožena stavba 
kanalizace a ČOV.

•	 ZO projednalo návrh příkazní smlouvy mezi obcí Petrovice a společností 
IWWAL consulting s.r.o., Kroměříž. Předmětem smlouvy je možná výstavba 
víceúčelového hřiště. ZO rozhodlo návrh smlouvy neschválit vzhledem k finanční 
zátěži, kterou pro obec představuje plánovaná výstavba kanalizace a ČOV.

•	 ZO projednalo žádost ředitelky MŠ o usazení přechodových lišt v MŠ při opravě 
podlah. Celková cena za pokládku linolea od firmy Roman Vlček, stavební 
činnost, Radniční 2, Miroslav, IČ: 44969333, se navýší o 110 Kč. Celková cena 
tedy bude činit 57 811 Kč včetně DPH. ZO v této souvislosti pověřuje starostku 
vypracováním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 6. 2014, kde bude 
uvedena tato celková částka.

89. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. září 2014
•	 Zastupitel Dalibor Záviška jako předseda komise pro otevírání obálek informoval 

ZO o uskutečnění otevírání obálek veřejné zakázky na  poskytovatele úvěru pro 
kanalizaci a ČOV dne 25. 8. Doručeny byly nabídky České spořitelny a ČSOB. 
Jejich vyhodnocení provede firma Europrojekt do příštího zasedání ZO.

•	 Starostka informovala ZO o podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem kanalizace 
a ČOV firmou EVT stavby s.r.o.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh Rozpočtového opatření č. 5/2014, viz příloha.
•	 ZO projednalo žádost Michala Veleby o odkoupení části pozemku ve vlastnictví 

obce p. č. 1699/2 sousedící s jeho parcelou č. 7/1. ZO přijalo záměr na prodej 
části obecní parcely č. 1699/2 sousedící s pozemkem žadatele č. 7/1 směrem 
k parcele č. 2775 v šířce pozemku p. č. 7/1. Vedle domu č. p. 1 zůstane 
zachována ulička pro pěší. Záměr na prodej pozemku bude vyvěšen na úředních 
deskách po zákonem stanovenou dobu.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy č. 12222014 mezi obcí Petrovice 
a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 252 
o výměře 7 m2 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova. Kupní cena byla stanovena dle 
znaleckého posudku a činí 300 Kč za 1 m2, tj. celkem 2 100 Kč.

•	 ZO pověřilo starostku projednat cenu za projekty přípojek na kanalizaci pro 
občany obce v maximální výši do 200 000 Kč.

•	 ZO projednalo organizační zajištění slavnostního otevření doškové chalupy, které 
se bude konat v neděli 7. 9. 2014. Dále ZO projednalo rozpis služeb zastupitelů 
v doškové chalupě během konání hodů.

•	 ZO schválilo konání tradičních hodů ve dnech 13. a 14. 9. 2014.
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•	 ZO projednalo žádost paní Alžběty Škarkové na pronájem části pozemku p. č. 
610/4 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO přijalo záměr na pronájem 
části této parcely (za domem č.p. 100) tak, aby byla zachována stávající ulička 
pro pěší. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou lhůtu.

90. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. září 2014
•	 Firma Europroject Boskovice provedla vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

na poskytovatele úvěru pro kanalizaci a ČOV. Výhodnější je nabídka České 
spořitelny. Z toho důvodu ZO schvaluje jako poskytovatele úvěru na uvedenou 
akci Českou spořitelnu a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh cenové nabídky od firmy MORES elektronic, 
s.r.o., Višňové 373, na montáž zabezpečovacího zařízení pro obecní úřad 
a doškovou chalupu v celkové ceně 22 260 Kč bez DPH.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy příkazní o obstarání záležitostí investora 
č. 22/2014/AD mezi obcí Petrovice a VZD Invest, s.r.o. Předmětem smlouvy 
je provádění autorského dozoru na akci „Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice 
u Moravského Krumlova“ v celkové ceně 36 300 Kč včetně DPH.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy příkazní o obstarání záležitostí 
investora č. 30/2014/TDS mezi obcí Petrovice a VZD Invest, s.r.o. Předmětem 
smlouvy je provádění technického dozoru investora na akci „Mokřadní prvky v k. 
ú. Petrovice u Moravského Krumlova“ v celkové ceně 66 550 Kč včetně DPH.

•	 Starostka seznámila ZO s vyúčtováním hodů. ZO schvaluje prominutí poplatku 
za nájem KD a spotřebu elektrické energie a úhradu poplatku OSA z rozpočtu 
obce.

•	 ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele 
pro akci „Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“.

91. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. října 2014
•	 ZO projednalo žádost pana Z. Kyliána na vytvoření polní cesty na parcelách  

č. 2016 a 2100. Řešení žádosti bude v kompetenci nového zastupitelstva, 
zástupců Agrodružstva Petrovice a vlastníka sousedního pozemku.

•	 ZO schválilo složení komise pro otevření obálek na akci „Mokřadní prvky  
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“ ve složení: Irena Závišková, Bohumír 
Vespalec, Eva Grunová, Roman Hájek a Marie Fálová, jako náhradníci Helena 
Janštová a Libor Jelínek. ZO pověřuje starostku k dalšímu jednání pro navazující 
kroky v této akci.

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2014, viz příloha.
•	 Starostka informovala ZO o uskutečněných schůzkách v rámci přípravy výstavby 

kanalizace a ČOV. 
•	 ZO projednalo a schválilo změnu modelu provozování vodohospodářské 

infrastruktury akce „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“. Obec jako člen 
svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč předá dokončené dílo do užívání 
Vodárenské akciové společnosti dle podmínek OPŽP. Obec dle Zásad svazku obcí 
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Vodovody a kanalizace o spolufinancování vodního díla je zařazena do seznamu 
akcí Střednědobého plánu tohoto svazku. Na základě této Zásady poskytne 
svazek obci finanční příspěvek na uvedenou akci ve výši max. 2,23 mil. Kč. ZO 
pověřilo starostku podpisem čestného prohlášení o způsobu zajištění budoucího 
provozu investice a rovněž oznámením této skutečnosti SFŽP.

•	 ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku od Ing. Jaroslava Sedláčka, Třebíč, 
na činnost koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. na stavbě „Splašková 
kanalizace a ČOV Petrovice“ ve výši 67 600 Kč bez DPH.

•	 ZO vyhodnotilo cenové nabídky na zpracování kanalizačních přípojek pro 
nemovitosti v obci Petrovice. ZO schválilo cenově výhodnější nabídku od Zdeňka 
Látala v celkové výši 233 772 Kč včetně DPH za 161 přípojek. ZO schválilo 
uhrazení částky za zpracování projektů kanalizačních přípojek, vyřízení 
územních rozhodnutí a zajištění odborné pomoci a dozoru při realizaci přípojek 
pro majitele těch nemovitostí, kteří se do následně stanoveného termínu připojí 
do stokové sítě. Majitelé nemovitostí, kteří nesplní uvedenou podmínku, uhradí 
obci veškeré výše uvedené náklady na jednotlivé přípojky. Tato skutečnost bude 
řešena písemnou smlouvou s každým majitelem nemovitosti.

•	 Starostka informovala ZO o podání žádosti TJ Petrovice na proplacení dotace 
od SZIF na dětské hřiště u kulturního domu.

•	 ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1699/2 
jedinému zájemci M. Velebovi. Zájemce si vytyčí pozemek na vlastní náklady, 
přičemž zůstane zachována ulička pro pěší vedle domu č.p. 1 v minimální šířce 
1 metr.

•	 ZO projednalo a schválilo pronájem části pozemku ve vlastnictví obce p. č. 
610/4 jediné zájemkyni Alžbětě Škárkové. Roční nájemné za uvedenou část 
parcely bude činit 100 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku na činnost TJ Petrovice ve výši 
5000 Kč.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost P. Bognera o pokácení 4 stromů vedle domu 
č.p. 3 z důvodu narušení základu štítové zdi a vjezdu. Uvedené stromy stojí 
v budoucí trase kanalizace. Žadatel si stromy pokácí na vlastní riziko a náklady.

•	 Starostka seznámila ZO s průběhem metodické návštěvy pracovníků Městské 
knihovny Znojmo v místní knihovně.

•	 Starostka informovala ZO o průběhu vyřizování žádosti o úplatný převod ideální 
½ pozemku p.č. 250 a bezúplatný převod ideální ½ pozemku p.č. 13 a 2981 
do majetku obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

•	 Starostka informovala ZO o provedené bezpečnostní prověrce na všech 
pracovištích a zařízeních obce.

•	 ZO projednalo a schválilo konání taneční zábavy Vinobraní dne 18. 10. 2014 
v kulturním domě.

•	 ZO projednalo zajištění komunálních a senátních voleb ve dnech 10. a 11. října 
2014.
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Informace občanům

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Zvolení členové zastupitelstva

Náhradníci
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Ze života mateřské školy

CO SE DĚLO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH?

Výsledky voleb do Senátu v naší obci:

 

Možná jste si všimli 
propagační tabule u vchodu 
naší mateřské školy, když 
jste šli po cestě kolem. 
Určitě jste si však všimli 
hromady sutě či vyřazených 
záchodků a umyvadel, 
které postávaly v průběhu 
prázdnin před školou. Ano, 
o  letošních prázdninách 
bylo v  Mateřské škole 
v Petrovicích opravdu 
rušno. Všechno začalo již 
dlouho před prázdninami 
zpracováním dvou projektů 
k získání potřebných 
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financí. Na jednom, který se týkal zbudování nové podlahy v herně a položení 
lina téměř v celé MŠ, se podílela obec Petrovice, druhý s názvem „Modernizace 
vnitřního vybavení MŠ v Petrovicích“ zpracovala sama ředitelka školy. Pokus 
o získání tolik potřebných financí  se zdařil v obou případech, a tak obec Petrovice 
získala z projektu 66 000 Kč, ředitelce MŠ bylo schváleno  na modernizaci celkem  
199 600 Kč. Práce v mateřské škole tak mohly být zahájeny…

Aby se vše zvládlo během hlavních prázdnin, bylo potřeba neotálet a pustit 
se do toho již před prázdninami. Ve  čtvrtek 19. června vypuklo velké stěhování 
MŠ do obecního bytu, kde jsme s dětmi prožili konec školního roku, a celkové 
vystěhování všeho zařízení a odstranění starého lina, se kterým nám pomáhali rodiče 
dětí. V pátek 20. června 2014 již od 6. hodiny ranní „nastoupili do práce“  ochotní 
tatínkové, kteří měli za úkol nejen vytrhat staré parkety a linoleum, ale i vyvozit 
zeminu z herny dle pokynů stavební firmy tak, aby v pondělí 23. června se mohly začít 
dělat nové betony, které musely 8 týdnů schnout. Že to byla práce hlučná, nelehká 
a ve značně prašném prostředí, o tom svědčí i výroky dětí z vedlejšího obecního 
bytu, které slyšely hluk a viděly prach vycházející z oken školy: „Paní učitelko, to 
bude dneska asi  velké dobrodružství…“ A já bych chtěla zvláště všem těm ochotným 
tatínkům, kteří nám s tímto „dobrodružstvím“ pomáhali, touto cestou ještě jednou 
moc poděkovat.

Po vyklízecích a přípravných pracích, které jsme s rodiči zvládli na jedničku, 
se od pondělí 23.června nastěhovala do školy stavební firma a spousta řemeslníků: 
vodaři, topenáři, elektrikáři, podlaháři, malíři a natěrači, obkladači, plynaři, 
a truhláři. Prací, které bylo potřeba za prázdniny zvládnout, bylo skutečně hodně: 
v herně školy byly zhotoveny nové betony, v téměř celé MŠ došlo k položení 
nového lina, proběhla celková rekonstrukce umývárny a sociálního zařízení 
pro děti tak, aby byla již natrvalo navýšena kapacita MŠ na 25 dětí, položena 
nová dlažba v kotelně, nově vymalovány prostory školy. Tyto práce byly hrazeny 
z projektu obce a z obecního rozpočtu a vyžádaly si celkově nemalou částku, a to  
211 135 Kč. 

Tímto však práce ve škole nekončily, ba naopak:  probíhaly nátěry veškerého 
obložení na chodbách, opravy elektroinstalace, nátěry trubek, dělících přepážek, 
tabule, montáž nových zářivek, garnýží v šatně, polic a věšáků v umývárně 
i v herně  a v neposlední řadě bylo potřeba zmodernizovat prostředí MŠ tak, aby 
došlo ke splnění všech podmínek projektu zpracovaného ředitelkou školy: pořízeny 
byly zcela nové šatní skříňky, zakoupeny nové výškově nastavitelné stolky a židličky 
pro děti, zbudován byl i  dětský hrací kout sestávající z nové moderní kuchyňské 
linky pro děti, rohové sedací soupravy  včetně 2 taburetů a konferenčního stolku. 
Nemalou radost nám udělalo i pořízení nového digitálního piana s možností 
celokapelových doprovodů  s klavírní židličkou, jedné z nejmodernějších učebních 
pomůcek – interaktivní tabule s notebookem a internetem a nové velkoplošné LCD 
televize. K pořízení všech těchto věcí byla z projektu zaplacena částka ve výši 
198 240 Kč a byla téměř vyčerpána. Spousta věcí byla zaplacena i z rozpočtu školy 
částkou 56 936, a tak celkově modernizace vnitřního vybavení školy stála naši školu 
255 176  Kč a obec 211 135 Kč. Uznáte jistě, že investice celkem 466 311 Kč by  
bez získaných dotací ze zpracovaných projektů byla v současné době 
nerealizovatelná.
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Nebyly to však jenom finance, ale i spousta hodin usilovné práce při zpracovávání 
i následném vyúčtování projektů a téměř celé prázdniny bez zastavení. Vždyť 
poslední montáže probíhaly ve škole v sobotu 30. srpna tak, aby školní rok mohl být 
v pondělí 1. září zahájen v téměř novém prostředí. Ale že to úsilí stálo za to, ocenili 
nejen rodiče se svými dětmi při příchodu do naší mateřské školy, ale i návštěvníci 
při „Odpoledni otevřených dveří“ v neděli 7. září, kteří se přišli do naší MŠ podívat. 
Nebylo jich málo, poněvadž se v tento den sjeli do naší obce podívat  na otevírání 
muzea v doškové chalupě. A mnozí z nich nešetřili chválou, a to i když znali mateřské 
školy třeba v Brně, Třebíči či na Mikulovsku. A vy, co jste to nestihli se k nám přijít 
podívat? Pro ty  je zde  pár fotografií z nově zrekonstruovaných prostor školy alespoň  
na  tomto místě:

 

nová šatna v naší škole

herna s novým nábytkem
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dětský hrací kout 
s moderní kuchyňkou 
a sedací soupravou 
s taburety

 

 

nově zrekonstruovaná 
umývárna se sociálním 
zařízením pro 25 dětí

A co napsat závěrem? Blíží se konec volebního období, a tak bych chtěla  
touto cestou  poděkovat celému zastupitelstvu a zvláště paní starostce Ireně 
Záviškové  za jejich vstřícnost, pochopení  a  velmi dobrou spolupráci posledních 
let, za zpracování projektu na nové podlahy  a jejich finanční podporu z rozpočtu 
obce. Současně chci také poděkovat všem rodičům i dalším rodinným příslušníkům, 
kteří přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc a všem  firmám a řemeslníkům za dobře 
odvedenou práci. Děkuji jménem zaměstnanců školy, ale i všech dětí, které 
v současnosti do naší mateřské školy docházejí, ale i těch, které ji budou navštěvovat 
v budoucnu. Vždyť se v tak krátkém prázdninovém čase naše mateřská škola změnila 
opravdu k nepoznání… 

Zdeňka Müllerová, ředitelka Mateřské školy v Petrovicích
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Ze života ZŠ Lesonice
=========================================================

OBNOVENO ZASTOUPENÍ VŠECH 
PĚTI ROČNÍKŮ ZŠ LESONICE

Prvního září 2014 nastoupilo 
21 žáků do pěti ročníků. 
Po jedenácti letech je opět 
škola obsazená všemi ročníky. 

A protože v loňském roce 
chyběl pátý ročník a nikdo 
neodešel, riskli jsme to a hned 
první den ve škole zahráli reprízu 
pohádky O perníkové chaloupce 
aneb jenom jako. Představení 
jsme věnovali nastupujícím 
žákům prvního ročníku.

Mnozí z vás měli možnost vidět, jak pohádka dopadla. Paměť sloužila dětem 
výborně, a pokud náhodou došlo k menším výpadkům, zafungovala kolegiální 
výpomoc v nápovědě. Nejdůležitější však zůstalo: chuť hrát a vydat ze sebe to 
nejlepší. 

…a tak se rozběhl školní „cvrkot“!

ZAJÍMAVOST

Dámy ve škole jsou evidentně v menšině, z 21 žáků je 6 děvčat a 15 chlapců. Ani 
když k děvčatům připočteme zaměstnankyně školy, nepomůže se tím změnit stav, 
hochů je stále více.:)
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NOVINKA: PROJEKT „MAPA UČEBNÍHO POKROKU“

Jako novinku zavádíme od letošního školního roku nástroj, sloužící k jiné formě 
hodnocení žáků než je klasické známkování.

Citace: http//nvm.scio.cz//: Mapa učebního pokroku pomáhá prostřednictvím 
průběžného hodnocení sledovat pokrok každého žáka ve vybraných vzdělávacích 
oblastech (český jazyk, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, 
přírodovědná gramotnost, angličtina a společenské vědy).

Tento nástroj poskytuje učitelům, žákům i rodičům prostředí, v němž je každá 
vzdělávací oblast rozdělena na několik částí (vláken), která je možno sledovat 
odděleně. Mapu vzdělávací oblasti tvoří šest úrovní, postupných kroků, které je 
třeba urazit ke zvládnutí předmětu. Každý žák může ve svém profilu sledovat 
svou vlastní cestu, která není nijak ovlivněna výkony jeho spolužáků. Přehledné 
zobrazení usnadní komunikaci mezi učitelem a žákem, žákem a rodičem i učitelem 
a rodičem. Prostřednictvím svého profilu žák může sledovat nejen své pokroky, ale 
má zde zaznamenanou i zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, které na své cestě 
plnil.

AKCE:  „ZASAĎ STROM PRO MÍR“

Dne 23. 9. 2014, u příležitosti podzimního slunovratu, se naše škola připojila 
ke světové akci u příležitosti Mezinárodního dne míru, vyhlášeného OSN. Zasadili 
jsme ovocné stromy na mezi pod lesem. Projekt vyhlásilo sdružení Tereza. Naše 
škola, která je zapojena do projektu „Les ve škole, škola v lese“ tuto výzvu s radostí 
přijala. Bylo pro nás ctí se k této akci připojit a v rámci environmentální výchovy 
motivovat žáky, kteří se budou o zasázené stromy starat. 

Simona Houdková
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Pozvánka

Přijďte s námi oslavit Advent. Připravujeme 
pro vás tradiční vystoupení pod vánočním stromem 
v obcích Lesonice a Petrovice. Datum bude 
upřesněno.

Chceme být školou otevřenou, zdravou, tvořivou 
a komunitní. 

Děkujeme všem rodičům, že dávají svoje děti 
do naší školy.

Za celý tým ZŠ Lesonice Emilie Mácová

Uskutečněné akce

DECHOVÁ HUDBA PETROVANKA OSLAVILA VÝROČÍ

V letošním roce uplynulo 20 let od založení dechové kapely Petrovanka, která 
vznikla v roce 1994. Po celou dobu je součástí kulturního života nejen v Petrovicích, 
ale i v okolních obcích. Neobejdou se bez ní hody, koncerty, plesy a festivaly. 
Příznivci dechovky mohli slyšet lidové písničky v jejím podání např. při masopustu 
v Rakousku, Znojemském vinobraní, na přehlídce Dolní Loučky u Tišnova nebo 
na festivalu u slovenských sousedů.

Jsme velmi rádi, že u nás takovou kapelu máme! Zároveň si ceníme vytrvalosti 
a elánu muzikantů, které jim – pevně věříme – vydrží ještě hodně a hodně dlouho. 
Velké poděkování si zaslouží zakládající i současní členové.

Dvouhodinovým koncertem jsme společně s Petrovankou oslavili krásné jubileum 
a přítomným návštěvníkům kapela zpříjemnila sobotní podvečer. Lidé si zazpívali, 
zatančili a bylo velmi pěkné, že si s kapelou společně zahráli i bývalí členové.

Součástí oslav byl řemeslný jarmark. Návštěvníkům se tak naskytla příležitost 
prohlédnout si a zakoupit nejrůznější výrobky. Na několika stáncích své řemeslo 
někteří i předváděli nebo dali příležitost zájemcům, aby si vlastnoručně zhotovili 
pěkný výrobek. Skutečně bylo na co koukat a mnohým jsme mohli závidět jejich 
šikovné ruce a nápaditost.

Během odpoledne jsme díky skupině Voron ze Znojma měli malou exkurzi 
do historie. Díky soubojům a dobovým oděvům jsme se jakoby ocitli v 10. století 
a vyslechli si příběh o životě kněžny Ludmily, později prohlášené za svatou. V té 
době se to boji jen hemžilo a členové skupiny Voron nám několik takových soubojů 
předvedli. Poté si děti i dospělí mohli prohlédnout historické zbraně, měli možnost 
vyzkoušet rozdělat oheň, tkát, střílet lukem, oštěpem i sekyrkami nebo zahrát si 
zajímavé středověké hry.

Program tohoto sobotního odpoledne pořádala obec Petrovice za finanční 
podpory Mikroregionu Moravskokrumlovsko a Skupiny ČEZ, partnerem mikroregionu. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a poděkování patří i starostům 
z Lesonic a Vedrovic za spolupráci.
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PŘÍZNIVCI NOHEJBALU ZAVÍTALI DO PETROVIC

V sobotu 9.8.2014 se konal kvalitně obsazený nohejbalový turnaj trojic v obci 
Petrovice u Moravského Krumlova – 2. Memoriál bratrů Veselých. Turnaj byl omezen 
pro 10 družstev, která se utkala ve dvou 5členných základních skupinách o postup 
do vyřazovací části. Do semifinále se probojovala družstva Řízci „A“ – BOŠ Znojmo 
a Tři Piva – Řízci „B“, z těchto dvou utkání postoupily do finále dva týmy Řízků, které 
tak porovnaly svoje síly o stupeň nejvyšší.

Celkové umístění:
1. Řízci „A“  (Michal Kadlec, Libor Zechmeister, Leoš Jandera)
2. Řízci „B“  (Josef Hicl, Petr Lebeda, Zdeněk Nippert)
3. Tři Piva  (Libor Semerád, Vít Havelka, Pavel Vostrejš)
Za pořádající tým „Nohejbal Raptoři“ děkuji všem zúčastněným mužstvům 

a budeme se těšit v příštím roce! 
Josef Cyrek ml.
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MUCHA CUP 2014 MÁ SVÉHO VÍTĚZE

Už 19 let se v Petrovicích u Moravského Krumlova pořádá sportovní turnaj MUCHA 
CUP. Poslední tři roky se kromě nohejbalu rozšířilo sportovní klání i o malou kopanou. 
Letos se akce konala v sobotu 9. srpna souběžně s Memoriálem bratrů Veselých, 
při kterém se utkala mužstva nohejbalistů. Na místní fotbalové hřiště se sjely 
příznivci kopané, ať už aktivní hráči nebo jen diváci. Počasí se vydařilo, o sportovní 
zážitky nebyla nouze a po celou dobu bylo pro všechny přítomné připraveno bohaté 
občerstvení. Fotbalové týmy vzájemně tvořili kamarádi, spolužáci, kolegové, 
rodinní příslušníci či rodáci z Petrovic. V konečném pořadí obsadila stupně vítězů 
tato družstva:

1. místo: 2BOBULE  2. místo: KOSÁCI 3. místo: 1. FC THC
Sportovní den byl zakončen večerní zábavou se skupinou CODEX. Děkujeme všem, 

kdo se podíleli na organizaci této akce.
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SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN

Již pošesté uspořádal SPK Petrovice za podpory celé řady dobrovolníků přespolní 
běh pro děti a mládež. Letos připadl termín pro tuto akci na sobotu 23. srpna 2014. 
V 15 hodin se u kulturního domu sešlo spoustu dětí i dospělých. Soutěžící byli podle 
věku rozděleni do 3 kategorií a byly jim rozdány vesty s čísly.

1. kategorie (předškoláci): Ben Gaiger, Patrik Záviška, Petr Hladík, Ela Gaiger, 
Simona Sovová, Anežka Macharová, Eliška Čeperová, Radek Světlík,  Liliana Černá, 
Šarlota Mrázová. 

Konečné pořadí na stupních vítězů:  1. místo  Petr Hladík
      2. místo Radek Světlík
      3. místo Patrik Záviška
2. kategorie (1. – 3. třída ZŠ): Jan Hladík, Eliška Macharová, Štěpán Čepera, 

Markéta Leitnerová, Jana Leitnerová,  Kryštof Vaníček, Petr Kylián, Vendula 
Gavendová.

V této kategorii zvítězili:    1. místo Eliška Macharová
      2. místo Štěpán Čepera
      3. místo Jana Leitnerová
3. kategorie (4. – 8. třída): Jana Závišková, Jan Kylián, Ondřej Záviška, Tomáš 

Hejlek, Jakub Kalčík.
Konečné pořadí:    1. místo Ondřej Záviška
      2. místo Jakub Kalčík
      3. místo Jana Závišková
Připraveno bylo celkem 14 stanovišť, na kterých závodníci plnili nejrůznější úkoly 

(zdolání lávky nad struhou, hledání v knihách, zdravověda, třídění odpadů, poznávání 
vlajek a symbolů ČR, orientace v dopravních značkách, střelba ze vzduchovky, hod 
šiškami na cíl, lanová dráha, nasazení kroužků na lahve, zdolání bludiště poslepu, 
hod na cíl, poznávání větviček ze stromů, skládání krabic).

Po vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen vítězům nás poctili návštěvou 
příslušníci Městské policie Moravský Krumlov. Zájemcům přiblížili práci policie 
a ukázali dětem i dospělým povinnou výstroj a výzbroj. Velký úspěch měly vysílačky, 
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zbraně a nástroj k měření rychlosti. Děkujeme ještě jednou Městské policii Moravský 
Krumlov za velice pěknou přednášku a za účast při dětském odpoledni.

Pro všechny děti byly přichystány špekáčky, které si nad ohýnkem opekly, 
nechyběla sladkost a paní hospodská Marie Potůčková věnovala dětem limonády – 
děkujeme ještě touto cestou za podporu sportovního odpoledne.

PRÁZDNINY JSME ZAKONČILI POHÁDKOU

Stalo se už tradicí, že se poslední srpnový víkend koná v naší obci divadlo v rámci 
Malého festivalu loutky. Obec ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Moravský 
Krumlov uspořádala na závěr letních prázdnin loutkové představení, letos s názvem 
Bábinka vesmírná. V pátek 29. srpna dorazily do kulturního domu herečky divadla 
Maká. V 18 hodin pohádka začala a díky důmyslným kulisám jsme se s hlavní postavou 
pohádky ocitli ve vesmíru. Po skončení představení následovala krátká přestávka 
a pak si zájemci mohli vyrobit vesmírné přáníčko nebo nádhernou hvězdu z papíru.
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DOŠKOVÁ CHALUPA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI

Na konci roku 2011 obec koupila chráněný objekt čp. 10 se záměrem vybudovat 
z něj místní muzeum. Po zakoupení nemovitosti jsme zveřejnili výzvu ke sběru 
dobového nábytku a předmětů vhodných k vystavení. Dne 7. září letošního roku byla  
zrekonstruovaná usedlost s doškovou střechou slavnostně otevřená a zpřístupněná 
veřejnosti. Slunné počasí, bohatý kulturní program, štědré občerstvení i ochutnávka 
vín místních vinařů přilákalo v den otevření téměř dvě stovky zájemců. Pozvání přijal 
i moravskokrumlovský děkan Pavel Bublan, který nám zrekonstruovanou památku 
slavnostně posvětil. 

Průběh prací při rekonstrukci chalupy:
listopad 2011 koupě objektu
listopad 2011  vyklízení dvora (VPP Miloš Prokop)
duben 2012 vyklízení objektu členy zastupitelstva
duben 2012 zhotoven projekt ke stavebnímu záměru (Ing. Michal Hlaváč)
duben 2012 záměr na využití objektu (Bronislav a Eva Grunovi)
od dubna 2012 sběr a evidence darů
květen 2012 úklid dvora, průjezdu (VPP Pavel Vaculík)
listopad 2012 oprava stropů v preshozu a v kolně (Vlastislav Solař)
listopad 2012 kompletní oprava podlahy v ševcovské dílně (Vlastislav Solař)
listopad 2012 rekonstrukce dveří do kolny a preshozu 
prosinec 2012 oprava stropu v průjezdu 
únor 2013 nové elektrické vedení 
květen 2013 brigáda zastupitelů na vykopání plochých kamenů z vinohradů
  pro vydláždění chodníku a dvorku
srpen 2013 otloukání omítek (VPP Marie Potůčková, Marcela Tomečková, 
  Jaroslava Vespalcová)
září 2013 ukázka omítání (Marek Vlček, Lysovice)
září 2013 rekonstrukce elektroinstalace
září 2013 omítání zdí (Vlastislav Solař, Veronika Gavendová)
říjen 2013  exkurze dětí z MŠ Petrovice, nahazování hliněné omítky
říjen 2013 odstranění elektrické přípojky ze střechy a z čelní zdi 
říjen 2013 vysprávka střechy v místech zatékání
  a po odstranění el. přípojky (František Pavlica)
listopad 2013 omítky po elektroinstalaci (Vlastislav Solař)
listopad 2013 pokládka kamenů v obvodovém chodníku
  (Vlastislav Solař, OPP Drahomír Zpěvák)
prosinec 2013 bílení stěn a fasády vápenným nátěrem
  podrovnávka obarvená sazemi (Vlastislav Solař, Veronika Gavendová)
únor 2014 oprava exponátů  (Ivana Frimelová, Petr Kučera)
únor 2014 natáčení České televize
březen 2014 úklidové práce (Ivana Frimelová)
duben 2014 bílení obvodové zdi (AGRO družstvo Petrovice – Josef    
  Hercik, Stanislav Fiala)
květen 2014 výsadba květin v předzahrádce (VPP Petra Ondráčková)
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červen 2014 vydláždění dvorku plochými kameny 
  (Vlastislav Solař, OPP Karel Tréšek ml.)
červenec 2014 rekonstrukce vodovodu v kuchyni
červenec 2014 oprava střechy nad chlívky (Pavel Daňhel)
srpen 2014 líčení vápnem, natírání podrovnávky (VPP Karel Tréšek st.)
srpen 2014 úklid po líčení a příprava exponátů (VPP Petra Ondráčková)
srpen 2014 úklid po líčení (Jana Hladíková, Jaroslava
  Vespalcová, Helena Janštová, Irena Závišková)
srpen 2014 instalace fotografické výstavy
  (Eva Grunová, Irena Závišková)
srpen 2014 vytržení pařezů (AGRO družstvo – Marek Štros, Jan Vašulín 
  a VPP K. Tréšek st.) 
srpen 2014 navezení hlíny a úprava terénu vedle chalupy (AGRO 
    družstvo Petrovice – Pavel Janšta a pracovníci na VPP)
srpen, září   instalace expozice (Ivana Frimelová, Eva Grunová, Irena Závišková, 
  VPP Petra Ondráčková, Karel Tréšek st.) 
září 2014 výroba a montáž lavičky kolem lípy

Popis objektu 
Památkově chráněná chalupa čp. 10 je příkladem typické domkařské usedlosti 

jihozápadní Moravy. Dvoutraktový dům je okapově orientovaný ke komunikaci. Je 
postavený z nepálených cihel. Stěny jsou omazány hlínou smísenou s řezankou. Celý 
dům je olíčen vápnem. Na olíčení podrovnávky bylo použito sazí. Sedlová střecha 
je krytá došky ze žitné slámy. Dům má tradiční tříkomorový půdorys: jizba – síň – 
komora a typická malá okna. Stropy jsou trámové s prkennými záklopy, podlahy 
jsou ve všech místnostech prkenné.  Předzahrádka je ohraničená laťovým plotem, 
původní rumpál nahradila ruční studna. Na malém dvorku jsou chlívky pro drůbež 
a kozu. Ze dvora je přístup do sklepa klenutého z lomového kamene.

Posloupnost vlastníků 
Dům byl postaven pravděpodobně v první dekádě 18. století. Prvním majitelem 

nově postavené domkařské usedlosti byl Říha Čurda, uvedený v pozemkové knize 
z let 1693-1757. Po něm od roku 1740 chalupu vlastnil syn Antonín Čurda. V roce 
1749 drží domek Jakub Včulek , který je zmiňován i v tereziánském katastru roku 
1765. V době udělování čísel popisných byla majitelkou vdova Anna Macháčková. 
Dům obdržel číslo popisné 10, které mu zůstalo dodnes. V roce 1775 se z domu 
se platila daň 1 zl. 12 kr., úrok vrchnosti 19 kr. a vztahovala se na něj robotní 
povinnost jednou osobou jeden den v týdnu po celý rok. Od domkařky Macháčkové 
dům koupil Vavřinec Pavliček, který je uveden v josefinském katastru. Domkařské 
stavení tvořila jedna místnost, komora a chlív. Dům pak zdědila dcera Mariana, 
která se v roce 1813 provdala za Jana Kováře z Petrovic. Rodina Kovářova vlastnila 
dům přes sto let po další tři generace.  

Janův stejnojmenný syn se roku 1843 oženil s Terezií Brustmanovou z Lesonic 
a zřejmě to byl on, kdo přestavěl dům do podoby, jak jej známe dnes. Jan 
a Terezie Kovářovi měli šest dětí: Marianu (19.11.1843-17.3.1853), Josefu 
(11.12.1846-4.6.1847), Jana (*1.5.1848-), Josefu (*13.4.1850-) provdána za Ignáce 
Kováře z Petrovic, Anežku (*19.1.1853-) provdána za Leopolda Sobotku, bednáře 
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v Rybníkách, a Antonii (*8.8.1860-) provdána za vdovce Ignáce Kováře z Dobelic. 
Otec Jan Kovář roku 1866 ovdověl, v 45 letech se znovu oženil s 43letou Kateřinou 
Vybíralovou z Rybníků. Měli spolu syna Václava, který však zemřel v dětském věku. 
Kateřina Kovářová na domě dožila do roku 1911, dům byl zapsán do vlastnictví 
nejmladší dcery Antonie, která s manželem Ignácem Kovářovým bydlela v Dobelicích 
na půllánu čp. 21. 

Od září 1917 si dům pronajal švec Jana Kolesa ze Zňátek. Rodina Kolesova 
v domě žila se čtyřmi dětmi Janem, Karlem, Marií a Annou po celou první republiku. 
V průběhu války z Petrovic odešli, dům nejspíš přešel na obec. Po válce si domek 
koupili Matěj a Marie Šídlovi, kteří měli osm dětí a od roku 1940 žili v Petrovicích 
v obecním chudobinci. V domě čp. 10 s nimi zůstal bydlet rozvedený syn Josef, 
nelichotivě přezdívaný „Nepivoda“. Vdova Marie Šídlová v domě dožila do svých 85 
let, zemřela v roce 1981, její syn zemřel o rok později. Poté zůstal dům po nějakou 
dobu neobydlen. V posledních dvaceti letech chalupu o víkendech obýval a udržoval 
zeť poslední majitelky Milan Brym z Brna, který zemřel v roce 2009. 

Expozice 
Petrovická došková chalupa je jednou z mála dochovaných památek lidové 

architektury na Znojemsku. Stáří domu odhadujeme na 160 let. Hliněná chalupa 
se střechou ze žitné slámy je památkově chráněna od konce 60. let. Obec objekt 
zakoupila se záměrem, že bude sloužit obci k vnější propagaci, jako muzeum a místo 
uchování paměti. Dům prošel celkovou rekonstrukcí ve snaze o zachování starých 
postupů a technologií. Při řešení umístění expozice jsme vycházeli z daných dispozic 
domu: tři obytné místnosti, kůlna, lisovna (preshoz), sklep, chlívky na kozu a drůbež 
a průjezd (forhaus).

Seknice  
- největší místnost - seknici jsme pojali jako místo uchování obecní paměti, tedy 

výstavní místnost, kde chceme obměňovat tematické výstavy. První čtyři panely jsou 
věnovány došce, podobě objektu v různých dobách a příležitostech, uvidíte stav 
objektu při zakoupení a i průběh prací při rekonstrukci. První tematickou výstavu 
jsme věnovali hodům, které u nás slavíme v polovině září před svátkem Posvěcení 
svatého kříže. 

Síň
 - vstupní místnost – kuchyň je zařízena vesměs z původního nábytku po posledních 

majitelích a chceme touto expozicí nabídnout pohled do kuchyně našich prarodičů. 
Za pozornost stojí malovaná police s rostlinnými dekoracemi, která připomíná 
malovaný nábytek z Mohelna. Fotografie nám mají přiblížit podobu někdejších 
obyvatelů došky. 

Komora 
- ve světničce, kde dřív spávaly děti, je umístěná dětská malovaná postel, asi 

nejvzácnější exponát, který jsme získali do muzejních sbírek. U okna najdeme 
koutek zařízený pro ševcovské řemeslo. Chceme si tím připomenout obuvníka - 
ševce Jana Kolesu, který v doškové chalupě bydlel po celou dobu první republiky. 
Pozornosti neujde netypický šicí stroj Singer na šití bot. 

Kůlna 
– v kůlně a částečně i na dvoře je umístěna expozice drobného zemědělského 

a řemeslnického nářadí. Vaší pozornosti si zaslouží nástroj na výkrm husí, réblák 
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na kukuřici, míchadlo na povidla a jiné. U některého nářadí ani nevíme, jak se 
vlastně používalo, tak budeme rádi za doplnění. 

Lisovna 
– v lisovně (v preshozu)  a ve sklepě je umístěna vinařská expozice, připomínající 

zdejší vinařskou tradici. Pěstování vinné révy se zde připomíná již v roce 1298. 
V „Petrovické hoře“ byly rozsáhlé vinice a zdejší obec měla vlastní horenské 
právo, včetně práva trestat na hrdle. Jediným svědkem petrovického hrdelního 
soudnictví je dnes jméno polní tratě Šibenice. Popraviště stávalo na kopci při staré 
cestě do petrovických vinohradů. V Petrovické hoře měli své vinice kromě obyvatel 
okolních vesnic a městeček mimo jiné také řeholníci žďárského kláštera. Středověké 
vinice byly v dnešní viniční trati Kokešperky (dnes uváděna jako trať Kokusové hory). 

Průjezd 
– v průjezdu (forhausu) jsme za pomoci jediného výrobce došků pana Pavlici 

instalovali ukázku výroby došků ze žitné slámy. Najdete zde snopy, došky i povřísla, 
kterými se došky přivazovaly ke střešním latím. 

Prostranství vně chalupy 
– v předzahrádce je původní hrušen, květenu jsme vysázeli podle toho, co se dřív 

v předzahrádkách pěstovalo. Vedle došky do volného prostoru jsme umístili řepák 
a řezačku, rádi bychom zde vystavili více zemědělských strojů. Pokud doma máte 
a překáží vám, prosím nabídněte.

 Poděkování za exponáty 
Je nám milou povinností poděkovat všem dárcům a příznivcům muzea, kteří 

nám věnovali, nebo dlouhodobě zapůjčili vystavené exponáty. Všechny darované 
předměty jsme ani nevystavili, jsou umístěny v depozitáři a budou použity jindy. 
Poděkovaní si zaslouží (řazeno abecedně, u občanů z Petrovic je uvedeno číslo 
domu): Jiřina Bauerová Brno, Jan Becha Vedrovice, Brymovi Brno, Bystří Brno, Marie 
Fálová Lesonice, Anna Fialová čp. 139, Ivana a Jiří Frimelovi čp. 15, Alena Grunová 
Rakšice, Bronislav a Eva Grunovi čp. 46, Jana Haraštová Chrlice u Brna, Pavel 
Herman Lesonice, Jaromír Hladík čp. 42, Jana Hladíková čp. 47, Dana Hodečková, 
Chlebečkovi Trstěnice, Helena a Štěpánka Janštovy čp. 4, Libor Jelínek čp. 69, 
Danuše Jelínková Lesonice, Pavel Jiřikovský st. M. Krumlov, Kašpárkovi M. Krumlov, 
Drahomíra Klikarová čp. 119, Milan a Jaroslava Komárkovi čp. 36, Františka Krejčová 
čp. 53, Pavel Křepela Skalice, Petr Kučera čp. 45, Kyliánovi čp. 119, Jan Luxemburk 
Praha, František a Renata Macharovi M. Krumlov, Zdeňka Müllerová M. Krumlov, 
Petr Novotný čp. 1, Petr Ondráček, Věra Ondráčková čp. 124, Petr Piáček Znojmo, 
Marie Potůčková čp. 148, František Pavlica Hroznová Lhota, Jan Schovanec čp. 110, 
Zdeněk Šípek Skalice, paní Šlapanská Hostěradice, Jiří Solař čp. 81, Solařovi čp. 65, 
Lenka Spáčilová Brno, Vítězslav Stix M. Krumlov, Ota Štraus Skalice, Zdeněk Tauber 
čp. 59, Karel Tréšek, František a Květoslava Tumpachovi M. Krumlov, Jitka Vávrová 
Lesonice, Pavel Vespalec čp. 80, Emilie Vespalcová čp. 125, Jaroslava a Bohumír 
Vespalcovi čp. 40, Všetulovi M. Krumlov, Dalibor Záviška čp. 43, Marie Závišková čp. 
33, Jiří a Irena Záviškovi čp. 33, ZUŠ M. Krumlov - výtvarný obor.

Otvírací doba v doškové chalupě je od 1. května do 31. října každou neděli  
od 15 do 17 hodin, jinak po domluvě kdykoliv. Zájemci se mohou obracet na telefonní 
číslo obecního úřadu 515 323 123 nebo 724 185 508.

Eva Grunová
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HODY 2014

Letošní hody se konaly ve dnech 13. a 14.9. Funkci stárka vykonával již potřetí 
Ladislav Tréšek, stárkovou se stala Štěpánka Janštová. Neděle patřila nejmladšímu 
páru, a to Janu Hynkovi a Terezii Slámové.

Tyto hody se vyznačily opravdu dobrým vínem. Letos jsme je netradičně zakoupili 
v Maršovicích ve vinařství pana Troppa, které navíc doplnilo několik litrů od vinaře 
Tomáška ze Znojma. Letošní odlišností, a doufejme i nově zavedenou tradicí, byla 
možnost zakoupení hodovního vína s jedinečnou etiketou.

Dalším znakem těchto hodů bylo špatné počasí. Během cesty pro máju a zvaní 
po vesnici kluci promokli až na kost. Štěstím bylo, že se na odpolední zavádění 
stárků počasí umoudřilo a tančilo se na place pod májou. V neděli k nám bohužel 
počasí tak vstřícné nebylo a donutilo nás zavádění přesunout do kulturního domu. 
Tím se letošní hody vryjí do paměti, neboť je tomu přesně 30 let, co chasa pod 
zavřenou střechou naposledy zaváděla. Doufejme tedy, že se od letošního roku 
budeme dalších třicet let těšit ze slunného hodovního počasí.

Dobré víno zapříčinilo veselou náladu celé chasy, počasí také udělalo své. A tak se 
stalo, že jsme v sobotu na plac dorazili s hodinovým zpožděním. Mnozí z přihlížejících 
si při příchodu chasy na plac ťukali prstem na čelo, klepali na hodinky apod. Někteří 
dokonce konstatovali, že na hody už nikdy nepřijdou. Hody jsou přeci o dobrém víně 
a dobré náladě, a tak nedovolme, aby hody kazila taková maličkost, jako je pozdní 
příchod.

Často slýchávám, že hody jistě brzy skončí, protože mladých ubývá. Statistika 
těchto hodů ale mluví jinak. Chasa se tentokrát dostavila na plac v počtu 20 párů. 
Z toho bylo 22 zavádějících místních, 18 přespolních. Přibylo i několik mladých 
Petrováků, což je pro hody velice pozitivní.

Chtěla bych tímto upřímně poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem 
ke zdárnému konání hodů. Za tím vším nestojí pouze stárek a stárková, ale spousta 
dalších lidí. Velký dík patří také chase, která fungovala perfektně.

Na závěr bych chtěla vyzvat všechny mladé z Petrovic. Hody jsou úžasná tradice, 
která si zaslouží vytrvat nadále. Záleží pouze na nás, jak se k tomu postavíme. 
Pojďte hody podpořit J.

Štěpánka Janštová
VYÚČTOVÁNÍ HODŮ 2014

příjmy      výdaje
chasa   13 500 Kč  Petrovanka  29 000 Kč
z vesnice  20 472 Kč  Dreams   11 000 Kč
sobota vstupné   1 600 Kč  mája    1 500 Kč
zábava vstupné   9 940 Kč  víno   15 000 Kč
neděle vstupné   5 240 Kč  rozmarýny    1 820 Kč
stréci    5 335 Kč  věnec, kytka     418 Kč
prodej vína   7 400 Kč  krepový papír       898 Kč
příspěvek obce   5 000 Kč  mše      200 Kč
celkem   68 487 Kč  guláš,pití–muzikanti  3 609 Kč
      příspěvek obci   5 000 Kč
      celkem   68 445 Kč
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Celkové vyúčtování 68 487 – 68 445 = +42 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo prominutí poplatku za nájem sálu a spotřebovanou 

energii a schválilo uhrazení poplatku OSA ve výši 1 631 Kč.

Ze sportu

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY PO 7 ODEHRANÝCH KOLECH

Jako každým rokem opět v polovině srpna začala nová fotbalová sezóna 
2014/2015. Po loňské premiéře ve III. tř. OFS Znojmo a její udržení nastupujeme 
opět do této soutěže s odhodláním se ve III. třídě udržet, ale všichni, kdo na fotbal 
chodíme a sledujeme jej, aspoň trochu vnímáme, že to nebude vůbec lehké. Hlavním 
důvodem si myslím bude ukončení činnosti naší dlouholeté opory v brance Tomáše 
Bauera,  na kterém jsme měli naši defenzívu postavenou a mohli se na něj hodně  
spolehnout. Další změny v kádru jsou odchody loňských posil z Mor. Krumlova, a to 
Jirky Kotlána a Tomáše Houdka. Náš kádr jsme doplnili o našeho nového občana 
Luďka Krejčího, hostujícího Martina Věcheta z Bohutic, Honzu Pavlíka z Rakšic, 
mladého Jakuba Škůrka z Mor. Krumlova a v posledním zápase již hrajícího Petra 
Lichovníka z Mikulovic. Samozřejmě nesmíme zapomenout na post brankáře, 
na který nastoupil  Dalibor Hladík, náš náhradní brankář v době, když chytal Tomáš 
Bauer. To je v krátkosti vše, co se v mužstvu během staré a nové sezóny událo. 

K prvnímu zápasu nové soutěže jsme zajeli na hřiště tradičního rivala do Polánky, 
kde jsme překvapivě odehráli slušné utkání a odvezli si 1 bod za remízu 2 – 2  
(2 – 1). Mužstvo ukázalo sílu a i když prohrávalo už 2 – 0, tak zápas vyrovnalo 
a ještě mělo několik možností, abychom odvezly body všechny. Bohužel to nevyšlo 
a v dalších zápasech podzimu už se nám tolik nedaří a i když většinou první poločasy 
hrajeme vyrovnané zápasy s dobrým výsledkem, tak druhé poločasy nás už stojí 
hodně psychických i fyzických sil a prohráváme utkání většinou větším brankovým 
rozdílem. Máme za sebou odehraných 7 kol s mužstvy, které budou určitě patřit 
do té horní poloviny naší tabulky a mužstva, která by se měla pohybovat s námi 
ve druhé polovině, nás teprve čekají. Věřím, že se nám podaří nějaký (nejlépe 
hned nejbližší) zápas vyhrát a tím nakopnout tak trochu naši podlomenou psychiku. 
Zatím máme v tabulce jen ten bodík z Polánky a 6 zápasů jsme prohráli. Stojí před 
námi ještě 7 zápasů a úkol bodovat, abychom se nemuseli dívat na aktuální tabulku, 
kde jsme na posledním místě. Naše tradiční trápení z loňské sezóny prosadit se 
gólově v koncovce pokračuje a na jednu branku potřebujeme několik šancí a pak 
po individuálních chybách či hrubkách dostáváme i laciné branky, což je v zápasech 
pro všechny ubíjející. Mužstvu stále věřím, že se dostaví lepší hra i výsledky 
a do konce podzimu se společně s našimi diváky budeme radovat ještě z nějakého 
vítězství a hlavně předvedené hry, která bude bavit diváky, samotné hráče a všechny, 
co se okolo fotbalu motají.

Rád bych za mužstvo pozval naše fanoušky, aby přišli náš tým v dalších zápasech 
podpořit.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť. 
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Rozpis zbývajících zápasů na podzim:
Kolo Domácí  Hosté   Termín   Den
13. Petrovice Břežany A  02.11. 10:15  NE
14. Petrovice Polánka   09.11. 10:15  NE

Ze zákulisí našeho fotbalového týmu se podělil Olda Sobol

Zveme vás
• od 3. listopadu 2014 
KREATIVNÍ KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
- každé pondělí dopoledne od 10 do 11 hodin na obecním úřadě v Petrovicích
- zveme rodiče a děti z Petrovic i okolí
- společné hry, vyrábění, trávení volného času

• 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 Hanzelových
- 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)

Tabulka Okresní soutěže III.B po 8 kolech:
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• neděle 16. listopadu 2014
4. LAMPIONOVÝ  PRŮVOD  SE  STEZKOU  ODVAHY
- pořádá TJ před kulturním domem v Petrovicích
- sraz v 16.45 hodin u kostela
- lampiony a strašidelné kostýmy s sebou
- před KD vás přivítá čarodějnice Morgana a její kouzla (ohnivé biče, hořící koule)
- pro odvážné bude připravena stezka odvahy
- po průvodu možnost vyrábění strašidýlka v sále KD
- občerstvení zajištěno (čaj, svařené víno, topinky)
- koná se pouze za příznivého počasí, vstupné dobrovolné

• pátek 21. listopadu 2014
VÁNOČNÍ  TVOŘENÍ  V  KNIHOVNĚ
- přijďte si vyrobit vánoční dekorace a blahopřání
- určeno dětem i dospělým
- Místní knihovna Petrovice, začátek v 18 hodin, vstup zdarma
- možnost přihlášení nových čtenářů do knihovny

• prosinec 2014
ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMU
- pořádá ZŠ Lesonice, termín bude upřesněn
- vystoupení žáků u vánočního stromu na husím rynku
- občerstvení zajištěno, kančí guláš, svařené víno, čaj, vstupné dobrovolné

• pátek 5.prosince 2014
MIKULÁŠ
- pořádá místní chasa

• pátek 26. prosince 2014
VÁNOČNÍ  KONCERT
- pořádá místní pěvecký sbor 
- vystoupí také žáci ZŠ Lesonice a Dechová hudba Petrovanka
- kostel Povýšení svatého Kříže Petrovice, více informací na plakátech

• středa 31. prosince 2014
SILVESTROVSKÁ  ZÁBAVA
- pořádá ČZS Petrovice
- taneční zábava se skupinou CODEX, kulturní dům Petrovice, začátek ve 20 hod.

PRAVIDELNÁ  CVIČENÍ 

 CVIČENÍ  PRO  MLADŠÍ  DĚTI
- kulturní dům Petrovice, od listopadu každé pondělí od 16 do 17 hodin
- zlepšení kondice, gymnastické a atletické prvky
- s sebou sportovní obuv na přezutí!!!
- pod vedením Bohumíra Vespalce, vstup zdarma
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 TAE-BO 
- kulturní dům Petrovice 
- každé pondělí od 18.30 do 19.30 hodin
- lektorka Pavla Schovancová, vstup 50 Kč
- s sebou karimatku, pití, ručník, sportovní obuv na přezutí!!!

 CVIČENÍ PRO ŽENY
- kulturní dům Petrovice
- každé úterý od 19 do 20 hodin
- protahovací a posilovací cvičení s činkami a posilovací gumou
- s sebou karimatku a sportovní obuv na přezutí!!!
- vhodné i pro starší, vstup 20 Kč

 ZUMBA INFO
Z důvodu pracovního vytížení se prozatím Zumba konat nebude. Pokud máte 

zakoupenou permanentku, spojte se s paní Sulikovou, tel.: 736 624 585 nebo 
724 904 244 a budou vám vráceny peníze za nevyčerpané lekce.

Co je psáno v kronikách

ROK 1931

Počasí začátkem roku bylo mírné. Sněhu napadlo v lednu dosti, ale dlouho 
se neudržel. Dne 11. ledna konal sbor dobr. hasičů v Petrovicích valnou schůzi. 
Činných členů je 21, přispívajících 23. Zvoleni lístky starostou J. Vodák, náčelníkem  
Fr. Bauer, jednatelem Sobotka Jan, vzdělavatelem Oldř. Kypr a pokladníkem 
Rudolf Sláma.

Dne 18. ledna konán v ozdobeném sále p. Sobotky ples dobr. hasičů. Ples byl 
dosti navštíven, ač byla pozorovat finanční tíseň, která znemožnila některým se 
zúčastniti.

Dne 6. února začal padati sníh nepřetržitě více jak celý den. Napadlo ho více 
jak ½ m. Štěstí, že bylo bezvětří, jinak mohly býti závěje až několik metrů. Obava, 
že bude mnoho vody se nesplnila. Sníh pomalu rozpouštěl, takže v polovici března 
nebylo již žádného. 

Ostatky konány 3 dny. Prvním stárkem byl Fiala Jan, který ač 49letý, přece 
vesele roztáčel tancechtivé. Ve čtvrtek chodili chasníci po domech a sbírali maso, 
vejce a peníze. Též uzmuli několik slepic. V sobotu pak byla hostina u první stárkové 
Šídlové. Při hostině nechybělo maso též ze dvou psů.

V neděli 3. května sehráli v hostinci žáci zdejší školy „Překvapení“ od Mellanové, 
žertovný výstup pro dívky, „Jeden za druhého“, žert z dětského života a „Kněžka 
Kazi“ od Drimla. Hráno zde s dětmi poprvé a vše dobře skončilo. Hráno odpoledne 
i večer. Hrubý příjem činil 462 Kč 40 hal.; čistého zisku se použije k zakoupení školní 
lékárničky a pomůcek. 
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V neděli 22. března přišla velká voda. Krajiny u řeky byly zatopeny. Odpoledne 
poprve letos zahřmělo.

30. března t.r. vysázela obec za školou 50 třešní. Stromky jsou z ivančické školky, 
kus po 18 Kč.

26. dubna konána chasou před hostincem taneční zábava.
V květnu a červnu vůbec nepršelo, proto veliké sucho.
10. června přihnala se od severozápadu bouře s kroupami. Naše trať byla 

nepatrně poškozena, zato u Jamolic potlučeno místy až 80 %.
Dne 9. června přijela úřední komise z Mor. Krumlova, aby zjistila nedostatky 

při zdejší školní budově. Sepsán protokol, kterým zástupci obce a místní škol. rady 
slibují do 2 roků školu opraviti a přestaviti.

Dne 29. června pořádali hasiči výlet na hřišti u školy. Muži (12) cvičili se žebříky, 
prostná trojic s praporky zacvičilo 18 děvčat a 10 hasičů a 5 děvčat s 10 hasiči cvičilo 
s hasičskými štíty. Po té byla veselice.

Žně počaly jako každoročně počátkem července. Počasí stále parné a naprosto 
bez deště. 

Dne 20. a 21. září konány hody, pouze 2 dny, pro letošní hospodářskou i finanční 
tíseň.

Dne 27. září konány v naší obci volby. Celkem volilo z 284 oprávněných voličů 
267. Čtyři lístky neplatné. Obdrželi hlasů:
čís. 1 -  lidovci 
60 hlasů – zvoleni Sobotka Josef, čís. 52, Bogner Jan, čís. 20, a Břínek Josef, čís. 54
čís. 2 -  Národní obec Fašistická
99 hlasů – zvoleni Bohumil Záviška, č. 43, Antonín Šídlo, č. 70, František Bauer,  
č. 67, Josef Kopeček, čís. 105 a Josef Hladík, č. 85.
čís. 3 -  sociální demokraté 
32 hlasů: zvolen Jan Kraus, čís. 110.
čís. 4 -  křesťansko-sociální
36 hlasů: zvoleni František Šídlo, č. 48, Frant. Opálka, čís. 77.
čís. 5 - republikánská strana
36 hlasů – zvolen Jan Sobotka, čís. 14.

Po té starostou zvolen František Bauer a do obecní rady Jan Bogner, 
místostarosta.

Od 9. do 23. října 1931 byla zavřena zdejší škola, protože přes 50 % dětí 
onemocnělo záušnicemi. Vyučování zameškané nahrazeno čtvrtky a v prázdninách 
vánočních a velikonočních.

Dne 27. října obdržela škola nový radiový přístroj značky Standard 3 a amplion 
značky čkp Western Elektric od firmy Scholle a spol. – Praha I. Národní třída, 
za cenu zjednanou okres. škol. výborem za cenu 1900 Kč. Na zakoupení přístroje 
poskytlo min. školství a národ. osvěty podporu v částce 1000 Kč. Dne 28. října 
již všichni žáci poslouchali přenos oslav z rozhlasu.

Oslava 28. října vykonána společně ve škole. Po přednášce říd. učitele 
a básní žáků, vyslechnuta slavnost z rozhlasu. Též krásně bylo slyšeti mluviti 
p. presidenta. T. G. Masaryka.
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ROK 1932

Počasí celý leden, únor i březen mírné, skoro bez sněhu. První sníh letos napadl 
až 24. února. 

Od 1. ledna 1932 na dobu 6 roků pronajal honitbu v Petrovicích p. Josef 
Podhradský, účetní Občanské záložny v Mor. Krumlově za roční obnos 2.500 Kč. 
Dosavadní nájemce Jan Vodák, který měl honitbu za 600 Kč se dražby neúčastnil. 
Jako hosté honební z Petrovic byli přijati nájemcem p. Opálka Fra., Šídlo Adolf 
a František , Sobotka Josef a Oldřich Kypr. Hajným je Schovanec Jan. 

Dne 10. ledna pořádal sbor. dobr. hasišů v sále p. Sobotky ples.
Dne 24. ledna sehrál sbor hasičů veselohru o 5 jednáních „Matka Kráčmerka“ 

od Fr. Biliánové. 
Ostatky konány ve dnech 7., 8. a 9. února. 
Dne 2. března přistěhoval se do Petrovic farář Karel Zábranský z Lažánek 

u Vever. Bytýšky, byv slavnostně uvítán občany všech tří přifařených obcí. Před ním 
od září 1930 do 2. března 1932 dojížděl k sloužení mší a do školy p. farář z Kadova 
P. Amstler Jan, který ale uměl špatně česky. Fara byla dlouho neobsazena, ježto je 
farnost malá a fara špatná a stará budova.

Dne 7./3. vzpomenuto slavnostně ve škole i ve schůzi obecního zastupitelstva 
narozenin p. presidenta Masaryka.

Dne 28. března sehráli hasiči veselohru „Na kolotoči lásky“. Čistý zisk věnován 
sboru.

Dne 2. dubna přiletěly do Petrovic první vlaštovky. 
Dne 5. června sehráli žáci zdejší školy odpoledne i večer pohádku „Kouzelný 

prsten“ od Jar. Průchy o 4 jednáních. Hrubý příjem byl odpoledne 117.20 Kč, večer 
220.10 Kč.

Žně začaly počátkem července. Počasí bylo dobré.
Sbírka na Dětský den v naší obci vynesla 89 Kč a byla poslána ČZPM.
Dne 7. srpna konány na hřišti u školy „dožínky“. Odpoledne od 3 do 5 hod. 

pršelo, ale pak bylo pěkně a pořad se mohl vyčerpati. Při slavnosti tančily 2 kolony 
mládenců a děvčat českou besedu, kterou nacvičil říd. učitel.

Hody konány jako každoročně 3 dny.
Svátek svobody oslaven společně ve škole.

pokračování příště – rok 1933



31

Hody 2014.



19. července se uskutečnil řemeslný jarmark a oslava 20. výročí Petrovanky.


