
ZPRAVODAJ OBCE
P E T R O V I C E

ročník 8, číslo 1/2015 (leden - březen)

Výstavba splaškové kanalizace v obci.
foto: Ing. Jaroslav Sedláček
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Stoková síť v ulici kolem obecního úřadu.

foto: Ing. Jaroslav Sedláček, koordinátor BOZP

Stavba čistírny odpadních vod.
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Ze zasedání zastupitelstva obce

5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 8. ledna 2015

•	 ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 5 ke smlouvě o nakládání s velkoobjemovým 
odpadem č. 00571/V ze dne 10. 8. 2005. Dodatek se týká možnosti sběru 
biologicky rozložitelného odpadu a kovů.

•	 Starostka seznámila ZO s oznámením společnosti PROSIG s.r.o. o připravované 
stavební obnově vedení vysokého napětí v katastru naší obce na trase Hostěradice 
– Moravský Krumlov. Záměr je plánován na období 2015 – 2016. K tomuto neměl 
žádný ze zastupitelů připomínky.

•	 ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK, oblast Znojmo, pracoviště Mor. 
Krumlov o povolení kácení suchých stromů na pozemcích ve vlastnictví SÚS 
JMK, oblast Znojmo a na pozemcích obce Petrovice. Jedná se o 4 stromy 
ořešáky podél silnice II/413 od Boží muky směrem na Dobelice. Dále ZO 
rozhodlo o náhradní výsadbě za pokácené stromy v počtu 12 stromů (švestek) 
podél silnice od konce obce ke křižovatce směrem na Mor. Krumlov během 
roku 2015. V případě, že by se nové stromy do této lokality nevešly, budou 
vysazeny podél silnice směrem na Lesonice. Výsadbu provede SÚS JMK, oblast 
Znojmo, pracoviště Mor. Krumlov.

•	 Starostka seznámila ZO s vyrozuměním státní zástupkyně o podání obžaloby 
u Okresního soudu ve Znojmě na obviněného P.N. pro přečiny krádeže a poškození 
cizí věci. Jedná se o pachatele krádeže a poškození majetku v pohostinství 
a kulturním domě v březnu 2014.

•	 Starostka seznámila ZO s výtěžkem vánočního koncertu v místním kostele. 
Vybralo se 3024 Kč, tato částka byla předána děkanovi Pavlu Bublanovi.

6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 22. ledna 2015

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2015.
•	 Starostka seznámila ZO s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 

2014 ze dne 21. 1. 2015. Ze závěru přezkoumání vyplynulo, že časová náročnost 
práce účetní obce přesahuje její dosavadní pracovní úvazek. ZO přijalo záměr 
navýšit úvazek účetní s cílem zajistit správné a úplné vedení účetnictví. Tato 
záležitost se bude dále řešit ve spolupráci s obcí Lesonice. ZO pověřilo starostku 
jednáním se starostou obce Lesonice. ZO dále přijalo záměr oslovit o odbornou 
konzultaci specializovanou účetní firmu za účelem odstranění závad a nastavení 
finančních a procesních pravidel.

•	 ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu na prodej parcely p. č. 1699/40 
o výměře 65 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova Ing. Michalu Velebovi, 
bytem Lesonice 116. 
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•	 ZO projednalo a schválilo Směrnici pro účtování o reálné hodnotě. 
•	 ZO pověřilo starostku jednáním s  Ing. Lubomírem Horákem ve věci přípravy 

projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řadu k lokalitě novostavby 
Pavla Bognera. V této věci postupuje obec dle plánovací smlouvy ze dne 10. 5. 
2014.

•	 Starostka informovala ZO o oznámení SZIF o schválení platby na žádost 
o proplacení výdajů na projekt „Dětské hřiště – Ráj pro náš volný čas“ v celkové 
částce 482.263,- Kč.

•	 ZO schválilo pořádání hasičského plesu v sobotu dne 24. 1. 2015 v kulturním 
domě.

7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 5. února 2015

•	 ZO projednalo navýšení úvazku účetní obce, předpokládaný termín zvýšení 
úvazku účetní je od 1. 4. 2015. Dále starostka seznámila ZO s výsledkem jednání 
s daňovým poradcem ing. Karlem Ondráškem, který do příštího zasedání ZO 
předloží návrh smlouvy na spolupráci v účetní oblasti. 

•	 Předsedkyně ústřední inventarizační komise Helena Janštová seznámila ZO se 
zprávou inventarizační komise a návrhem na vyřazení majetku za rok 2014. 
Inventury proběhly dne 29. ledna 2015. ZO souhlasí s návrhem na vyřazení 
majetku.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové 
hladiny nízkého napětí č. 12108900 a 12108914 mezi obcí Petrovice a E.ON 
Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení přípojných míst k čerpací stanici (parcela č. 
512) a ČOV (parcela č. 103/17). Podíl obce na nákladech uvedených připojení 
činí 12 500 Kč (smlouva 12108900) a 16 000 Kč (smlouva 12108914).

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2015. 
•	 ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice.

•	 ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

•	 ZO projednalo a schválilo konání Masopustního průvodu dne 7. 2. a taneční 
zábavy dne 13.2.

8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 19. února 2015
•	 Na základě předchozích stížností rodiny T. a pana V. S. starostka pozvala uvedené 

stěžovatele na dnešní zasedání ZO k vyjasnění situace. ZO vyslechlo stanoviska 
obou stran a vyzvalo je ke smírnému řešení. 

•	 Starostka seznámila ZO se závěrečnou zprávou o výsledku řádné inventarizace 
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majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2014. ZO uvedenou 
zprávu schválilo.

•	 ZO projednalo informaci starostky k vytváření veřejně prospěšných prací 
v letošním roce. ZO schválilo požádat o vytvoření 3 pracovních míst v rámci 
veřejně prospěšných prací. Toto bude vyvěšeno na úřední desce a vyhlášeno.

•	 ZO projednalo a schválilo Smlouvu o kontrolní činnosti mezi obcí Petrovice a ON 
– OK Libina, s.r.o. Předmětem smlouvy je provést odbornou část veřejnoprávní 
kontroly mateřské školy a kontrolu nahrazující interní audit. ZO pověřilo 
starostku podpisem uvedené smlouvy.

•	 ZO vzalo na vědomí účetní výkazy za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská 
škola Petrovice. 

•	 Starostka informovala ZO o výsledku jednání s majiteli pozemků bývalé hasičské 
nádrže. ZO souhlasí se záměrem směny těchto pozemků za náhradní pozemek 
ve vlastnictví obce.

•	 ZO stanovilo termín vítání občánků na 12. 4. 2015 v 15 hodin.
•	 ZO vzalo na vědomí příspěvek SPK ve výši 5 000 Kč za nájem sálu za nácvik tanců 

a konání Masopustní zábavy.

9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 5. března 2015

•	 ZO projednalo došlé žádosti o přijetí na veřejně prospěšné práce. Přihlásili se 
4 zájemci. ZO rozhodlo nevyhovět žádosti pana Petra Kučery a pověřilo starostku 
kontaktovat úřad práce s vyřízením výjimky pro paní Marcelu Tomečkovou 
a pana Karla Tréška. ZO dále vyjádřilo souhlas s přijetím paní Ivany Frimelové 
s nástupem od 1. září 2015 v případě, že toto bude umožněno úřadem práce.

•	 ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2015.
•	 ZO vzalo na vědomí Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Petrovice 

za rok 2014. 
•	 ZO projednalo a schválilo návrh na uzavření Smlouvy č. 1030022202/001 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 
zařízení mezi obcí Petrovice a E. ON Distribuce, a.s. a pověřilo starostku jejím 
podpisem. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelového 
vedení NN na obecním pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice.

10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 19. března 2015

•	 Vzhledem k podmínkám úřadu práce ZO revokovalo usnesení č. 2/Z9 ze dne  
5. 3. 2015 a rozhodlo přijmout na VPP od 1. 4. 2015 Karla Tréška ml., který 
splňuje podmínky ÚP. Přijetí dalších pracovníků a termín jejich nástupu bude 
řešeno na příštím zasedání ZO.

•	 ZO projednalo návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 



6

Tento návrh bude ještě konzultován s odbornou firmou a poté bude schválen 
na příštím zasedání ZO.

•	 Starostka informovala ZO o své svědecké výpovědi u Okresního soudu ve Znojmě 
dne 18. 3. 2015 v trestní věci proti obviněnému z krádeže v kulturním domě.

•	 Starostka informovala ZO o účasti na pracovním semináři v Třebíči dne 19. 3. 
2015 starostů obcí sdružených ve svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem 
v Třebíči.

•	 Starostka informovala ZO o schůzce starostů mikroregionu Moravskokrumlovsko, 
která se konala 19. 3. 2015 v Moravském Krumlově.

11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 2. dubna 2015

•	 Starostka seznámila ZO s aktuální informací Úřadu práce Znojmo, který schválil 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP od 15. dubna. V tomto termínu 
nastoupí Karel Tréšek ml. ZO pověřilo starostku požádat ÚP Znojmo o výjimku 
pro Karla Tréška st.

•	 ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-
014330028371/001 mezi obcí Petrovice a E. ON Distribuce, a.s. Předmětem 
smlouvy je věcné břemeno – stavba pod názvem „Petrovice – Jandásek: NN přip. 
kab. příp.“ (kabelové vedení NN) na obecní parcele č. 2292. Za zřízení věcného 
břemene se sjednává jednorázová úhrada ve prospěch obce ve výši 2000,- Kč 
bez DPH.

•	 ZO projednalo a schválilo konání jednoho představení v rámci 9. ročníku Malého 
festivalu loutky. ZO pověřuje starostku požádat o termín představení v pátek 
28. 8. v 18 hodin v kulturním domě.

•	 Starostka informovala ZO o změně pracovní smlouvy s účetní Marií Fálovou. 
Od 1. dubna bude účetní pracovat na plný úvazek. ZO schválilo rozpis pracovní 
doby účetní.

•	 ZO projednalo aktuální stav výstavby kanalizace a ČOV. ZO schválilo stanovisko, 
že odbočky z hlavního řadu, přípojky, které nejsou zahrnuty v projektové 
dokumentaci, a projekt k nim si uhradí v plné výši vlastníci na své náklady.

•	 Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.
•	 ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy Lubomír Horák, Třebíč 

na projektovou dokumentaci pro prodloužení vodovodu k parcele č. 2758. Cena 
činí 19 360,- Kč včetně DPH.

•	 ZO projednalo a neschválilo prodloužení prezentace obce na informačním 
turistickém portále www.cestujemempocr.cz 

•	
•	
•	
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Informace občanům

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Ve čtvrtek 18. června 2015 proběhne v naší obci svoz objemného odpadu 
z domácností. Každý občan má tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální 
odpad. Odpad přistavte ráno do 6 hodin uvedeného dne před svůj dům.

 Do objemného odpadu patří:
  části vybavení bytu části nábytku
  koberce   židle
  matrace

 Do objemného odpadu NEPATŘÍ: !!!
  stavební suť  výkopová zemina
  části autovraků  nebezpečný a tříděný odpad

KANALIZAČNÍ   PŘÍPOJKY

Oznamujeme občanům předpokládaný termín budování domovních přípojek, 
a to po 31. červenci 2015. Od tohoto data se mohou občané napojovat na hlavní 
kanalizační řad, kdy bude probíhat zkušební provoz čistírny a v rámci dotace je 
nutné, aby se napojilo co nejvíce domácností. O podrobnostech budete ještě 
informováni.

Děkujeme za pochopení.

OBČANÉ OBČANŮM

Vzhledem k přibývajícím stížnostem občanů žádáme majitele psů o venčení 
zvířat v obci výhradně na vodítku a důsledný úklid psích exkrementů!!! 

V obci stále přibývá počet volně pobíhajících psů, proto žádáme o zamezení 
útěků. Rovněž žádáme občany, aby psy nevenčili tak, že je nechají bez dozoru 
volně pobíhat po vesnici!!!

Dále žádáme majitele hrobů o řádný úklid i v okolí hrobového místa, zvláště 
pak za pomníky. Mnozí spoustu odpadků odloží právě za pomník, tím však hyzdí 
vzhled na hroby okolní, odkud je na odpad vidět. 

Využijte hřbitovní skládku, do které prosím neodhazujte plastové obaly od svíček. 
K tomuto účelu zde bude v blízkosti márnice přistavena nádoba na plastový odpad. 
Děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup!
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PODĚKOVÁNÍ

Zastupitelstvo obce děkuje spoluobčanům za nezištnou pomoc při údržbě 
veřejného prostranství. Děkujeme paní Marcele Vespalové a Libuši Bognerové 
za ostříhání záhonů růží, panu Bohumíru Vespalcovi za údržbu travnatých ploch 
pomocí vertikutátoru, panu Romanu Jandáskovi za ostříhání mladých ovocných 
stromků v sadě, na hřišti a stromů na hřbitově a panu Karlu Tréškovi st. za zalévání 
stromů po ukončení pracovního poměru pod obcí.

Velké poděkování rovněž patří paní 
Tamaře Valešové z Ivančic, která 
bez nároku na honorář namalovala 
kopii obrazu doškové chalupy čp. 
12, který je vystaven ve světnici 
našeho muzea. Firma Apex Moravský 
Krumlov věnovala čtyři dřevěné 
lavice z polikliniky, které poslouží 
návštěvníkům expozice a pan Vladimír 
Sobol s vnukem Pavlem Markem 
opravili pumpu před doškovou 
chalupou. Velice si vážíme věcných 
darů, které nám věnujete k obohacení 
výstavy v chalupě.

Všem upřímně děkujeme!

Nové dary do doškovice (abecedně): Jaroslava Březinová, děkan Pavel Bublan, 
Josef Cyrek, Alena a Jan Grunovi, Ivana Frimelová, Marie Hanusová, Jaromír 
Hladík, Simona Houdková, Anežka Nogová, Jiří Prustoměrský, Jan Schovanec, Anna 
Sobotková, manželé Šibralovi, Karel Tréšek, Bohumír a Jaroslava Vespalcovi.

Ze života mateřské školy

PRVNÍ POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU ZA NÁMI

Naposledy jste s námi na stránkách zpravodaje prožili letní rekonstrukci části 
školní budovy, nyní Vás zveme k ohlédnutí za prvním pololetím školního roku 
2014/2015. 

I tentokráte nastoupilo od 1. září do petrovické školky 25 dětí (13 děvčat a 12 
chlapců) ve věku  2,4 až 6 roků, z toho 6 dětí nově. Nejmladší kamarádi se bez 
problémů adaptovali a brzy si našli své místečko mezi ostatními. Po společném 
seznámení se spolu, s prostory školy a sestavení pravidel soužití v MŠ jsme se již 
naplno pustili do tvoření, zpívání, poznávání, učení a užívání si kulturních zážitků.

Na podzim jsme jako tradičně hledali po vsi i kolem polí fáborky a dopisy 
od podzimních draků, abychom po splnění všech úkolů úspěšně našli dračí poklad. 
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Hurá! Tyto hry v přírodě jsou u dětí velmi oblíbené. Přináší dobrodružství, radost, 
možnost poznávání okolí, děti se díky nim učí spolupráci a přejícnosti. Dračí čas 
byl zakončen odpolední akcí s rodiči a blízkými na místním fotbalovém hříšti, kde 
si všichni mohli vyzkoušet nejen pouštění draků, ale i své dovednosti na několika 
stanovištích. 

22.10. se děti se svými učitelkami vydaly autobusem na výlet do Dolních Dubňan 
na hudebně zábavný pořad „Ententýky do muziky“.  

Dalším setkáním bylo tvořivé odpoledne ve školce „Vyrábíme z darů podzimu“ 
s rodiči i prarodiči. Každým rokem jsou výrobky pestřejší a nápaditější s využitím 
rozmanitých přírodnin a budovu pak zdobí mnoho krásných strašáků, skřítků 
i zvířátek. Děkujeme. 

K našim pravidelným zvyklostem patří listopadová návštěva místního hřbitova 
k uctění svátky Dušiček, kdy nás děti zavedou k pomníkům, a zapálíme svíčky. 

Podzim se přehoupl, přišel čas Adventu, čas vyrábění výzdob, dárečků a příprav 
na návštěvu Mikuláše s doprovodem, vánoční zvyky a očekávání, zda i letos přinese 
Ježíšek do školky nějaké dárečky.

V tvořivé dílně si děti za pomocí tety Magdy z DDM vyrobily a ozdobily 
glazurami krásné anděly z keramické hlíny. S učitelkami se vydaly na výlet 
do moravskokrumlovského kinosálu na pohádku „Trampoty čertíka Culínka“, 
další pohádku „Putování za vánoční hvězdou“ a exkurzi do 1. třídy ZŠ Klášterní, 
kde se pozdravily s některými kamarády, kteří dříve petrovickou školku také 
navštěvovali. 

Dne 2. prosince přišel za dětmi do školky Mikuláš s doprovodem – zářivým 
usměvavým andělíčkem a pořádně černým střapatým čertem, jehož chrastění 
řetězu bylo zdaleka slyšet. Uf, všechno dobře dopadlo. Děti zazpívaly písničky 
a zarecitovaly básničky, které potěšily vzácnou návštěvu, také slíbily, že se polepší 
a odměnou byl pro každého balíček s ovocem i sladkostí. 

Ve čtvrtek 18. prosince čekalo pod stromečkem, který jsme společně s dětmi 
nazdobili, velké překvapení – spousta dárečků. Po seznámení s některými zvyky, 
které se na Štědrý den dělávají, jsme se pustili do rozbalování dárků. Rozbalili 
jsme jich jen pár, neboť mnoho dětí bylo nemocných a kamarádům bylo líto, 
že je neuvidí. Proto jsme se domluvili, že na ně počkáme a dárky rozbalíme až 
po vánočních prázdninách, kdy budou přítomni všichni.

Tento školní rok jsme zařadili mnoho aktivit a pořadů o lidském těle, zdraví 
– zkrátka o důležitosti pohybu, zdravého stravování, dodržování pitného režimu, 
hygienických návyků. V naší školce proběhl naučný pořad „Zdravotníček“, maňásková 
pohádka „Zajíčkův zoubek“, s radostí jsme přijaly nabídku studentek zdravotnické 
školy s jejich naučným programem „Bacily, nemoci, dýchací ústrojí…“  

Přišel první jarní den a my jsme při procházkách v zahrádkách pozorovali první 
vykukující špičky lístků a vyhlíželi první kvítky, ale o tom zase příště.  

Jen ještě prozradíme, že 1. dubna proběhl zápis nových dětí do Mateřské školy 
Petrovice k docházce ve školním roce 2015/2016. Zapsat se s rodiči přišlo zatím  
9 dětí. Z naší školky odchází do okolních základních škol celkem 13 dětí. 

Závěrem děkujeme rodičům, obci a všem za spolupráci a podporu. 
Markéta Gajdošová, uč.
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Ze života ZŠ Lesonice

KRUHOVÝ TRÉNINK
– využití přestávky mezi 
první a druhou vyučovací 
hodinou

Zápisky žáků Základní 
školy Lesonice

Když jsem se dozvěděla, 
že budeme cvičit kruhový 
trénink, moc mě to 
překvapilo. Ze začátku 
mi cvičení nešlo, ale čím 
déle jsem cvičila, tím lépe 
mi to šlo. Každý týden se 
cviky obměňují a ztěžují. 
Když jsme cvičili kruhový 
týden už pár dní, paní 
ředitelka, nám řekla, 
že o něm zpracujeme 
projekt. Vyhledávali jsme 
informace na otázky: co je 
kruhový trénink, jaké jsou 
jeho základní rysy, jaký 
má přínos obecně a pro 
nás a měli jsme vymyslet 
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svůj vlastní návrh tréninku, ve kterém měly být cviky na ruce, břicho, nohy, záda 
a aerobní cviky. Dozvěděla jsem se informace, které mne překvapily, např. že 
v kruhovém tréninku může být až 15 cviků, že se cvičí 20 – 90 minut. My cvičíme 6 
cviků, každý 30 sekund. Dohromady tedy 3 minuty. Ke každému cvičení si pouštíme 
hudbu. Až jsme měli hotový projekt, každý den někdo vedl svůj kruhový trénink. 
(foto-vlastní návrh)

Gabriela Velebová, 5. ročník

Co to vlastně je kruhový trénink?!? Bylo první, co mě napadlo, když jsem se 
dozvěděl, že ho budeme cvičit. Po pár dnech jsem zjistil, že je to cvičení, které 
prospívá tělu. V předmětu Informatika jsme zjišťovali, co vlastně kruhový trénink 
je. Překvapilo mě, že může mít 6 – 8 cviků, jeden cvik trvá 30 až 45 sekund, pouští 
se k němu rytmická hudba. Po 2 týdnech jsem zjistil, že je to zajímavá metoda 
cvičení. Proto cvičíme až do dnes a pořád nás to baví. Myslím, že to budeme cvičit 
i příští rok.

Jakub Šibral, 5. ročník

Pětilístek

Jan Hladík, 3. ročník

Vlastní návrh 
kruhového 
tréninku

Pavla Fialová, 
4. ročník
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Vůbec jsem nevěděla, co je 
kruhový trénink. Hned mě začal 
bavit. Za pár dní jsem u sebe viděla 
zlepšení, např. ve vzporu na rukou 
jsem vydržela o něco déle. Dostali 
jsme za úkol vypracovat projekt 
o kruhovém tréninku, včetně vlastního 
návrhu na cvičení. Nejvíc mě baví 
posilovat břicho, je to totiž největší 
sranda. Když jsem si nevěděla rady 
s nějakými cviky do mého návrhu, 
zeptala jsem se mamky a třeba jsem 
se dozvěděla, že můj navržený cvik 
ona cvičí v józe. Ve vlastním návrhu mám tyto cviky: kliky na schodech, most, 
prkno na zádech, dřep na špičkách, protahování hlavy a taneční cvik – točení 
nohou na zemi. Vymyslela jsem ke cvičení i hudbu. Bez hudby to totiž není ono. 
Když jsem předvedla svůj kruhový trénink, tak ostatní říkali, že byl těžký, což mě 
potěšilo. Kruhový trénink mě doopravdy baví, vidím u sebe výrazné zlepšení. 

Jasmína Gajdošová, 5. ročník

Tomášek Hladík, Tomášek Ondráček a Davídek Lelko cvičí dřep „Squat“.

Po prvním odcvičení kruhového tréninku jsem si řekl, že je to zajímavé. Po pár 
dnech se mi cvičení začalo líbit. Překvapilo mě, že je tolik cviků, které se dají 
dělat naprosto na všem, že se cvičí až 60 minut, že může být 4 – 15 stanovišť, že 
sportovec, co cvičí pravidelně, zesílí již po 2 měsících. Vymyslet cviky pro můj 
návrh nebylo jednoduché, musel jsem dlouho přemýšlet nejenom nad cviky, ale 
taky nad hudbou. Kruhový trénink mě baví, jde mi posilování břicha a zpevňování 
celého těla.

Dominik Vespalec, 5. ročník
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Informace z knihovny

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V KNIHOVNĚ
V úterý 17. března 2015 navštívily děti z místní mateřské školy v doprovodu svých 

učitelek zdejší knihovnu. Děti se seznámily s řazením knih v regálech, společně jsme 
si povídaly o čtení a pak si děti prohlížely pohádkové knihy. Měly spoustu dotazů 
a některé slíbily, že se s rodiči přijdou do knihovny zaregistrovat. To nás velmi těší, 
neboť lásku a vztah k četbě je nutno podporovat od nejútlejšího věku!

Irena Závišková
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V úterý 24. března 2015 opět proběhlo velikonoční tvoření. Tentokrát jsme se 

sešli v obřadní místnosti obecního úřadu, neboť zájemců o rukodělné dílničky je čím 
dál více a do knihovny se už všichni nevejdeme.

I tentokrát byla účast předškoláků, školáků a jejich rodičů velká. 

Svůj volný čas děti trávily aktivně tím, že se zapojovaly do vytváření různých 
velikonočních dárků,  dekorací a ozdob pro své blízké. Nejen, že si přitom rozvíjely 
svou obrazotvornost, představivost,  ale zvládaly  i různé techniky z oblasti 
arteterapie. Kreativnost je vlastně jedním ze způsobů jak obohatit svůj běžný 
všední život. Děti se svými rodiči, nebo sourozenci mezi sebou si navzájem pomáhali 
a tak si i utužovali vzájemné vztahy. Děkuji všem za účast a za příjemně strávené 
odpoledne.

Mgr. Drahomíra Klikarová

Uskutečněné akce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POMÁHÁ LIDEM V NOUZI

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR a jejím obecným účelem je pomoc rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové 
sbírky pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit, která poskytují 
sociální služby lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené pro konkrétní projekty 
farních charit, které vypracují záměr odpovídající poslání sbírky. Do letošního 
ročníku se Petrovice opět zapojily a podařilo se vybrat částku 16 605 Kč.
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Tříkráloví koledníci.
 zadní řada zleva: Sabina Cyrková, Josef Hercík, Nela Hrdinová, Josef Cyrek, 
Gabriela Velebová; přední řada zleva: Štěpán Čepera, Petr Hladík, Jan Hladík.

HASIČSKÝ PLES ZAHÁJILI ŽÁCI ZŠ VÉMYSLICE

Na sobotu 24. ledna 2015 připravili členové místního hasičského sboru tradiční 
ples. Hned v úvodu zatančili žáci a žákyně Základní školy ve Vémyslicích polonézu. 
Jejich vystoupení sklidilo zasloužený potlesk a děkujeme jim i paní učitelce Jandové 
za spolupráci. 

Po úvodním sólu místních hasičů následovala volná zábava. K tanci a poslechu 
vyhrávala skupina Klaxon a všichni přítomní se dobře bavili. Připravena byla 
tradičně tombola, ve které byla přichystána spousta krásných cen.
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DĚTI SE VYŘÁDILY NA MAŠKARNÍM KARNEVALU

Na poslední lednový den připadl dětský maškarní karneval. Zahájili ho místní 
hasiči, kteří s partou nadšenců nacvičili úvodní tanec. Pak následovalo vystoupení 
fakíra a ukázka práce s ohněm. Pro děti i dospělé bylo připraveno hodně her, 
soutěží, cen v tombole, nechyběla diskotéka a novinkou se stala soutěž „Petrovice 
hledají talent“. Do ní se mohly přihlásit děti, které měly chuť předvést před porotou 
své umění ve zpěvu, tanci či hře na hudební nástroj. Přítomným se představilo  
5 soutěžících – Jan Hladík (zpěv), Vendula Gavendová (zpěv), Tereza Klimová (hra 
na flétnu), Sabina Cyrková (tanec) a Štěpán Čepera (hra na harmoniku).  Všichni 
soutěžící předvedli obdivuhodné výkony, avšak vítěz může být jen jeden. Tím se stal 
Štěpán Čepera. Poté se tančilo a skotačilo ve volné zábavě, zasoutěžili si i rodiče 
a prarodiče a rozdávaly se výhry z tomboly.

 ukázka práce s ohněm

do soutěže „Petrovice hledají talent“ se přihlásily místní děti
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 společné tancování

MASOPUSTNÍ PRŮVOD SE KONAL JIŽ POČTRNÁCTÉ

SPK Petrovice uspořádal v sobotu 7. února 2015 další ročník masopustního 
průvodu. Tentokrát se sešlo 25 nadšenců, kteří v nejrůznějších kostýmech obešli 
vesnici a pozvali spoluobčany na masopustní zábavu, která se konala další týden 
v pátek. 

Počasí této akci přálo a opět bylo v několika domácnostech připraveno výborné 
pohoštění. Všem děkujeme za vlídné přijetí! Správné masopustní veselí by se 
neobešlo bez hudebního doprovodu. Letos to bylo nově s harmonikářským duem 
otce a syna Hrdinových.
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MASOPUSTNÍ ZÁBAVA VE VÍRU TANCE

V pátek 13. února 2015 se pod hlavičkou SPK Petrovice konala tradiční masopustní 
veselice. K tanci a dobré pohodě vyhrávala skupina Víkend. Jak už je v Petrovicích 
zvykem, nechyběla opět pořádná zábava s překvapením. Petrovické ženy i muži 
opět tančili. V minulých letech vás pozvali např. do kláštera k jeptiškám nebo jsme 
cestovali kolem světa. Nechyběli piráti, námořníci, démoni a aby toho nebylo málo, 
tak k nám zavítaly i sochy z Londýna. A co bylo letos? Letos jsme zůstali v rodné 
domovině. Přišel k nám nečekaný host. Nečekaný, ale všemi obdivovaný zlatý slavík 
pan Karel Gott. 

Někteří občané, kteří si zapomněli brýle doma, si našeho Karla spletli se skutečným 
originálem.  To bylo skutečně velké ocenění pro místní ženy, které opět po celou 
zimu pilně nacvičovaly v místním kulturním domě, a když už byly vyčerpané, byla 
jim k dispozici naše hospůdka. Ale povedlo se. Muži i ženy opět sklidili velký potlesk 
a obdiv všech návštěvníků. Muži dovedli tance k dokonalosti, protože jako jediní 
v České republice nacvičovali i s chybami. Jejich tanec na známou píseň „Kalinka“, 
stejně jako baletní kreace na skladbu „Vltava“ byly prostě úžasné! Zábava se 
protáhla až do ranních hodin. Takže vy, kteří jste zábavu doposud nezažili, tak 
neváhejte a příště si ji nenechte ujít.

Samozřejmostí byla letos bohatá tombola, do které nám přispěli místní i přespolní 
laskaví sponzoři. Ani o hladu nikdo nezůstal, podával se srnčí a hovězí guláš, který 
šel doslova na dračku.

V sobotu 14. února 2015 byly petrovické ženy pozvány na masopustní zábavu 
do Rakšic. Jejich vystoupení mělo ohromný úspěch a sklidili zde obrovský potlesk. 
Své uznání petrovickým tanečnicím vyjádřil starosta Moravského Krumlova 
Mgr. Tomáš Třetina, který nešetřil slovy chvály. Velice ocenil naše seniorky, jejich 
vitalitu a smysl pro legraci.

Taneční ztvárnění Jamese Bonda. Agent 007 by se divil…
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Na píseň 
Pretty Woman 
se ženské  
vyfikly! Zástěry 
z firmy Vertex 
sluší opravdu 
každému.

Ani členové Baletu 
Národního divadla by 
takto skvěle nezatančili 
Smetanovu Vltavu.

Petrovický Duc Dance 
v podání místních 
chlapů rozproudil 
publikum.
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BESEDY V DOŠKOVÉ CHALUPĚ

Dlouhodobě sbíráme informace, vzpomínky a fotografie k dějinám naší obce. 
Nasbírané materiály se snažíme digitalizovat, popsat a utřídit, aby sloužily i dalším 
generacím. S pamětníky se scházíme individuálně v průběhu celého roku. V zimě 
si najdeme čas i na společné besedy. Letošní zimu jsme se sešli dvakrát v obecním 
muzeu v doškové chalupě. 

Na besedě 9. února jsme s petrovickými pamětníky a zájemci popisovali 
předměty ze sbírek našeho muzea. Nejstarší občanky Petrovic zavzpomínaly 
na doby, kdy mnoho dnes již historických předmětů běžně používaly. 

Při besedě 2. března jsme mimo jiné promítali fotografie, přírůstky do obecního 
fotoarchivu, u kterých nám chyběl popis a datace. Každá fotografie, na které 
jsou nějaké osoby, má hodnotu především v případě, když víme, kdo na ní je.  
Využili jsme proto hojné účasti besedníků k detailnímu popisu každé promítnuté 
fotografie. 

Ve sběru dále pokračujeme. Pokud máte doma staré fotografie, budeme 
rádi za jejich zapůjčení k oskenování, originály vám obratem vrátíme. Předem 
děkujeme za zapůjčené fotografie a archiválie, kterými obohatíte obecní archiv. 

Bronislav a Eva Grunovi
b.gruna@seznam.cz

VEPŘOVÉ HODY

Druhá březnová sobota patřila vůni ovaru, masovým pochoutkám, lahodnému 
moku a zvuku harmoniky. Přítomní si pochutnali na specialitách, dobře se pobavili 
s přáteli a se stálicí petrovických akcí Romanem Hrdinou si zazpívali lidové písničky. 
Děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravou této akce.
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KE KONCI ZIMY PATŘÍ OBCHŮZKA SE SMRTOLKOU

Místní i přespolní děvčata přivítala v neděli 22. března 2015 tímto zvykem jaro. 
Pány letos byly Nikola Gavendová, Nela Hrdinová, Nikola Kovářová a Jana Závišková, 
žákyně 7. tříd základních škol. Celkem se k obchůzce přidalo asi 20 děvčat a pomoc 
s odvozem vychozených vajec zajistili Radek Kovář a Ondřej Záviška. Za zpěvu 
známého popěvku navštívily holky všechny domácnosti v obci. Za vychozené peníze 
si další neděli uspořádaly v sále kulturního domu hostinu. „Páni“ pro mladší děvčata 
připravili hry, soutěže, rukodělnou dílničku a občerstvení. Děvčata si obě neděle 
příjemně užily a každá po hostině dostala v obálce peníze a společnou fotografii 
na památku.

V posledních letech se stává tradicí, že obchůzky i hostiny se zúčastňují rodiče 
či prarodiče děvčat. Tento jev však nemá hluboké kořeny v historii obce. Starost 
o mladší holčičky je jednou z povinností pánů a tyto dvanáctileté holky to jistě 
zvládnou. Při samotné hostině jsou v sále přítomny maminky pánů, takže dozor 
dospělých osob je zajištěn. I ti menší určitě zvládnou být bez dohledu maminek 
a babiček dvě hodinky, které stejně stráví tancováním, hrou nebo vyráběním.

Ze sportu

V KRÁTKOSTI PŘED JARNÍMI ODVETAMI FOTBALOVÉ 
SEZÓNY 2014/2015

Zhodnocení fotbalového podzimu sezóny 2014/2015  III. tř. OFS Znojmo jsme si 
udělali v posledním čísle našeho petrovického zpravodaje roku 2014.  Proto bych se 
chtěl jen v krátkosti zmínit o tom,  co a jak se dělo během dlouhé zimní přestávky. 
Při pohledu na tabulku naší III.B po podzimních odehraných kolech se  nikomu, kdo 
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fandí a nebo hraje za naše mužstvo, nekouká 
zrovna s radostí. Nebudeme se určitě vymlouvat 
na to, že se nám zranil brankář Dalibor Hladík 
a do branky po většinu podzimu museli chodit 
hoši z řad útočníků (Petr Záviška ml. a Luboš 
Bogner). Navíc se nám ještě během podzimu 
občas snížil počet zdravých hráčů a s počtem, 
se kterým jsme na utkání jezdili, jsme nakonec 
dokázali uhrát i vyrovnaná utkání, i když jsme 
je výsledkově prohrávali. Nejvíce nás všechny 
určitě mrzí prohra doma s Polánkou,  kde jsme 
byli lepším mužstvem, ale nedokázali jsme 
vstřelit branku a soupeř nám ji dal těsně před 
koncem utkání a prohra 0:1 byla dokonána. 

Momentální ztráta na předposlední místo je 7 bodů a rozlosování začátku jara je 
hodně kruté, tak stále věříme, že se nám podaří se ctí jarní odvety uhrát a vybojovat 
nějaké ty body, abychom  se v soutěži udrželi. Nic není nereálné, ale chce to 
hlavně od všech našich hráčů, aby chodili na každý zápas v plném počtu a na hřišti 
odevzdali vždy to nejlepší, co v každém z nich je. Podařilo se nám získat posilu na  
hostování z Rakšic  Tomáše Čiháčka a z Mor. Krumlova Jakuba Holého. Během zimní 
přestávky byla většina hráčů ochotna na sobě trochu zapracovat a tradiční  příprava 
už od prosince (pátek hala v MK a v neděli dopoledne na hřišti) se nesla jako dobrá 
a věřím, že pro jaro i využitelná. Naše jarní přípravné utkání s Rakšicemi prohra 0:4, 
Bohuticemi výhra 2:1 a s tradičním soupeřem z třebíčského okresu Rouchovany  jsme 
vyhráli 5:2 se nám myslím, jak výsledkově, tak i postupně fotbalově vydařily. Snad 
se nám něco z vydařených přípravných utkání objeví i v jarních odvetách. Největším 
a dlouhodobým problémem se stále více stává počet aktivních hráčů, kterých 
s věkem pomalu ubývá, a opravdu nevím, kde se to vše zastaví. Tento problém není 
ale jen v našem mužstvu, ale ve většině vesnic, kde nemají svoji mládež a tudíž 
budoucnost. Nás to pak stojí za získání každého hráče nemalý peníz,  který musíme 
za jeho roční hostování zaplatit.
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Do jarních odvet určitě nastoupíme s odhodláním lepších výsledků, než tomu 
bylo na podzim. Pevně věřím, že se nám to aspoň trochu podaří. Tímto bych chtěl 
pozvat naše  fanoušky a taky je poprosit o podporu při zápasech, protože si to hoši 
hájící barvy TJ Petrovice určitě zaslouží. 

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat Pavlu Daňhelovi za velkou pomoc jak 
vlastní technikou, tak i časem stráveným s námi při jarních pracích na přípravách 
hřiště pro jaro. Všem případným sponzorům z řad místních podnikatelů, kteří by nás 
rádi podpořili, předem děkuji za pomoc, kterou náš fotbalový oddíl určitě s radostí 
přivítá. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Olda Sobol

ROZPIS JARNÍCH ZÁPASŮ OKRESNÍ SOUTĚŽE III.B:
Zápas   Domácí -  Hosté   Termín                    Den 
A2B1704  Jamolice - Petrovice   11.04.     15:30        SO  
A2B1805  Petrovice - Jiřice   19.04.     10:15        NE  
A2B1903  Suchohrdly u Mir. - Petrovice  26.04.     16:00        NE  
A2B2006  Petrovice - Vlasatice   03.05.     10:15        NE  
A2B2102  Litobratřice - Petrovice   10.05.     16:30        NE  
A2B2207  Petrovice - Višňové   17.05.     10:15        NE  
A2B2301  Petrovice - Oleksovice   24.05.     10:15        NE  
A2B2407  Horní Kounice B - Petrovice  31.05.     10:15        NE  
A2B2502 Petrovice - Vedrovice   07.06.     10:15        NE  
A2B2606 Břežany A - Petrovice   13.06.     16:30        SO  

Připravujeme

pátek 1. května 2015 - 10. PETROVICKÝ KOŠT

pořádá ČZS Petrovice v obecním sklepě, začátek ve 14 hodin
ochutnávka vín místních i přespolních vinařů, občerstvení zajištěno

neděle 3. května 2015 od 15 do 17 hodin

PROHLÍDKA CHALUPY S DOŠKOVOU STŘECHOU V PETROVICÍCH 
- ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY

ukázka všedního dne lidí v doškové chaloupce – přijďte si se svými dětmi 
vyzkoušet prát prádlo na valše, stloukat máslo, cvrnkat kuličky, vyrobit si dáreček 
na památku a připravit krmení pro drůbež (ve chlívcích budou živá zvířata)
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občerstvení zajištěno, jednotné vstupné 20 Kč, koná se pouze za příznivého 
počasí 

během sezóny od května do října bude otevřeno každou neděli od 15 do 17 hodin, 
po domluvě kdykoliv (tel. 724 185 508)

prohlídka exponátů místního muzea a fotografická výstava „Svatý Floriáne, ať 
vyhoří soused, já ne“ - 110 let hasičského sboru v Petrovicích

prodej upomínkových předmětů
vstupné 20 Kč, děti do 15 let zdarma

čtvrtek 7. května a sobota 9. května 2015 
- VÝBĚR POUŽITÉHO TEXTILU A OŠACENÍ

pořádá Diakonie Broumov
boční sál kulturního domu Petrovice, vždy v době od 16 do 17.30 hodin
Odevzdat můžete oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, deky, obuv.

neděle 24. května 2015
SETKÁNÍ SENIORŮ

pravidelné setkání seniorů z obcí Dobelice, Kadov, Lesonice, Petrovice, Rybníky 
a Vémyslice
letos akci pořádá obec Dobelice v kulturním domě v Petrovicích
začátek v 15 hodin, hraje Dechová hudba Petrovanka
kulturní program, občerstvení

sobota 6. června 2015
PETROVICKÝ DEN PRO DĚTI

od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Petrovicích 
sportovní pětiboj, doprovodný program, malování 
na obličej diskotéka pro děti při nepříznivém počasí 
se akce odloží 

pořádá petrovická chasa

neděle 31. května 2015
TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

pořádá TJ Petrovice na dětském hřišti u KD

více informací na plakátech
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Příspěvky čtenářů

OKNO DO MINULOSTI SE OTEVÍRÁ

Při každé větší stavbě, kdy se kope do země, se nakrátko otevírá možnost 
nahlédnout do dávné minulosti. Získávání nových poznatků z pravěkých 
i středověkých dějin mají ve značné míře v rukou zaměstnanci stavebních firem 
a také sami obyvatelé obce. Bohužel většina archeologických nálezů ve výkopech 
zůstává nepoznána nebo i poznána, ale neohlášena. Panuje obava z archeologů, že 
zastaví stavbu a rozkopou pozemek. Ve skutečnosti se práce archeologa na stavbě 
omezí ve většině případů jen na krátkou návštěvu po dohodě se stavebníkem. 
Obvykle se provede jen zaměření a zákres vrstev s nálezy a odběr vzorků keramiky 
k určení a uložení do muzea. Běžný archeologický výzkum na malých stavbách typu 
rodinného domu netrvá déle než dvě hodiny. Za archeologický výzkum soukromý 
stavebník rodinných domků nic neplatí. Jediným skutečným problémem tak zůstává 
sladit časový harmonogram stavby s pracovním vytížením archeologa. I to se při 
oboustranné dobré vůli obvykle podaří.

Přivoláním archeologa k nálezu sice nic přímo nezískáte, obohatíte ale poznání 
dějin naší vesnice. Cenné nejsou jen zakopané hrnce mincí, ale také zdánlivě 
obyčejné střepy, kosti, zuhelnatělé dřevo apod. Přináší totiž poznatky o životě 
našich předků. 

Zbývá ještě otázka, jak poznat ve výkopu něco, co by mohlo zajímat archeology? 
Kromě nálezů střepů, kostí apod. je dobré všímat si také zabarvení hlíny na stěnách 
výkopu. To mívá zákonité uspořádání. Zpravidla můžeme rozlišit při povrchu tmavou 
vrstvu půdy. Pod ní bývá světleji zbarvené podloží – písek, jíl nebo spraš. Pokud se 
na stěně výkopu objeví tmavá plocha zasahující hlouběji do světlého podloží, došlo 
někdy v minulosti v tomto místě k vykopání a zasypání jámy. Zkušené oko archeologa 
většinou v takovém tmavém objektu najde i nějaké nálezy. Podle typu keramiky 
v zásypu jámy většinou umí archeolog určit dobu vzniku a zániku objektu.

Obrázek č. 1 - Na dně 
výkopu u fary byl ve žlutém 
podloží dobře patrný tmavý 
kruhový obrys obilní jámy 
(objekt č. 2).
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Budování kanalizace je mimořádnou příležitostí získat nové poznatky k dějinám 
naší obce. Během léta bude většina z vás kopat přípojky ke svým domům. Využijme 
této příležitosti. Pokud při kopání narazíte na něco zajímavého, dejte nám vědět. 
Zhodnotíme situaci a případně po dohodě s vámi pomůžeme dohodnout návštěvu 
archeologa.

Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PETROVICÍCH

Katastr Petrovic není bohatý na archeologické nálezy. Máme zde jen dvě místa 
s pravěkým osídlením většího rozsahu – osadu z doby římské u křižovatky Na véhoně 
a sídliště z mladší doby bronzové v trati Za humny na jihozápadním okraji intravilánu. 
U druhé z jmenovaných lokalit je možné, že osídlená plocha zasahovala do zastavěné 
části obce na návrší směrem ke kostelu. Zjištění jakékoliv jiného pravěkého osídlení 
v zastavěné části obce by podstatně obohatilo dějiny obce.

V zástavbě Petrovic lze samozřejmě očekávat archeologické nálezy od středověku 
do současnosti. První písemná zmínka (1253) prokazuje existenci Petrovic v polovině 
13. století. Zatím nejstarší středověké nálezy z Petrovic pochází až ze 14. století, 
takže nám zatím chybí doklady kolonizační keramiky z poloviny 13. století nebo 
případné starší středověké nálezy z období před první písemnou zmínkou.

Od podzimu 2014 probíhá v naší obci hloubení výkopů pro uložení nové kanalizace. 
Budování hlavních stok je zhruba v polovině. Bagry vyhloubily již téměř dva kilometry 
výkopů, přesto kromě jednoho místa bohatého na středověké nálezy nebylo zjištěno 
nic podstatného. Občas se narazí na jámu na hašení vápna, což prozradí bílá linie 
po obvodu jámy. Velká jáma na vápno pravděpodobně z doby stavby kostela byla 
zjištěna před obchodem. Dvakrát byla na ulici za stodolami výkopem narušena jáma 
po zakopání zdechliny velkého zvířete (kráva, kůň) pravděpodobně recentního stáří.

Výkopy poskytují také možnost nahlédnout do geologické minulosti Petrovic. 
Víme, že Petrovice leží převážně na usazeninách třetihorního moře (jemné miocénní 
písky, jíly). Zajímavostí z tohoto období jsou tzv. tufity, zjištěné např. na návsi 
před domem č.p. 24. Tufity jsou zpevněný sopečný popel, který k nám vítr zavál 
v třetihorách z území Slovenska, kde v té době vznikala sopečná pohoří. Tufity mají 
podobný vzhled jako běžné šedozelené jíly, ale jsou zpevněné, takže se rozpadají 
jako kámen.

Překvapivě hojné archeologické nálezy ze středověku přinesl na konci března 
výkop v krátké uličce od obchodu ke Stružce. Výkop v délce 35 metrů prošel přes 5 
středověkých zahloubených objektů. Zahloubeným objektem nazývají archeologové 
jámy, které byly v minulosti vyhloubeny lidmi a po zániku funkce zasypány a jsou 
spolu s archeologickými nálezy v zásypu jámy dokladem zaniklého osídlení. Tyto 
objekty jsou zakresleny na přiložené letecké mapě Petrovic (obrázek 2). Černé 
přerušované linie ukazují průběh výkopu. Červenou barvou je zakreslena poloha 
středověkých zahloubených jam (objekty č. 1 až 5). Modře jsme pro vaši orientaci 
zakreslili polohu vstupních šachet kanalizace, které budou na povrchu ulice vidět 
i po dokončení stavby.
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Obrázek 2 - Letecká mapa části Petrovic. Archeologické objekty jsou zakresleny 
červenou barvou.

Zjištěné středověké objekty interpretujeme jako pozůstatky středověkého domu, 
případně jeho hospodářského zázemí. Objekty č. 1, 2, 4 a pravděpodobně i objekt č. 
5 podle určení nalezené keramiky pochází ze 14. století. Zásyp objektu č. 3 pochází 
z 15. století. 

Tato zjištění významně obohacují naše poznání dějin Petrovic. V prostoru dnešní 
ulice stával v 14.-15. století dům, takže tento roh návsi byl původně uzavřený. 
Z toho logicky plyne, že domy s vchodem z této ulice (č.p. 58, 14, 15) byly založeny 
až v 15. století nebo později, až po zániku zjištěného středověkého osídlení.
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Obrázek 3 
Fotografie objektu č. 1.

Obrázek 4 
Tvar a rozměry objektu č. 1.

Objekt č. 1

Pod mocnou vrstvou novodobé navážky a splachů se ve světlém podloží zřetelně 
rýsovala jáma vyplněná velmi tmavým hlinitým zásypem. Na dně jámy byly nalezeny 
zlomky keramiky shodné s nádobou z objektu č. 2.



Objekt č. 2

Obilní jáma pravidelného hruškovitého profilu svojí hloubkou 2,7 metrů 
zasahovala mírně pod dno výkopu, takže bylo možné na dně výkopu zdokumentovat 
pravidelný kruhový půdorys obilnice. Uprostřed jámy byla koncentrace kostí koně 
(částečně v anatomické poloze), zlomků jedné nádoby ze 14. století a několika 
lomových kamenů.

Obrázek 5
Tvar a rozměry objektu č. 2. Fotografie 
kruhového půdorysu objektu č. 2 je 
na obrázku č. 1.

Obrázek 6 
Nálezy z objektu č. 2.

30



Objekt č. 3

Rozměrná jáma vanovitého profilu o délce nejméně 5 metrů. Dno a jižní okraj 
jámy se nám nepodařilo zdokumentovat. Většina objemu jámy byla vyplněna 
hlinitým zásypem bez keramiky. Naopak horní asi půl metrová vrstva zásypu byla 
jílovitá a obsahovala mimořádně velké množství zlomků keramiky z 15. století. 
Tento objekt interpretujeme jako zaniklý středověký sklep.

Obrázek 7 – Tvar, rozměry a poloha objektů č. 3, 4 a 5.

Obrázek 8 – Nálezy z objektu č. 3.
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Objekt č. 4

Jáma obsahovala v dolní části zásypu černou popelovitou vrstvu s uhlíky (požárový 
horizont). V této vrstvě byl nalezen mimo drobných zlomků keramiky také celý 
středověký kahánek. Je to plochá keramická miska sloužící k osvětlení. Keramiku 
lze datovat pravděpodobně do 14. století. Horní část zásypu byla hlinitá. Jáma by 
mohla být pozůstatkem rampovitě skloněného bočního vchodu do sklepa.

Obrázek 9 – Fotografie objektu č. 4.
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Objekt č. 5

Jáma nepravidelného profilu obsahovala v horní části zásypu černý popelovitý 
požárový horizont. Objekt by mohl být negativem základu zdiva po vykopání 
stavebního kameniva a zahrnutí sutinami po požáru.

Obrázek 10 – Fotografie objektu č. 5.

Pokusme se nyní svědectví hmotných pramenů převyprávět do příběhu tohoto 
místa a jeho obyvatel. Místo v rohu návsi bylo zastavěno o něco později po založení 
návsi, protože keramika ze 13. století zde chybí. Mohla zde být postavena selská 
usedlost nebo také jen hospodářské zázemí fary (sklep, sklad desátkového obilí, 
chlévy atd.). Podle relativně velkých rozměrů obilní jámy můžeme usuzovat, že se 
jednalo o větší selskou usedlost, nebo že obilnice sloužila ke skladování desátkového 
obilí. Farář v Petrovicích byl již v roce 1253. Přesnou polohu středověké fary ale 
neznáme. Dnešní fara je novostavbou z druhé poloviny 18. století.

Někdy na přelomu 14. a 15. století zdejší osídlení zaniklo požárem. Můžeme 
spekulovat o souvislostech z pleněním husitů, kdy mnoho církevních majetků lehlo 
popelem, včetně nedaleké komendy řádu německých rytířů v Hostěradicích. Je 
možné předpokládat, že i mnohá venkovská fara v té době lehla popelem. 

Zástavba v těchto místech již nebyla obnovena. Kamenné zdivo mohlo být 
rozebráno a použito na stavbu jiného domu v Petrovicích. Pod povrchem nově 
vzniklé ulice pravděpodobně zůstal sklep, možná již částečně zasypaný. 
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Během 15. století byla rozebrána i kamenná klenba sklepa a jáma uprostřed 
ulice byla zasypána. Zemina v zásypu několik roků „sedala“ a uprostřed ulice vznikla 
prohlubeň, postupně zanášená bahnem splachovaným z návsi. Tehdejší obyvatelé 
Petrovic, jak bylo ve středověku zvykem, do této jámy sypali různý kuchyňský odpad 
včetně velkého počtu rozbitého nádobí.

Archeologické nálezy byly zčásti zdokumentovány jako záchranný archeologický 
výzkum znojemským pracovištěm Ústavu archeologické památkové péče. 
S určením středověké keramiky nám ochotně pomohl prof. PhDr. Josef Unger, CSc. 
z antropologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Dík patří také naší paní 
starostce a zaměstnancům stavební firmy za vstřícnost a pochopení pro záchranu 
archeologických památek.

Bronislav, Eva a Štěpánka Grunovi

Co je psáno v kronikách

ROK 1934

Počasí počátkem roku velice mírné. Jaro přišlo velice brzo. Špačci a skřivani 
přiletěli k nám již 25. února, první vlaštovky 9. dubna. Stromy koncem měsíce 
dubna skoro odkvetlé. Tak časného jara nebylo dlouho pozorovati.

Na Tři krále sehrál sbor dobr. hasičů veselohru „Me sme me“ psanou našim 
horáckým nářečím od     (autor není v kronice uveden, pozn. red.)

Dne 21. ledna konán za nepatrné účasti hasičský ples. Účast pro hospodářskou 
krisi nepatrná. V Petrovicích v zimě t. r. pobíralo na 15 nezaměstnaných podporu 
od státu.

2. února konali hasiči valnou schůzi. Za starostu zvolen opěv Jan Vodák, 
jednatelem a vzdělavatelem říd. uč. Oldřich Kypr, náčelníkem opětně František 
Bauer. Sbor čítá 21 činných členů, 2 samaritánky, 40 přispívajících a 2 členy čestné.

V březnu zřízen nákladem místní školní rady kolem školní zahrady nový dřevěný 
natřený plot za 4.000 Kč. Plot podezděn cementovými kvádry. Staré stomy vykáceny 
a nákladem říd. učitele vysázeno 25 ovocných stromů, 35 růží. Zahrada úplně nově 
zřízena a srovnána. Deset místních nezaměstnaných po tři dny pracovalo na úpravě 
zahrady. Dovezli asi 500 kotoučů hlíny. Uprostřed zahrady zřízen cementový chodník 
v šíři 1 m 80 cm.

Na Bílou sobotu před 12. hodinou shromáždili se žáci, hasiči i občané u ozdobeného 
pomníku padlých a po hasičském signálu trubkou vzpomněli 2minutovým tichem 
obětí světové války.

Dne 13. května odpoledne oslaven v hostinci na jevišti „Svátek matek“ 
za účinkování všech 62 dětí zdejší školy. Program kromě promluvy říd. uč. 
k maminkám obsahoval 15 různých výstupů divadelních. Všecky matky byly 
po slavnosti obdarovány velkými perníkovými srdci s nápisem „Mamince“. Místo 
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vstupenek dávána malá perníková srdíčka. I všechny děti byly obdarovány pečivem. 
Hrubý příjem činil 310 Kč a čistého zisku se použilo na zakoupení potřeb pro žáky.

Dne 5. a 6. května vzpomenuto 15. výročí úmrtí slavného ministra vojen. Mil. 
Rast. Štefánika. Pietní vzpomínka konána ve škole. 8 domů bylo ozdobeno vlajkou.

Dne 24. května byly též domy ozdobeny prapory (10) na oslavu znovu zvolení 
presidentem T. G. Masaryka. Volba sledována z rozhlasu. President zvolen 353 hlasy 
ve Vladislavském sále v Praze.

Od 18. srpna do 24. srpna konali u Petrovic dělostřelci ostré cvičení. Byla zde 
jedna jezdecká baterie z Přerova. Baterie děl tankovala na hřišti u školy. Vojáci, 
důstojníci ubytováni po domech. Od 24. do 31. srpna vystřídali jízdní baterii 
dělostřelci z Brna.

Od 14. do 21. října byli v Petrovicích dva misionáři. Přišli právě v době dobývání 
řepy, proto účast na pobožnostech byla menší.

V září rostla v lese u Lesonic velká spousta hříbků. Lidé nosili plné koše pěkných 
hříbků.

Úroda v letošním roce byla u nás špatná, ježto byl velice suchý rok. Přede žněmi 
stál 1 q ječmene 80 Kč, koncem června až 130 Kč. Po žních zřízen státní monopol 
na obilí a ceny obilí se ustálily na pevných částkách dle jakosti, váhy a doby dodání.

Hody konány jako každoročně po tři dny. Řepná kampaň v cukrovaře netrvala ani 
6 týdnů. Asi 18 lidí z Petrovic chodilo do cukrovaru pracovati.

Dne 9. října zastřelen ve Francii král Jugoslavie Alexander I. a min. zahraničí 
Francie Barthou. Na znamení smutku zakoupila obec i škola smuteční prapor 
a od 11. do 18. října, v den to pohřbu krále Alexandra Sjednotitele vyvěsila na škole 
i radnici.

Svátek svobody oslaven ve škole, v obecním zastupitelstvu a i ve schůzi sboru 
dobrovolných hasičů.

Na XXIV. Dětský den vybráno žáky v naší obci 90 Kč a zaslány Čes. zem. péči 
v Brně.

Pokračování příště - rok 1935.
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OBEC PETROVICE připravila pro zahájení nové sezóny  

 

 
neděle 3. května 2015 od 15 do 17 hodin 

 
 

 
 
 
 
 
 

přijďte si se svými dětmi vyzkoušet 
prát v neckách na valše 

stloukat máslo 
cvrnkat kuličky 

vyrobit dáreček na památku 
připravit krmení pro drůbež  

(ve chlívcích budou živá zvířata) 
 

prohlídka exponátů místního muzea  
fotografická výstava „110 let hasičského sboru“ 

prodej upomínkových předmětů 
jednotné vstupné 20 Kč 

 


