ZPRAVODAJ OBCE

PETROVICE

Mikuláš, anděl a čert zavítali 2. prosince 2014 do mateřské školy.

ročník 7, číslo 4/2014 (říjen - prosinec)

Výpomoc AGRO družstva
při odklízení sněhu.

Žáci ZŠ Lesonice
při setkání
pod vánočním stromem
dne 10. prosince 2014.

Mikuláš s anděly v doprovodu čertů navštívili děti v naší vesnici dne 5. prosince 2014.
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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
rok 2014 je nenávratně pryč, ale já bych se k němu v několika větách přece jen
vrátila. Ráda bych v tomto čísle našeho zpravodaje připomněla největší akce, které
se v jeho průběhu udály.
Začátkem března došlo k nemilé události v kulturním domě, do kterého se vloupal
zloděj. Kvůli svému záměru ukrást v pohostinství cigarety a cukrovinky poškodil
hned čtvery dveře a okno. Škoda na majetku obce byla dle skutečnosti vyčíslena
na 27 972 Kč, tuto částku však po odečtení spoluúčasti 1 000 Kč uhradila obci
pojišťovna. Abychom do budoucna předcházeli podobným činům, rozhodlo
zastupitelstvo pořídit poplašné zařízení. K této události vám mohu s odstupem času
sdělit, že pachatele se policii podařilo vypátrat, k činu se doznal a za pár měsíců
ho čeká soud.
V prvním čtvrtletí se podařilo získat dotaci ve výši 66 000 Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje na opravu mateřské školy, která spočívala v kompletní
rekonstrukci podlahy v herně dětí. Stávající podlaha byla v havarijním stavu.
Doposud byla řešena parketami položenými na původní dřevěné podlaze z roku
1933. Parkety byly položeny v roce 1956 a časem začaly vykazovat známky značného
poškození. Vlivem stáří a trouchnivění podkladových prken se začala podlaha vlnit
a místy se propadala. Záměrem obce bylo stávající dřevěnou podlahu kompletně
odstranit a nahradit ji novou betonovou včetně izolací a drenáže po obvodu stěn.
Povrch byl opatřen novým linoleem, které bylo položeno nejen v herně, ale také
v chodbě a šatně dětí.
Veškeré práce byly rozloženy do období léta, kdy se koncem školního roku začala
vytrhávat stará podlaha, aby mohl být co nejdříve položen beton s drenáží. Díky
letním prázdninám a přerušení provozu v MŠ mohl beton několik týdnů vysychat
a v samotném závěru měsíce srpna došlo k pokládce nového linolea v herně tak, aby
nový školní rok mohl být zahájen bez jakéhokoliv omezení provozu.
Oproti původně plánovanému rozpočtu akce došlo k mírnému snížení celkových
nákladů, a to z důvodu zajištění demontáže stávající podlahy a výkopu obvodu
stěn pro drenáž vlastními silami. O tuto nelehkou práci se podělili dobrovolníci
z řad rodičů dětí docházejících do MŠ a obecní pracovník na veřejně prospěšných
pracích. Rovněž došlo k drobné finanční úspoře za dodání a pokládku linolea
v chodbě, šatně a herně. Celkem na tyto opravy obec doplatila ze svého rozpočtu
65 943 Kč.
Na žádost paní ředitelky se zastupitelstvo dohodlo, že se v průběhu zednických
prací v MŠ nechá přimontovat jeden záchod pro děti navíc. Tento požadavek vzešel
kvůli navýšené kapacitě školky z dvaceti na dvacet pět dětí. Aby tento počet
po skončení termínu pro udělení výjimky nemohl klesnout, musel se dle hygienických
požadavků přidat jeden záchod pro děti. Málokterá věc jde tak jednoduše, jak je
předem naplánována. V rámci této úpravy se muselo výrazným způsobem zasáhnout
do vedení odpadů, proto se navíc přistoupilo k výměně dlažby a obkladů v umývárce.
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Za tuto opravu obec zaplatila 49 525 Kč. Po rekonstrukci podlah bylo třeba
vymalovat. Částka za malbu šatny, chodeb, umývárky, herny a kotelny činila
14 964 Kč. Prostory školky jsou nyní velice pěkné, avšak už dnes víme, co by se
do budoucna mělo ještě vyspravit.
Finanční příspěvek (52 000 Kč) od Energoregionu 2020 byl využit na nákup
nového travního traktoru. Po více než 10 letech byla tato stávající technika
vyměněna. Jen díky obětavé a profesionální péči pana Vladimíra Sobola nám
traktůrek na sečení trávy sloužil bez větších problémů až doposud. Žádné
z obcí, která v té době současně pořizovala tuto techniku, nevydržel tak dlouho
jako nám. Za tuto zásluhu si pan Sobol zaslouží obrovské poděkování. Původní
traktůrek jsme nabídli k odprodeji a utržili jsme za něj 34 000 Kč. Nový traktor
stál celkem 114 829 Kč a po odečtení dotace a částky za prodej obec vyšel
na 28 829 Kč.
V roce 2014 se konečně podařilo zpřístupnit veřejnosti naše malé muzeum
v doškové chalupě. Před jeho otevřením se ještě dokončovaly opravy a pořizovaly
věci pro expozici (dláždění dvora, líčení celé chalupy, nátěry plotu, oken, vrat,
výsadba květin, drobné opravy a nátěry exponátů, poplašné zařízení, pořízení
skel a systému na jejich zavěšení pro fotografické výstavy…). Děkujeme všem,
kteří jakýmkoliv způsobem podpořili otevření této památky.
Jednou z největších finančních akcí je bezesporu splašková kanalizace
a stavba čistírny odpadních vod. V současné době jsme s vámi, občany,
podepsali smlouvy na zajištění projektu a územního rozhodnutí domovních
přípojek. Na začátek února plánujeme veřejnou schůzku s projektantem, dozory
a zhotovitelem, abyste získali co nejvíce informací k budoucímu napojení
na hlavní kanalizační řad. O termínu schůzky budete včas informováni rozhlasem,
SMS zprávou a pozvánkou na úřední desce. Bylo by dobré, kdyby se alespoň jeden
zástupce z každé nemovitosti schůzky účastnil.
Další velká akce nás čeká zhruba v březnu 2015, kdy se začnou budovat mokřadní
prvky v lokalitě louk.
Organizaci TJ PETROVICE se podařilo získat dotaci na zbudování nového
dětského hřiště u kulturního domu. Herní prvky stály 540 848 Kč, z toho dotace činí
482 263 Kč. Rozdíl 58 585 Kč věnovala obec tělovýchovné jednotě jako jednorázový
příspěvek. Sami vidíte, že hřiště stálo spoustu peněz, proto se k němu chovejme
tak, aby nám co nejdéle vydrželo! Plánují se zde nové sportovní soutěže a budeme
rádi, pokud se aktivně zapojíte.
Z výčtu těch největších akcí je patrné, co nás čeká v nadcházejícím roce.
Doufám, že se vše zdárně podaří dokončit a uděláme pro to maximum.
Do nového roku vám všem za celé zastupitelstvo obce přeji pevné zdraví, hodně
štěstí, radosti, spokojenosti a úspěchů v soukromém i pracovním životě.
Irena Závišková
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Ze zasedání zastupitelstva obce
1. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 6. listopadu 2014
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Mokřadní prvky v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova“. Nejnižší nabídkovou
cenu ve výši 2.394.294 Kč bez DPH nabídla společnost AQUEKO s.r.o., Lavičky
122, Velké Meziříčí. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo a domluvením
schůzky se zástupci vítězné firmy a VZD Invest.
ZO projednalo a schválilo krátkodobý pronájem obecního bytu pro pracovníky
společnosti EVT od listopadu 2014 do října 2015. Měsíční nájemné činí 2.500 Kč,
zálohy na el. energii, plyn a vodu 3.500 Kč měsíčně.
Starostka informovala ZO o podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11521/14/
LCD ze dne 24. 9. 2014 mezi obcí Petrovice a Českou spořitelnou a.s.
ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin
od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
ZO vzalo na vědomí účetní výkazy MŠ za 3. čtvrtletí 2014.
Starostka informovala ZO o stížnosti J. Z. na ořešák naproti jeho domu.
Problematika bude konzultována s odborníkem.
ZO projednalo žádost A. S. o pokácení lípy na hřbitově. Na základě konzultace
s pracovnicí odboru ŽP ZO rozhodlo uvedený strom ponechat bez zásahu.
ZO projednalo a schválilo žádost ČZS o prominutí poplatku za nájem sálu
na taneční zábavu Vinobraní. ČZS zajistil po této akci na své náklady vyčištění
podlahy sálu.
ZO projednalo nabídku společnosti PROXIMA na možnost zápisu obce v publikaci
Česká republika – města a obce. ZO rozhodlo využít nabídku zveřejnění v rozsahu
jedné šestiny strany A4 zdarma.
ZO rozhodlo, že jednání zastupitelstva se budou řídit podle stávajícího jednacího
řádu beze změny.
ZO schválilo nabídku na zveřejnění reklamy na doškovou chalupu
v Cykloturistickém průvodci Znojemskem. Reklama bude zdarma, podmínkou je
umožnění bezplatné prohlídky této památky 20 členům Cykloturistického klubu,
kteří se prokážou průkazkou tohoto klubu.
ZO projednalo výši odměn pro zastupitele, starostku a místostarostu a rozhodlo
je ponechat ve stávající výši.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 12130831 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí a pověřuje starostku jejím podpisem. Podpora se týká
výstavby splaškové kanalizace a ČOV ve výši 1.573.502 Kč. Dotace je určena
na spolufinancování akce a obci má být poskytnuta rovněž dotace ze státního
rozpočtu v max. výši 26.749.542 Kč.
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2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. listopadu 2014
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

Starostka seznámila ZO s oznámením vítěze výběrového řízení na zhotovitele
zakázky „Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“ firmy
AQUEKO s.r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí, která z kapacitních důvodů nemůže
realizovat uvedenou zakázku. Na její místo postoupila podle zadávacích
podmínek výběrového řízení firma Kavyl, spol. s r. o., Mohelno 563, s cenou
2.960.262 Kč bez DPH. Starostka uzavřela s firmou Kavyl smlouvu o dílo.
ZO projednalo a schválilo pronájem pozemků p. č. 2714, 2693, 2737 a 2738
v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova na období listopad 2014 až srpen 2015.
Cena za pronájem pozemků činí 59.000 Kč měsíčně. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy mezi obcí Petrovice a společností Kavyl, spol. s r. o., Mohelno
563, IČ: 49975358.
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2014.
ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2015, který bude vyvěšen a úřední desce
a elektronické úřední desce po zákonem stanovenou dobu.
ZO projednalo a schválilo nabídku VKP sdružení na administraci projektu
Splašková kanalizace a ČOV Petrovice za cenu 65.000 Kč bez DPH. Ve stejné výši
podala nabídku i firma Ratifico.
Starostka informovala ZO o Protokolu o kontrole SZIF na projekt „Dětské hřiště
– Ráj pro náš volný čas“.
ZO projednalo žádost A. B. o povolení k prořezání stromů na parcele
č. 2100 vedle transformátoru za kulturním domem. ZO schválilo prořezání větví
zasahujících do cesty na výše uvedené obecní parcele.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu mezi obcí Petrovice a Oldřichem Štěrbou.
Předmětem smlouvy je a) zajištění podkladů pro vyřízení územního rozhodnutí
domovních kanalizačních přípojek k nemovitostem a b) zajištění odborné pomoci
a dozoru při realizaci těchto přípojek. Cena prací činí a) 250 Kč za přípojku, b)
160.000 Kč.
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku Organizační kanceláře Znojmo
na zakoupení počítačové sestavy pro účetní v ceně do 14.000 Kč.
ZO schválilo pořízení venkovního osvětlení vánočního stromu v částce 5.000 Kč.

3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 4. prosince 2014
•

•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 14227296 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR ve výši 190.832,85 Kč mezi SFŽP a obcí Petrovice. Podpora je určena na akci
„Mokřadní prvky v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova“.
ZO projednalo a schválilo Dodatek ke smlouvě k příkazní smlouvě č. 2011M-009 uzavřené dne 21. 4. 2011 mezi obcí Petrovice a Ratifico s.r.o.
Předmětem dodatku je upřesnění fakturačních údajů k výše uvedené
smlouvě.
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•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění projektu a územního souhlasu
na kanalizační přípojku a souhlas s umístěním přípojky na pozemku mezi obcí
Petrovice a majiteli nemovitostí. Přílohou smlouvy bude plná moc pro Oldřicha
Štěrbu, který bude pro majitele nemovitostí zajišťovat vyřízení územního
souhlasu či územního rozhodnutí.

•

ZO projednalo a schválilo geometrický plán č. 370-91/2014 na oddělení parcely
1699/40 o výměře 65 m2 od parcely 1699/2. Prodejní cena parcely č. 1699/40
činí 35 Kč/m2 .
ZO projednalo a schválilo Dohodu mezi obcí Petrovice a sdružením firem
do společnosti s názvem „Společnost Petrovice“ (1. člen sdružení – vedoucí EVT
Stavby s.r.o., 2. člen sdružení VHS Brno, a.s.). Předmětem dohody je záměna
bankovní záruky zhotovitele za bankovní záruky jednotlivých členů zhotovitele.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku. Jedná
se o 4 ks zahradních setů, rok výroby 2014, které obci převádí Mikroregion
Moravskokrumlovsko.
Starostka informovala ZO o jednání starostů v Moravském Krumlově s pracovníky
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

•

•

•

4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 18. prosince 2014
•
•
•

•

•

•

•

•

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2015, příjmy i výdaje ve výši
4.531.000 Kč.
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2014.
ZO projednalo a schválilo plán inventur za rok 2014 a složení inventarizačních
komisí: Dílčí inventarizační komise: F. Bílek - předseda, M. Fálová, H. Janštová,
Ústřední inventarizační komise: H. Janštová – předsedkyně, I. Závišková, R.
Hájek, M. Fálová, Dokladová komise: H. Janštová, F. Bílek, M. Fálová. Inventura
proběhne ve čtvrtek 29. 1. 2015 v 16 hodin.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu pachtovní – pacht mezi obcí Petrovice
a A. Š. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 610/4 o výměře
120 m2. Pachtovné činí 100 Kč ročně vzhledem k dlouhodobému neužívání
pozemku.
ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o vrácení půjčky ve výši
180.000 Kč na realizaci projektu „Modernizace vnitřního vybavení Mateřské
školy v Petrovicích“.
ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek na činnost oddílu kopané TJ
Petrovice ve výši 12.000 Kč. Uvedená částka je součástí rozpočtového opatření
č. 8/2014.
ZO projednalo a schválilo souhlasné vyjádření k dokumentaci pro územní
rozhodnutí a realizaci stavby na akci „Petrovice-Daňhel NN přip. kab. příp.
1030022202“.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti SDH Petrovice za rok 2014.
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•

ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330027500/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. a pověřilo
starostku jejím podpisem. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene
na obecní parcele p. č. 2762 pro stavbu „Petrovice, kabel NN, p. Bogner“,
za něž je sjednána jednorázová náhrada ve výši 500 Kč.

•

Starostka seznámila ZO s výsledkem dílčího auditu hospodaření obce za rok 2014.
ZO uložilo účetní Marii Fálové odstranit zjištěné nedostatky do 15. 1. 2015.

Informace občanům
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Společnost E.ON oznamuje občanům, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie,
a to v pátek 30. ledna 2015 od 7.30 do 14.30 hodin.
Vypnutá bude část obce napájená z trafostanice TS OBEC.
HARMONOGRAM SVOZU ODPADU:
Směsný komunální odpad (popelnice) – 1x za 14 dní , sudý čtvrtek
Plasty - 1x za14 dní, sudé úterý
Papír - 1x měsíčně (svoz 5. 1. - dále vždy v pondělí po 4 týdnech)
Sklo barevné - 1x za 2 měsíce (svoz 23. 1. - dále po 8 týdnech)
Sklo bílé - 1x za 2 měsíce (vždy první týden v měsíci 2., 4., 6., 8., 10., 12. měsíc)

Termín svozu nebezpečného odpadu
jaro
Petrovice

podzim

2. 4. 2015

3. 9. 2015

POPLATEK ZA ODPADY:
Od 1. ledna 2015 vybíráme poplatky za svoz odpadů z domácností. Roční
poplatek zůstává beze změny, tedy 450 Kč za občana přihlášeného k trvalému
pobytu v obci a 450 Kč za nemovitost sloužící jako chalupa, ve které není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. Letos jsou pro vás opět připraveny známky, které prosím
nalepte na popelnice (jako v loňském roce). Žádáme občany o úhradu poplatku
nejlépe do konce dubna 2015.
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Rovněž apelujeme na místní podnikatele, aby si se svozovou firmou vyřídili
smlouvu o nakládání s odpady. Po zaplacení poplatku si přijďte vyzvednout známky
i na popelnice, které máte přihlášeny na své provozovny.
Platby za svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) můžete provádět
hotovostně v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce
1583584339/0800, variabilní symbol 1340xxx (xxx = číslo popisné), konstantní
symbol 0308.
příklad variabilního symbolu: nemovitost č. p. 9 – 134009
Po platbě přes bankovní účet se prosím dostavte k vyzvednutí známky, kterou
nalepíte na svou popelnici.
POPLATEK ZA PSA:
Od 1. ledna 2015 vybíráme roční poplatky ze psů. Cena zůstává beze změny,
tedy 50 Kč za psa, 150 Kč za každého dalšího psa téhož majitele. Poplatky prosím
uhraďte do 30. 6. 2015. Variabilní symbol při platbě přes účet: 1341xxx.
POPLATEK ZA INTERNET:
Poplatek za internet je vybírán v průběhu celého roku. Využít můžete i nastavení
trvalého příkazu k úhradě ze svého účtu na bankovní účet obce. Poplatek je stanoven
ve smlouvě na základě zvolené rychlosti. Variabilní symbol při platbě přes účet:
3349xxx.
OZNAČENÍ DOMŮ ČÍSLY POPISNÝMI
Žádáme občany, aby si řádně označili své nemovitosti čísly popisnými. Některé
domy nejsou označeny vůbec, v některých případech chybí některá z číslic.
V současné době probíhá výstavba kanalizace, proto je žádoucí mít řádně označenou
nemovitost. Děkujeme!

Ze života ZŠ Lesonice
VÁNOČNÍ NADÍLKA, AROMATERAPIE
A ČÁP ČERNÝ V ZŠ LESONICE
Měsíc prosinec byl nabitý aktivitami. I přes
nepřízeň počasí jsme se všichni mohli potěšit
na tradičním setkání v předvánočním čase
vystoupením žáků v Lesonicích a v Petrovicích
se scénkou „Vánoční nadílka“.
Děkuji starostům obou obcí za organizaci
a občerstvení.
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Co je aromaterapie, jak souvisí například s Vánocemi?
O nepřeberném množství vůní a jejich působení nejen na naše smysly nám přišla
do školy vyprávět paní Kateřina Velebová. Nejdříve odpovídala na připravené otázky
žáků, doplněné o spoustu zajímavostí.
Načež následovala praktická
ukázka vůní. Co všechno si žáci
z besedy odnesli? Např., že vůně
se získávají z bylin, ovoce, dřevin
a listů stromů přes parní proceduru,
- že na litr jasmínového oleje
je zapotřebí osm milionů květů
jasmínů, - že některé vůně nám
voní a jiné „smrdí“, - že jsou léčivé
a působí na náš mozek, - že některé
oleje můžeme jíst, některými se
můžeme masírovat, jiné si zas dáme
do koupele a další do aromatických
lamp.
O Národním parku Podyjí přijela za našimi žáky besedovat paní Svatava
Holubová.
Obsah besedy zahrnoval širokou paletu informací – od té základní, že NP Podyjí
je nejmenší ze všech čtyř národních parků ČR, a přesto má mnohem pestřejší
a rozmanitější faunu a floru, než ostatní parky, že ve znaku NP Podyjí je chráněný
čáp černý, až po způsob, jak správně třídit odpad. V paměti nám utkvěla zajímavá
– hluboká - myšlenka paní Svatavy: „Příroda nezná hranice ani žádné bariéry.“
Konec roku nutí k zamyšlení, ohlédnutí se zpět, bilancování, hledáním odpovědi
na otázky: Co se podařilo? Co můžeme udělat jinak, lépe? Jaké ponaučení si můžeme
odnést do nového roku? V čem jsme se změnili? Kdo nebo co nás posunul o stupínek
výše? Komu poděkovat, vyjádřit vděčnost?
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Děkuji mým kolegyním za jejich pracovní nasazení a ochotu přijímat nové
požadavky, žákům za naše vzájemné obohacování, rodičům za důvěru a pomoc při
různých akcích, zřizovateli školy zastoupeném Pavlem Hermanem za jedinečnou
podporu, kterou potřebujeme k fungování školy, paní starostce Ireně Záviškové
za výbornou spolupráci, MŠ Petrovice za vstřícnost a zajištění stravování, vám všem,
že chodíte na akce pořádané školou a vyjadřujete nám tím svůj zájem o činnost
školy.

V nastávajícím roce 2015 vám přejeme hodně radosti, vzájemně předaných
úsměvů a vnitřní spokojenosti.
za všechny ze ZŠ Lesonice Emilie Mácová

Informace z knihovny
ZE STATISTIKY KNIHOVNY
V roce 2014 navštívilo knihovnu 450 návštěvníků (čtenářů).
Celkem si vypůjčili 959 výpůjček, z toho 292 beletrie pro dospělé, 230 beletrie
pro děti, 96 naučné literatury pro dospělé, 67 naučné pro děti, 212 časopisů
a 62 nosičů CD nebo DVD. Celkem 70 návštěvníků využilo připojení k internetu.
I v roce 2015 bude knihovna nadále nabízet své služby ve formě obalování knih,
brožur, učebnic za poplatek 5 Kč.
Půjčovné zůstává jako v loňském roce 20 Kč/čtenáře/rok.
Provozní doba knihovny je každý pátek od 17 do 19 hodin.
NOVĚ ZAPSANÉ KNIHY DO FONDU:
Mládež beletrie
Bampton, Bob    		
Bartz, Claudie       		
Březina, Thomas 		
Březina, Thomas  		

Co se děje na selském
Moje velká pohádková kniha
Případ pro tebe a Klub
Totální ulítlé prázdniny
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Březinová, Ivona               
Cremer, Andrea R.            
Čech, Pavel                       
Čech, Pavel                       
Dědková, Jarmila               
Doherty, Gillian                   
Drijverová, Martina            
Jurečková, Mária               
Francková, Zuzana           
Hanka, Zdeněk                  
Hiroi, Oji                            
Holeinone, Peter               
Hulpach, Vladimír              
Hunt, Roderick                  
Klimek, Hynek                   
Kratochvíl, Miloš                
Krulik, Nancy                     
Lanczová, Lenka              
Mlynowski, Sarah              
Mongredien, Sue               
Payne, C.D.                      
Peisertová, Alena             
Reed, Jaime                     
Sedláček, Dušan               
Schmidt, Annie                
Svingen, Arne                  
Vladislav Jan                   
Vodňanski, Jan                
Votruby, Adam                 
Wilson, Jacqueline       
Winklerová, Dana           

Blbnutí s Oscarem
Smečka
O čertovi
O klíči
Sonáta pro Pavlu
1000 obrázků ukrytých v ..
Řecké pověsti pro malé
Co si hračky vyprávěly
Příliš mnoho lásky
Hry a hrátky se zvířátky
Případy Kjokó Karasumy
Zoubek se vrací
Nejpohádkovější pohádka
Zlaté kouzlo
Strašidlá mezi námi
Hodina smíchu
Povolené švy
Všechno bude fajn
Rebelky
Našlo se koťátko
Mládí furt v hajzlu
České pohádky
Kronika kamionů
Indyho příběhy
Slečna Mici
Balada o zlomeném nosu
Pro Pána Krále
Máme doma gorilu
Kecy v kleci
Pohřben zaživa
Pinocchiova dobrodružství

Knihy z výměnné fondu regionálního oddělení MěK Znojmo:
Naučná literatura
Davis, Natalie Zemon           	
Defoe, Gideon                 	
Dienstbier, Zdeněk             	
Hlava, Bohumír                	
Kiskalt, Isolde                  	
Krumlowski, Felix             	
Lorenz, Jůrgen                 	
Nowak, Jenny                   	
Schad, Martha                	
Slavíková, Irena                 	
Socha, Vladladimír           	
Svrček, Mirko                      	

Ženy na okraji
Jak se zvířata milují
Průvodce stárnutím , aneb
Léčivé byliny
Výrobky ze slaného těsta
Jména z českých dějin
Pečení, uzení a grilování
Neuhnu z cesty
Marie Valérie
Trika od Aptáka
Dinosauři od Pekelného
Houby
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Ver Berkmoes, Ryan       	
Vlasák, Jan                   		
                                      	

Srí Lanka
Pestrý život cyklotrempa
Zmrzliny

Beletrie
                                         	
Andrásová, Regina    		
Austen, Jane                      	
Austen, Jane                        	
Beaton, M.C.                       	
Bradbury, Ray                   	
Braun, Lilian Jackson            	
Brown, Dan                       	
Cook, Robin                         	
Francis, Dick                        	
Gibbs, CC                       	
Holá, Edith                     	
Hornby, Nick                   	
Hrachovcová, Alena            	
Chamberlain, Diane           	
Chamberlain, Diane           	
Chamberlain, Diane          	
Chamberlain, Diane         	
Chamberlain, Diane          	
Chamberlain, Diane          	
Chamberlain, Diane          	
Christie, Agatha                	
Kohout, Pavel                  	
Li, Yiyun                     		
Nazer, Mende                    	
Němcová, Božena              	
Oates, Joyce Carol         	
Sedwick, Marcus           		
Terrill, Cristin                    	
Alman, Vladimír                 	

Hodina hrůzy
Korneliina válka
Mladší sestra 1.
Mladší sestra 2.
Agatha Raisinová a zlí 2.
O půlnoci tancoval drak
Kočka, která vyprávěla
Anatomie 1
Mozek
Tvrdý úder
Všechna jeho přání
O cenách a o lásce
Všechny moje lásky
Pro koho...
Matčin stín
Mlčení
Oheň a déšť
Půlnoční zátoka
Strom odvahy
Útěk
Ve stínu cypřišů
N či M?
Zánik trilobitů Čechách
Ubožáci
Byla jsem otrokyní
Divá Bára a i jiné prózy
Stýskání po mámě
Polibek smrti
Včera tě budu milovat
Zapadlé lovecké stezky

Mládež naučná
Arnold, Nick                		
Cambournac, Laure          	
Chajda, Radek                  	
Smolíková, Klára               	
Špaček, Ladislav                 	

Smrtící jedy. Děsivá věda
Dinosauři
Mladý technik
Husité
Špaček v porcelánu…

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň,
přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, osobní, pracovní a školní úspěchy.
Těším se na setkání v roce 2015.
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D. Klikarová, knihovnice

Z činnosti SDH Petrovice
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014
Činnost naší jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petrovice započala i v tomto
roce 2014, tak jako každým rokem, přípravou tradičního hasičského plesu.
Vzhledem k tomu, že nebyla zajištěna kapela v předstihu, museli jsme vzít za vděk
pátečním termínem, a to 24. ledna 2014. Ples je tradičně příležitostí, že před
jeho konáním obejdou dvojice našich chlapců vesnici, pozvou spoluobčany na tuto
zábavu a upozorní na nutnost dokonalého zabezpečení komínů, především v půdních
prostorách.
Samotný ples můžeme hodnotit jako zdařilý, už vzhledem k tomu, že je v obci
v této sezóně jediný, zahrála u nás neznámá kapela GONG, která byla pozvána
s předstihem i pro rok 2015.
Z dalších společenských akcí pomohli hasiči zvláště po finanční stránce zajistit
maškarní karneval pro děti konaný v únoru. Někteří z mladších členů sboru se vždy
podílí na mikulášské pochůzce za malými dětmi po obci.
Pokud jde o brigádnickou pomoc obci, zajišťovali hasiči dovoz posypového
materiálu, posečení příkopu u trafostanice a vyčištění okapových žlabů na obecních
budovách. Někteří pomohli též při budování nového hřiště u kulturního domu.
Na valné hromadě okrsku bylo rozhodnuto, že okrskovou soutěž v požárním
sportu zajistí SDH Petrovice dne 26. dubna 2014. Zástupci SDH naší obce souhlasili,
vzhledem k dobrému zázemí na našem hřišti. Vlastní soutěž, včetně občerstvení,
jsme ve spolupráci s vedením okrsku zajistili na dobré úrovni.
V odborné a protipožární přípravě byla činnost do jisté míry omezena
poruchovostí stříkačky. Zásahová jednotka se v oblasti požárního sportu zúčastnila
pouze okrskové soutěže na domácí půdě. Dosažené časy a provedení požárního
útoku nebyly na nejlepší úrovni. Na tom je nutno zapracovat. Dále je nutno zvážit,
jak dále s technikou, zda stříkačku nadále opravovat nebo vyvinout snahu o získání
dotací na stroj nový, resp. repasovaný.
Dále se jednotka v měsíci září zúčastnila námětového cvičení v obci Rybníky, kde
jsme se podíleli na dopravě vody k požáru.
Pokud jde o nejbližší budoucnost v činnosti, čeká nás 24. ledna 2015 hasičský ples
se všemi povinnostmi v jeho přípravě. Dále pak okrsková schůze dne 1. února 2015,
která se bude konat v Dobelicích od 10 hodin v pohostinství. Okresní konference pak
bude dne 14. března 2015 v Mikulovicích.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru za práci v uplynulém
roce. Dále též Zastupitelstvu obce Petrovice za přízeň, kterou hasičům v naší
obci projevuje. Věřím v dobrou spolupráci i do budoucna a věřím, že se nám
podaří odstranit některé nedostatky jak v odborné přípravě, tak i při vystupování
na veřejnosti a ve spolupráci s obcí.
zapsal Bohumír Vespalec, člen SDH
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Uskutečněné akce
VINOBRANÍ
Tradiční taneční zábavu „Vinobraní“ připravili letos petrovičtí zahrádkáři na sobotu
18. října. Návštěvníky této společenské akce přivítal sál kulturního domu tematicky
vyzdobený hrozny a vinnou révou. O hudební doprovod se postarala skupina Fantazie.

Jako každoročně přispěla ke spokojenosti návštěvníků bohatá tombola a dobrou
náladu zúčastněných podpořil výborný burčák.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE STEZKOU ODVAHY PŘILÁKAL SPOUSTU DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
Již třetím rokem opět zavítala k nám do Petrovic čarodějnice Morgana z Království
Habrok, aby společně s ostatními čaroději, bludičkami a démony připravila
lampionový průvod a stezku odvahy, v pořadí již čtvrtý.
Čarodějnice ukázala se svými pomocníky svoji ohnivou sílu a kouzla, u kterých se tajil
dech nejen dětem, ale i dospělým. Poručila skřetům, aby předvedli své ohnivé vějíře,
létající koule a ohnivé biče. Jejich představení bylo umocněnou nádhernou hudbou. Děti
pak procházely čarovnou stezkou plnou nejrůznějších nástrah. Na konci svoji odvahu
zpečetily podpisem na kouzelný pergamen. Kdo by tak neučinil, byl by ihned odveden
do království, kde by Morganě musel sloužit. A tak se téměř 60 dětí v doprovodu rodičů
rádo podepsalo. A nejen to.
Za svoji odvahu si každé dítě odneslo diplom a sladkou odměnu. Navíc zájemci
měli možnost vyrobit si papírového netopýra a pro všechny děti byli připraveni
strašidelní duchové z moduritu.
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Nechybělo pohoštění v podobě česnekových topinek s Morganiným dechem,
paštika hejkala Kuby a k tomu svařák krvavé Bludimíry.
Byl to krásný večer plný zážitků a rozzářených očí těch nejmenších. A právě to je
tou největší odměnou party petrovických dobrovolníků i členů TJ a SPK, kteří tuto
akci rádi připravili.
kolektiv TJ PETROVICE
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
V pátek 21. 11. 2014 se uskutečnila v místní knihovně vánoční besídka.
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Předvánoční setkání dětí, jejich rodičů a prarodičů proběhlo za doprovodu
vánočních koled a nechybělo ani občerstvení. Děti vyráběly vánoční ozdoby,
přáníčka a vánoční dekoraci.
Vyzkoušely si různé techniky z arteterapie. Jejich kreativita a nápaditost, snaha
vyzkoušet něco nového se promítla i do výrobků pro své nejbližší.
Vánoční atmosféra byla doprovázena dobrou náladou všech přítomných.
Mgr. Klikarová Drahomíra
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rok utekl jako voda a opět nastala doba adventu. Na začátku této doby se stalo
milou tradicí, že k nám do Petrovic zavítají žáci ZŠ Lesonice a navodí tu pravou
atmosféru blížících se Vánoc pěkným vystoupením. Ani tentokrát tomu nebylo
jinak. Počasí nás sice zpočátku pořádně pozlobilo, termín akce se kvůli nečekaným
mrazům a následnému prudkému tání posouval, ale nakonec se setkání pod vánočním
stromem přece jen uskutečnilo.
Děti se svými učitelkami nacvičily scénku „Vánoční nadílka“, kterou přítomným
návštěvníkům odehrály ve středu 10. prosince 2014. Mnozí obdivovali překvapivé
výkony malých herců a hereček, vystoupení bylo provázeno známými koledami.
V průběhu hry se obecní vánoční strom rozsvítil. Zastupitelstvo obce schválilo
pořízení nového osvětlení, neboť staré dosloužilo. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení – kančí guláš, ovocný čaj, svařené víno a vánoční punč.
Výtěžek ze vstupného dobrovolného (1.000 Kč) byl předán ředitelce ZŠ
Lesonice.
Zastupitelstvo obce Petrovice děkuje vedení AGRO družstva Petrovice za zapůjčení
techniky s odbornou obsluhou pana Josefa Kocába při instalaci vánočního osvětlení
na strom. Tohoto nelehkého úkolu se ujali Bohumír Vespalec, Karel Tréšek st.
a Ladislav Tréšek. Osvětlení pak odborně zapojil Milan Hladík. Všem děkujeme!
Velký dík patří i Mysliveckému sdružení, kuchařkám z mateřské školy, paní
Jaroslavě Vespalcové a obsluze u občerstvení.
ČERTI S LIDSKOU TVÁŘÍ
Na rovinu – 5. prosinec a Mikuláše moc nemusím. Vysvětlím. Mám tři děti
(16, 15 a 3 roky). Té nejstarší byly necelé dva roky, když k nám Mikuláš s andělem
i s čerty přišli poprvé.
Pekelníci inspirovaní rakouskými Krampusy naháněli strach. Na obličejích měli
děsivé škrabošky a Maruška se jich opravdu bála. Nepomohlo vysvětlování, že je
to „jenom jako“, masky a převleky atd. Celý rok ukazovala na okno, za kterým
chřestily řetězy, bála se i čertů na obrázcích a ve všech pohádkách. Já si vyčítala,
že jsem se dopustila téhle rodičovské nerozvážnosti a dítěti způsobila životní
trauma.
Na další mikulášovsko-čertovské návštěvy jsem už byla poučenější. Mikuláš
s andělem k nám mohli, ale zbytečně děsivé čerty už jsme dál nepustili. Trochu
nervózně jsem čekala, jak to bude letos a co na čerty ten náš nejmladší. Mikuláš
a jeho družina si dali na čas.
17

Už jsem si myslela, že nás vynechali. Není to jen tak obejít všechny děti ve vsi.
Stálo to ale za to. Chtěla bych letošního Mikuláše s anděly moc pochválit. Zvláště ty
obávané čerty. Milé překvapení, že aspoň ti kolem Mikuláše neměli ty hrůzostrašné
škrabošky, ale jen dokonale začerněný obličej.
Čertů s „lidskou tváří“ se nebál ani náš jinak docela bojácný Jiřík. To se pak
mnohem lépe vysvětluje, jak to vlastně s těmi čerty je. Mohla jsem si vydechnout.
Díky všem, co mikulášsko-andělsko-čertovskou obchůzku letos podnikli, a díky
zato, že myslíte i na naše děti.
Eva Grunová
VÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 26. 12. 2014 se v petrovickém kostele konal již potřetí vánoční koncert.
Na tuto událost se vždy moc těšíme, na druhou stranu cítíme trému, protože se
tváří v tvář setkáváme se všemi návštěvníky koncertu. Každý rok je kostel plný
občanů Petrovic, ale i lidí z okolních obcí, což nás velice těší. Jako první vystoupil
náš sbor s několika vánočními písněmi.
S přípravami začínáme již v říjnu. Schází se nás dohromady asi 16, což je
někdy problém ukočírovat. Moc nás ale poté těší výsledek, úsměvy a pochvaly
od lidí. Bohužel letos, z důvodu nemoci, nedorazili žáci ze ZŠ Lesonice. Svoji hrou
na dechové nástroje nás ale přijela potěšit dechová hudba Petrovanka, která je
již stálicí na vánočním koncertu. Ve svém programu neopomněli klasické koledy
a ještě navíc přidali několik krásných pohádkových písniček, protože pohádky
k vánočním svátkům neodmyslitelně patří. Doufejme, že se tato naše petrovická
vánoční tradice ještě dlouho udrží. Těšíme se na další rok!
za Petrovický sbor Štěpánka Janštová a Pavla Vespalcová
18

SILVESTR
Letošní Silvestrovskou zábavu uspořádal opět Český zahrádkářský svaz. Přes
obavy pořadatelů z malé účasti se sál kulturního domu brzy slušně zaplnil a akce
se vydařila. Spokojení návštěvníci se dobře pobavili a společně se skupinou Codex
oslavili příchod nového roku 2015.

Ze sportu
ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY 2014-2015
V posledním hodnocení rozjeté soutěže podzimu 2014 jsme měli odehráno
polovinu soutěže a po 7 odehraných zápasech na kontě 1 bod za remízu v Polánce.
Dalšího bodového zisku jsme se dočkali až v 11. kole, a to domácí výhrou nad
soupeřem z Horních Kounic B. Nikdo jsme ani ve snu netušili, že v průběhu podzimní
soutěže nás bude čekat tzv. fotbalová tragédie v podobě zlomeniny ruky našeho
brankáře Hladíka, kterou mu přivodil soupeř v zápase 9. kola ve Višňové a taky
úrazu stehenního svalu našeho stopera Tomáše Dvořáka. Tito dva již nenastoupili
v žádném ze zbývajících utkání. Se zraněním se ještě ještě potýkal Zdenek Štolpa
a tak jsme zbytek podzimu odehráli se zbytkem zdravých hráčů. Jelikož jsme neměli
dalšího brankáře a nedalo se již nikoho získat ani na hostování, tak jsme postupně
do branky nominovali hráče Petra Závišku ml. Ten odchytal 2 zápasy a poranil si
při jednom zákroku malíček. Pak musel post brankáře zastoupit náš útočník Luboš
Bogner. Všechna čest před oběma, že si brankářský dres vůbec oblékli a nenechali
tak mužstvo na holičkách.
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Taky nám v posledních zápasech hodně vypomohl Ivan Bogner, který s námi
nastupoval i když asi 3 roky nehrál kvůli problémům s koleny. Jako opravdovou
posilou, která u nás hostuje z Bohutic, se stal během podzimu Martin Věchet na postu
stopera místo zraněného Dvořáka. Svým přístupem a hrou byl tahounem mužstva.
Těmto dvěma a samozřejmě i celému týmu bych chtěl touto cestou poděkovat, že
i přes nepříznivé výsledky se stále chtěli poprat o body v dalších zápasech, a to se
musí ocenit.
Pravým opakem a velkým zklamáním pro mě osobně byl přístup k zápasům
a tréninkům od Honzy Pavlíka, který u nás hostuje z Rakšic. V posledních zápasech
nám chybělo mockrát trochu více štěstí (těsná prohra v konci utkání doma s oddílem
Břežan 1:2 a v předehrávce jara doma s Polánkou 0:1), abychom si zapsali aspoň
nějaký bodík do tabulky a uhráli dobrý výsledek. Herně jsme myslím i přes všechny
problémy nezklamali a prostě hráli to, na co jsme v momentální situaci měli.
Výsledky, na které jsme nebyli zvyklí a prohry, které byly jen o branku, nás jako
mužstvo vždy o to více mrzely.
Teď v krátkosti, jak jsme dopadli ve výsledcích a individuálních výkonech. Ze
7 domácích zápasů jsme vyhráli 1x a prohráli 6x. Ze 7 utkání na půdě soupeřů
jsme získali 1x remízu a 6x prohráli. Celkem za podzimní část máme netradičně
nelichotivé skóre 16 – 56 a 4 body. Naším nejlepším střelcem podzimu se stal jeden
z nejzkušenějších hráčů týmu Kuba Stejskal, který dal soupeřům 6 branek.
Dále ho následovali Fiala Zdenek 4x, Krejčí Luděk 2x a po 1 brance dali ještě
Lumír Bartoník, Ondra Šabaka, Luboš Bogner a Zdenek Štolpa. Tabulka podzimní
části viz níže.
Naším jasným a hlavním cílem pro jarní odvety bude pokus o malý fotbalový
zázrak a naši III.B tř. OFS zachránit. Hlavním úkolem přes zimu je pro nás jako vedení
zkusit oslovit nějakého brankáře, abychom tento post nemuseli obsazovat hráči
z pole. Tam nás teď tlačí bota nejvíce. Všichni, kdo na fotbal chodíme a sledujeme
jej, tak je všem jasné, že to nebude vůbec jednoduché. Určitě budeme potřebovat
trochu podporu i od našich fanoušků a taky sponzorů.
Do nového roku 2015 bych chtěl za fotbalový oddíl TJ Petrovice všem, co nás
podporují a fandí, popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním
životě.
Našim sponzorům chci samozřejmě poděkovat, že nám zachovávají přízeň
a věřím, že nám budou i v novém roce opět nakloněni a podpoří náš oddíl nějakou
finanční částkou. Mezi hlavní sponzory patří tradičně:
		
AGRO družstvo Petrovice
		
OHL ŽS, a. s.
		
OBEC Petrovice.
Poděkování patří i Liboru Jelínkovi za zakoupení nových hracích míčů značky
PUMA.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
ze zákulisí našeho fotbalového týmu se podělil
Olda Sobol
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Tabulka Okresní soutěže III.B po 14 kolech:

Pozvánky
neděle 4. ledna 2015		

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

pořádá Oblastní charita Znojmo, sbírka na pomoc potřebným

sobota 24. ledna 2015		

HASIČSKÝ PLES

pořádá SDH Petrovice, kulturní dům, začátek ve 20 hodin, tombola
hraje skupina Klaxon, předtančení žáci ZŠ Vémyslice
sobota 31. ledna 2015		
				

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
aneb PETROVICE HLEDAJÍ TALENT

pořádá SDH Petrovice, kulturní dům, začátek v 15 hodin,
diskotéka, tombola, odpoledne plné her a soutěží pro děti i dospělé
Děti se mohou přihlásit do soutěže v hudebním, pěveckém a tanečním oboru,
nahlaste se prosím předem buď na obecním úřadě nebo na tel.: 605 932 085.
Děti vstup zdarma, dospělí 30 Kč.
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termín upřesníme			

SBÍRKA OŠACENÍ

pořádá obec Petrovice ve spolupráci s Diakonií Broumov
kulturní dům, více informací bude na plakátech a v rozhlasovém hlášení
Vybíráme:
		
		
		
		
		

letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1 m2, nedávejte nám odřezky látek)
domácí potřeby – nepoškozené nádobí, skleničky
vatované přikrývky, polštáře, deky
obuv – veškerou nepoškozenou
Textil přineste čistý, nepožadujeme však doklad z čistírny!

Věci, které vzít nemůžeme:
		
ledničky, televizory, počítače
		
matrace, koberce, nábytek
		
jízdní kola a dětské kočárky
sobota 7. února 2015		

14. MASOPUSTNÍ PRŮVOD

pořádá SPK, průvod masek vesnicí, hudební doprovod skupina Fa-Mi-Ro
pondělí 9. února 2015 		

BESEDA S PAMĚTNÍKY

téma besedy „Předměty ze sbírek muzea v doškové chalupě“
došková chalupa, začátek v 17 hodin, pořádají manželé Grunovi a obec
pátek 13. února 2015		

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

pořádá SPK, kulturní dům, začátek ve 20 hodin, tombola, občerstvení
hraje skupina Víkend, během večera taneční vystoupení místních žen a mužů
letos k nám zavítá nečekaný host
pondělí 2. března 2015 		

BESEDA S PAMĚTNÍKY

téma besedy „Promítání starých fotografií“
došková chalupa, začátek v 17 hodin, pořádají manželé Grunovi a obec
sobota 14. března 2015		

VEPŘOVÉ HODY

pořádá TJ a SPK, areál fotbalového hřiště, zabíjačkové speciality, posezení
a zpívání s harmonikářem Romanem Hrdinou, začátek v 10 hodin
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konec března 2015			

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ

ruční práce pro děti a mládež s jarní tematikou, termín bude upřesněn
březen - duben 2015			
Smrtolka:
		
Hrkání:		

VELIKONOČNÍ ZVYKY

obcházení vesnice – neděle 22. 3. 2015		
hostina pro děvčata, která chodila po vesnici – neděle 29. 4. 2015
pátek 3. 4. a sobota 4. 4. 2015

neděle 19. dubna 2015
					

VYCHÁZKA PO HRANICÍCH KATASTRU
PETROVIC (TAKÉ LESONIC A DOBELIC)

sraz ve 13 hodin před kostelem v Petrovicích, odborný výklad manželů Grunových,
více informací na plakátech
čtvrtek 30. dubna 2015		

SLET ČARODĚJNIC

pořádá TJ, areál fotbalového hřiště, opékání špekáčků, hry a soutěže
pátek 1. května 2015			

10. PETROVICKÝ KOŠT

pořádá ČZS, ochutnávka vín místních i přespolních vinařů
obecní sklep, občerstvení bude zajištěno
poslední víkend v květnu		

TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH

pořádá TJ, turnaj smíšených dvojic bez věkového omezení v ruských kuželkách,
dětské hřiště u KD, termín bude přesněn
poslední víkend v červnu		

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

pořádá TJ, dětské hřiště u KD, termín a pravidla soutěže budou upřesněna na plakátech
sobota 1. srpna 2015			
					
					

20. MUCHA CUP
3. MEMORIÁL BRATRŮ VESELÝCH
TANEČNÍ ZÁBAVA - PAROHÁČI

pořádá SPK a nohejbalový tým Raptoři, areál fotbalového hřiště, turnaj v malé
kopané a nohejbalu, občerstvení bude zajištěno
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sobota 22. srpna 2015			

7. SIMPSNŮV ZRYCHLENÝ PŘESUN

pořádá SPK, přespolní běh pro děti a mládež s plněním úkolů na stanovištích
doprovodný program – policejní autobus MOBIDIK (bude upřesněno)
konec srpna 2015

		

MALÝ FESTIVAL LOUTKY

pořádá obec ve spolupráci s MěKS M. Krumlov,divadlo pro děti i dospělé
sobota 12. a neděle 13. září 2015

TRADIČNÍ HODY

pořádá chasa a obec Petrovice, hraje Petrovanka a Dreams
sobota 17. října 2015			

VINOBRANÍ

pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Fantazie, burčák, tombola
pondělí 16. listopadu 2015		
					

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SE STEZKOU ODVAHY

pořádá TJ, občerstvení bude zajištěno
prosinec 2015				

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

vystoupení žáků ZŠ Lesonice u vánočního stromu, termín bude upřesněn
sobota 5. prosince 2015		

MIKULÁŠ

pořádá petrovická chasa
prosinec 2015				

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ

výroba vánočních dekorací v Místní knihovně Petrovice,
pro děti i dospělé
sobota 26. prosince 2015		

VÁNOČNÍ KONCERT

pořádá Petrovický pěvěcký sbor, kostel Povýšení sv. Kříže v Petrovicích
vystoupí i žáci ZŠ Lesonice a Dechová hudba Petrovanka
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čtvrtek 31. prosince 2015		

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

pořádá ČZS, kulturní dům, hraje skupina Codex

SPORT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
každé pondělí od 16 do 17 hodin v sále KD
CVIČENÍ PRO CHLAPCE
pořádá TJ PETROVICE, fotbalová příprava, cvičení, míčové hry, zdravý pohyb,
cvičení vede Bohumír Vespalec, vstup zdarma
s sebou sportovní obuv se světlou podrážkou na přezutí, nápoj

každé pondělí od 17.15 do 18.15 hodin v sále KD (od 2. února 2015)
CVIČENÍ PRO DÍVKY A ŽENY
pořádá TJ PETROVICE, správné držení těla, základy tanců, základy gymnastiky,
zdravý pohyb, cvičení vede Ivana Frimelová, vstup zdarma
s sebou sportovní obuv se světlou podrážkou na přezutí, nápoj

každé pondělí od 18.30 do 19.30 hodin v sále KD
TAEBO
cvičení vede Pavla Schovancová z Vedrovic, poplatek 50,- Kč
s sebou sportovní obuv se světlou podrážkou na přezutí, nápoj

každé úterý od 19 do 20 hodin v sále KD
CVIČENÍ PRO ŽENY
cvičení místních žen,
s sebou sportovní obuv se světlou podrážkou na přezutí
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Příspěvky čtenářů
Paní učitelka Mgr. Ivana Pelikánová ze ZŠ Klášterní nám., Moravský Krumlov
poskytla redakci našeho zpravodaje školní práci Terezy Klimové (roč. 2005),
Petrovice č. p. 100. Referát se souhlasem maminky rádi otiskujeme.
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Společenská kronika
POHYB OBYVATEL V ROCE 2014
Narodili se:
22. 3.		
1. 5. 		
5. 6. 		
11. 11.		

Matěj Tréšek
Kristýna Závišková, č. p. 62
Antonín Hájek, č. p. 29
Emma Solařová, č. p. 96

31.5.		
7. 6.		
14. 6.		
14. 6.		
29. 11.		

Kateřina Blažková – Ondřej Ipser
Tomáš Janšta – Jitka Fialová (bývalý občan)
Vlastislav Solař – Veronika Gavendová
Monika Slámová – Martin Buršík
Karolina Blažková – František Ondra

Sňatky:

Zemřeli:
21. 3. 		
7. 7.		
10. 8.		
30. 10.		
4. 12. 		

Karel Sobol, č. p. 57
Eliška Schovancová, č. p. 112
Marie Hercíková, č. p. 90
František Solař, č. p. 65
František Bílek, č. p. 122

Přistěhovali se:
12. 3. 		
			
29. 7.		
			
22. 8. 		
			
			
5. 9. 		
6. 12.		
10. 12.		

Monika Horká, č. p. 61
Liliana Černá, č. p. 61
Marie Hanusová, č. p. 147
Daniela Trtíková, č. p. 147
Luděk Krejčí, č. p. 95
Lenka Krejčová, č. p. 95
Patrik Balun, č. p. 95
Petr Kylián, č. p. 114
Kateřina Zezulová Horgošová, č. p. 78
František Ondra, č. p. 136

Odstěhovali se:
29. 1. 		
7. 4. 		

Jiřina Bystrá, č. p. 142
Milana Vykydalová, č. p. 44
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19. 6.		
			
16. 7.		

Jana Smejkalová , č. p. 28
Tomáš Koudelka, č. p. 28
Kateřina Ipser, č. p. 136

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2014:
			
			

353

- z toho 171 mužů a 182 žen,
43 dětí do 15 let - z toho 21 hochů a 22 dívek

Věkový průměr obyvatel celkem:
			
			

43,77 let
mužů 43,47 let

žen 44,05 let

Naši nejstarší občané:
paní Marie Jiřikovská 		
pan František Sedláček

(* 1921)
(* 1929)

Co je psáno v kronikách
ROK 1933
Počasí počátkem roku bylo normální. Sněhu málo a i mrazy mírné.
Dne 8. ledna pořádali hasiči ples. Čistého zisku použito na potřeby hasičského
sboru.
Dne 12. února sehráli hasiči drama o 3 jednáních od Gabr. Preisové „Její
pastorkyňa“.
Koncem února odstěhoval se z Petrovic rolník Jan Sobotka, čís. 14, na nájem
statku do Nových Dvorů u Rouchovan.
Dne 18. března šlo z Petrovic 16 branců k odvodu, z nichž 6 uznáno schopnými
k činné službě vojenské.
Dne 2. dubna vykonána volba předsedy místní školní rady. Za předsedu zvolen
Frant. Šídlo, č. 48, za místopředsedu Jan Bogner, čís. 20, a za členy Bohumil
Záviška, čís. 43, a Hladík Josef, Kovář a Oldř. Kypr, říd. uč. a Fr. Moučková,
učitelka.
Dne 21. května při společné schůzi obecního zastupitelstva a místní školní rady
zadána přestavba a přístavba zdejší obecné školy za nejnižší oferovaný obnos
35.246,20 Kč p. staviteli Viktoru Wondrakovi z Mor. Krumlova.
Se stavbou započato již 12. června a dokončena byla 30. srpna 1933. Proto školní
rok ukončen vyjímečně již v sobotu 17. června.
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Oferenti na přestavbu I. části školní budovy byli:
Viktor Wondrok, Mor. Krumlov 35.246,20 Kč; Artur Potschka, Mor. Krumlov
36.328,73 Kč; Bohuslav Oulehla, Dukovany 38.392,30 Kč; Antonín Kašpar,
Mohelno 43.332 Kč; Karel Feith, Ivančice 53.368 Kč; Družstvo „Stavba“, Oslavany
39.692,70 Kč; Karla Herfortová, Mor. Krumlov 54.876,90 Kč a Jan Homola, Višňové.
Celkové vydání pro školu v roce 1933 činilo:
stavitel 34.500 Kč, cihly, klempíř a p. 		

= 39.196,20 	

Kč

řádný rozpočet r. 1933				

= 7.000

Kč

úrok z půjčky					

=

Kč

advokát Kopřiva, M. Krumlov			

= 537,50

Kč

celkové vydání:					

= 47.719,70 	

Kč

986

Celkový příjem v r. 1933 činil:
zbytek z r. 1932 122,30 Kč, za okna, dveře, prkna ze školy 809 Kč, řádný rozpočet
7.000 Kč, za starý plot 126 Kč, výpůjčka ze spořitelny Král. Polské (města Brna)
40.000 Kč, ze spořitelního spolku zdejšího za vklad. knížky 400 Kč.
Celkový příjem 48.457 Kč 30 h.
Budiž zde též poznamenáno, že již v roce 1932 se měla opraviti celá školní budova.
Ve schůzi obecního zastupitelstva a místní školní rady dne 15/5 1932 otevřeny oferty
těchto stavitelů:
1.) Oskar Dočkal, stavitel, Miroslav		

celkový náklad 101.442 Kč 65 h

2.) Viktor Wondrak, stavitel, M. Krumlov			

95.831 Kč 75 h

3.) Arnošt Valeš, stavitel, Rosice				

117.695 Kč 75 h

4.) Artur Potschka, stavitel, M. Krumlov			

119.582 Kč 35 h

5.) Bohuslav Oulehla, stavitel, Dukovany			

92.816 Kč 94 h

6.) Jan Homola, stavitel, Višňové				

95.066 Kč 11 h

7.) Antonín Kašpar, stavitel, Mohelno				

99.804 Kč 35 h

8.) Filip Svoboda, stavitel, M. Krumlov			

99.299 Kč 95 h

9.) Karel Feith, stavitel, Ivančice				

106.582 Kč 40 h

Schůze nerozhodla o žádném uchazeči a členové navrhli, že bude lépe postaviti
školní budovu úplně novou na vhodnějším místě.
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Usnesení toto se v r. 1933 neprovedlo pro velký náklad a uskutečněna proto
I. část oprav školy (t. j. bez záchodů a učitel. bytu) poměrně malým nákladem jak
vidmo ze str. 126. (předchozí strana pozn. redakce)
K pracím ve škole přibráni většinou občané z Petrovic. Též dovoz písku, cihel
apod. obstarali místní občané.
V červnu t. r. opraveno bylo hasičské skladiště zdejšího sboru, dána místo
dřevěných vrat svinovací plechová roleta, zřízen výklenek pro sochu Floriána.
Ke hasičské zbrojnici přistavěna byla místním spořitelním spolkem raiffeisenkou
místnost s předsíni nákladem asi
Kč. (údaj chybí pozn. redakce) Místnosti
budou používat kromě raiffeisenky též ke svým schůzím obecní zastupitelstvo
a místní sbor dobrovolných hasičů.
Od 20. do 30. srpna bylo v Petrovicích ubytováno 60 dělostřelců s důstojníky a 20
koní a baterie 8 cm děl.
Každého dne stříleli ostré rány z děl. Dopoledne v době cvičné ostré střelby byly
silnice uzavřeny, lidé mohli na pole až odpoledne.
Hody konány druhou neděli v září a to 3 dny. Dne 16. října na pozvání místní
školní rady přijela kolaudační komise a to pp. vlad. rada M. Kuchyňka, okres.
hejtman, okres. škol. inspektor Jan Karásek, úřední lékař Josef Thier a staveb. inž.
J. Haschek ze Znojma. Jmenovaná komise schválila provedení I. části oprav zdejší
školy a uložila přítomným zástupcům obce a míst. školní rady provedení II. části
oprav do dvou roků.
Na XXIII. Dětský den vybráno žáky zdejší školy v naší obci 70 Kč 85 h, jež poslány
České zem. péči.
pokračování příště… (rok 1934)
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Při vánočním koncertu 26. prosince 2014 vystoupil pěvecký sbor z Petrovic
a Dechová hudba Petrovanka.
31

Jízdní řády IDS JMK pro rok 2015
(pro zájemce k vyzvednutí na obecním úřadě ve zvětšeném formátu zdarma)

Linka 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Hostěradice - Znojmo
Pracovní dny

Zastávka
Ivančice
MK nám.

5:08 6:08 7:18
-

-

-

Sobota + neděle

9:38

11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 5:38

9:57

11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57

-

9:38
-

11:38 15:38 17:38
-

-

-

MK aut.n. 4:16 5:31 6:31 8:01 10:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 6:01 10:01 12:01 16:01 18:01
Petrovice 4:30 5:45 6:45
Znojmo

-

10:15

-

5:08 6:28 7:23 8:53 10:53 12:53

13:15
-

-

-

16:15 17:15 18:15 6:15 10:15 12:15 16:15 18:15

14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 6:53 10:53 12:53 16:53 18:53

Linka 432 Znojmo - Hostěradice - Moravský Krumlov - Ivančice
Pracovní dny

Zastávka
Znojmo

4:16 5:26 6:21 7:58

8:58

Sobota + neděle

10:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 18:58 6:58 12:58 14:58 16:58 18:58

Petrovice 5:01 6:03 7:06 8:35 9:43 11:43 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 19:35 7:35 13:35 15:35 17:35 19:35
MK aut.n. 5:15 6:17 7:20 8:49
MK nám.

5:21 6:21

Ivančice

5:45 6:45

-

9:57
-

11:57 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:49 7:49 13:49 15:49 17:49 19:49
-

13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 19:51

-

-

-

-

-

9:13 10:21 12:21 14:12 15:12 16:12 17:15 18:12 20:12 8:13 14:13 16:13 18:13 20:13

Linka 445 Miroslav - Lesonice - Moravský Krumlov
Pracovní dny

Zastávka
Miroslav

Sobota + neděle

3:57 4:57 5:57 6:57 8:27 12:27 13:27 13:57 14:37 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 7:27 11:27 15:27

Petrovice 4:17 5:17 6:17 7:17 8:47 12:47 13:47 14:17 14:57 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 7:47 11:47 15:47
MK nám.

4:28 5:28 6:28 7:28 8:58 12:58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MK aut.n. 4:30 5:30 6:30 7:30 9:00 13:00 13:57 14:27 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57

Linka 445 Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslav
Pracovní dny

Zastávka

Sobota + neděle

MK aut.n. 5:07 6:17 6:57 7:57

9:57

11:57 13:07 13:57 15:07 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 7:57 11:57 15:57

MK nám.

9:59

11:59 13:09 13:59 15:09 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 7:59 11:59 15:59

5:09 6:19 6:59 7:59

Petrovice 5:19 6:29 7:09 8:09 10:09 12:09 13:19 14:09 15:19 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 8:09 12:09 16:09
Miroslav

5:36 6:46 7:26 8:26 10:26 12:26 13:36 14:26 15:36 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 8:26 12:26 16:26

